
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


INDBYDELSESSKRIFT

til

DE OFFENTLIGE EXAMINA

Nykjöbiug Kathedralskole

Juli 1859.

Indhold: 1) G. Lund: To Stykker af det oldnordiske Sprogs Ord- 
foiningslære. Pröve af en fuldstændig Fremstilling.

2) C. Paludau-Müller: Skoleefterretninger.

Nykjöbing.

Trykt i V. Laubs Enkes Officin.





TO STYKKER AF DET OLDNORDISKE 

SPROGS ORDF0JNINGSLÆRE.

PRØVE AF EN FULDSTÆNDIG FREMSTILLING.

VED

dr. e. n xo.



ä/PianozaiG to:i.-ia n-nnmz c

*o<m<

?ö7^nY£<¥j^ wrrtA^u-n. 7.3. 'al a <

car

' ?JZJI .;j .:id



Forbemærkning. For en del år siden meddelte jeg i indby

delsesskriftet til denne skoles årsprøve et udkast til en sam
menlignende fremstilling af det oldnordiske, græske og latinske 
sprogs ordfojningslære, dog kun i nogle hovedtræk, med korte 
antydninger, uden at være bygget på et fuldstændigt indsam
let sprogstof. Endnu findes intet arbejde, hvori denne gen
stand er behandlet, hverken for sig eller sammenholdt med 
andre sprog; som overhovedet denne del af sproglæren for 
de ældre gotiske (nordiske og germaniske) sprogs vedkommende 
står langt tilbage for den fortrinlige og udtømmende behand
ling, der er blevet disse sprogs lydlære og formlære tildel. 
En undtagelse gör vel Jacob Grimm, i hvis deutsche gram
matiks 4de bind er samlet og tildels behandlet et især for 
de ældre tyske sprogarter meget rigt sammenlignende og hi
storisk ordnet stof til en del af ordfojningslærcn; men det 
er også kun til en del deraf; thi dette bind omhandler ikke 
mere end omtrent halvparten eller tredieparten af den hele 
lærebygning; og der er destoværre liden eller ingen udsigt 
til at den vil blive fuldendt af den alderstegne forfatter, da 
det nu er 22 år siden dette bind udkom. Til vort oldsprogs 
ordfojningslære indeholder bogen også forholdsvis kun spar
somme bidrag. De øvrige (nordiske) forfattere af hidhørende 
sproglærer, som Jlunch og Unger (det oldnorske sprogs eller 
norrænasprogets grammatik, Krist. 1847; Forn-Swenskans 
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(Svænsku ok Gøzku) och Forn-Norskans (Norrænu) språkbygg- 
nad, jemte ett bihang om den äldsta runskriften, Stockh. 1849), 
Rydqvist (svenska språkets lagar, Stockh. 1850—52), Ström
borg (svensk språklära med afseende på språkets historiska 
utveckling, upptagande äfven gotiskan, fornnorskan och forn- 
svenskan i jemförelse med de svenska landskapsmålen, Stockh. 
1852) o. s. v.*), have alle ligesom Rask (anvisning til Isländ
skan eller nordiska formspråket, Stockh. 1818) væsenlig kun 
beskæftiget sig med lydlæren og formlæren, og Gislasons 
påbegyndte sproglære kalder sig også kun „oldnordisk form
lære“ (Kbhvn. 1858, 1ste hæfte). Det samme er tilfældet 
med llammershaimbs færøiske sproglære (optagen i annaler 
f. nord, oldkynd. 1854); og hvad der kan væntes af den fra 
hib islenzka bokmentafélag bebudede islandske sproglære (s. 
Skfrnir for 1858), er endnu i det mindste mig ubekendt. 
Af enkeltstående hidhørende afhandlinger findes heller ikke 
synderligt**). Derimod må her nævnes et værk, som foruden 
sin øvrige store vigtighed også indeholder adskillige bidrag 
til sprogets ordfojningslære, nemlig Sveinbjörn Egilssons 
lexicon poeticum antiqvæ lingvæ septentrionalis, udg. af det 
kongl. nordiske oldskriftselskab, Havn. 1854—59, hvoraf nu 
kun slutningshæftet (fra bogstavet U) mangler. Jeg har så
ledes i alt væsenligt været nødt til at gå min egen vej og 
forsøge mine egne kræfter.

Efter at have beskæftiget mig i længere tid med læsning 
af oldskrifterne og indsamling af stof til oldsprogets ordföj— 
ningslære er jeg bestandig kommen tilbage til den anskuelse,

') S. Th. Möbius, catal. libr. Islandic. et Norvegic. ætatis mediæ, 
Lips. 1856, p. 20 fgg.

") Dietrich, über den nordischen dativ, i Haupts Zeitschrift für deut
sche alterth. 1851, har jeg ikke haft lejlighed ti! at göre mig 
bekendt med.
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som jeg i ovennævnte afhandling opstillede og, om end me
get ufuldstændigt og mangelfuldt, forsøgte at godtgöre, at den 
såvel videnskabelig rigtige som i brugen anvendelige og til 
en naturligt sammenhængende lærebygning passende fremstil
ling af det oldnordiske sprogs ordfojningslære er den, der 
med tilbørligt hensyn til sprogets ejendommeligheder ellers 
går samme vej, som af Madvig er fulgt i udviklingen af 
den latinske og græske ordfojningslære. Til en udførligere 
eftervisning heraf er der ikke lejlighed paa dette sted, hvor 
jeg har foretrukket at give et par prøver af en sådan lære
bygning og forelægge dem til sagkyndiges bedømmelse, idet 
jeg håber at blive sat istand til engang at give en efter denne 
plan udført fuldstændig oldnordisk ordfojningslære. Men jeg 
tillader mig allerede nu at henvise dem, der måtte modtage 
nærværende prøver med velvillie, til en mere omfattende ud
vikling af den fuldstændige plan og udførelse af nogle enkelte 
dele deraf, som bliver optagen i det næstkommende bind af 
„annaler for nordisk oldkyndighed“ med årstallet 1858, udg. 
af det kongl. nordiske oldskriftselskab, hvori jeg har stræbt 
at påvise følgerigtigheden af min fremgangsmåde. Her har 
jeg hellere villet lade følge de første afsnit af den enkelte 
sætnings bygning (med udeladelse af afsnittet om kendeordets 
brug) og dermed begyndelsesleddene af det hele. Det skulde 
glæde mig, om jeg har været saa heldig ikke ved omtale, 
men ved sagen selv at give et bidrag til det spörgsmåls be
svarelse, hvorvidt oldsproget også i ordföjningen indeholder 
det, der gör det værdigt til en nöjagtig forskning og skikket 
til at benyttes ved en videnskabelig sprogundervisning.

Endnu må det bemærkes, at alle de følgende prøver på 
sprogbrugen og bevissteder af oldskrifterne næsten udelukkende 
erc optegnede af mig selv ved læsning, men at valget af de 
dertil benyttede skrifter dels har været betinget af hvad jeg 
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havde adgang til, dels af de forhånden værende trykte udga
vers videnskabelige pålidelighed og nøjagtighed, der, som be
kendt, destoværre for manges vedkommende ikke er meget 
stor. Til den egenlige kilde, håndskrifterne, er jeg endnu 
ikke nået, men forhåbenlig er der endnu for det første til
strækkeligt at benytte i de trykte bøger. Da jeg har anført 
alle skrifter efter sidetallet i en bestemt udgave (med undta
gelse af sangene i den ældre Edda, der betegnes ved let ken
delige forkortelser af navnene, hvortil er föjet versets (stro
fens) tal efter den norske udgave ved Munch, Kristiania 1847), 
må her nævnes de udgaver, som henvisningerne gælde. 
Snorra Edda, utg. af Sv. Egilssyni, Reykjavik 1848 (tillige 
med benyttelse af den arn. magn. udg., Havn. 1848—52). 
Snorra Sturlusonar Heimskringla med Noregs Konunga 
sögur, den store udg. i 6 bind. Fornmannasögur, 12 bind, 
Kbhvn. Sturlünga saga, udg. af d. isl. lit. selsk., Kaupmhf. 
1817 fg. Njåls saga, Kpmhf. 1772. Egils saga Skallagr., 
Reykjavik 1856 (med benyttelse af d. arn. magn. udg., Kbh. 
1809). Kristni-saga, Havn. 1773. Kormaks saga, Havn. 
1832. fslendinga sögur, 2 bind, Kbh. 1843—47 (den æl
dre samling under samme navn anføres med de enkelte sa
gaers navne, som Vigaglums saga, med sidetal). Nordiske 
oldskrifter, udg. af det nord. lit. samf.. Kbh. 1847—59, 24 
hæfter, anføres med de enkelte sagaers navne, såsom Hrafn- 
kels saga, Droplaug ar sona saga, Hervarar saga, Tvær 
sögur af Gisla Sürssyni, Bandamanna saga, Fostbrædra 
saga, Grettis saga, o. s. v. Flateyarbok, udg. af Unger, 
Kristiania 1859 (1ste del). Fagrskinna, udg. af Muneh og 
Unger, Krist. 1847. Alexanders saga, udg. af Unger, Krist. 
1848. Stjorn, udg. af Unger, Krist. 1853 fgg. Biskupa 
sögur, gefnar rit af h. isl. bökmentafélag, Kaupm. 1856 fg. 
Laxdæla saga, Havn. 1826. Af de gamle love er her 
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endnu så godt som intet benyttet, ligesom heller ikke af 
Kongespeilet. Med hensyn til skrivemåden og bogstaveringen 
i de anførte steder har jeg for at få nogenlunde enhed og 
lighed ikke kunnet følge den, der bruges i flere af de nyeste 
og bedste, til skindbøgerne sig nærmest sluttende udgaver, 
da den i meget afviger fra den almindelige og desuden er 
höjst forskellig i de forskellige bøger, eftersom de mere eller 
mindre strængt slutte sig til håndskrifterne, hvilke, som be
kendt, også indbyrdes ere meget forskellige. Men denne ting, 
der i arbejder over lydlæren og formlæren er af stor vig
tighed, har i ordfojningslæren en meget underordnet betydning; 
og hvor der på grund af et steds usikkerhed i skrivemåden 
eller anden håndskriftlig tvivl ikke kunde bygges sikkert på 
den optagne læsemåde, har jeg enten angivet uvisheden eller 
ganske undladt at benytte stedet. — Af det danske sprog har 
jeg i et arbejde som dette ikke betænkt mig på at anvende 
den skrivemåde, som nutildags vel de fleste nordiske sprog
forskere her i landet bruge eller dog billige.
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I.
Om sætningens bestanddele og deres indbyrdes over

ensstemmelse.

1. Sætningens grundlag, det hvorom omsagnet udsiges, 

kaldes grundordet (subjectum). Dette er 1) et (eller flere) 
navneord (i ettal eller flertal), dernæst 2) et tillægsord (tillægs
form) eller stedord brugt som navneord, 3) et hvilketsomlielst 
ord brugt som navneord (en navneform eller et ord brugt 
alene efter ordlyden), endelig 4) en forbindelse af flere ord 
eller endog en hel sætning. — einsetumabrinn svarar meb 
helgum spådoms anda: på munt verba ågætr konungr. 
Flatey. 121. på var borit åt å skipit lik Baldr s. Sn. Edd. 38. 
ékki dugir åfreistab. Njal. 8. ey manni pat veit. Vaffir. 
55. er gott felag at eiga vib konung. Egilss. 34. létt 
er lauss at fara. Solarlj. 37. så hann, at hånum mundi 
ekki svå båit duga. Dropl. 24. eigi man hlyba eller eyra 
svå buit. Egilss. 165 og 179. Om udtryk som heitir par 
Prælavik s. 14, anm. 3. var pat nær meb fåbæmum, 
hve skjått peir foru svå långa leib. Stark 9, 46.1)

a) Hvad her er sagt om sætningens grundord gælder også om dens 
genstand: hann haf^i nær tuttugu monnum. Egilss. 24. åtu par 
rätt. Helg. Hund. II pros. hann kvaS nei viS. Sigurbarkv. II, 9 
pros. Ht af hans aldni skal ä elid bera (lægge af dets frugt på 
ilden.) Fjölsv. 22. Om navneform og hele sætninger som genstand 
handles på vedkommende steder i ordfojningslæren.
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Anm. Ligesom grundordet kan angives først ved et sted
ord, hvorefter da følger sætningens egenlige grundord, som: 
på bad hann, konungrinn, fly tja sik til Alrekstada. Fornm. 
X, 384, således udelades det i flere tilfælde: 1) når det er 
at underforstå fra det foregående, hvilket især finder sted med 
de personlige stedord; 2) når det er et personligt stedord, som 
da let (og i mange tilfælde af udsagnsordets endelse) kan 
tænkes til; 3) når sætningen er bydende; 4) når sætningen 
har den upersonlige form. Medens hvert af disse tilfælde 
nöjere behandles paa sit sted i det følgende (om 4 s. neden
for 10), anføres her nogle prøver, nü leitudu peir ser 
råds, er eptir våru; tåku pat råd. . . . Dropl. 30. pat 
munda ek ekki spara, ... en på skal fyrr berjast. Dropl. 
36. numin eru fradi, ok em braut padan buinn at rida. 
Sigurbarkv. I, 18. upp skulum orum sverdum glitra, ei- 
gum dåd at drygja. Egilss. 94 (poet.), jfr. HöfuM. 2. haf 
mitt råd ok legg nidr sem skjåtast våpn. Alex. 18. på 
verdr eik at fåga, sem undir skal bua. Egilss. 169. nu tåk 
ivi af hånum. Forn. X, 392. hvörnin söguna byrjar; 
lykr par pessi sågu; nü hefr pat hversu ... o. s. v.

2. a. Omsagnet består 1) enten af et (handle- eller 
lideformet) udsagnsord, der for sig betegner en bestemt hand
ling, tilstand eller beskaffenhed (det enkelte omsagn), eller 
2) af et uselvstændigt udsagnsord, hvortil föjes et omsagnsord 
(tillægsord, tillægsform eller navneord), hvorved grundordet 
nöjere bestemmes og beskrives (det sammensatte eller opføste 
omsagn). Håkon jarl red Noregi allt hit ytra med sjånum, 
hafdi hann til forråda sextån fylki. Flatey. 216. einn 
madr er nefndr Ægir eda Hier; hann bjå i ey peirri, 
er nu er köllut Hlesey. Sn. Edd. 45. hån var væn kona 
ok ung. Band 8. Olafr var mikill madr, hår syniligr, 
hvitr å hårslit alian, rethærdr ok manna snöriligastr ok 
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bezt at ser görr i allri kurteisi. Fornm. X, 393. tålar- 
disir standa per å tvær klid ar ok vilja pik såran sjå. 
Sigurbarkv. II, 24.

Anni 1. Istedenfor det egenlige omsagnsord kan sættes 
et stedord (påpegende eller spørgende), hvorved omsagnets 
begreb mere påvises end udtrykkes paa en bestemt måde. 
hvat pann pjodkonung pegnar nefna? Sigurbarkv. I, 1. 
segdu mer — hvat sti grind heitir — hvat så garlir heitir.i 
Fjölsv. 9 fg. (smign. 14, anm. 3 slutn.). hvat eru sann- 
kenningar? svå sem petta. Sn. Edd. 122. pat köllum ver 
klauf, en svipa heitir pat, ef . . . Sn. Edd. 193.

Anm. 2. Også kan omsagnsbestemmelsen udtrykkes ved 
biord eller omskrivninger ved hjælp af forholdsord, hann 
kalla allir menn i fornfræbum um alla menn fram ok 
gofgastan herkonunga. Sinfjötl.

Anni. 3. Om omsagnets udeladelse eller underforståelse 
fra en anden sætning (især fra en foregående, sjældnere fra 
en følgende) handles i afsnittet om „udeladelse“. Således: 
skulu pessir allir daudir (ni. vera) ... en vit tveir lifa 
(ni. skulum) Hervar. 10.

b. Som uselvstændige eller ufuldstændige udsagnsord 
(med tilføjet omsagnsbestemmelse) bruges vera, dernæst verha 
og heita, endelig lideformen af udsagnsord der betyde „at 
göre til“, „kalde“, „anse for“, „befinde“ og lignende. Det 
der betegner, hvad en (et) er, bliver, hedder, göres til o. s. v., 
tilføjes da i nævneform (s. 14 med anm. 1). Höhr stod 
utarliga i mannhringinum; pvi at hann var blindr. Sn. 
Edd. 37. pü munt madr verba mceztr und solu. Sigurbarkv. 
I. 7. Således verha dauhr (= deyja) Atlam. 98; Fornm. 
III, 28 og almindelig i runeindskrifter, på er saga sja 
gerbist. Korm. 2. eptir dauha Brynhildar våru gör bål 
tvau. Helr. Br. form, finnst margparfr Harallds arfi.
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Geisli 48 (Flatey. 5). Om udtrykket verda at lygi. Fornm. 
X, 394 og lign. s. 14, anm. 2.

Anni. 1. Adskillige udsagnsord tilkendegive kun en ret
ning eller et vist forhold til en handling, hvis begreb da til
føjes som en navneform af et andet udsagnsord, hvorved 
omsagnet bliver mere sammensat. Höör nam skjåta. 
Völusp. 37. tekr at drekka. Sn. Edd. 32. Således koma, 
gänga, eiga at — o. s. v., hvorom på sit sted ved „navne
formens“ brug.

Anni. 2. Ved vera findes ofte et biord som omsagns- 
bestemmelse, især et sådant som betegner måden, dog også 
sådanne som angive sted eller retning, sä lutr er på svå, 
at ek kvida. Alex. 15. svå var Isleifr biskup. Kristnis. 
140. vera vel at ser. Gfsl. Sürss. II, 139. er önnur 
(draumkona) vel vid mik. Gfsl. Sürss. I, 41. vel var 
Pårålfr her, ådr Egill spillti fyrir hånum. Egilss. 98. 
svå var Svanhildr i sal minum, sem væri sæmleitr sålar 
geisli. Gubrünarhv. 15. pat ræd ek per id fyrsta, at pu 
vid frændr pina vammalaust verir. Sigdrif. 22. hann 
var pannog til mådur Darij, sem hann mundi til sinnar 
mådur, ef hån væri par. Alex. 45. åvinir peira våru 
svå nær. Alex. 54. pess geta menn, at par haft verit 
Loki. Sn. Edd. 39. var hann ijmist. Gfsl. Sürss. I, 40. 
Arinbjörn var år landi med konungi. Egilss. 141, smign. 
at vera frammi (framm). Fornm. VIII, 422; IX 47 (standa 
frammi, gånga frammi. Fornm. XI, 88). Også ved verda 
og pykkjask findes biord: låttu per nu ver da höfdingliga 
vid penna mann. Egilss. 144. Pårålfr vard vel vid skada 
sina. Egilss. 62. hann pylckist um fram hvem mann. 
Egilss. 22.

3. a. Omsagnet kan nøjere bestemmes og udvides ved 
tilföjelse af biord og visse forholdsformer af navneord eller 
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udtryk dannede med et forholdsord, foruden at det tilfojer 
genstanden for handlingen (i genstandsform) og hensynet, når 
udtrykket tilsteder det (i hensynsform). Skallagrimr gjordi 
på bu i Knarrarnesi ok åtti par bü lengi sidan. Egilss. 
61. er Yngvarr så Egil, på tåk hann vid hånum fegin- 
samliga ok spurdi, hvi hann hefdi svå sid komit. Egilss. 
63. Sigmundr ok allir synir hans våru langt umfram 
alla menn adra um afl ok växt ok hug ok alla atgervi. 
Sinfjötl. ■— Biord bestemme ikke alene udsagnsord og til
lægsord (tillægsformer), men også andre biord og selv navne
ord. hardla vel klæddr. Alex. 15. svaf ek mjök sjaldan. 
Atlam. 78. sund fur duliga langt. Egilss. 87. ferdr austan; 
var hans på heim vån. Egilss. 207. or landi her. Krist- 
nis. 36.

b. Et navneord forbindes med et andet navneord 1) en
ten i samme forholdsform (hosstilling, appositio) således at 
det sidste betegner en nöjere bestemmelse af det første: Ma- 
cedonia, hinn fimmti partr af Grecia, fekk nafn af Mace- 
doni, sonarsyni Deukalionis. Stjorn. 85. hin hæsta 
höfudborg i Achaia heitir Corinthus, heidr ok prydi Gre- 
ciæ. Stjörn. ssted. S. herom videre 13. 2) eller i en anden 
forholdsform, navnlig ejeform: hvernig skal kenna Loka? 
svå at kalia son Farbauta ok Laufeyjar ok Nålar, brodur 
Byleists ok Helblinda, födur Vonarg ands o. s. v. Sn. Edd. 
56. oli Jotagrund med endum. Forum. XI, 212. Over
hovedet er det almindeligt i slige udtryk istdf. forholdsfor
men at bruge forbindelser med forholdsord, som: Össur 
undan Asi, Einarr frå Pverå. Bilskirni med bugum. 
Grimnism. 24. Sigmunde åtti Borghildi af Brålundi. 
Helg. Hund. II form. Upplönd til enda. Formn. V, 170. 
karl af bergi. Sigurfearkv. II, 18. brude or steini. Helr. 
Br. 3. börn vid bana Högna. Oddrunarkv. 9.
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c. Til ethvert navneord kan tbjes tillægsord (tillægsfor
mer), der atter kunne være bestemte ved et navneord i en 
forholdsform o. s. v. hvar såttu slika höll ok svå vel 
büna? Fornm. VI, 3. færa ek andvigr Ægis mani. Son
artor. 8. drogu Skapta inn i büb flatan. Njal. 247. 
veggirnir våru paktir fingrar pykkum gullspöngum. Alex. 
165. bezta er kvæbit fram flutt. Egilss. 151. engr skal 
gumna i gögn vega si S skinandi systur måna. Sigurb
arkv. II, 23.

Anm. Tillægsordet star enten umiddelbart forbundet med 
navneordet (hosstående, attributivt) eller henført til omsagnet 
(prædikativt) som: pat er pü ser rautt i boganum. Sn. 
Edd. 10. pveginn ok mettr ribi mabr pingi at. Håvam. 
60. hånum var pat ok heimult gjort. Egilss. 147. nökb- 
an toli hon mæki. Atlam. 47.

4. a. Som omsagn retter udsagnsordets person og tal sig 
efter grundordet. Totalsformer (af stedord) tage vedkommende 
flertalsform af udsagnsordet til sig. Glümr segir: satt er 
pat, en vilja munda ek pat, at pü rynnir eigi skemra, 
åbr sol settist i kveld. Vfgagl.' (Isl. S. II) 362. se ek, at 
per vilib biba vårs orskurbar, ok svå skal vera; en ver 
höfum lib svå mikit ok fritt, at engum kosti viljum ver 
flyja, ok heldr skal hverr vårr liggja um pveran annan. 
Fagrsk. 128. munu pit gjöra sem ykkr likar. Band. 9. 
båbir vib komumk. Skirnism. 10. hvi ib æsir tveir skolub 
inni hér såryrbum sakask? Ægisdr. 19. )1

i) Ligesom til grundord af total således föjes også bestemmelsen til 
genstandsord af totallet i flertal: hefir pü okkr hvatta at hjör- 
pingi. Gubrunarhv. 6.

Anm. 1. Mærkes må ordet pykkja, der dels bruges per
sonligt, dels upersonligt, men da ofte med et flertalsord i 
nævneform, der har udseende af at være sætningens grund
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ord. pottu peir. Dropl. 7, men: potti hånum skogar par 
fjarlægir. Egilss. 61. pau laun potti hånum miklumeira 
verd. ssted. 71. potti Håkoni konungi peir allir saman 
ekki truligir. ssted. 175. potti hånum sakir lögligar. 
ssted. 216.

Anm. 2. Første person flert. bruges undertiden (ligesom 
i andre sprog), när den enkelte taler om sig selv alene: pott 
ver kvån eigim. Völundarkv. 31 (hvor Völundr taler om 
sig selv). Håkon jarl frændi vorr ferr hér med lidi ok 
drepr ydr å fætr oss ok hefnir svå vår. Fornm. X. 386 
(hvor én konge taler til en anden konge). Således bruges 
anden persons flert. i tiltale til en overlegen herre eller her
sker, som tegn på høflighed (ligesom i de nyere sprog), men 
ofte med overgang til ettal, endog med en brat vexel, uden 
tilsyneladende grund, ek vil beidaz, herra, at per gept 
mer orlof at fara til Islands. Njål. 10. peir kvedja konung, 
på segir ülvir hnüfa, at par er kominn son Kveldülfs, 
sem ek sagda ydr i sumar . . . megu per mi sjå sannar 
jarteiknir, at hann vill vera vin ydvarr fullkominn . . . 
er su bæn Kveldulfs ok allra vår, at pu takir vid Porålfi 
vegsamliga ok gjörir hann mikinn mann med ydr. Egilss. 
13. sem ydr er kunnigt sjålfum, Konungr! Egilss. 125. 
Konungrinn tok um medalkaflann, ok peg ar mælti sendi- 
madrinn: nu toku per svå sem vårr konungr vildi, nu 
skaltu vera pegn hans. Fagrsk. 12.

Anm. 3. I betydningen „man“ om et almindeligt per
sonligt begreb bruges ikke egenlig anden person ettal (und
tagen hvis hertil kan regnes tiltalen i almindelige forskrifter 
som: veiztu ef pu vin ått, pann er pu vel truir, ok vill 
pu af hånum gott geta? gedi skaltu vid pann blanda. 
Håvam. 43 og oftere), men derimod tredie person ettal uden 
nogen tilföjet betegnelse af grundordet: skal å elld bera.
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Fjölsv. 22. på skal freista. Vaf[)r. 9. heyrSi pat sidan; 
kenndi ilmin. Kristnis. 88. biSr konungr, at drepa skyli 
sem skjötast må allt folk i borginni. Alex. 47. Således 
i lovsproget. S. herom videre 10 (om det upersonlige ud
tryk). — Ogsaa bruges tredie person flert., når det almindl. 
„man“ nærmere betegner „de“, „folk“, navnlig ved angivelse 
af, hvad folk i almindl. (eller visse bestemte folk, der af 
sammenhængen tænkes til) sige eller mene. Undertiden tilføjes 
også menn (sjælden og mest ved et fra det nyere sprog lånt 
udtryk maSr til ettal af udsagnsordet), alis pik fråSan 
kveSa. Vafjjr. ofte, er pat satt, er sögSu mer. Völundarkv. 
38. pat kveSa dau Sum duga. Sigdnf. 22. år kvåSu 
ganga. Rigsm. 1. ok segja menn at... Sn. Edd. 36. på 
kom lirid su, at menn måttu eigi veita tiSir. Kristnis. 120.

b. Omsagnets tillægsord (ligesom i de lideformede med 
hjælpeordet vera sammensatte tider tillægsformerne, selv om 
de dermed dannede former ere handlende, af «indvirkende ud
sagnsord) retter sig efter grundordet i tal, kön og forholds
form. Ligeledes retter ethvert tillægsord (og som sådant brugt 
tillægsform) sig efter det navneord, hvortil det föjes. par 
varu fallnir tålf menn. Hrafnk. 28. par våru meS VeSormi 
tvær konur okunnar. Dropl. 4. hann håf'Si blindr verit 
borinn. Njål. 152. Fulla er mær ok ferr laushår. Sn. 
Edd. 21. par kom mart annat stårmenni. Band. 40. 
hann drap bro öur sinn saklausan. Hervar. 30. allt Asia 
skal gjallda peirra hervirkja, er gör hafa verit. Alex. 34. 
var på fluttr farmr af skipinu. Egilss. 68. höfSingjar 
eru på heim gengnir til buSa. Band. 19. hann var åSr 
heiman riSinn. Kristnis. 86. peir höfSu lausum slegit 
hundinum. Hervar. 28. så Eirikr på engan sinn kost 
annan. Egilss. 140. at fengnum andsvörum spurSra luta 
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ok offradu miklu fe snyr konungr aptr. Alex. 51. Jfr. 
endvidere Hävam. 84—87.

Anni. 1. Medens altså tillægsformen i de med hjælpe
ordet hafa sammensatte tidsformer i reglen er ubøjelig, 
findes dog ikke sjælden såvel i det digteriske sprog som i 
ubunden tale den egenhed, at tillægsformen her retter sig ef
ter navneordet, når udsagnsordet styrer genstandsform1). 
Denne sprogbrug omhandles videre ved „den fremsættende måde“. 
(gullnar töflur), pærs i årdaga åttar höfdu. Völusp. 59, 
jfr. Dropi. 12, Egilss. 15. peim er hann hafdi ser valda. 
Alex. 9. sjaldan hefir pü gefnar vargi varmar brådir. 
Egilss. 96. brodur minn hefir pü benjadan. Fafnism. 25. 
hefir pü Hlorrida hamar um fålginn. Hamarsh. 7. hafa 
hana Hünar fellda. Hervar. 52. sagdi, at Olafr konungr 
hafdi sendan hann. Kristnis. 42. ek hefi seldan varning 
minn vida um sveitir. Band. 13. Pyri, er hertogi hafdi 
festa nödga- Fornm. X, 393. En blanding af begge udtryks
måder er: urgan stafn ek hefi opt buit olc kvaldar kveld- 
ridur. Helgakv. Hjörv. 15. Ved „brugen af tillægsformerne“ 
omtales nærmere en lignende brug ved låta og eiga: sem 
pü åttir eida opt um svarda. Atlakv. 30. lét ek hersi heim 
um sottan. Arinbj. dr. 3 (Egilss. 201), tilligemed nogle flere 
lignende udtryk.

Anni. 2. Når personbenævnelser ere af et andet sprog
ligt kön end personen, tages intet hensyn til det naturlige kön 
ved tillægsordet i samme sætning, men i bisætningen eller 
den følgende sætning retter könnet sig efter det naturlige 
(efter meningen, constructio ad synesin). kona hans var

') Hermed kan sammenholdes den latinske udtryksmåde occultum 
habere, der er lidt forskellig fra occuluisse; perspectum liabeo, næ
sten = penpexi; ligesom den franske til regel bievne form: ilsnous 
ont quiltes, chassés.
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ættstor ok hinn mesti kvennskörungr. Band. 3. eS man- 
unga man. Hävam. 163. var hann maSr vellauSigr ok 
stormenni mikit. Egilss. 81. på er guSin våru o r S in 
hånum svå reiS. Sn. Edd. 39. reiS å vargi fljåS eitt; 
hon vissi pat. Helgakv. Hjörv. 35. fljoS er at Heimis fagrt 
ålitum. Sigurbarkv. I, 27. var hånum par land svarit ok 
gefnar gislar. Fornm. V, 8. Således vif, skåld, gamalmenni, 
mikilmenni. — Ligeledes bruges intetkon (upersonligt udtryk), 
når personen benævnes ganske i almindelighed som art, an
tal , væsen eller desl. fått er betr låtiS en efni eru til. 
Band. 6. på er kannat var US Haralds konungs, var 
margt fallit ok margir våru mjgk sårir. Egilss. 15. på 
komu Estr at skipi pvi, er hann var å, ok var sumt 
drepit af, en sumt hertekit; fostri hans drepinn, en hann 
hertekinn. Fornm. X, 391. — Endog i nærmere forbindelse 
med et hankönsord: er par mikill maSr å baki i blåm 
klædum ok synist mer likt Hrafnkeli goSa. Hrafnk. 26. 
(hann) var åhyggjumikit. Baud. 22 (hvor mange håndskr. 
dog have åhyggjumikill). — Om denne brug af stedord: 
er petta hann Skallagrimr, hinn mikli madr ? Egilss. 49. 
pat våru Valkyrjur. Völundarkv. form, er hitt bæn min 
ok vili. Egilss. 29. handles i afsnittet „om stedordene“. Jfr. 
6, anm. 4, hvor også afvigelsen pat er nå Lögrinn kallaSr. 
Sn. Edd. 1, omtales.

Anm. 3. Når et tillægsord (tillægsform) eller stedord sva
rer til to navneord der betegne personer af forskelligt kön 
(altså det ene hankön, det andet hunkön), sættes det i intet
kon (i lighed med at ordene forellri, feSgin, modgin, systkin 
ere af intetkon). Helgi ok Svåva er sagt at væri endrborin. 
Helgakv. Hjörv. 43 (pros.), ver (o: en mand og en kvinde) 
erum forystulaus. Dropl. 32, jfr. Helr. Brynh. 12. viS 
lp: torr ok Freyja) skolum aka tvau i jötunheima. Hamarsh.

2
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12. frar frau Ödinn oli Saga drekka um alla daga glöd 
or gullnum kerum. Grimnisra. 7. töludu frau Helgi mart 
ok Tdfa. Dropl. 19. frå tok AllföÖr Nott ok Dag son 
hennar ok gaf freim två hesta ok tvær kerrur ok setti 
frau upp å himin, at frau skulu rida å hverjum tveim 
dægrum umhverfis jördina. Sn. Edd. 7. Heraf den sprog
brug, at ved en korthed i udtrykket et stedord sat foran et 
navn betegner foruden den nævnte person tillige den eller de, 
som ifølge sammenhængen må sættes i forbindelse med denne; 
jfr. 13, anm. 1. Ligesom altså siges vid Freyr (o: jeg og 
du, F.) byggjum bædi saman. Skirnism. 20, således efter 
ovennævnte regel i tredie person frau, dels foran et navn, 
dels uden noget, i hvilket sidste tilfælde de to (efter flere) per
soner af forskelligt kön menes, som ere nævnte i forvejen: 
frau Hervör (o: II. og hendes mand) åttutvå sonu. Hervar. 
21. frau Skallagr imr. Egilss-. 62. Undertiden sættes den 
anden persons navn foran: Eirikr konungr ok frau Gunn- 
hildr. Egilss. 99. Skallagrimr ok frau Bera. Egilss. 62. 
Eirikr brodir minn ok frau Gunnhildr bædi. Egilss. 155. — 
fåru med henni tveir frrælar; frau (o: hun og de) fåru 
med två uxa ok frar å sleda. Dropl. 8. sidan skildust 
frau (o: han og hun), en peir (o: han og mændene) foru 
til bæjar fress. Dropl. 19. På samme måde hvarr annan 
og hvårgi: feilst hvårt ödru vel i ged (o : han og hun syn
tes godt om hinanden) Band. 9. heyrdi hvårt peirra ord 
annars (om en mand og en kone) Kristnis. 16. såtu sam- 
tynis — hvartki ser undi. Atiara. 85. frrju vårum syst- 
kin . . . skipi hvert vårt styrdi. Atlam. 96.

Ånm, 4. Om et biord istdf. et tillægsord ved vera s. 2, b, 
anm. 2. Uregelmæssigt kan et tillægsord i omsagnet rette sig efter 
et fjærnere istdf. efter det nærmere ord: kunni hon skil runa : 
innti ordstafi at eldi Ijåsum, gæta vard hon tångu i goma 



19

baba, väru svå viltar at var vant at råba. Atlam. 9 (hvor 
viltar retter sig efter rünar, formodi, som hovedbegrebet, 
istdf. efter orbstafir). Ganske uregelret findes også tillægsordet, 
der svarer til et ord i en anden forholdsform, stillet Ijast og 
uafhængigt bagefter i nævneform, ligesom på vejen til at 
danne en ny bisætning, som: i biobi bragnar lagu, komib 
(for: komnu) or brjosti Gotna. Hamdism. 24. Smign. 1.3, 
anm. 2.

5. Når to eller flere grundord omtales under ét og de 
ere af forskellig person, forbindes de i reglen ved foransat 
vib eller ver med første person flertal af omsagnets udsagns
ord, hvis et af dem er af denne person, derimod ved tilföjet 
pit eller per med anden person, når et af dem er deraf og 
intet af første; ellers ved tredie person. Dog kan omsagnet 
også rette sig efter et af grundordene (det nærmest stående), 
og det må da underforstås ved de andre, ef pü, konungr! 
ok pit Gunnhildr haßt pat einråbit. Egilss. 147. ver erum 
allir at velli lagöir. ek ok sveitungar minir. Egilss. 148. 
Arnkell ok Erlendr jarlar fellu å Einglandi. Flatey. 224. 
par å beenum var Eögnvaldr konung sson ok hans menn. 
Egilss. 133. par kemr ok på Fenrisülfr ok Mibgarbsormr; 
par er ok pa Loki kominn ok llrymr ok med hanum 
allir Hrimpursar. Sn. Edd. 41. vil ek pess veröa vör, 
hvårt heldr skulu verba arfar Neribs hins räbspaka frænda 
ybrs, herra konungr! per eba synir Gandålfs. Fagrsk. 
10 (lier retter skulu sig ikke efter per, der er nærmest, men 
efter synir, som er forbundet ikke ved ok, men ved eba 
med det første).

Anm. Når grundordene vel have et fælles omsagn, men 
dette udsiges med forskellig genstand eller forskellige omstæn
digheder om hvert grundord, retter omsagnet sig efter det 
nærmeste: ser hann på ok svå peir hann. Gisi. Sürss. I, 37.
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6. To eller flere grundord (af ettal eller flertal) tage 
omsagnet til sig i flertal, med mindre omsagnet står ved det 
første eller sidste og retter sig derefter, så at det må tænkes 
gentaget i samme eller det andet tal ved det eller de andre. 
Helgi ok Atli lågu skipum i Hatafirdi. Helgakv. Hjörv. 
(pros.), eptir petta tokuz upp leikar ok giedi med peim 
mågum. Gfsl. Sürss. II, 110. klcednadr Poru ok gripir 
våru par allir lagdir til handargagns. Egilss. 66. Porr 
for fram ok peir felagar, ok gekk främ til mids dags, 
på så peir borg. Sn. Edd. 30. par kom Gellir ok Egill 
ok mart annat stormenni. Band. 40. tok Helga sott ok 
andadist ok Frodi son peirra. Korm. 6. veginn var på 
Atli, — sonr vå Högna ok sjålf Gudrun. Atlam. 87.

Anni. 1. Undertiden er udtrykket mere hårdt og afvi
gende fra den nöjagtige form, peir våru fjorir brcedr, het 
einn Pordr ok Porgeirr, ok våru peir yngri. Egilss. 33 
(hvor ettal og flertal besynderligt blandes).

Anm, 2. Ord der betegne blotte tankebegreber (abstracta) 
kunne forbundne med ok enkelte gange have udsagnsordet i 
ettal: vil ok dul tælir virda sonu. Sdlarlj. 34.

Anni. 3. Når peir sættes foran et navn for at betegne 
denne person med hans ledsagere, sættes udsagnsordet i fler
tal. rida peir Hrafnkeli mi leid sina-, peir Eyvindr em 
på komnir af myrinni. Hrafnk. 27.

Anni. 4. Når sætningen begynder med pat eller petta, 
retter udsagnsordets tal sig efter omsangsordet, hvis det er 
flertal, pat eru mi kalladir landskjålptar. Ægisdr. ep- 
tirm. pat eru mer engi brigzli. Dropl. 18. pat eru eigi 
mikil tidindi. Hrafnk. 10. hvårt eru petta pin råd eda 
annarra manna? Dropl. 21. pat våru log med Kvenum. 
Egilss. 26. våru pat sendimenn Haraids Konungs. Egilss. 
66. — Heraf kommer eller på samme måde sker det, at 
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når sætningen begynder med pat eller petta, retter omsag
nets tillægsord eller tillægsform sig ikke efter dette, men efter 
navneordet i omsagnet: pat er nü Lögrinn kalladr. Sn. 
Edd. 1. pat er nü köllud kerlinga villa. Helg. Hund. II, 
eptirm. petta eru köllud Hamdismål in fornu. Hamd. 
eptirm. — Således bruges intetkönsformen pat, om end 
både et bestemt ord går foran, hvortil det henføres, og et 
andet bestemt ord står i omsagnet (ligesom i nuværende dansk): 
sü dögg, er padan af felir å jördina, pat kalla menn 
hunangsfall. Sn. Edd. 12. annan sal gerdu peir, pat var 
hörgr. Sn. Edd. 9. Om to forskellige begreber; pat var 
bædi öx fostra hans ok svå bani (o: dette var både hans 
fosterfaders øxe opmanden hans banemand). Fornm. X, 391.

7. Ere de forbundne grundord af forskelligt kön, retter 
omsagnets tillægsord eller tillægsform sig i kön efter det nær
meste, hvis ettal bruges; men bruges flertal, da tage grund
ord af hankön og hunkön omsagnsbestemmelsen til sig i 
intetkön. var på Hervor albüin ok alir hennar herr. 
Her var. 51. Adalsteinn konungr var heill ok riki hans. 
Egilss. 142. Gunnhildr ok synir peirra Eiriks våru farin 
til Danmerkr. Egilss. 167. jfr. munu vid ofstrid alis til 
lengi konur ok karlar kvikvir fædask. Helr. Brynh. 14. 
(hann) sat hjå henni nött ok dag nåliga, medan pau 
lifdu bædi. Fornm. X, 379. jfr. fordudu ser allir, peir er 
ganga måttu, karlar ok konw. Egilss. 137. par var ok 
markat, hvernog Adam ok Eva våru svikin fyrir orminn. 
Alex. 63.

8. Undertiden tages ved omsagnet mere hensyn til grund
ordets naturlige art og beskaffenhed end til det brugte ords 
sproglige form. Dette sker således: a) ved samlingsbegreber 
(collectiva), der vel ikke umiddelbart eller i samme sætning 
tage flertal til sig, men såsnart meningen får overhånd over 
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formen. Nogle ord, som hjon, hy ski, hib yli bruges snart 
som ettalsord, snart som flertalsord. meiri hlutr manna 
hafdi fyrir bord hlaupit ok höfdu tynzt. Egilss. 54. Ud 
pat allt, er ådr hafdi fylgt prim brædrum ok år orrustu 
höfdu komizt. Egilss. 117. Deraf udtryk som: lid pat, er 
hanum fylgdi, vistadist par sumt, en sumir fåru nor dr i 
land. Egilss. 174. b) når et grundord af ettal, hvortil ved 
med eller vid er föjet et begreb, forbindes med flertal af 
udsagnsordet, som: Sverrir konungr samnadi nu saman 
öllu lidi sinu ok reid vid pmm hundrut manna ofan i 
Vikina til bils Simunar i Skriksvik, tåku upp buit, en 
brendu bæinn ok oli langskip hans — ok XL nauta lét 
hann reka å Vermaland. Heimskr. IV, 41. c) ved indde
lende udtryk, når der dels tages hensyn til flerheden, dels til 
enkelthederne, som: sitt knarrarskip åtti hvårr peirra, ok 
varu hladin med fjårhlut. Dropl. 4. hann åtti två sona; 
hét annarr Samr, en annarr Eyvindr, vænir menn ok efn- 
iligir. Hrafnk. 4. peir adrir mælti nokkorum ordum hverr 
or sinni spasögu um hegatburd eda pisi guds sonar. Alex. 
65. tålf pjådir pær er å sina tungu mælti hver. Alex. 20.

Anni. Ved hvarrtveggi (o: enhver af to, uterqvé) sættes 
omsagnet i ettal, åt hvarrtveggi sem tidast. Sn. Edd. 31. 
par komu berserkir tveir, er Haukr hét hvårrtveggi. Kristn- 
is. 14. hvarrtveggi madrinn (er) ættstår ok gådr. Band. 
24. våru peir-badir konungar i Noregi, en eptir um 
vårit drå hvårrtveggi hér saman. Egilss. 140. Men hvor 
der tales om flere på hver side (utriqve), bruges hvårirtveggju 
eller hvårirtveggja med flertal, s. Hrafnk. 26 og 28; Egilss. 
189 og 216. Dog tindes også hvårrtveggi med flertal: nü 
fara hvårtveggi mål til alpingis ok til dåms. Dropl. 16. 
Om formen hvårrtveggi konunganna. Fornm. XI, 351, s. 
ved „ejeformen“. Det samme er tilfældet med hvårtki: festi 
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hvårtki spjotit i skildi, nåmu bædi i jördu stadar. Egilss. 
165. Om udtrykket spyrr nu hvårr til annars s. ved 
„stedordene“.

9. Når omsagnet består af vera, verda eller et andet 
uselvstændigt udsagnsord, hvortil er tojet et navneord (navn
lig ved lideformer af at „kalde“ og lignende), kan udsagnsordet 
i tal, ligeledes tillægsordet eller tillægsformen i kön rette sig 
efter dette sidste ord, især naar det er stillet nærmest der
ved, istedenfor efter hovedordet, vid petta var lengt nafn 
hans ok kalladr Freysgodi. Hrafnk. 4. petta lid allt sam
an våru tiu pusundir. Alex. 20. reida ml silfrit ok 
våru pat 3 merkr vegnar. Laxd. 30. er pat sagt, at 
Reidgotaland ok Hundland se nü Ptjdskaland kallat. 
Hervar. 56. Således siges: Porgerdr var elxt barna Egils. 
Egilss. 166; men dog også: hafdi hann hird sina, ok var 
fjögur hundrud manna. Egilss. 39. Ligeledesdaudir våru 
halfr pridi tugr manna. Egilss. 189.

10. Den upersonlige sætning, hvorved udtrykkes, at 
en handling eller et forhold finder sted uden at det udsagte 
henføres til et bestemt grundord, har en meget udstrakt an
vendelse i det oldnordiske sprog. Sådanne udsagn dannes 
nemlig ikke alene af rent upersonlige udsagnsord eller så
danne, der i visse betydninger bruges upersonligt, af uindvir- 
kende udsagnsord i lideformen og af tillægsord i intetkon med 
vera, men tillige af mangfoldige handlende, indvirkende ud
sagnsord, hvor der må tænkes et eller andet, mere eller min
dre bestemt begreb som grundord, ligeledes ved lidende ud
tryk, hvor den personlige form kunde anvendes. Sproget 
ynder her i en overordenlig grad den korthed, som frembrin
ges på denne måde. De vigtigste tilfælde ere følgende:

1) rent upersonlige udtryk ere de, der betegne en års
tid, dagstid, vejrlig eller deslige, at morni pegar dagadi.



24

Sn. Edd. 33 (endog lideformet: eptir um morguninn, er 
trautt var dagat. Egilss. 129; jfr. udtr. uppi ertu, dvergr, 
um dagair. Alvfssm. 36, hvoraf må sluttes til en form mik 
dagar uppi (dagen overrasker mig oppe på jorden), glæddi 
ur forsinum. Gulljwr. (Egils. lex. p. 252). er lysti. Hervar. 
20. er våradi. Fornm. I, 22. er haustadi. Dropl. 33. 
er morgnadi. Egilss. 133. Således vetra, sumra, kvölda, 
natta, snjoa. pat rigndi ok hegldi.

2) upersonlige udsagnsord, der betegne et forbold som 
finder sted med bensyn til en handlings tilbørlighed eller mu
lighed, hvortil som grundord fojes en navneform (eller gen- 
standsform med navneform), som må vera. Fornm. VI, 11. 
parf at segja, purfti at grafa. Sn. Edd. 28; ligel. uperson
ligt brugt skal (um kveldit, er drekka skyldi. Sn. Edd. 45), 
som dog nærmer sig til 6); unz potti fulldrukkit.' Atlam. 8; 
endvidere vera og ver ia med en navneform: svå vard at 
vera. Egilss. 65. er ydr pat at segja. Egilss. 156. per 
er at pegja. Sn. Edd. 28. Hertil slutter sig udtryk med 
vera eller verda og et tillægsord i intetkön, med eller uden 
pat: illt er litium at vera. Fornm. VI, 202. gott er at 
råda Ulnar målmi. Sigurbarkv. III, 16. mer verdr felmt. 
Dropl. 29. hånum var ordit erbitt. Dropl. 22. mer er 
kränkt; vard henni illt. var på ok eigi langt at Lida. 
Egilss. 137.

3) sådanne upersonlige udtryk, som betegne en stemning, 
påvirkning eller tilstand hos en person, til hvilke personen 
da föjes i genstandsform eller hensynsform. De omhandles 
nærmere med hensyn til styrelsen ved disse forholdsformer. 
Således mik skortir, lystir, tidir, girnir, fysir, grunar, 
minnir, varir, væntir, gælir, kell, dreymir, lengir (langar). 
Dog vexler ved mange den personlige og upersonlige udtryks
måde, ligesom andre, der ikke almindl. ere upersonlige, i 
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visse udtryk og forbindelser bruges således: mik grunar. Sn. 
Edd. 30, men pu grunadir pegar, Egilss. 21. mik fy sir 
fara, men Egill fy sti Porstein. Egilss. 221. mik dreymir, 
men også: draum dreymdi mik i nött. Gfsl. Sürss. II, 108, 
med både personen og tingen i genstandsform, ligesom henda: 
pat hendar margan. Band. 33, men også: skal okkr aldri 
pä skömm hendet. Egilss. 217 (to genstandsformer), pyrstir 
jördina. Alex. 50, ligeledes: mik hungrar, dottar, syfjar, 
hasar. Undertiden tilföjes pat eller et andet stedord som 
grundord: pat er fæstanvarir. Fjölsv. 20, endog: alpy duna 
skortir ekki annat til motgangs vid ydr en dirft ok for- 
stjdra. Egilss. 21. — Med hensynsformen forbindes pykkja 
(og pykkjast), lika, sama, tjå, duga, hugna, eigja (ægja), 
byrja, förla o. s. v., som afhandles ved „hensynsformen“.

4) lideformede udsagnsord, når de ere uindvirkende eller 
styre hensynsform, danne upersonlige udtryk; dog kan det 
også ske ved indvirkende, hvilke ellers bruges personligt i lide
formen. betra er åbedit en sé ofblotit. Havam. 146. var 
par til dura gengit. Hrafnk. 10. er på pegar sent eptir 
Oddi. Band. 19, ligesom: var på farit eptir presti. Dropl. 
36. var par at kveldi um komid snimma. Hamarsh. 24. 
er sodit var. Sn. Edd. 28. pykkir vel drukkit. Sn. Edd. 
32. er nü vida leitad. Band. 11. mer endast til bana. 
Sn. Edd. 34. peim Agli fårst vel. Egilss. 138. nü er 
konungi sagt, at —. Fornm. VI, 4. svå spyrst mer. 
Korm. 58. sumir i peirri ætt er kallat at Ijotastir menn haft 
verit. Isl. Sög. II, 191. var på hringt öllum klökkum ok 
sungit te deum. Stürl. I, 1, 210. — Blandet pers, og upers, 
ved to udsagnsord, af hvilke det ene styrer gstdf., det andet 
hensf.: var hon borin å bålit ok slegit i eldi. Sn. Edd. 
38. Med indvirkende udsagnsord (ligesom på dansk, når 
sætningen begynder med „der“): konur ok bom var rekit 
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i eitt hüs. Hrafnk. 20. på vard vant nær prjåtigi 
åsaudar eina nött. Hrafnk. 6. er ykkr prungit pjåd- 
konunga. Hamdism. 4.

5) mange ellers personlige udsagnsord i handleform bru
ges upersonligt: a) sådanne som betegne en blot omstændig
hed eller et forhold til en handling (ufuldstændige omsagns
begreber), hvortil gerne Pojes en navneform eller en genstands
sætning: svå kom, at peir tyndu guds nafni. Sn. Edd. 
144. svå bar til, at —. Dropl. 8. par kemr enn, at —. 
Alex. 47. pat kom saman med peim. Gfsl. Surss. I, 41. 
ferr sem ek get til. Dropl. 20. får sömu leid. Herv. 11. 
pegar af får veginum. Egilss. 177. på tåk at myrkva. 
Egilss. 90. er våra tåk. Egilss. 65. b) sådanne som be
tegne virkningen af en naturkraft (vinden, havet), eller et vå
ben, redskab, dernæst c) i almindelighed (abstrakt) en virkende 
kraft, som ikke nævnes, men tænkes (begynde, ende), gerdi 
å regn mikit. Dropl. 5. um vetrinn, er daga lengdi. 
Hrafnk. 30. féll vedrit ok gjördi logn1). Egilss. 133. 
gefr peim vel. Laxd. 26. peim byrjadi vel. Egilss. 31. 
dag dokti.' Sn. Edd. 201. moldrykit setti. Alex. 109. gjördi 
på stort å firdinum. Egilss. 195. på er vår kom ok snæ 
leysti ok isa. Egilss. 35. på lægdi storminn. Helg. Hund. 
II (pros.), laust å frir peim hrid mikilli. Dropl. 10. er 
leingir nöttina. Gisi. Srirss. I,' 44. poku dregr upp. Fornm. 
III, 97. å dregr tunglit. Alex. 54. braut bord, borgir, 
kyrkju. Kristnis. 120. skip hans stöd uppi i Gufarosi, 
pat tåk ilt um vetrinn. Kristnis. 36, ssted. 58. rak piangat 
skipit. Egilss. 195. fyllir skip. Fornaldr. S. II, 73. skaut 
upp likunum. Egilss. 195. å pann alldr, er mann tekr 
undan rådningu. Alex. 7. — mer bitr (ni. kniven, våbnet), 
s. Egilss. lex. p. 55. Helgi skaut i kneskel hanum ok renndi 

’) jfr. det franske il fait chaud, vent o. s. v.
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(nl. spydet) ofan i legginn. Dropl. 23. (hann) hjo til Hjar- 
randa ok kom å lærit, en sverdit beit ekki, pegar beinsins 
kenndi, ok svaddi ofan i knésbotina. Dropl. 24. tok af 
skjaldar spor dinn. Herv. 6. Vikin grinn færdi vid siduna 
ok beit ekki å. Korm. 6. bles upp fåtinn. Dropl. 36. 
hannhjo yxninabåda senn, svå at höfudit tok af hvårum- 
tveggja. Egilss. 75. — nu hefr pat, hversu . . . Kristnis. 
2. hér hefr upp prologum. Stjörn. 1. eptir pat skilr 
med peim. Herv. 43. hvi skilr svå mikit? Sn. Edd. 13. 
lykr hér frå hånum at segja. Dropl. 37. lykr par pessi 
sögu. Band. 43; jfr. hvörnin söguna byrjar og lign, allmjök 
dregr nå at pvi. Dropl. 21. hof hånum heldr upp brun. 
Egilss. 25. ådr létti. Egilss. 145. hanum skaut skelk i 
bringu. Alex. 5. setti hann dreyrraudan. Egilss. 49.

6) 3die person ettal bruges af indvirkende eller uindvir- 
kcnde udsagnsord i handleform otn et almindeligt begreb som 
grundord („man“), ftnnrat fræknara . . mann. Sn. Edd. 
142 = eigi hittir ædra mann. sstd. skal mik ok firir pvi svå 
jarda semheidna menn. Fornm. X, 384. par måtti på sjå 
nyjan ok ungan riddara. Alex. 7. svå at heyrir trautt. 
Alex. 36. på merkir. Solarlj. 47. sjå må nu. Sn. Edd. 
32. (sem hér segir alm. ved anførte steder af skrifter; svå 
segir i Völuspå. Sn. Edd. 10. svå sem segir i Völsunga- 
kvidu inni fornu. Helg. Hund. II, pros.; her er der egl. at 
tænke som grundord „forfatteren“, „digteren“). En overgang 
hertil dannes af sådanne steder: pat er sagt, at. . matsveinn 
. . let fara skötit i flokkinn . . ok særdi konunginn, sem 
ådr sagdi. Fornm. X, 384 (hvor sagdi må opfattes som 
ahn., hvad vi vilde udtrykke ved „blev sagt“), ser nå enn 
i dag merki til hauganna. Herv. 56. sem sidarr greinir. 
Sn. Edd. 145. um kveldit, er drekka skyldi. Sn. Edd. 45. 
hvalakomur varu på ok miklar, ok skjåta måtti sem vildi.
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Egilss. 58. grennir mjök spår hennar. Fornaldr. S. III, 
215 (det skader, svækker).

7) endelig bruges navneformen upersonligt ved låta, bidja 
samt andre udsagnsord, der betegne en sandseiagttagelse. 
hann let setja peim bord. Sn. Edd. 33. let hann bud 
tjalda. Egilss. 216. pat var allt låtit nidri liggja. Alex. 
35. bidit sltjåtliga til skipa ganga. Helg. Hund. I, 22. 
peir så firdinum upp luka. Egilss. 56. Således også bera 
vard pann sidan. Atlam. 48. Herom handles videre ved 
„navneform“.

(På dette sted vilde egenlig som andet stykke være at 
indsætte afsnittet om kendeordets brug; men det foretrækkes 
her at udelade det for at få plads til det følgende stykke, 
der omhandler mere indgribende bestanddele af ordføjnings- 
lærens første afsnit.)

II.
Om brugen af forhohlsformcrne. Nævneform og 

genstandsform.
11. De forhold, hvori navneord (og afidre som navne

ord brugte ord) stå i sætningen, betegnes dels ved forholds
ord dels ved forholdsformer. Medens forholdsordenes mang
foldige betydning og brug egenlig hører til ordbogen og kun 
for så vidt omhandles i sproglæren, som disse småord tjene 
til at udtrykke forholdsbetegnelser i sætningen og træde iste
denfor forholdsformer, udgör læren om forholdsformernes 
brug den vigtigste del af ordfojningslærens første afsnit.

12. I almindelighed må forudskikkes den bemærkning, 
at samme forhold fordrer samme forholdsform. Dette gælder 
navnlig 1) i hosstilling (appositio); 2) ved ord der (med eller 
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uden bindeord) ere forbundne i opregning, inddeling, modsæt
ning, sammenligning eller lignende forhold; 3) i spörgsmål 
og svar, når der svares alene ved at nævne det omspurgte 
begreb, som da tænkes i samme forhold i sætningen som det 
tilsvarende i spørgesætningen.

1) på var skipt Jotlandi i prjü biskupsriki, ok vigöi 
A&aldagr erkibiskup or Brimum prjå biskupa: Haralld 
i Slesvik, Leifdag til Bipa, Reginbrand til År6s. Flatey. 
17. hann åtti två sonu, het annarr Såmr, en annarr 
Eyvindr — vænir menn ok efniligir. Hrafnk. 4. Sigurör — 
drakk bloö peirra beggja Regins ok Fafnis. Fafnism. 
39 (pros.).

2) eng i jötun ek hugöa jafnramman sem VafprüÖni 
vera. VafJjr. 2. synist mer slikum mönnum illa farit 
sem per. Hrafnk. 11. pü ynnir engum at hefna brå dur 
pins nema per sjålfum. Dropl. 29. var öllum höföingjum 
tilbobit i hans riki utan HeiÖreki. Hervar. 22. hygg ek, 
at peir muni vera pinir vinir meiri en ek. Egilss. 29. 
per munut mik låta peim nå sem aöra menn. Egilss. 156. 
(peir) bauöu hann blöta sem aöra konunga i Noregi. 
Fornm. X, 381. (Ligeledes ejeform = ejestedord: pü hafir 
engis manns hof viö nema pitt. Egilss. 212).

3) hvern dyrkit per — å krossi pindan? Pangbrandr 
svarar: drottin vorn Jesum Kristum. Kristnis. 30. hvers 
beiöist pü? segir Gizurr. Pess at pü vinnir eiÖ, segir 
Gunnarr. Njålss. 80. hefir pü nökkura menn hitt i 
borginni, segir Arinbjörn, på er pik muni kent hafa ? Enga, 
segir Egill. Egilss. 143. hvat heitir hon? Helga heitir 
hon, segir Porgerör. Helga hin fagra, segir Porsteinn. 
Isl. S. II, 201.

13. Ved hosstilling betegnes ikke alene en almindelig, 
blivende beskaffenhed eller bestemmelse ved et begreb (som i 
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dansk), men også undertiden (ligesom i græsk og latin) alene 
den tilstand og stilling, under hvilken det udsagte gælder om 
den omtalte person eller ting, den egenskab eller hensigt, i 
hvilken dette omsagnsord tillægges hovedordet. Håkon sat 
på einn konungr at Noregi. Fornm. X, 381. pair er 
meyjar andast. Sn. Edd. 21. ganga frå Helga sjukum. 
Dropl. 19. er petta talt hit pridja nidingsverk unnit med 
Tyrfmgi. Hervar. 44. yta synir, peir er vilja læknar liva. 
Håvam. 148. på munt vaka vörör goda. Ægis&r. 48. 
leyfd vartu ekkja. Atlam. 91.

Ligeledes udvides den almindelige tilföjelse af et omsagns
ord ofte således, at den nærmer sig til en hosstilling. peir 
sottu hann ellifu. Egilss. 172. hrindr hånum svåleiknum 
daudum til jardar. Alex. 37. med eigi meira lidi en 
per höfdut, premr hundrudum manna. Egilss. 22; jfr. lidi 
var skipt i sveitir, tålf mönnum saman. Egilss. 90 (hvor 
den sidste bestemmelse retter sig efter lidi istdf. efter sveitir). 
vil ek eigi leingr berjast vid pik, örkumladan mann. Isl. 
S. II, 269. ef pu ser mik nökkut sinn pvilikan sem nu 
s^numst ek per. Alex. 16. er ver heil hjü helma vårum. 
Völunbarkv. 14.

Anm. 1. Om h osstillingen ved ejestedord og andre sted
ord handles i afsnittet om „stedordene“. Her nævnes kun det 
tilfælde, når peir sættes foran et navn for at betegne den 
person, som omtales, med hans ledsagere; hvor da samme 
forholdsform anvendes, peir Porgils, peirra Porgils. Egilss. 
33. peim Porsteini. Egilss. 223. Ligeledes: peir sumir, 
pau engi, eingi så, o. s. v.

Anm. 2. Hosstilling til hosstilling gennem eri række af 
led finder især sted ved opregning af nedstammen i slægt
registre, som: å dögum Haralds konungs hins hårfagra 
Hålfdånarsonar hins svarta, GudrÖdarsonar veidikonungs,
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Hålfdånarsonar hins milda ok hins matarilla, Eysteins
sonar frets, Olafssonar tretelgju Sviakonungs. Hrafnk. 3. 
Undertiden retter et hosstillet ord sig efter det nærmeststående, 
og ikke efter det egenlige hovedord: på sendi Allfödr svein 
pann, er Skirnir er nefndr, sendimadr Freys. Sn. Edd. 19. 
Ganske uregelmæssigt (anakoluthisk) findes en løs nævneform 
(eller genstands form) istedenfor en liosstilling eller en anden 
udtryksmåde, hinn gamli hrimpurs, hann kollum ver 
Ymi. Sn. Edd. 4. Egill var bundinn vid staf einn, bædi 
hendr ok fætr (o: både med hænder og fødder). Egilss. 91. 
Porolfr var gyrdr sver bi pvi, er hann kalladi Lang, mikit 
våpn ok gott. Egills 109. (Dette udtryk kan dog måske 
forklares efter den foregående bemærkning).

Anm. 3. Den formentlige egenskab eller det, hvormed 
noget sammenlignes, tilföjes ikke ved liosstilling, men ved 
sem. pat skulu peir vita, er hjå eru staddir, at petta 
skal vera sem omælt, ok pessu skulu eingi undirmål 
fylgja. Isl. S. II, 207. pu ert håttadr sem riddarar. 
Kristnis. 28. gekk hann ut of Midgard svå sem ungr 
drengr. Sn. Edd. 35. ek brüdar å flest um råd sem fadir. 
Alvism. 4.

14. I nævneform sættes sætningens grundord, om hvil
ket udsagnet udsiges, og hvad der hosstilles dette; ligeledes 
omsagnsordet ved vera, verda, heita og et uselvstændigt lide- 
formet eller tilbagevirkende (passivisk eller reflexivt) omsagn. 
Desuden föjes til lideformen af udsagnsord, der betyde „at 
kalde“, „göre til noget“, „anse for noget“ nævneformen (uden 
videre tilsætning) af de ord, som betegne, hvad noget kaldes, 
göres til, anses for o. s. y. at bonda pess, er Alfr hel ok 
var kalladr Alfr hinn audgi; hann var madr gamall ok 
audigr at fe. Egilss. 184. Fimbulfambi heitir sa er jått 
kann segja. Hävam. 103. Odinn ek nu heiti, Yggr ek ådan 
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het, hétumk Pundr fyrir pat. Grimuism. 54. vard Porr på 
lauss å fotum. Sn. Edd. 33. så nefndist Grimnir. Grim- 
nism. form, hefir pat jafnan sidan verit kalladr gådr 
bær. Hrafnk. 22. Nemundr - gjördist par konungr yfir. 
Egilss. 5. hann kvadst Narfi heita ok kvad Rünolf hafa 
sent sik. Kristnis. 68. efni til at verda mikill madr. 
Alex. 4. nu teljumst ek orlauss vid pik Egilss. 219. ek 
lat fallast berr å saxodd minn. Kristnis. 64.

Anm. 1. På denne måde bruges gjorast med et tillægs
ord i betydningen „blive“: Egill Skallagrimsson vard madr 
gamall; en i elli gjöräist hann pungfærr — hann gjördist 
ok fotstirdr. Egilss. 225. Ligeledes bruges andre uindvir- 
kende udsagnsord med en tilfiijet nævneform: feil hann daudr 
til jardar. Sn. Edd. 37. pü fant, at ek lauss lift. Fafuism. 
8. for pat på ekki leynt; fara allra manna armastr. 
Egilss. 22, 180. gånga blindr, hræddr (= vera b., li.), s. 
Egilssons lex. poet. p. 223. Ligeledes de udtryk, der betyde 
„at synes“: så dalr syndist Hrafnkeli byggiligri enn adrir 
dalir. Hrafnk. 4. mun hånum på eigi miklu pykkja 
launadr uxinn. Egilss. 222. pess lezk Valiverdr at hefna. 
Hyndl. 28 (Flatey. 14). felt hefir hon på menn, er mer 
hafa litizt eigi üsterkligri en Porr er. Sn. Edd. 33. pottiska 
pü på Porr vera. Harbar&slj. 26. på virdist okkr vaskr 
madr. Hrafnk. 23. pikir minn son hvergi betr kominn. 
Fornm. VI, 5.

Anni. 2. En undtagelse danner udtrykket at verda at 
(ikke i betydningen „at blive til“ o: foranledige, forårsage, 
som: at bönum verdask. Völusp. 45. ver da e-m at fåri 
Korm. 12, men) i betydningen „at blive til“ o: forvandles 
til, som: ver da at dupti. Sn. Edd. 146. Narfi sonr hans 
vard at vargi. Ægisfer. eptirm. nidjar pinir at nåm 
ordnir. Ilelg. Hund. II, 26. Om talemåden verda at gjalti
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s. Egilssons lex. poet. p. 246. Endog: verbr at ösku or 
miklu mannvirki. Alex. 48. Udtryk som: hringr brestr at 
gjöf (annulus frangitur muneri) Sn. Edd. 133 må betragtes 
lige med en lideform svarende til de mange handlende udsagns
ord, der forbindes med at på denne måde, hvorom s. ved 
genstandsf. 21, amn. 2. Af de samme opstå også sådanne 
udtryk: hann var på til konungs tekinn; var lysigull haft 
fyr eldsljos. Ægisdr. form., og flere lignende.

Anm. 3. Ejendommelig er brugen af forholdsordene å, 
at, i ved egennavne paa steder ved heita og kalia (især 
kallast). Grunden til denne sprogbrug er vel at søge deri, 
at stednavne oftest forekom med et af disse forholdsord foran 
sig, så at det ligesom sammensmeltede med navnet. Dog 
sker det ingenlunde altid; men undertiden på en påfaldende 
måde, bær 'hans het å Grund og herabit å Glasisvöllum. 
Hervar. 3. pvi heitir pat siban i Geitdal. Hrafnk. 3. 
kaupstabr mikill, er het i Lundi. Egilss. 94. pat er nü 
kallat at Grimsbyggbum siban. Dropl. 33. hann görir 
bæ i dal peim ok kallar å Abalbåli. Hrafnk. 4. Af for
men: hon lætr bæ reisa par, er siban heitir i Hvammi. 
Laxd. 10 er opstået den udtryksmåde, at par i denne forbin
delse bruges for pat eller et navneord: heitir par siban Præl- 
avik. Dropl. 8. par er nü heitir Pangbrandsrof. Kristnis. 
44. par er kallat er å Nesi. Dropl. 6. par sem si ban heita 
Ottusund. Flatey. 17. par heita Bessag'otur. Hrafnk. 26. 
er par kaliat å Gufunesi. Egilss. 192. par heitir å Aski. 
Egilss. 74. (Det ses, at forholdsordet her dels tilföjes, dels 
udelades; ligeledes at udsagnsordets tal retter sig efter navnets 
tal). Endnu mere afvigende i samme retning ere følgende 
udtryk: i peim stab kalia menn Glabsheim. Sn. Edd. 8. 
seg mer, hvar Iljörvarbs haugar heita (sig mig, hvor det 
sted er, som hedder — —). Hervar. 15. i fyrndinni var 

3 
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kallat Jötunheimar norbr i Finnmark (o: det nordlige land 
F.) Hervar. 3. Smlgn. på er sendimenn foru heim, på 
finna peir i helli nokkvorum, hvar gygr sat. Sn. Edd. 39. 
ef hann enn sparir fjånda inn folkskå, par er Beginn 
liggr (o: R. som ligger der) Fafnism. 37. Endelig bruges 
biord ved heita og kalla (ligesom i dansk): hve så holmr 
heitir. Fafnism. 14. hve pik heitir...? hve pik kalla konir? 
Helgakv. Hjörv. 14 (= hversu heitir? eller hvat heitir?).

15. For den i sproget manglende kaideform (vocativus) 
bruges nævneform i tiltale, udråb, befalinger, spörgsmål osv., 
enten alene eller föjet til et stedorod (pu, per, pit, i hvil- 
kensomhelst forholdsform). på hin ustabuga hamingja! 
Alex. 23. pvi skirskota ek undir pik, Arinbjörn! ok pik, 
Porbr! ok alla på menn. Egilss. 126. våpn, våpn, Grik- 
kir! Alex. 31. svå er håttab, frændi! at ek em ekki pvi 
vanr. Band. 7. skikkju på, prestr! er Brandr gaf per. 
Kristnis. 132. hon sagbi drottningu allt pat, er Beibrekr 
haf bi henni sagt, hon svarar: mikil tibindi! Hervar. 29. 
konungr spyrr, hversu af hefbi borizt um hann. svein- 
ninn segir sem var, konungligt verk, fostri minn! segir 
konungr ok hlo at. Fornm. VI, 6. Egill mælti: ek vilda, 
gobr drengr! at på gengir inn i stufuna. Egilss. 143. 
mundu vib Atla, fugl frobhugabr! fieira mæla? Helgakv. 
Hjörv. 2. gobr sveinn! Fornm. I, 78. gobirmenn! Fornm. 
XI, 275. for ek heiman at bibja pin, Gubrun! Atlam. 
90. ek bibr ybr, herrar minir! Stjörn. 121. hugba ek 
pik, Gubrun, Gjåka dottir! læblondnum hjör leggja mik 
i gögnum. Guferkv. II, 37 (her er en hosstilling til kaldefor- 
men, der også er kaldeform).

16. Genstandsformen, der i sig selv blot betegner ordet 
i almindelighed, kun ikke som grundord i sætningen, men 
ellers uden nogen bestemt forholdsbetegnelse (hvorfor den også 
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anvendes, når et begreb henstilles eller nævnes i almindelig
hed1) eller når ingen anden besterntere betegnelse af forholdet 
er fornøden), er den forholdsform, hvori genstanden for et 
indvirkende udsagnsord (behandlingsgenstanden) tilföjes. Ved 
at sætningsformen forandres fra handlende til lidende skifte 
grundord og genstandsord kun rolle (idet det forrige grund
ord bliver styret af et forholdsord). blotubu menn hann. 
Hervar. 3 = hann var blotaSr [af mönnum] Sn. Edd. 146. 
menn runnu til at skilja på; ok er peir våru skildir. 
Egilss. 223. skipabi konungr (höllin) hraustum drengjum . .. 
en er höllin var skipub. Fornm. VI, 3. herabsmenn kjosa 
biskup, ok mantu kosinn ver 8a. Stürl. I, 3, 211. gråta 
Baldr or helju ... bidja, at Baldr væri gråtinn or helju. 
Sn. Edd. 39. sigrib nu på, er pegar eru sem sigrabir 
se. Alex. 34.

Auin. Undertiden styrer ikke alene handleformen, men 
også den deraf dannede lideform, når den har indvirkende 
betydning (v. deponentia), en genstandsform, men da i en an
den betydning, som hræba og hræbast (at forfærde og for
færdes over o: frygte), forba og forbast (forba ser, men 
forbast pik), eigna (tillægge) og eignast (tilegne sig, bemæg
tige sig). Det nærmere herom afhandles ved „udsagnsordenes 
former“, men enkelthederne høre under ordbogen.

17. Da mange udsagnsords betydning tilsteder en for
skellig opfattelse og derfor opfattes forskelligt i de forskellige 
sprog, kan der ikke ved reglen om at indvirkende udsagns
ord forbindes med genstandsformen gives nogen nöjere be
stemmelse. Kun ordbogen og iagttagelse af sprogbrugen i 
det enkelte kan vise, i hvilke tilfælde det givne sprog har

’) Dette viser også formlæren, hvor genstandsformen er ordets rod 
eller stamme uden noget tillæg (som nævneformens r); i mange 
tilfælde er den.= nævneformen. 
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opfattet indvirkningen som ligefrem behandling, og i hvilke 
forestillingen har foretrukket en anden betegnelse (hensynsform 
eller ejeform). Medens der da ved de andre forholdsformer 
nöjagtigen angives, hvilke udsagnsord der forbindes med dem, 
kan her kun som prøve anføres nogle af dem, der i det old
nordiske sprog forbindes med genstandsform på en særegen 
eller fra vort modersmåls opfattelse forskellig måde. Således 
forbindes genstandsform med kvedja, bidja, mæla (kvedja 
konung, Egilss. 13; mæla jötun or dum, Vaffjr. 4; men 
også mæla einmæli vid e-n, Grimnism. form.), tala, kenna, 
telja (trü fyrir mönnum), nida, falsa, ræna, stela, dylja, 
leyna, skelfa, hvilke alle styre personens genstandsform (men 
tildels kunne tage en anden bestemmelse til sig i en an
den forholdsform eller ved et forholdsord. Desuden blota 
(„dyrke som gud“, men med hensynsf. i betydn. „ofre til“), 
sigra, gisla (sende som gidsel), fala (byde på). Undertiden 
har betydningen forandret sig, som byggja: mandoms åst 
bygdi brjöst konungs. Alex. 45. I lideformen bruges da 
et personligt udtryk, som: sumir våru ræntir. Kristnis. 76. 
■j odrum stad å skilldinum var skrifadr Nabogodonosor 
konungr. Alex. 35.

Anni. Mange udsagnsord have flere betydninger og der
af følgende forskellige forbindelser. Navnlig bruges en stor 
mængde indvirkende tillige som uindvirkende; mange (såvel 
indvirkende som uindvirkende) forbindes i særegne betydnin
ger med forholdsord, andre i visse betydninger med en anden 
forholdsform, andre forandre betydning og styrelse som lide
formede, tilbagevirkende eller gensidigvirkende. Her kan kun 
anføres nogle prøver, kalla å og til (.kalde på, göre fordring 
på); Oddr kaliar å berserkina. Hervar. 11. fe pat er 
Porsteinn kalladi til. Egilss. 157; ligeledes: konungr hét å 
Por (påkaldte). Hervar. 4. taka vid, til, å, i osv. taka 
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til ords, taka å rås. sjå vid, i: er hann så i hornit. 
Sinfjötl. konungr så vid hånum (betragtede ham) Laxd. 
32. segja frå, til: segdu til nafns pins. Harbarbslj. 8. 
engi måtti öörum segja med ordunum frå sinum harmi. 
Sn. Edd. 37. få å, i, at, med, til (s. Egilssons lex. p. 149) 
bera dels indv., dels uindv. (hefir pu par borit, født et barn, 
Ægisdr. 23), dels med forh. bera af (udmærke sig) eller frå 
eller of. hætta til (fordriste sig til), eiga vid (have at göre 
med), låta af og at; vekja til (indlade sig i samtale med: 
Oddr vekr til vid Uspak. Band. 10). gångast vid = vid- 
gångast (at kristni mundi vidgångast å Islandi. Kristnis. 
76. = gångast vid. sstd. 78). råda fyrir (riki, Fornm. VI, 
3), men også: öllum lutum, rådum sinum og gang himin- 
tungla; uden styrelse: hann red lengi (regerede). Hervar. 
58. bida elli (udholde). Sn. Edd. 34, men med ejeform 
„at vente på“, halda til (styre henimod), setja upp (hvortil 
almindelig föjes skip), setja fram; ligeledes bruges deila 
(par er vikr deilir, Heimskr. Yngl. 26), dæma uindvirkende. 
Omvendt: rida dyn fyrir dyr (med larm ride foran døren). 
Sturl. 4, 9; jfr. koma e-m dyn fyrir dyr (overrumple). 
Fornm. VIII, 60 og 189. Med dobbelt forholdsordsstyrelse : 
sidan skoradi hann til hölmgöngu å Fridgeir. Egilss. 159. 
Fornemmelig må det bemærkes, at ligeså nødigt som sproget 
sammensætter udsagnsord med forholdsord, lige så rig og mang
foldig afvexling har det i at lade et. forholdsord følge efter 
dem. (Dette punkt er omhyggelig behandlet i Egilssons lexicon.)

18. De mange egenlig uindvirkende udsagnsord, som 
i enkelte tilfælde antage en indvirkende betydning og da for
bindes med genstandsform, kunne henføres til følgende 
tre arter:

1) nogle der udtrykke en sindsstemning eller dens ytring 
i anledning af noget, gråta Baldr or helju. Sn. Edd. 39 
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(om det lideformede udtryks. 16); Frigg gret vå Valhallar. 
Völusp. 37. harma (sorge over ens død): margir menn 
hårmudu hann. Njål. 98. syrgja: syr g di hana daudan. 
Fornm. X, 379. undraz: fåru menn ut or hverri bud at 
undraz på. Njål. 48. (Af gråta dannes ellers det indvir
kende græta (at få en til at græde): mey hann né gr ætir. 
Ægisdr. 37; Solarlj. 26).

2) mange der udtrykke en bevægelse tage en genstands
form til sig om det sted, hvor, hvorover, hvorigennem be
vægelsen foregår. vada: så hån par vada punga strauma 
menn meinsvara. Völusp. 43; peir ådu ellda. Kristnis. 
14 og 64. renna: (hestr) er renn lopt oli låg. Sn. Edd. 
21. troda: troda halir helveg. Völusp. 51. rida: hån 
var Valkyrja ok reid lopt ok låg. Helgakv. Hjörv. (pros.); 
rida brautir. Vafjjr. 47. hverir rida par Fævils hestum 
håvar unnir? Sigurbarkv. II, 16; rida kjål. Rigsm. 45. 
fara: fara landaflandi. Hrafnk. 26. ürg ar brautir årna 
pü aptr. Fjölsv. 1. ver sjau daga svalt land ridum, en 
adra sjau unnir knidum, en ina pridju sjau purt land 
stigum. Gubr. kv. II, 34. peim er gånga skal pær inar 
glæddu gåtur. Solarlj. 31. Endog sitja jård (besidde, bebo), 
standa pik (o: yfir pik, undertrykke). Grog. 9.

3) andre kunne kun tilföje en genstandsform af et ord, 
som indeholder det samme begreb som ligger i handlingen 
eller et dermed nær forbundet, dæma dom. Hervar. 3. 
råda råd. Harbarbslj. 53. svefn pu ne sefr. Sigurbarkv. 
I, 29. lekum leik margan. Atlam. 68. var blåsit i 
konung sludr herblåstr. Egilss. 40. peyta nu hvarirtveggju 
lüdra sina ok herhorn. Alex. 35. fara kaupferd. Fornm. 
VI, 7. rida peir sina leid. Gfsl. Sürss. I, 34. Ligeledes 
gånga veg, leid sin, fara landveg, leid, ferd (men også 
fara leidar eller ferdar sinnar), rida ærindi. Atlakv. 3. 
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renna skei b, endog riba skeib. Helg. Hund. I, 41. keyra 
eyk or garbi. Fornm. IV, 196; keyra hesta. Sn. Edd. 7. 
Eirikr hinn sigrsæli barbiz vib Svein konung margar 
orrustur. Flatey. 18. hvern purb pü hefir drukkit å scenum. 
Sn. Edd. 34. sigldu på pjobleib. Egilss. 36. konungr 
sigldi hrabbyrja. Egilss. 42, (hvorimod sigla lettan byr ok 
goban indeholder mere en biords-omstændighed).

Anni. I lighed med disse egenlige dannes visse uegen- 
lige (billedlige, overførte) udtryk, hvor bevægelsesbegrebet 
forsvinder, som: fara usæmd (udsætte sig for forhånelse) 
Sn. Edd. 33; fara enn fieiri üfarar (lide nederlag) Dropl. 
21. Ved udeladelse af det beslægtede genstands-navneord, 
som da underforstås, fremkommer udtryk som: öngvan (ni. 
svefn) måttu peir sætan sofa (de kunde ikke sove blidt) 
Sdlarlj. 13. sagbi eigi sina slétta (ni. flir) Fornald. S. II, 
349, (hvor andre håndskr. har sinar ferbir sléttar). at fara 
nokkra (för eller ferb) Fornm. X, 124. Af en anden art 
er de udtryk, hvor vilja forbindes med genstandsform med 
udeladelse af hafa: han vildi Egil ekki hér i landi. Egilss. 
97. konungr vill pik or landi. Egilss. 175. vilja fjor 
e-s (ville have ens liv o: stræbe en efter livet) Heimskr. I, 
01. Tr. k. 28. eigi vil ek penna kost. Hrafnk. 9. Herom 
handles nærmere i afsnittet om „udeladelser“.

19. Udsagnsord, der sammensatte med et forholdsord 
styre en genstandsform, ere dels sådanne, som allerede för 
sammensætningen styrede en sådan (ligefrem indvirkende), dels 
sådanne, som i og for sig ere uindvirkende og først på 
grund af forholdsordet kunne styre en genstand. Antallet af 
slige sammensatte udsagnsord bliver dog meget formindsket 
derved, at i de ældre og bedre skindbøger og derefter besörgede 
udgaver skrives forholdsordet mest for sig, selv om udsagns
ordet følger umiddelbart efter; hvilken løsere forbindelses rig- 
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tighed efter sprogets natur viser sig også deraf, at forholds
ordet ligeså let eller lettere sættes bagefter som biord eller 
på anden måde ved mellemkommende ord adskilles fra ud
sagnsordet (jfr. 17, anm.). Aldeles det samme er tilfældet 
med dem der styre hensynsformen.

Således skrives: (runar) frær umvindr, frær um vefr, 
frær um setr allar saman. Sigdrff. 12. frær of réS, frær 
of reist, frær of hugdi Uroptr. sstd. 13. allar (ni. runar) 
våru af skafnar, frær er våru å ristnar. sstd. 18. sigldi 
su3r sem af tok (så hurtigt som han kunde) Egilss. 41 (ed. 
Reykjav. 1856, hvor ed. Arn. Magn. 1809 har aftok); en 
er åleid daginn. sstd. (ed. Arn. Magn. åleiö); sem å levedit 
var, sstd. 107 (ed. Am. Magn. åkvedit) osv. frér skal minn 
frrüßhamarr Mjöllnir mål fyr nema. Ægisdr. 59, (hvilket 
i Egilssons lex. anføres som sammensat furnema). Således til
taka = taka til, vidtaka = taka vid. Fornm. VI, 10. hve 
ek fyrir btfd, hve ek fyrir banna manna glaum mani. 
Skirnism. 34; derimod lindes fyrbota, fyrilita. Alex. 36 og 
62; fyrirkunna hann fress. Egilss. 97; fyrdæma (alm. 
fordæma). Alex. 25. (fyrirverda styrer nu alm. genstf.: 
ek fyrirverd mik, „jeg skammer mig“), åsaka Parmenionem. 
Alex. 68; derimod skrives yfir lesa. Alex. 25; af vaniz. 
Alex. 17.

20. En del upersonlige udsagnsord forbindes med gen
standsform af benævnelsen på den person, der er genstand 
for begrebet (navnlig betegnende en følelse, sindsstemning el
ler tilstand, der behersker personen på en vis måde). Som 
upersonlige udtryk ere adskillige omtalte 9, 3); her omtales 
de med hensyn til styrelsen, hvorved er at bemærke, at til 
nogle kan föjes frat eller et lignende stedord som grundord, 
medens atter andre forbindes med to genstandsformer, af 
hvilke den anden er at betragte som indholdet af handlingen. 
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ef pik vita lystir. Helg. Hund. II, 7. mik langar. Alex. 
27 = mik lengir. Fornm. V, 174 (også mik langar til. 
Orkney. 104.) mun pik kala. Sn. Edd. 35; kell mik i h: fu&. 
Völundarkv. 29 (hvoraf kalinn. Hävam. 3). mik fara tidir. 
VaQir. 1; Hävam. 117. grunar guma grand. Hrafng. 06. 
3. mik ok folk mitt skortir aldri mat. Band. 37. pyrstir 
jördina. Alex. 50. pat lilægir mik. Korm. 14; Fornm. X, 
386. skal oss aldrigi på skömm henda. Egilss. 92. vörumh. 
Alvfssm. 10 ; svå sem mik vardi. Sn. Edd. 33. væntir mik. 
Alex. 22. svå hefir mik dreymt. Alex. 30; smign. er j årn 
dreyma. Gu6r. kv. II, 38 (også så madr dreymir mik 
jafnan). mik fysir. Isl. S. II, 47 ; fy sir aptr fån augnagam- 
ans. Fjölsv. 5. pat gaslir mik. Band. 39. mik girnir. 
Kungssk. 534; pess girnir mik, at fara til Englands. God. 
Fris. col. 203. Hertil hører vel også litu er lysli. Atlam. 
28 (da det oplyste farverne o: da det blev klart lys).

Anm. Adskillige udsagnsord, der ellers ikke ere uperson
lige, bruges stundom således, med en genstand i gstdf., som: 
2>rjåta, lida, dvelja, glada: mara praut åra. Helg. Hjörv. 
5. på er inn mæra fimbulvetr lidr. Vafjjr. 44; unz midjan 
dag liddi. Atlam. 50. daprt skillda ferd dvaldi. Heimskr. 
III, p. 74. glada (= gledja) mun pik minst. Atlam. 77. 
Dette står dog uden tvivl i nær forbindelse med den 10, 6) 
omtalte brug og må forklares opstået deraf. Smign. ligele
des den brug af lideformede udtryk, som omtales 10, 4) 
slutningen.

21. En del udsagnsord tage en dobbelt genstandsform 
til sig, nemlig foruden den egenlige behandlingsgenstand et 
navneord eller tillægsord i genstandsform som hosstilling til 
genstanden eller omsagnsord, for at fuldstændiggøre udsagns
ordets i og for sig ufuldstændige begreb. I lideformen kom
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mer her to nævneformer, som grundord og dertil svarende 
omsagnsord (efter 14). Sådanne udsagnsord ere:

1) de der betegne at „göre, vælge, udnævne, tage, sætte 
til“ noget, at „have, give, antage“ til eller for noget, at „vise 
sig“ som noget eller på en vis måde, konungr hafdi gört 
hann utlaga. Egilss. 68; hann gör bist på heldr hniginn 
at aldri. Egilss. 77. hafdi konungr sett hann höfdingja 
yfir allt Firdafylki. Egilss. 141. hve gördu mik Gjüka 
arfar åstalausa ok eidrofa. Helr. Brynh. 5. synir så sik 
illviljadan ok svikanna sekjan. Alex. 25. Enkelte andre 
udtryk slutte sig hertil, som ovarr Atli, 6dan hafdi hann 
sik drukkit. Atlakv. 40 (havde drukket sig fuld).

2) de der betegne at „kalde, nævne, anse“ for noget, 
„tælle, regne“ for noget, pvi kölludu peir hann skaut- 
konung. Hervar. 59. alis pik svinnan kveda. Vaf[)r. oftere. 
mik brådan kveda god oli. Ægisdr. 45. hafr vårn kalia 
peer Grim. Dropl. 34. Pydskaland er talit tolf konungariki 
sem Norvegr. Herv. 56. ek met hana dyrra enn adrar. 
Laxd. 30. ek hygg pat hegoma at trua å god. Hrafnk. 
24. Urd hétu eina, adra Verdandi. Völusp. 20. reyndist 
Gunnlaugr hinn hraustasti ok hinn vaskasti dreingr ok 
hinn hardasti karlmadr. Isl. S. II, 264. munk vinpjofr 
verda heitinn ok våljugr. Arinbj. dr. 14. (Egilss. 203). 
ætlun æsir illa gåtu. Hrafng. OS. 2. ef konungr ætlar 
mik nu annan mann en på reyndi hann mik. Egilss. 29. 
hana Brynhildi bragnar nefna. Sigurbarkv. I, 27. Rån er 
nefnd kona Ægis; præli hans er nefndr Reseldr. Sn. Edd. 
69. dæma Åsgerdi ambått. Egilss. 125. tel ek slægjan 
Sigmundar bur. Helg. Hund. II, 10. rétt em ek eigi råd- 
spakr talidr. Sigurbarkv. I, 21.

3) adskillige ytrings- og menings-udsagnsord (verba de- 
clarandi et sentiendi) ligesom låta, der egenlig styre en gen
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standsform med navnemåde, forbindes ofte (ved udeladelse af 
vera eller et lign, udtryk) med to genstandsformer, såsom: 
vilja, vita, trua, jåta, kvedja, segja, fregda, dama, skilja, 
peir er pik vilja feigan. Dropl. 35. så madr, ervérvitum 
mestan ok ågæztan. Sn. Edd. 5. truir pu pann gud? 
jåtum ver hann gud. Sn. Edd. 4. pik kved ek oblaudastan 
alinn. Fafnism. 23. dama hinn vesta mann sekjan, pjof 
ok manndråpsmann. Band. 18. pinghardan frå ek pengil. 
Egilss. 104 (poet.), hån segir på såtta. Band. 14. Steingerdr 
kvad hann vornan. Korm. 18. at eiga på konu, er hann 
vissi vænsta. Helg. Hjörv. form, lifna munda ek nu kjåsa 
er lidnir eru. Helg. Hund. II, 27. laust låta godordit. 
Band. 11. lét pina hann saklausan. Grimnism. form. (jfr. 
ved „navnemåden“), hann let ser konur allar jamt heimilar. 
Fornm. X, 387. j a r l inn skildi i pvi kominn endadag 
sinn. Fornm. X, 388. hann vissi sik eigi par til mjök 
ulikan ok vanfæran. Stjorn. 2.

Anm. 1. Ved mange af disse udtryk, især dem der ere 
opstillede 1), bruges dog hyppigt forholdsord, især at (smign. 
14, anm. 2). ek gjorda pik at svå miklum manni. Egilss. 
49. hvem mundir pu per at ver kjåsa? Korm. 52. taka 
til konungs. Herv. 59. gud heflr kosit pik til biskups. 
Sturl. I, 1, 220. vigdr til biskups. sstd. 214. nydubbadr 
til riddara. Alex. 7. peir heldu nokkurn annan fyrir 
betra mann enn hann. Laxd. 26. Således: hafa e-n fyrir 
hertoga, taka e-n fyrir konung. Heimskr. form.; hafa e-t 
fyrir satt. Alex. 14.

Anm. 2. I lighed hermed bruges forholdsordet at ved mange 
andre udsagnsord, dels indvirkende, hvor der kunde ventes 
en genstandsform, dels uindvirkende, hvor en hosstillet nævne
form ellers anvendes. Således: eiga at, hafa at, gefa at, 
bera at, færa at; men også ver da at og flere lignende, der 
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ere omtalte 14. anm. 2 (smign. de tilsvarende danske udtryk). 
hvat hafa Einherjar at drykk? Sn. Edd. 24. (pau) åttu 
at sonum Gissur. Kristn. 136. nema færi mer Freyju at 
kvæn. Hamarsh. 8. gamla gygr fædir at sonum marga 
jötna. Sn. Edd. 8. hann båru at syni meyjar niu. Sn. 
Edd. 17. Ålfheim Frey gåfu i årdaga tivar at tannfé. 
Grimnism. 5. seldu (hann) at gislingu godum. Vafj)r. 39. 
peir le g du hanum at vedi hönd Tyrs i munn ülfsins. 
Sn. Edd. 17. trollkona reid vargi ok hafdi orma at 
taumum. Helg. JIjörv. pros. hanum var sü in solbjarta 
brüdr at kvån of kvedin. Fjölsv. 42. færdi Yngvarr Agli 
at skåldskaparlaunum küfunga prjå ok andaregg. Egilss. 
64. Smign. hafa at gamni. Skirnism. 30; spyrja at nafni. 
Sn. Edd. 29. pessa luti, er ek sendi per at gjöf. Alex. 
18. hafa ser til låvarda. Alex. 33. Ligeledes bruges for
holdsord ved udsagnsord med hensynsform, som heilsa hanum 
fyrir konung. Fornm. X, 380, og lign.

22. En dobbelt genstandsform, betegnende en nærmere 
og en tjærnere genstand, af hvilke den første angiver en per
son, den anden en handling der udføres ved personen, findes 
ved adskillige udsagnsord, hann hjö hann banahögg. Dropl. 
15. pvi næst laust pü mik med hamrinum 3 högg. Sn. 
Edd. 34. Grimr keyrdi hann nidr fall mikit (slog ham 
ned med et hæftigt fald). Egilss. 77.

23. Ved udsagnsord, der i sig selv ingen behandlings
genstand tilstede, kan dog tilføjes genstandsform af et sted
ord eller et störreise angivende tillægsord i intetkon for at be
tegne handlingens indhold og omfang, mål og udstrækning. 
En sådan genstandsform kan også föjes til et indvirkende 
udsagnsord, som foruden har sin bebandlingsgenstand. (I 
lideformede sætninger beholdes denne genstandsform), fjöld 
ek för, fjöld ek freistada, fjöld ek reynda regin. Vafjpr. 3. 
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eigi hafa pin råb litit tjåb hér til. Kristnis. 136. hon 
grét mjög. Dropl. 19. kvazt litt njöta pess. Dropl. 14. 
hefir pu eigi nökliut riöit Frey faxa hinn fyrra dag? 
Hrafnk. 8. urmi hann hånum mikit. Flatey. 185. dval- 
dist på mjöli fyrir peim. Hrafnk. 27. lofa hann mjög. 
Dropl. 12. varö hånum litt unnandi. Isl. S. II. 274. 
hvort hefir på nokkvat set Baldr å Helvegi? Sn, Edd. 38. 
hvort varö hånum pessa nokkvat hefnt? Sn. Edd. 39. 
Kormakr-hleypti allt pat er han fékk. Korm. 66. mjök var 
ek på lystr at lifa. Solarlj. 36. spuröu, ef Egill heföi 
nökkut par komit. Egilss. 86. På denne måde bruges minna, 
meira, færa, smæra, flest og lignende störreise- og mængde
begreber. Således siges også: hann hjo annat ok hit priöja. 
Egilss. 165 („andet og tredie hug“ eller „anden og tredie gang“).

Anm. Denne brug hænger sammen med genstandsfor
mens brug af de samme begreber ved andre tillægsord eller 
biord, hvor den nærmer sig til at blive et virkeligt biord. 
pau våru mjök jafnaldrar. Isl. S. II, 206. mjök gramastr. 
Helg. Hjörv. 15. Pörölfr var sårr mjök, en Bårör meir. 
Egilss. 15. mjök annan veg. Egilss. 55. mjök vida ann- 
arstaöar. Egilss. 174. fundu (peir) fyrir ser skala nökkurn 
mj-k mikinn. Sn. Edd. 28. gamall ok syndr litt. Egilss. 
210. flokkar yörir bandamanna eru mjök allir saman i 
göngu. Band. 32 („gå mest, som oftest alle tilsammen“). 
Denne brug går derefter næsten umærkeligt over til den ne
denfor (25) omtalte betegnelse af målet, omfanget, afstanden, 
stedet osv., hvor biordsforestillingen er overvejende, som: svå 
langt seildist pü upp, at skamt var på til himins. Sn. 
Edd. 34, jfr. Æsir attu skamt til hans. Sn. Edd. '39. 
skamt frå. Kristnis. 102, smign. hundrat rasta frå ser. 
Sn. Edd. 17. féllu på mjök Bretar ok Skotar. Egilss. 111. 
varu pat Skotar flest („for störste delen“) Egilss. 113. mer 
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heflr hjörr komit hjarta iS næsta. Helg. Hjörv. 40. sat 
Egill um kveldit hit næsta FriSgeiri. Egilss. 157. Sjældent 
er udtrykket mun fleira; Atlam 45, istdf. det almindelige 
muni hægri, si Sar. Orkn. 81; nökkurum mun seinna. 
Egilss. 52.

24. Genstandsform styres af følgende forholdsord eller 
forbindelser af ord, der tilsammentagne få betydning af et 
forholdsord, um1) (umb, omm i Grågås) tilligemed den 
gamle form of og sammensætningerne: umfram, umhverfis, 
fram um, ut um, inn um, yfir um; i hringum (i kringum, 
kringum), i gegnum (i gögnum, gegnum, gegnim), fram 
yfir, fram undir, fyrir ofan (f. neSan, f. utan, f. innan, 
f. sunnan, f. norSan, f. austan, f. vestan, f framan, f. 
handan), i staSan fyrir. Ligesom den fuldstændige frem
stilling af alle disse forholdsords betydning og brug hører 
mere til ordbogen end til sproglæren, således afhandles også 
de forholdsord, der foruden genstandsform tillige styre hen
synsform, bedst for sig i et eget afsnit. Her tilføjes kun 
nogle prøver på de ovennævntes styrelse, um hriS, um stund, 
um alping. Kristnis. 14. um nott, um aptaninn, um 
haustit (dels om tidspunktet, dels om tidens varighed); fara 
um nætr, um daga. Egilss. 127. ganga berum fotum um 
’) um (of) opstilles af Rask og alle de ham følgende forfattere af 

sproglærer som alene styrende genstandsform. Det er dog ikke 
rigtigt, da dette ord i visse forbindelser har hensynsform (jfr. 
Egilssons lex. p. 831 fg.), nemlig 1) om tiden, for at betegne, hvad 
der gentager sig i visse tidsafsnit: um vetrunum (stillet mod hvert 
sumar) Fornm. XI, 97. 2) i betydn. „over, omkring“: Ægishjålm 
bar ek um alda sonum (= yfir). merian ek um menjum låg (= å) 
Fafnism. 16. vel um ser = vel at ser; sitja um SigurSi (= yfir 
S.), pros. sitja um matborSi. Fornm. VIII, 212 not. 7. 3) i betydn. 
„om“: um dåSum, Arinbj. dr. 1 (Egilss. 201). 4) i betydn. „frem
for“: um hvössum dyrum, Gu^rnnarkv. II, 2. Dog er alle disse 
anvendelser mest forældede og digteriske. Om of s. Egilss. lex. 
p. 611.
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elld brennanda. Kristnis. 64. peir lagu um akkeri. Egilss. 
100. umb dagenn, Fornm. X, 383; of haust, of sumar 
(= d sumar) Hervar. 38; par varu fjorir of einn amot 
Hakoni (4 mod 1) Fornm. X, 382; of daga Gunhildar 
sona; of sidir = um sidir; vestr for ek öf ver. HöfuM. 
(Egilss. 148) = um vaginn. Harbarbslj. 2; um sundit. sstd. 
3. of öra sök (for vor skyld) Sigurbarkv. III, 60. umfram 
adra menn. Sn. Edd. 18. umhverfis hana. Hervar 51. 
fram yflr Grjotteigsa. Hrafnk. 6. (ain) felir fyrir framan 
selit. Hrafnk. 6. fyrir austan Midgard. Sn. Edd. 8. fyr 
utanasa garda, fyr innan jötna heima. Hamarsh. 5. fyrir 
ofan höfud mönnum. Egilss. 144. fyr handan ver (på hin 
side floden) Guferunarkv. II, 7. fyrir sunnan landit. Egilss. 
60. i gegnum vegginn. Egilss. 140. Disse sammensatte 
udtryk kunne også adskilles ved at det styrede ord sættes 
ind imellem: fyr jörd nedan. Alvlssm. 3. fyr einn utan. 
Völundarkv. 8. fyr sundit handan. Harbarbslj. 1. Desuden 
forekomme flere af disse udtryk med udeladt fyrir, mest med 
ejeform, som: innan tiu vetra. Fornm. X, 380. austan 
ver. Sn. Edd. 140 (genstandsf.), men austan fjardar. Heimskr. 
III, M. Erl. k. 20. vestan bajar. Hamdism. 18. sunnan 
Rinar. Brynli. 11. Deraf atter biordene sunnanlands. 
Gubrünarkv. I, 6; innanlands. Egilss. 15; utanlands. 
Egilss. 33, osv.

25. Når der tales om udstrækning, bevægelse eller af
stand i rummet, sættes det ord, der angiver målet deraf, i 
genstands form ved udsagnsord; men ved tillægsord der betegne 
en udstrækning bruges ejeform, ligesom ved gamall alderens 
angivelse står i ejeform, standa skamt fra, hundrat rasta 
fra, stund fra (s. 23, anm.). hundrat rasta hann er å 
hverjan veg. Vafjir. 18. var pessi orrustustadr atta milur 
i kring (i omkreds) Hervar. 56. hver rastar djüpan 
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Hymiskv. 5. heidi rastar breida. Heimskr. III, Magn. G. 
k. 29. fingrar pykkum gullspöngum. Alex. 165. nü 
vinnz hånum su jord at liggja a, er hon er fimm fota 
löng. Alex. 163. Ligeledes angives en tings mål eller vægt 
ved genstandsform i forb. med udsagnsord: gullhringa tva, 
stöd mörk hvarr. Egilss. 152. hverrt hagl vä eyri. 
Fornm. I, 175.

26, a. På samme måde udtrykkes tidens udstrækning 
og varighed ved genstands form. Gisli var prja vetr i 
Geirpjöfsfirdi — en aöra prja vetr ferr hann um allt 
Island. Gfsl. Sürss. I, 40. gengu pau pann dag alian. 
Sn. Edd. 28. Porr kvezt mundu roa eina hrid. Sn. Edd. 
35. hridin heizt hål fan månud. Dropl. 11. pat er eptir 
var pingsins (o; i den tid, der var tilbage) Band. 39. verid 
hefir på Gjåka gestr eina nött. Sigurbarkv. I, 31. ymist 
hann hugdi jafnlanga stund. Sigurbarkv. III, 14.

b. Men også tiden, når noget sker, eller i løbet af hvilken 
noget sker, sættes i genstandsform, hinn efra hlut æfi hans, 
på komu synir Eiriks til Noregs. Egilss. 201. Halir var 
skirdr laugardagan fyrir paska. Kristnis. 46. fåru peir 
nött ok dag. Egilss. 177. hann ser jafnt nott sem dag. 
Sn. Edd. 17. morgin mest vågu. Atlam. 50. morgin 
hverjan. Völusp. 22 (= at morni). gerstan dag. Skirnism. 
30, Rigsm. 9; hverjan dag; margan dag. græti ålfa in 
glystömu. Hamdism. 1 (o: i det sørgelige morgenlys), einn 
laugar-aptan sat Helga i eldaskåla. Isl. S. II, 274. ein 
sat hön uti aptan dags. Sigurbarkv. III, 6. åtta (8 ringe) 
af drjupa ena niundu hverja nött. Skirnism. 21. hinn 
fyrsta dag kom or steininum manns hår, annan dag manns 
höfud, pridja dag var par alir madr. Sn. Edd. 4. frå pvi 
er sagt, eitt haust, at Gisli let illa i svefni, nött eina, 
på er hann var a bæ Audar. Gfsl. Sürss. I, 41. Således
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hver jan dag, hvem aptan, ein tima, annan tima; ligele
des hvert sinn. Hervar. 5. emnat sinn, pridja sinn. 
Kristnis. 72. eitthvört sinn. Kristnis. 130.

Anm. Om brugen af hensynsform ved slige tidsudtryk 
handles ved denne. Mærkes må brugen af forholdsord i 
samme slags udtryk: i dag, i nott, i kveld, i vetr, i pann 
tima osv. Som rene biord bruges år, aldr og lign.

27. Genstandsformen bruges i visse udtryk uden lige
frem at være styret, istedenfor biord eller hensynsform eller 
et udtryk med forholdsord:

1) til at betegne vejen ad hvilken en bevægelse foregår. 
stefndu peir på fram hina nedri leidina. Egilss. 188. 
på sendi hann menn alla vegu frå ser. Hervar. 55. rida 
ærindi mar inum melgreypa Myrkvid inn okunna at bidja 
ydr, Gunnar. Atlakv. 3. padan råkumk (o: råku mik) 
vindar kalda vegu. Fjölsv. 47. aka urgar brautir. Rigsm. 
36. reid hann meir padan myrkan veg. Rigsm. 34. 
(Hermodr) reid niu nætr dökkva dala ok djupa. Sn. Edd. 
38. gånga hit ytra. Egilss. 53. hann flydi til lands ok 
in efra til Pråndheims. Fornm. X, 382 (ad den øvre vej). 
for Rögnvaldr jarl hit idra um Eidsjo. Egilss. 6. fåru 
hit efra um Finnmörk. Egilss. 26; Dropl. 34.

2) i uegenlig betydning om vejen, for at betegne måden, 
på hvilken noget sker, altså ved udtryk, der ikke tilkende
give en bevægelse, eda er annann veg enn ek hygg? Sn. 
Edd. 31. ætla ek, at pil purfir ekki annann veg eptir at 
leita um vig Porgrims. Gisi. Sürss. I, 34. hefi ek marga 
vega leitad måla vid hana. Laxd. 30. einn veg svörudu 
allir. Hrafnk. 12. er petta mål pann veg. Hrafnk. 10. 
illa pykkir mer, at pu ert pann veg til görr. Hrafnk. 8. 
hvårn veg peim haf di virdst peirra athæfi. Kristnis. 74. 
leizk peirra hagr annan veg almåtkum gudi. Solarlj. 17.

4
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Anm. Her kan mærkes udtrykkene it sama (på samme 
måde), slikt it sama (ligeledes), pat annat (dernæst) og lig
nende, der bruges ganske som biord. frodr så pykkisk, er 
fregna kann ok segja it sama. Havam. 27; Vafjtr. 22; 
Grimnism. 15. på Ijåsta Serkir upp heropi miklu, ok svå 
Grikkir it sama. Alex. 35. riör Kormakr heiman med 
fimtån menn; slikt it sama riör Bersi. Korm. 82. hvi 
skytr pu ekki at Baldr i? hann svarar: pvi at ek se eigi, 
hvar Baldr er, ok pat annat, at ek em våpnlauss. Sn. 
Edd. 37 ; jfr. pat fyrst, at... ok pat annat. Egilss. 125. slikt 
sama mm pat satt vera. Egilss. 9. På denne måde må 
vel også opfattes udtryk som slikan mun hafa farit um 
annat. Egilss. 27. Ganske som biord bruges også annat 
en (o: undtagen): par héldust men allir ok mestr hluti 
fjår, annat en skip. Egilss. 142.

3) gammeldags og digterisk betegnes stedet, hvortil en 
bevægelse foregår, ved genstandsform alene, uden tilföjet for
holdsord. ste hon land. Helg. Hjörv. 26. en hann utan 
stökk endlangan sal. Hamarsh. 27 (for ind i), gengu inn 
padan endlangan sal. Völundarkv. 7 og 28. soning fåru 
siöan sina pau Högni. Atlam. 10. sendud systr helju. 
Atlam. 52 (til Hel.), var mådir hennar — flutt land af 
landi. Egilss. 124. hann ætladi hit eystra. Kristnis. 48 
(hvor der kan underforstås fara, så at udtrykket falder ind 
under 1)). fara Halland bröndum, s. Egilss. lex. p. 155 
(fara) og 222 (gånga), hvor disse udtryk forklares ved ude
ladelse af forskellige forholdsord (um, i osv.)

4) aldeles løst (absolut) og blot betegnende en ledsagende 
omstændighed ved handlingen bruges genstandsform underti
den. sigla peir ut léttan byr ok godan. — peir sigla 
norör um Sognsæ byr gåöan ok bjart vedr, ok våru på 
allkåtir. Egilss. 52. peir sigldu austan at Hjaltlandi 
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hvasst vedr. Egilss. 66. gekk konungrinn undan merkjunum 
fram imot hånum kappanum i silki skurtu ok hjålm å 
höfdi, skjölld fyr ser, en sverd i hendi. Fornm. X, 383.1) 
Hermed kan sammenholdes udtryk som: hon tok eitr mikit 
horn fult (o: så meget, som kunde fylde et horn) Sinfjötl. 
Ligeledes bruges som rent biord it fæsta (i det mindste) og 
lign., som fimm it fæsta. Heimskr. III, Har. H. k. 65.

Anni. Opståede af denne (navnlig 1) og 2) omtalte) brug 
af genstandsform ere adskillige sammensatte biord, dannede 
af et stedord og vegr, såsom panneg (pannig, pannug 
o: pann veg). Band. 22. hinnig deyja or helju halir. 
Vafjjr. 43 (herhid dø, komme ved dåden), hvernig hånum 
pikkir ferd sin ordin. Sn. Edd. 33. hér er pannig til 
farit. Egilss. 188. Således vel også einnin (einnig o: einn 
veg): at morgni skyldu mæta einnin mikilli naud ok 
sårum dauda. Egilss. lex. p. 126; jfr. Fornaldr. S. II, 280. 
Ligeledes heim (hjem); men heima (hjemme) og heiman 
(hjemmefra).

28. På grund af at sproget i sin ældste skikkelse ikke, 
som det synes, adskilte genstandsform og hensynsform ved 
særegne endelser, findes endnu spor af en sådan brug af gen
standsform, der kun kan forklares som brugt med betydning 
af hensynsform. »Således hvat er mik at pvi? Sigurbarkv. 
I, 28 (hvad vedkommer det mig?). Dette står i forbindelse 
med sammenblandingen af disse to forhoklsformer i de til— 
hængte stedordsformer (mer og mik) til udsagnsordene, der 
anvendes hyppigere i nogle digterværker end i ndre, som 
i Egill Skallagrfmssons viser: budumk (o: budu mer). Höfudl. 
2; mjök erumk (o: er mer) tregt. Sonartor. 1; gott pottumk 
(o: potti mer) pat. Höfudl. 19; erumka pokkt. Sonartor. 
17 (hvortil smign. Egilssons bemærkning i Reykjavikerudgaven
J) smlgu. det franske: il allait la tete nue> osv.
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s. 266, og den nydanske sprogform, der i stedordene heller 
ikke gör denne adskillelse), gördumk at vigi (o: gör di vigi 
at mer). Hamdism. 29. erum eller erumk, erumsk. Fornm. 
VI, 256 (hvor skindbogen Morkinskinna har erumk), erumz 
og erumst. Fornm. IV, 282, bruges alle på denne måde.
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I. Lærerpersonalet og Skolen i Almindelighed.
Skolens Lærerpersonale er uforandret som i forrige Skole- 

aar; heller ikke er med Undervisningstiden og Fagenes For
deling iaar foregaaet nogen Forandring. Som i forrige Aar har 
Rector havt Dansk i V, VI og VII Klasse, Historie i IV, 

V, VI og VII KL, Geografi VI KL; ialt 18 Timer.
Overlærer Blicher Hebraisk i VII KL, Græsk i IV, V og VI 

KL, Religion i I KL; 22 Timer.
Overlærer Dr. Lund Latin i VI og VII KL, Græsk i VH KL; 

23 Timer.
Adjunct Ohlenschlæger Fransk i alle fem Klasser, Regning 

i I og II KL; 23 Timer.
Adjunct Nielsen Latin i III, IV, V KL, Historie og Geografi 

i I KL ; 32 Timer.
Adjunct C. Lund Dansk i I, II, III, IV KL samt med Ustu

derende; Religion i hele Skolen med Undtagelse af I 
KL; 33 Timer.

Adjunct Wesenberg Geografi i H, III, IV og V KL, Ma
thematik i III, IV, V og VI KL, Regning med Ustude
rende af III, IV og V KL; 29 Timer.

Adjunct Lütken Naturhistorie i alle sex Klasser, Naturlære 
og Mathematik i VII KL; 26 Timer.

Adjunct Wittrup Tydsk i alle sex Klasser og med de Ustu
derende, Historie i II og III KL; 30 Timer.
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Som Timelærere have Overlærer Blicher havt 6 Timer 
Skrivning i de fire nederste Klasser, Adjunct Ohlenschlæger 
4 Timer Skrivning særskilt med Ustuderende, Overlærer Dr. 
Lund 5 Timer Tegning med de tre nederste Klasser, Orga
nist Braase 5 Timer Sang, Politibetjent Schlichter 6 Timer 
Gymnastik og Svömning.

Adjunct Ohlenschlæger besörger de almindelige Inspec- 
tionsforretninger;

Adjunct Wittrup Inspectionen ved Gymnastikunderviis- 
ningen.

Hver Klasses og hvert Fags Timetal sees af neden- 
staaende Tabel:
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’) Ustuderende have kun egen Underviisning i de resp. Klassers la
tinske og græske Timer; i de andre fölge de med Klasserne.

el 
, , Ut

U
gent

os S
I. II. III. IV. <1 V. VI. VII. s

Dansk.... 6 5 3 .2 1 2 2 3 24
Latin..... ft tf 9 9 tt 9 9 9 45
Græsk.... ft 5 H 5 5 5 20
Tydsk.... 6 5 2 2 3 3 3 ff 24
Fransk ... 5 3 3 ft 2 3 ft 16
Religion . 3 3 3 2 tf 3 2 3 19
Historie.. 3 3 3 2 ft 2 2 3 18
Geogr.... 2 2 2 2 It 2 2 tf 12

1
Arithm... tt •t 4 2 ti 2 2 A.2

B. 2
15

Geometri II ft 2 tt 2 2 A.2
B. 2 10

Regning.. (4) (4) ft 5 13 I og II 1 Time 
fælleds.

Naturh... 3 2 2 2 tf 2 2 13

Naturl.... » ft ft H ft
<• 3 

A.l 4

Skrivn.... (4) (3) (2) (1) 4 u ft 14 I og II have 3, 
IHoglVi fæl
leds Time.

Tegning.. 2 2 1 ft ft ft 5
Sang...... (2) (2) (2) (2) ft (2) (2) (2) 14 HverStm.1T. ;

Sammens. 1T.

Gymnst.. (2) (2) (2) (2) •t (2) (2) (2) 14 DiscipL delte i 
3 Hold.

Hebr...... ft » ft w A.2
B.2 4

Ugentlige
Timer.... n ry o 7 38 38 38 13*) 38 38 44 

A.38. B.37.
284 f>r Lærerne 

262 T.
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Af Regeringsforanstaltninger. have folgende almindelig 
Betydning:

„Bekjendtgjörelse angaaende nogle Forandringer og nær
mere Bestemmelser ved den Kongelige Resolution af 6te Mai 
1850 (bekjendtgjort under 13de næstefter) angaaende en Un- 
derviisningsplan og Examensbestemmelser for de lærde Sko
ler i Danmark.

Paa Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste Fore
stilling har det behaget Hans Majestæt Kongen under 6te 
d. M. allernaadigst at approbere folgende Forandringer og 
nærmere Bestemmelser ved den Kongelige Resolution af 6te 
Mai 1850 — bekjendtgjort under 13de næstefter — angaaende 
en Underviisningsplan og Examensbestemmelser for de lærde 
Skoler i Danmark, nemlig:
1. Examination i den tydske Literaturs Historie bortfalder 

ved Afgangsexamen.
2. I Græsk fastsættes det Pensum, der af Digterne skal være 

læst og fordres til Afgangsexamen, for Fremtiden til 6 
Böger af Homer, eller 4 Böger af Homer og saameget 
af andre poetiske Stykker, som i Omfang svarer til 2 
Böger af Homer.

I de romerske og græske Oldsager maa der ved Af
gangsexamen kun forlanges det Almindeligste eller det, 
der kræves til Forstaaelsen af de læste .Steder i Skriben
terne. I Mythologien maa den Kundskab, der fordres, 
indskrænke sig til de store, den almindelige Folkebevidst
hed tilhörende, Gudeforestillinger og Sagnkredse, uden 
Mythefortolkning i det Enkelte, uden Mythehistorie, uden 
Detail af Genealogier eller deslige.

3. I Hebraisk, hvori Underviisningen, som hidtil, alene tilby
des dem, der attraae den, skal der i Skolen kun være 
læst og ved Examen fordres Pröve i 40 Capitler af Ge
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nesis. Proven i dette Fag ved Afgangsexamen ansees ikke 
for bestaaet med en ringere Characteer end Temmelig godt.

Den Studerende, som ikke har bestaaet denne Pröve, 
maa, for at stedes til theologisk Embedsexamen, under
kaste sig en extraordinair Pröve ved Universitetet, til hvil
ken han har at opgive 40 Capitler af Genesis og 15 Ca- 
pitler af Propheterne efter nærmere Aftale med Univer
sitetets Professor i de semitiske Sprog. Udfaldet af denne 
Pröve betegnes med „Admissus“ eller „Non admissus“, 
dog saaledes, at der til „Admissus“ som en Udmærkelse 
kan föies „cum laude“. Den, der er erklæret „Non ad
missus“, har at underkaste sig Pröven paany, forinden 
han kan indstille sig til theologisk Embedsexamen.

4. I Mathematik skal Underviisningen meddele Kundskab om 
folgende Gjenstande, uden at den dog behöver at slutte 
sig til den Fölgeorden, hvori de opstilles; med Hensyn 
dertil kan enhver Lærer folge de i de enkelte Skoler ind
forte Læreboger.
I. Arithmetik og elementair Algebra, nemlig i Forbin

delse med practisk Regning: 1) de algebraiske Hoved
operationer: Addition og Subtraction, Multiplication og 
Division, Potensoplöftning og Roduddragning med de 
derunder opstaaede Modsætninger imellem negative og 
positive (samt o), brudne og hele (samt <x), irratio
nale og rationale, imaginaire og reelle Størrelser, samt 
Regning med alle disse Størrelser og deres Forbindel
ser, dog at der ikke kræves Kjendskab til andre Po
tenser end dem med rationale og reelle Exponenter. 
Herved forudsættes da tillige meddeelt: Proportioner; 
Progressioner, nemlig Differentsrækker af förste Or
den, endelige Qvotientrækker, uendelig aftagende Quo- 
tientrækker; Hovedegenskaber ved de hele Tal, navn
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lig om Primtal og sammensatte Tal, om Tals Op
losning i Factorer (kun i eet System), Kjendetegn 
paa at et Tal er Primtal, fælleds Maal, störste 
fælleds Maal, indbyrdes Primtal, fælleds Mangefold, 
mindste fælleds Mangefold; et Primtal, som ikke gaaer 
op i to andre, gaaer heller ikke op i deres Product; 
Formen af Potenstal, oplöste i Factorer; almindelig 
Bestemmelse af Reglerne for Tals Delelighed med an
dre. Læren om Decimalbrok, derunder Forvandling 
af sædvanlige Bröker til Decimalbrok og omvendt; 
Færdighed i Decimalregning med saamegen Indsigt i 
Brugen af afkortede Decimaler, at væsentlige Urigtig
heder i Anvendelsen forebygges. — 2) de algebraiske 
Ligninger, deres Form, Ordning af simplere algebrai
ske og numeriske Ligninger. Ligninger af forste og 
anden Grad med een Ubekjendt (hvorunder biqvadra- 
tiske Ligninger, som kunne oplöses ved dem af an
den Grad, og dobbelt irrationale Størrelsers Transfor
mation). Elimination, Ligninger af förste Grad med 
to Ubekjendte, hvorved tillige gjöres opmærksom paa 
de specielle Tilfælde, der ved Oplosningen kunne ind
træde ; simple, især numeriske Ligninger af förste Grad 
med flere Ubekjendte, uden nærmere Betragtning af 
saadanne Tilfælde. To Ligninger, hvoraf den ene er 
af förste, den anden af anden Grad. — 3) Læren om 
Logarithmer, deres practiske Anvendelse (ogsaa paa 
Rentesregning og exponentielle Ligninger).

II. Geometrie: 1) Plangeometrie, nemlig: Sætninger om 
Vinkler og rette Liniers Stilling til hinanden (lodrette 
og parallele Linier), rette Liniers Længde afhængig af 
deres Stilling; om Trekanter, deres Inddeling efter Si
der og Vinkler, Congruents; almindelige Sætninger om 
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Fiirkanter, deres Inddeling, Parallelogrammer; om 
Mangekanter; Cirklen, rette Linier og Vinkler i og ved 
Cirklen; Retlinede Figurers Sammenligning, deres Lige- 
storlied, Proportionalitet, Ligedannethed, deres Udmaa- 
ling; Regulaire Polygoner i og om Cirklen; Udmaaling 
af regulaire Polygoner; Udmaaling af Cirklens Periphe
rie og Areal (Bue, , Cirkelsector, Cirkelsegment). De 
meddeelte Sætninger maae kunne anvendes til Udførelse 
af de almindelige Constructioner, hvorunder bör med
tages Cirkel og ret Linie betragtede som geometriske 
Steder for Punkter, der opfylde givne Betingelser; 
men der bör ikke forlanges Færdighed i Lösning af 
sammensatte Constructionsopgaver, navnlig saadanne, 
hvis Oplosning ikke let kan henföres til almindelige 
Regler. — 2) Stereometrie: Planers og rette Liniers 
Stilling i Rummet, Vinklerne imellem dem, Parallel
isme, Hjörner; Polyedres Congruents og Symmetrie, 
navnlig med Hensyn til Prismer og Pyramider; Po
lyedres Sammenligning, deres Ligestorhed, Proportio
nalitet, Ligedannethed (dog denne indskrænket til de 
simpleste Legemer), deres Udmaaling; Hovedsætninger 
om de circulaire Cylindre og Kegler, om Kuglen; Ud
maaling af de rette circulaire Cylindres og Keglers samt 
Kuglens Overflade (parallelt afkortet Kegle, Kugelbelte, 
Kugelkalot); Udmaaling af de circulaire Cylindres og 
Keglers samt Kuglens Volumen (parallelt afkortet 
Kegle, Kugelsector, Kugelsegment). — 3) Trigonome
trie: De trigonometriske Linier (trigonometriske Stör- 
relser eller Functioner), hvorunder Grundrelationerne, 
trigonometriske Functioner (navnlig sin: og cos:), tagne 
af to Vinklers Sum, Differents, det dobbelte og det 
halve af en Vinkel. Muligheden af trigonometriske
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Tavlers Beregning eftervises. Plane Trekanters Op
losning, de hertil nödvendige Formler og deres Om
dannelse til logarithmisk Form, samt Övelse i Tavler
nes Brug. Den sphæriske Trigonometries Grundform
ler. Til Afgangsexamen forelægges i Reglen to Op
gaver til skriftlig Besvarelse, een i Arithmetik, een i 
Geometrie. Disse bör ikke gaae udenfor simple An
vendelser af det Lærte, saa at de kunne löses af den 
Discipel, der med jevn Flid har gjennemgaaet det 
foreskrevne Cursus, ligesom det bör paasees, at Op
gaven ikke særlig slutter sig til bestemte Læreboger, 
eller at der overhovedet ikke træffes et Valg, som 
kunde være til Fordeel for en enkelt Skoles Disciple. 
Forsaavidt disse Hovedopgavers Sammensætning ikke 
gjör det överflödigt, gives foruden dem en Opgave i 
hver af Fagets to Hovedafdelinger, hvorved det alene 
kommer an paa Sikkerhed i at udfore en Beregning 
eller gjengive et Beviis, som maa forudsættes at være 
indövet ved Underviisningen, hvortil da anvendes en 
særskilt Deel af den til den skriftlige Pröve i Mathe
matik ansatte Tid.

5. I Astronomie skal Underviisningen, uden Hensyn til den 
nedenfor angivne Fölgeorden, gaae ud paa:

Orienterende Forestillinger om Himmelkuglen, Fixstjer- 
ner og bevægelige Stjerner, Himlens Rotation, Verdens
axen, Horizonten, Meridianen og Æqvator, samt disse 
Storcirklers Hovedpunkter. Polhöide, Paralleler, Time
vinkler og Dagbuer; Circumpolarstjerner. Ekliptika og 
dens Inddeling. Sphæriske Coordinatsystemer med Hen
syn til Horizont, Æqvator og Ekliptika, samt en kort 
Fremstilling af disses Afhængighed af hverandre. Obser
vationsinstrumenter (i det mindste Meridianinstrumentet)



63

til at bestemme Polhöide, Himmellegemernes Steder og 
tilsyneladende Störreise; Refraction. Stjernetid, sand Sol
tid, Middeltid, det tropiske, borgerlige, sideriske Aar; 
Præscession. Jorden, forelöbig betragtet som Kugle, dens 
geographiske Net. Den geographiske Beliggenhed, dennes 
Bestemmelse ved Iagttagelse af Polhöide og Klokkeslets- 
forskjel, og omvendt. Beliggenhedens Indflydelse paa 
coelestiske Phænomener. Jordoverfladens Inddeling i Zo
ner. Saameget om Gradmaaling, som er nödvendig til 
Forstaaelse af Mulighed af at foretage den; Jordens Flad
trykthed. Den daglige Parallaxe; Horizontalparallaxe til 
Bestemmelse af Himmellegemernes Afstand (og Störreise) 
saavidt, at Muligheden af at finde disse Ting ved Obser
vation bliver gjort indlysende. Maanens Störreise, Afstand, 
Bevægelse og Phaser. Planeternes tilsyneladende Bevæ
gelse afhængig af Elongationen, synodisk Omlöbstid, Pla
neternes Inddeling, Phaser. Det eopernicanske System, 
dets Forenelighed med Phænomenerne. De Keplerske 
Love, den Newtonske Gravitationstheorie. Angivelse af 
hvad en Planetbanes Elementer er. Af de hertil hörende 
Talværdier forlanges kun Middelafstand og Omlöbstid be
varede i Hukommelsen, angivne i runde Tal; ligesaa ved 
Angivelse af Störreise og Rotation. For Planetoiderne 
angives kun deres Plads i Systemet og de opdagedes An
tal. Biplaneterne og Saturnsringene. Förmörkelser og 
Stjernebedækninger uden Fordring paa Efterviisning af 
Forudberegningens Mulighed. Aberrationen og den aar- 
lige Parallaxe uden noget Apparat af mathematiske Form
ler. Kometer. Fixstjernehimlen beskrevet i kort Omrids.

6. I Physik skal Underviisningen omfatte Elementerne af den 
mechaniske og chemiske Physik med Iagttagelse af at den 
mathematiske Begrundelse ikke fremtræder som Hovedsagen.
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7. Ved Afgangsexamen afholdes særskilte Prover i Astronomie 
og i mechanisk og chemisk Physik; dog skulle de derfor 
givne tre Characterer sammenlægges til een Hoved charac- 
teer, svarende til den, der nu gives for Naturlære.

Ministeriet er derhos ved samme allerböieste Resolution 
blevet bemyndiget til, efter at have ladet det tage under Over
veielse af Fagkyndige, hvorledes Fordringerne til Underviis- 
ningen i Naturhistorien bör stilles, og navnlig hvorvidt en 
Indskrænkning i, hvad der nu som almindeligt kræves i dette 
Fag, lader sig foretage, at give de nærmere Regler for Be- 
grændsningen og Meddelelsen i det Hele af den naturhistori
ske Underviisning i de lærde Skoler;

samt til, efter at have indhentet Erklæring fra Skoler
nes Rectorer og Religionslærere, at afgive nærmere Bestem
melser om Religionsunderviisningen i de lærde Skoler og om 
Fagets Stilling som Prövningsgjenstand ved Afgangsexamen.

Ministeriet for Kirke- og Dnderviisningsvæsenet, den 8de Novem
ber 1858.

C. Hall.____________ __
Schwartzkopf“

Med denne Bekjendtgjörelse fulgte en udforlig Udvikling 
af enkelte Punkter i Form af en Skrivelse (dat. Kbhvn. 6te 
August 1858) fra Underviisningsinspectören, Conferentsraad 
Madvig, til Ministeren, samt nedenstaaende Cirkulæreskrivelse 
fra denne til Skolerne:

„Det vil være de lærde Skolers Rectorer og Lærere be- 
kjendt, at jeg, foranlediget deels ved enkelte til Kirke- og 
Undervisningsministeriet indkomne Andragender, der gik ud 
paa at fremkalde nærmere eller forandrede Bestemmelser for 
visse Underviisningsfags Omfang og Behandling i de lærde 
Skoler, navnlig de mathematiske Discipliner, deels ved den 
Opfordring, jeg ifölge forskjellige Meddelelser og Iagttagelser 
selv fölte til at bringe det under Overveielse, hvorvidt den 
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nu bestaaende Underviisningsplan for disse Skoler i alle Dele 
lader sig gjennemfore uden Overanstrængelse for Disciplene, 
lod en Commission, bestaaende af Underviisningsinspecteuren 
ved de lærde Skoler, to Rectorer, to Overlærere, en Bestyrer 
af en privat Skole med lærd Underviisning og to andre, nær
mest det mathematiske Fag repræsenterende, Mænd, træde 
sammen i April Maaned f. A. for at overveie denne hele 
Sag og derefter deels i Almindelighed at meddele et fuldstæn
digt motiveret Forslag til saadanne Forandringer og Læmpel- 
ser af Undervisningsplanen, som de maatte finde tilraadelige 
til at fjerne den påapegede Betænkelighed, deels særlig at 
gjöre Forslag til Fastsættelsen af Grændserne for den mathe
matiske og physiske Underviisning og for Fordringerne i de 
derhen hörende Fag ved Afgangsexamen samt til en yderli
gere Bestemmelse om det hebraiske Sprogs Stilling i Under
viisningen.

Denne Commission udtalte sig i sin i Mai Maaned f. A. 
afgivne Betænkning paa folgende Maade om det almindelige 
Spörgsmaal:

„„livad nu först angaaer Tvivlen, om ikke Undervis
ningsplanen overhovedet stiller for store Fordringer til Di
sciplenes Alder og Kræfter, og derved kommer i Fare 
for at modvirke sin egen Hensigt ved at fremkalde Træt
hed, Mismod og Ulyst, da maa det först bemærkes, at 
Klager i denne Retning enten fra Disciple eller deres For
ældre eller Værger hverken i lige Grad höres eller Anled
ning til den spores af opmærksomme og forsigtige Lærere 
ved alle Skoler; tvertimod foles et almindeligt Tryk af 
denne Art ingenlunde i nogen mærkelig Grad ved de, 
nærværende Commissions - Medlemmer nöiere bekjendte, 
Skoler udenfor Kjöbenhavn. Vi troe derfor, at stedlige 
Forhold, tildeels ogsaa særlige indre Forhold ved visse 
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Skoler, og Lærernes Personligheder og den Maade, hvor- 
paa disse stundom kunne gjöre sig gjældende, have en ikke 
ganske ringe Deel i de Kläger, der höres, og som istem- 
mes af Adskillige uden fra uden tilstrækkelig Kundskab 
om, hvad der skal fordres og virkelig fordres i Skolerne. 
Medens derfor Commissionen, der i fuldeste Maade er- 
kjender Betydningen af under Underviisningen og Kund
skabsmeddelelsen at bevare Barndommens og Ungdommens 
aandelige og legemlige Friskhed og Livlighed, ikke efter 
modneste Overveielse finder tilstrækkelig Grund til at tvivle 
om den nu bestaaende Underviisningsplans Gjennemförlig- 
hed i dens Heelhed og virkelig tilsigtede Maal uden Fare 
for Overbebyrdclse, miskjender den dog ingenlunde, at 
der i de allerfleste Skoler i nogle Classer, navnlig i 4de 
og 6te, tildeels ogsaa 5te, mærkes noget Tryk, og at her 
stærkere Fordringer til de jevnt begavede Disciple kunne 
blive gjorte, end billigt og önskeligt er, medens i 7de 
Classe det daglige Arbeide ikke kan ansees for at være 
for stort eller vanskeligt. Det Tryk, der saaledes i 4de 
Classe ved samtidig Begyndelse af flere nye Gjenstande 
(Græsk og Mathematik) og Stigen til et höiere Trin i an
dre, i 6te Classe ved Afslutningen af nogle Underviisnings- 
fag og Afgangsproven deri, medens de övrige Fag uaf
brudt fortsættes, lettelig opstaaer, kan blive stærkere og 
antage en betænkeligere Characteer, naar Misforstaaelser, 
der ikke ganske ere udelukkede ved Undervisningsplanens 
Bestemmelser, og en mindre velbetænkt Iver hos den en
kelte Lærer, stundom hos flere, kommer til. Commissio
nen anseer det derfor for önskeligt og rigtigt, at slige 
Misforstaaelser forebygges ved strængere og tydeligere 
Begrændsning afMaalet og Grændserne i visse Fag, navn
lig det mathematiske, og at Læreres og Bestyreres Op- 
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mærksoinlied saavidt muligt henledes paa Iagttagelsen af 
den störste Forsigtighed saavel i den enkeltes Krav til 
Disciplene, som med Hensyn til Sammenstødet af de for
skjellige Fags og Læreres Krav, og at i alle Fag Alt 
bortskjæres, som ikke kan erkjendes for at have fuld 
Berettigelse som Betingelse for det tilsigtede Totalmaal. 
Det maa herved ikke oversees, at, om end, som ovenfor 
bemærket, et Overmaal af dagligt Arbeide ikke kan an
tages at linde Sted i den överste toaarige Classe, frem
kaldes dog Trykket i Mcllemclasserno for endeel ved Hen
synet til, hvad der ved Afgangsexamens 2den Deel i denne 
Classe skal præsteres, da dette betinger det Omfang af 
Kundskab og den Færdighed, man forlanger opnaaet för 
Indtrædelsen i 7de Classe.““

Til disse Yttringer föiede Commissionen, foruden et 
detailleret Forslag om det mathematiske Skolecursus’s Omfang 
og Indhold, deels et Par andre Forslag til udtrykkelige For
andringer eller nærmere Bestemmelser i Undervisningsplanen, 
deels en Række Bemærkninger om, hvad der kunde gjöres 
til at forhindre Tryk for Disciplene ved rigtig Fordeling af 
Arbeidet, og ved en Behandling og Begrændsning af de en
kelte Underviisningsfag efter det, som Undervisningsplanen 
antoges virkelig at tilsigte og kræve, med Bortskjærelse af 
alle Udvæxter.

Efter at have modtaget Commissionen« Betænkning og 
gjort hele Sagen paa ny til Gjenstand for den omhyggeligste 
Overveielse, har jeg ved en af mig erhvervet allerhöieste Re
solution af 6te d. M. udvirket de Forandringer og nærmere 
Bestemmelser i den nu gjældende Underviisningsplan, som 
ere kundgjorte ved Ministeriets Bekjendtgjörelse af D. D., 
hvoraf nogle Exemplarer herhos vedlægges.

Ved Commissionens Nedsættelse havde jeg antydet, at 
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jeg ikke uden Bekymring betragtede de Tvivl, der kunde op- 
staae og allerede vare reiste om Muligheden af uden betæn
kelig og skadelig Overbebyrdelse for Disciplene at gjennem- 
fore den gjældende Underviisningsplan i dens encyclopædiske 
Heelhed og tilfredsstille dens Fordringer i de enkelte Fag. 
I denne Henseende kan jeg vel forelöbig finde en Beroligelse 
ved den almindelige Udtalelse af Commissionen, naar der ved 
Gjennemförelsen overalt kun stræbes efter det ved Planen vir
kelig Tilsigtede, Betegnede og det Væsentlige heri. Jeg maa 
derfor lægge særdeles Vægt paa, at alt Skolearbeidet folger 
denne Retning og holder sig omhygelig indenfor de herved 
betegnede Grændser. Det kunde nu vel synes önskeligt, om 
der, foruden hvad der efter Commissionens Forslag ved den 
udvirkede allerhöieste Resolution er fastsat, ogsaa i andre 
Fag havde kunnet gives en nöiere Begrændsning af Omfan
get og Fordringerne, for i alt Fald at hindre Overskriden af 
Planens Hensigt, maaskee ogsaa med Bortskjærelse af et eller 
andet, der ikke ved den synes udelukket. Imidlertid har jeg 
dog ikke kunnet linde det tilraadeligt idetmindste for Öieblik- 
ket ved positive Forskrifter at bevirke en videregaaendc Ind— 
skrækning af Examensstoffet end den, der af Commissionen 
er foreslaaet, idet jeg dog med Hensyn til Religionsundcrviis- 
inngen og den naturhistoriske Underviisning forbeholder mig 
den ved den Kongelige Resolution bebudede nærmere Fast
sættelse. Jeg har nemlig maattet erkjende, at det, hvorpaa 
det fornemmelig kommer an i denne Henseende, ikke lettelig 
lader sig udtrykke i eller opnaaes ved positive Bestemmelser 
og Forskrifter, men at det væsentligst gjælder om en alvor
lig, af Rectorerne ledet, Samvirken af Lærerne, hvorved disse 
paa den ene Side ret fæste Blikket paa det Væsentlige i et
hvert Fag efter Underviisningsplanens Hensigt og paa Under- 
viisningens Heelhed og det rette Forhold imellem Delene og



69

Fagene, og paa den anden Side lade sig gjennemtrænge af 
Hensynet til Disciplenes hele aandelige og legemlige Tarv, 
saaledes at baade Alt holdes borte, hvad der ikke er beret
tiget og nødvendigt ved Underviisningen, og at Disciplene paa 
bedste Maade af Skolen hjælpes til at overkomme det, der 
erkjendes for nødvendigt. I Foleisen af det Ansvar, som her
ved overfores paa Rectorer og Lærere har jeg opfordret 
Underviisningsinspecteuren for de lærde Skoler, Conferentsraad 
Dr. phil. Madvig til at meddele mig, hvad han i denne Hen
seende, i Overeensstemmelse med det af Commissionen alle
rede i Almindelighed Antydede, kunde have at udtale som 
Raad og Paamindelser. Den Skrivelse^ hvori han har efter
kommet denne Opfordring, lader jeg i nogle Exemplarer fölge 
trykt med nærværende Rundskrivelse. Idet jeg i det Hele 
maa finde det af Underviisningsinspecteuren Udtalte at egne 
sig til at overveies og efterfølges, maa jeg bede d'Hr. Rec
torer og Lærere om at skjænke Skrivelsen den alvorligste og 
nöieste Opmærksomhed. Et Punkt, som jeg af det vigtige 
Hensyn, ikke blot til Disciplenes Sundhed men ogsaa til de
res Deeltagelse i Familielivet og en for deres Alder passende 
Forfriskelse og Glæde, særlig og indstændig anbefaler til Op
mærksomhed, er Forsigtighed og Omhu i Kravet til Disciplenes 
Hjemmeflid ved Siden af Skolearbeidet og Omsorgen for, at 
den jævngode og jævnflittige Discipel virkelig paa Skolen 
selv finder saadan Veiledning og Anviisning til sin Forbere
delse, at han hverken ved langvarigt Aftenarbeide, eller endog 
ved Privatlæreres Gjennemgaaen af Lectierne skal erstatte, 
hvad Skolen burde yde ham.

Kjöbenhavn, den 9de November 1858.

C. Hall.

SchuMirt'-kopf“



70

Hvorledes Bekjendtgjörelsen med tilbørligt Hensyn til 
Underviisningsinspectörens Skrivelse, burde i denne Skole gjen- 
nemfores i det Enkelte overeensstemmende med Ordene og 
Aanden i Ministerens Cirkulære, blev overveiet i flere Lærer
moder. Navnlig var det netop de tilsyneladende saa fuld
stændige og afgjörende Bestemmelser om Mathematik og Astro
nomi, der fremkaldte de fleste Tvivl; og da det saa langt 
hen i Underviisningsaaret ikke gik an, at lade disse henstaae 
uden i det mindste en forelöbig Afgjörelse efter Skolens eget 
Skjön, medens denne dog tillige maatte have nogen Sikker
hed for, at den ikke ganske havde forfeilet Regeringens Hen
sigt, opfordrede jeg de vedkommende Lærere til at give — 
ikke Spörgsmaal, men en Udvikling af deres Mening om de 
nye Lovbestemmelsers Fortolkning og om den hensigtsmæs
sigste Maade at gjennemfÖre dem paa med Hensyn til Fage
nes hidtilværende Behandling i denne Skole. Denne Frem
stilling meddeles her:

„Efter Hr. Professorens Anmodning meddele vi her de 
væsentligste Punkter, hvorom der kan herske Tvivl med Hen
syn til det Spörgsmaal, hvilke Forandringer der ville blive 
nødvendige ved næste Aars Undcrviisningsplan for Mathema
tik ifölge Bekjendtgjörelsen af 8de November d. A.

Som Grund til vor Tvivl om, at kunne forstaa de ne
denfor anförte Steder i Bekjendtgjörelsen efter Udtrykkenes 
oprindelige Betydning, maa vi foreløbigt fremhæve, at Hs. 
Exeell. Cultusministerens Circulaire af 9de November d. A., 
efter den hele Aand, der gaaer igjennem det, synes at antyde, 
at Bekjendtgjörelsen af 8de November snarere tilsigter en Ind
skrænkning end en Udvidelse af Underviisningens Omfang; 
og desuden kunne vi ikke nægte, at den Detail, hvormed visse 
Afsnit af Bestemmelserne ere behandlede, har fremkaldt Tvivl 
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om, hvorledes andre Punkter ere at forstaa, som ellers kunde 
synes forstaaelige nok.

Vi ville gaa ud fra, at den Plan, som hidtil uden væ
sentlige Ulemper er fulgt ved Underviisningen, fremdeles skal 
beholdes, forsaavidt som den ikke er i Strid med Bekjendt- 
gjörelsens Ord i væsentlige Punkter, og navnlig forsaavidt 
den kan opfylde den dobbelte Betingelse, i sin Helhed at svare 
til det Paalæg om Indskrænkning af Arbeidet for Disciplene, 
der ligger i Cultusministerens Circulaire, og i Enkelthederne 
at tilfredsstille de Fordringer, som den, der skal give Opga
ver til Afgangsexamen, maa antages at ville stille. Under 
denne Forudsætning ville vi altsaa forsöge paa i Korthed at 
angive, hvorledes vi tro at maatte forstaa de Punkter, hvor 
det kunde synes, at Bekjendtgjörelsen efter Ordene enten for
drer mere eller mindre end hvad der forekommer os rimeligt.

Under Afsnittet „Arithmetik og elementær Algebra“ 
forlanges 1) Regning med negative og positive, brudne og 
hele, irrationale og rationale, imaginære og reelle Størrelser 
og deres Forbindelser og Kjendskab til alle Potentser med 
rationale og reelle Exponenter. Vi tro, at dette, af Hensyn 
til, at Omfanget ellers vilde blive for stort, bör forstaaes 
saaledes, at Regning med imaginære Størrelser kun skal gjen- 
nemföres for ganske faa Hovedtilfælde, og at man kan nöies 
med at udvikle Binomialformlen med positive, hele Expo
nenter, efter, i Henhold til den her ved Skolen brugte Lære
bogs (Steen: „Reen Mathematik“ 2den Udgave) Plan forud 
at have gjennemgaaet det Vigtigste af Afsnittet om Permu
tationer og Combinationer. Det forekommer os nemlig, 
at man vilde gaae for vidt ved for Binomialformlen, ligesom 
for Potentser i Almindelighed, at fordre Udvikling med brudne 
og negative Exponenter.

2) Under samme Afdeling er forlangt: „Proportioner“.
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Vi tro det rigtigst at forstaa dette Udtryk saaledes, at dertil 
kun kan regnes geometriske Proportioner, uagtet det ogsaa 
indbefatter aritbmetiske og harmoniske Proportioner1), som 
hidtil ikke ere medtagne ved Underviisningen heri Skolen. 
Navnlig vilde det, efter vor Mening være et altfor betydeligt 
Tillæg om ikke just til Arithmetiken (jevnför Steen: „Reen 
Mathematik“, 2den Udgave, 1ste Deel, Art. 67) saa dog til 
det tilsvarende Afsnit af Geometrien (jevnför Ramus: «Ele
mentær Geometri“, Cap. 1, 2det Afsnit § III og tildeels § 
IV), dersom harmoniske Forhold skulde regnes med.

3) Naar der fremdeles fordres: „Uendelig aftagende 
Qvotientrækker“, tro vi, at det maa være tilstrækkeligt at 
medtage Rækkeudviklingen af y“, og at det maa være til
ladt at indsætte ogsaa saadanne Værdier for x, der gjöre 
Rækken til en uendelig voxende Hække.

4) Under „almindelig Bestemmelse af Reglerne for 
Tals Delelighed“ tro vi, at det kan være passende kun at efter
vise Reglerne for Tals Delelighed med de lavere Primtal ved 
at vælge 10 11 som Basis for Talsystemet, medens de mere 
sammensatte Theoremer om Formen af Tal, der ere delelige 
med et hvilketsomhelst Primtal, og almindelige Sætninger om 
Atalsystemet formeentlig kunne forbigaaes.

5) I Henhold til hvad der er sagt i Bekjendtgjörelsen 
om Brugen af afkortede Decimaler antage vi, at det maa 
være tilstrækkeligt at nöies med et kort Exempelbeviis for 
periodiske Decimaibrökers Forvandling til almindelig Brök,

’) I Ramus’s ..Elementær Algebra“, 1855, behandles „arithmetiske“ 
og geometriske Proportioner jævnsides, dernæst den harmoniske 
Proportion, endelig Anvendelse af Proportionaliteten; i Steens 
„Reen Mathematik“, 2den Udgave 1856, ligeledes geometriske og 
harmoniske Proportioner, den sidste som Anvendelse af Propor- 
tionslæreni
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da det nöiagtige Beviis er for vidtløftigt til at opfattes tyde
ligt af Disciplene uden stor Tidsspilde.

6) Da der under Udtrykket „Ligninger af 1ste Grad 
med 2 Ubekjendte“, deels indbefattes de Ligninger, som nöi- 
agtigere pleie at kaldes: „Bestemte Ligninger“, og deels de 
saakaldte „Ubestemte Ligninger“ i), mene vi, at dette sidste 
Afsnit, som hidtil er læst her i Skolen, fremdeles bör med
tages, men dog kun under den bestemte Forudsætning, at 
der forud læses Afsnittet om Kjædebrbk (som hidtil); thi 
uagtet dette Afsnit ikke er nævnet særskilt i Bekjendtgjörel
sen, maa det sikkert regnes for en saa nødvendig Forudsæt
ning for de ubestemte Opgavers Losning, at det vel af den 
Grund er anseet for överflödigt at nævne det særskilt.

7) Endelig antage vi det for en Selvfölge, at „Rentes
regning“ maa læses ligesaa fuldstændigt som hidtil, da det 
neppe kunde forsvares fra det almindelige pædagogiske Stand
punkt, at nöics med, at lade Disciplene lære .den praktiske 
Anvendelse af Logarithmer paa blot udenad lærte Formler 
for Renteberegninger.

For Plangeometriens Vedkommende maa vi forudsætte: 
1) At harmoniske Forhold ikke regnes med, som ovenfor 

under Arithmetiken er forudsat, og at Constructionsop- 
gaver, der kun vanskeligt kunne oplöses uden Kjendskab 
til dette Afsnit, aldeles ikke kunne forlanges löste.

2) At alle saadanne Opgaver, hvorved Tegningen af en Fi
gur er forbunden med usædvanlige Vanskeligheder, saa- 
som adskillige af de i Ramus’s Lærebog i Geometrien 
fremsatte, ikke kunne kræves löste ved Afgangsproven.
For Stereometriens Vedkommende antage vi, at man, 

som hidtil er skeet her ved Skolen, kan medtage Beviset for, 

’) I den her autoriserede Lærebog u lgjöre „Ubestemte Ligninger“ § 1 
af „Ligninger med 2 og flere Ubekjendte“.
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at der kun gives 5 regulære Polyedere, og disse Polyederes 
Udfoldning i Planet, uagtet dette Afsnit (d. e. Stereometrien) 
har faaet en Forögelse for os, idet Afsnittet om „Ligedan
nede Polyedere“, som vi hidtil have forbigaaet, fordres 
medtaget.

Endelig maa vi betragte det som en Selvfölge, at den 
fuldstændige Gjennemförelse af Bekjendtgjörelsens Fordringer 
ikke forlanges anderledes end successive igjennem de forskjel
lige Klasser, nedenfra og opad, og at navnlig for iaar hver
ken den sphæriske Trigonometries Grundformler eller alle 
Enkeltheder i Bekjendtgjörelsens Fordringer i Astronomi 
kunne medtages. Det er os ikke klart, om man allerede iaar 
skal give en særskilt Gharakteer for Astronomi og regne den 
for % af Hovedcharakteren i Physik; men med Hensyn til 
den Betydning, der ved denne Charakteerberegning er tillagt 
Astronomien, maa vi henstille det til Hr. Professorens beha
gelige Overveielse, om der ved Timefordelingen for næste 
Skoleaar kan disponeres over mindst 2 ugentlige Timer til 
Underviisning i Astronomi i den ældre Afdeling af 7de Klasse.

Nykjöbing, den Ilte December 1858.

C. J. Wesenberg. Carl Liltken.
S. T.

Hr. Professor, Bector I’aludan-M.ü)Ier, B. af Dbr.“

Denne Fremstilling forelagde jeg under 30te December 
1858 for Ministeriet med den Bemærkning, at den vilde blive 
fulgt her i Skolen, dersom de mathematiske Læreres Fortolk
ning af Bekjendtgjörelsen ikke enten forkastedes eller foran
dredes af Ministeriet, samt at Skolen, hvis dette ikke skete, 
maatte gaae ud fra den Forudsætning, at den paa denne 
Maade. opfyldte Ministerens Hensigt og sikkrede sine Afgangs- 
candidater imod Examensopgaver, fremgaaede af en væsent
lig forskjellig Opfattelse. De övrige Punkter i min Forestil
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ling til Ministeriet ville let skjönnes af deres Besvarelse, der 
under 4de Marts 1859 meddeltes i Form af en Cirkulære
skrivelse til de lærde Skoler i Danmark. Denne lyder saaledes :

„En af de lærde Skolers Rectorer har, med Hensyn til 
Bekjendtgjörelsen af 8de November f. A. angaaende nogle 
Forandringer og nærmere Bestemmelser ved den Kongelige 
Resolution af 6te Mai 1850 (bekjendtgjort under 13de næst
efter) om en Undervisningsplan og Examensbestemmelser for 
de lærde Skoler, og til den samtidig med Bekjendtgjörelsen 
fra Ministeriet udgaaede Rundskrivelse af 9de s. M., begjært 
deels Ministeriets nærmere Udtalelse, om det under Post 2 
i Bekjendtgjörelsen fastsatte Pensum i Græsk (jfr. Under- 
viisningsinspecteurens Skrivelse af 6te August 1858 Side 
14—15) er det Mindste, der skal fordres, eller det Meste, 
der maa læres, eller en Mellemstørrelse, der kun da tör over
skrides noget, naar Rector efter Overlæg med Faglæreren, 
forsaavidt han ikke selv er dette, skjönner, at en velbegavet 
7de Classe ikke vil blive overbebyrdet derved, deels Ministe
riets Besparelse af en Forespørgsel fra Skolens mathematiske. 
Lærere om Forstaaelsen af Bekjendtgjörelsen« Post 4, hvil 
ken Forespørgsel gaaer ud paa folgende Punkter:

A. Arithmetik og elementair Algebra.

1) om der under Regning med imaginaire Størrelser 
kan fordres mere end ganske faa Hovedtilfælde, og om det 
ikke er tilstrækkeligt at udvikle Binomialformlen med positive 
hele Exponenter efter forud at have gjennemgaaet det Vig
tigste af Afsnittet om Permutationer og Combinationer ;

2) om der under „Proportioner« skal forstaaes, foruden 
de geometriske, tillige arithmetiske og harmoniske;

3) om det ved „uendelig aftagende Qvotientrækker« er 
tilstrækkeligt at medtage Rækkeudviklingen af
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4) om der under „almindelig Bestemmelse af Reglerne 
for Tals Delelighed“ fordres mere end at eftervise Reglerne 
for Tals Delelighed med -de lavere Primtal ved at vælge 
10 " som Basis for Talsystemet, og om saaledes de mere 
sammensatte Theoremer om Formen af Tal, der ere delelige 
med et hviikctsomhelst Primtal, og de almindelige Sætninger 
om Atalsystemet kunne forbigaaes;

5) om hvad der er sagt om „Brugen af afkortede De
cimaler“ kan indskrænkes til et kort Exempelbeviis for pe
riodiske Decimaibrökers Forvandling til almindelig Brök;

6) om der under „Ligninger af 1ste Grad med 2 Ube- 
kjendte“ bör medtages de saakaldte ubestemte Ligninger, 
og dette da under den bestemte Forudsætning, at Afsnittet 
om Kjædebrbk forud maa være gjennemgaaet;

7) om det ikke er at antage for en Selvfölge, at „Ren
tesregning“ skal medtages ligesaa fuldstændigt som tidligere.

B. Plangeomctrie.
8) Om det kan forudsættes, ligesom ovenfor under Arith

metiken, at de harmoniske Forhold ikke skulle medtages;
9) om det endvidere kan forudsættes, at alle saadanne 

Opgaver, hvorved Tegningen af en Figur er forbunden med 
usædvanlige Vanskeligheder, ikke kunne kræves löste ved 
Afgangsexamen.

C. Stereometrie.
10) Om det er tilstrækkeligt at medtage Beviset for, at 

der kun gives 5 regulaire Polyedre og disses Udfoldning i 
Planet, saa at Læren om „ligedannede Polyedre“ forbigaaes;

11) om det bör betragtes som en Selvfölge, at den fuld
stændige Gjennemförelse af Bckjcndtgjörclsens Bestemmelse, 
navnlig for Astronomiens Vedkommende, ikkun forlanges succes
sivt, som Disciplene igjennem de forskjellige Classer, nedenfra 
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opad, ved Underviisningen i Mathematik dertil ere forberedte, 
og at navnlig for iaar ved den paagjældende Skole hverken 
den sphæriske Trigonometries Grundformler eller alle Enkelt
heder i Astronomien kunne medtages.

Endelig har Skolens Rector forespurgt, om det er Be
kjendtgjörelsens Mening, at Astronomien herefter skal have 
en större Betydning end hidtil, saa at den behandles ved Un
derviisningen og gjælder ved Afgangsexamen lige med me- 
chanisk og chemisk Physik, og at Charakteren for Astro
nomie da lægges sammen med de to Charakterer for Natur
lære paa den Maade, at Charaktererne regnes lige, altsaa hver 
med eller om Bestemmelsen i Bekjendtgjörelsen er tilfreds
stillet, naar Astronomien fremdeles betragtes som et Bifag, 
men nu til Naturlære istedenfor til Geometrie.

I Anledning af samtlige saaledes reiste Spörgsmaal, hvis 
Besvarelse det er anseet rigtigst strax at lade komme til 
samtlige ved de lærde Skoler ansatte Læreres Kundskab, skal 
Ministeriet, efter at have brevvcxlet med Underviisningsinspcc- 
teuren for de lærde Skoler, Conferentsraad Madvig, ikke und
lade til fornöden Efterretning og Iagttagelse at meddele Folgende:

Med Hensyn til det ved Bekjendtgjörelsen af 8de No
vember f. A. Post 2 nærmere bestemte Pensum i Græsk 
gaae Ordene i Bekjendtgjörelsen „det Pensum, der af Dig
terne skal være læst og fordres til Afgangsexamen“, kun ud 
paa at modificere et enkelt Punkt i den hele Bestemmelse i 
Underviisningsplanen af 13de Mai 1850 § 11 Nr. 5, og da 
denne sidste i sin Heelhed gaaer ud paa at fastsætte et Mi
nimum, er det en Selvfølge, at den nu bestemte Modifica- 
tion i det enkelte Punkt er en Modification i Minimum, hvil
ket Minimum tillige er det Tilstrækkelige, der kun bör, men 
da ogsaa kan, overskrides noget, naar Rector og vedkommende
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Lærer ere enige i, at dette kan skee uden Overbebyrdelse 
for Disciplene.

De enkelte Forespörgseler i Anledning af Bestemmelserne 
angaacnde Mathematiken i Bekjendtgjörelsens § 4, hvorom 
Ministeriet har modtaget nogle Yttringer af Universitetslære
ren i Mathematik, der var Medlem af den i Ministeriets Bund
skrivelse af 9de November f. A. omtalte Commission, blive 
at besvare saaledes:

ad 1. Udtrykket: „Regning med alle disse Størrelser 
og deres Forbindelser“ bör forstaaes saaledes, at der bibrin
ges Disciplene en nöiagtig Kundskab til Betydningen af de 
Tegn, hvoraf det mathematiske Sprog i Almindelighed betje
ner sig, og at han lærer med Sikkerhed og den for hans Stand
punkt fornödne Færdighed at udfore almindelig Bogstavreg
ning. Binomialformlen, der ci omtales i Bekjendtgjörelsen, 
kan ei fordres.

ad 2. Benævnelsen „arithmetisk Proportion“ er nu me- 
stendeels forældet. Kun er det en Selvfölge, at der bör gives 
Disciplen et Begreb om Middeltal. Harmoniske Proportioner 
omtales ikke i Bekjendtgjörelsen og kunne derfor ikke fordres.

ad 3. Ved Udtrykket „en uendelig aftagende Qvotient- 
række“ kan selvfølgelig kun forstaaes den, som findes ved at 
udvikle (x < 1).

ad 4. Under „Reglerne for Tals Delelighed“ fordres en 
almindelig Sammenfattelse af disse Regler for de lavere Prim
tal. Nogen Betragtning af andre Talsystemer end Titalsyste
met kan ikke forlanges, saalidt som de øvrige nærmere til 
den saakaldte höiere Arithmetik hörende Sætninger.

ad 5. Ved „Brugen af afkortede Decimaler“ sigtes til 
den saakaldte forkortede Multiplication og Division og over
hovedet Regning med tilnærmede Tal. Læren om Decimal
brok og disses Forvandling til almindelig Brök er det tilstræk- 
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kcligt at indöve med Tal og derved at paavise Sætningernes 
Almindelighed.

ad 6. Læren om Kjædebrok og ubestemte Ligninger 
bliver, som ikke optagen i Bekjendtgjörelsen, at forbigaa.

ad 7. „Rentesregning“ bör, som en nyttig Anvendelse 
for Logarithmeregningen, medtages paa en saadan Maade, 
som Lærerne bedst finde stemmende med Disciplenes Tarv.

ad 8. De „harmoniske Forhold“ maae, efter det oven
for ad Nr. 2 Meddeelte, ikke medtages.

ad 9. Vanskelige Constructioner kunne — som det ud
trykkelig fremgaaer af selve Indholdet af Bekjendtgjörelsen — 
ikke fordres.

ad 10. Det er tilstrækkeligt at fordre Beviset for, at 
der ikke kan gives flere regulaire Legemer end 5. Deres 
Udfoldning i Planet, hvorom Intet indeholdes i Bekjendtgjö
relsen, kan forbigaaes. Læren om „ligedannede Polyedre“ 
antages ikke at medföre nogen Vanskelighed, naar den bliver 
rettelig foredraget.

ad 11. Forsaavidt Bekjendtgjörelsen af 8de November 
f. A. i et enkelt Punkt i en eller anden Skole skulde med
före en Udvidelse, medens den i det Hele tilsigter Lettelse, 
folger det af den hele Aand, hvori Foranstaltningen er skeet, 
at der vil tilstaaes Læmpelse med Hensyn til Gjennemförel- 
sestiden, og der er i det her berörte Punkt saameget mindre 
Vanskelighed herved, som der for Astronomiens Vedkommende 
ikke er Tale om en skriftlig Opgave.

Hvad endelig angaaer det sidste Spörgsmaal, om den 
Betydning der skal tillægges Charakteren for Astronomie ef
ter dens Henførelse til Naturlæren ved Examinationen, er der 
med denne Forandring ikke tilsigtet at tillægge Astronomien 
en betydningsfuldere Stilling eller mere, end för, at lade den 
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fremtræde som eget Fag, og naar den forhen sædvanlig kun har 
været regnet for | i den hele Charakteer for Geometrie, vil den 
nu heller ikke i Naturlæren være at regne ganske liig enten 
den mechaniske eller chemiske Physik, hvad der ligefrem fol
ger af Astronomiens Stilling i Skolen og af dens Henførelse, 
som Anhang, til Naturlæren.

Kjöbenliavn, den 4de Marts 1859.

C. Hall.
Schwartzkopf.“

Under 4de Mai 1859 er udgaaet folgende Bekjendtgjö- 
relsc om en Forhöielse af Skolepengene ved de lærdeSkoler: 

„Paa Ministeriets allerunderdanigste Forestilling har det 
behaget Hans Majestæt Kongen under 13de f. M. allernaa- 
digst at bifalde, at Skolepengene ved de lærde Skoler i Kon
geriget Danmark og ved Rönne höiere Realskole forböies 
saaledes:
1) ved Metropolitanskolen fra deres nuværende Belob 50 Rd. 

aarlig og, naar flere Brödre söge Skolen, 40 Rd. for 
den anden og 20 Rd. for den tredie Broder til henholds
viis 60 Rd., 50 Rd. og 30 Rd. aarlig;

2) ved de andre lærde Skoler fra 30 Rd. og for anden Bro
der 20 Rd. og tredie Broder 15 Rd. til henholdsviis 40 
Rd., 28 Rd. og 20 Rd. aarlig;

3) ved Rönne höiere Realskole fra 20 Rd. og for anden 
Broder 15 Rd. og tredie Broder 10 Rd. til henholdsviis 
28 Rd., 20 Rd. og 14 Rd. aarlig;

Alt fra 1ste October d. A. at regne, og saaledes at der des
foruden erlægges i Lyse- og Brændepenge efter de hidtil gjæl- 
dende Bestemmelser 6 Rd. aarlig ved Metropolitanskolen, 
5 Rd. ved de andre lærde Skoler og 3 Rd. ved Rönne höiere 



81

Realskole, samt lige for alle Skoler i Indskrivningspenge for 
en Discipel 5 Rd.

Hvilket herved bekjendtgjöres til Efterretning for alle 
Vedkommende.

Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet, den 4de Mai 1859.

C. Hall.
(L. S.)__________________
Schwartzkopf.“

II. Disciplene.

Da forrige Aars Indbydelsesskrift sluttedes midt i Juni 
1858, havde Skolen 67 Disciple; af disse udgik efter Aars- 
og Afgangsprøverne P. G. C. Jensen, H. P. Holst, R. E. 
Jürgensen og C. F. Mertins til Universitetet, TV. C. G. 
Schov af V Klasse til Borgerdydskolen paa Christianshavn. 
Skoleaaret 1857—58 endte saaledes med 62 Disciple. Den 
23de August 1858 optoges 18 Nyanmeldte, saa at 1858—59 
begyndte med et Antal af 80. Senere er 1 ny Discipel op
tagen, 3 derimod udmeldte. Skolen tæller altsaa ved disse 
Efterretningers Slutning i Juni Maaned 7 8 Disciple. De an- 
föres her i den Orden, de havde ved Skoleaarets Begyndelse, 
med Tilföielse af deres Klassenummer i Juni 1859, de i dette 
Skoleaar Optagne med deres fulde Fornavn, samt med övrige 
fomödne Oplysninger.

VII Klasse.
Lhnr. Klnr.

1. (1.) R. C. Grönbelc (Hospitalsforst Cancellir. Grön-
bek i Nykjöbing p. F.)

2. (3.) I. H. Petersen (Provst Petersen i Nakskov).
3. (2.) V. L. Nannestad (Provst Nannestad i Vestenskov

i Lolland).
6
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Lbnr. Klnr.

4. (4.) E. B. Arentz (Justitssekretær Arentz i Bergen).
5. (5.) P. C. T. Koch (Pastor Koch i Horbelöv p. F.).
6. (9.) A. C. F. Hald (Stiftsprovst Dr. Hald i Kjeldby

p. Möen).
7. (8.) H. V. Berg (afd. Pastor Berg i Dannemarre

i Lolland).
8. (6.) I- C. Frisenette (Kjöbmand G. C. Frisenette i

Nykjöbing p. F.).
9. (7.) Victor Emanuel Bohn Olivarius (By- og Her

redsskriver Olivarius i Svanike p. Bornholm. Son
nen optagen i Nkb. Skoles 7de Klasse fra Rönne 
höiere Realskole i Henhold til Lov af 14de April 
1852 § 6).

VI Klasse.

10. (2.) B. Pontoppidan (Provst Pontoppidan i Vester
Ulslev i Lolland).

11. (6.) C. F. C. E. Thaning (Godsforvalter Thaning
paa Knuthenborg i Lolland).

12. (7.) 1. F. Saabye Jessen (afd. Veiopsynsmand Jes
sen i Nkb. p. F.).

13. (8.) C. Moller (Districtslæge Möller i Nakskov).
14. (1.) I. G. Lund (Overlærer Dr. Lund i Nkb. p. F.).
15. (5.) H. L. Möller (Stiftsprovst Dr. Möller i Flintinge

i Lolland).
16. (4.) I. F. S. Overgaard (Pastor Overgaard i Önslev

p. F.).
17. (13.) V. P. A. L. Edinger (Propr. og Möller Edinger 

til Blæseberggaard p. F.).
18. (9.) I- M. F. Lütken (Pastor Liitken i Karleby p.

Falster).
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Lbnr. Klnr.

19. (10.) H. L. V. Holst (Forpagter Holst paa Venners
lund p. F.).

20. (11.) F. V. L. Pahidan-Milller (Pastor Paludan-Miil- 
ler i Beder i Aarhuus Stift).

21. (12.) V. H. V. Barfoed (Pastor Barfoed i Kippinge 
p. F.).

22. (3.) Doron Julius Axel Bechmann (Pastor Bechmann 
i Fuglse paa Lolland).

V Klasse.

23. (3.) C. B. Köbke (Stiftsphysikus Justr. Köbke i Nkb.
p. F.).

24. (8.) E. M. Just (afd. Forpagter Just paa Gottesgabe 
i Lolland; Pleiefader Pastor Lyngby i Landet 
paa Taasinge).

25. (1.) C. Pedersen (Husmand P. Rasmussen i Aastrup 
Sogn p. F.).

26. (2.) H. Dahlerup (Pastor Dahlerup i Öster Ulslev i 
Lolland).

27. (6.) H. P. G. Koch (Pastor Koch i S. Kirkeby p. F.).
28. (7.) C. F. A. Boisen (Pastor Dr. Boisen i Vester- 

borg i Lolland).
29. I. A. Muller (Procurator Kammerr. Müller i Nkb. 

p. F. Denne Discipel udmeldtes af Skolen den 
31te December 1858).

30. (4.) I. S. Gram (afd. Skibsforer E. Gram i Nkb.
p. F.).

31. (10.) C. V. N. Schiött (Murmester Schiött i Nakskov).
32. (11.) A. A. Bagge (Apotheker Bagge i Maribo).
33. (9.) C. V. G. Hansen (Kammer. Hansen til Valnæs- 

gaard p. F.).
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Lbnr. KInr.

34. (5.) Andreas Christian Brandsted (Pastor Brönd-
sted i Skovlænge i Lolland).

35. M. W. Grönbek (ustuderende. Broder til Nr. 1. 
Udmeldtes af Skolen 31te Marts 1859).

IV Klasse.

36. (1.) O. V. Lassen (afd. Skolelærer Lassen i Tor-
kildstrup).

37. (2.) P. Th. B. Boisen (Broder til Nr. 28).
38. (4.) C. V. L. Vildten (Propr. Vilcken til Elysium

p. F.).
39. (3.) F. S. B. Möller (Klokker Möller i Vordingborg).
40. (7.) H. Chrf. I. Krebs (Pastor Krebs i Koldby paa

Samso).
41. (5.) V. F. N. Haderup (praet. Læge Dr. Haderup

i Vesterborg i Lolland).
42. (8.) C. Dons (Pastor Dons i Radsted i Lolland).
43. (6.) C. B. I. L. C. F. Reventlow (Hofjægermester

Greve E. Reventlow paa Pederstrup i Lolland.)
44. (9.) Oscar-VaverFn>7fc7i.(DistriktslægeFr0lichiStub-

bekjöbing).
45. (Ustuderende Nr. 1.) F. V. A. Bokelmann (afd. Propr. 

Bokelmann i Norre i Lolland.)
46. V. E. Boedcmann (ustuderende. Forpagter Boeck-

mann i Jettekmd i Sjælland. Udmeldt af Sko
len 31te Marts 1859).

47. (Ustud. Nr. 2.) IL O. L. C. Fabricius (afd. Forpag
ter Fabricius paa Korsebölle paa Langeland).

DI Klasse.

48. (4.) L. F. K Fabricius (Broder til Nr. 47).
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Lbnr. Klnr.

49. (8.) M. C. Eller (afd. Amtsforvalter Justitsr. Eller i
Maribo).

50. (2.) L. F. C. Buch (afd. Adjunct Buch i Nkb. p. F.).
51. (1.) II. C. Wegener (afd. Kammerr. Wegener til

Svanholmsminde i Aalborg Amt).
52. (5.) E. Pontoppidan (Generalconsul Pontoppidan i

Hamborg).
53. (6.) L. I. Benzon (Kjöbmand E. Benzon i Nkb. p. F.).
54. (7.) S. N. B. C. Drejer (Propr. Drejer til Glostrup

i Lolland).
55. (3.) Poul Ludvig Trojel (afd. Pastor Trojel til Tödsö

og Erslev i Aalborg Stift).
6. (Ustud. Nr. 1.) C. L. M. Scheel (afd. Propr. Scheel 

til Vilhelmsminde p. F.).
57. (Ustud. Nr. 2.) R. Sidenius (afd. Kjöbmand R. Side- 

nius i Nkb. p. F.).
58. (Ustud. Nr. 3.) I. B. Nyholm (Propr. Nyholm til Lise- 

lund p. F.).

II Klasse,

59. (1.) P, C. G. Leuning (Amtsforvalter Kammerr. Leu-
ning i Nkb. p. F.).

60. (2.) L.Ph. Blæsberg (ProcuratorBlæsberg iNkb. p. F.).
61. (9.) A. I. M. Th. Börresen (Pastor Börresen i Kjö-

belev i Lolland).
62. (3.) N. C. Edinger (Broder til Nr. 17).
63. (7.) H. I. N. Hee (afd. Kjöbmand Hee i Stubbekjöbing).
64. (13.) H. P. T. Barfod (Pastor Barfod i Sörup i Sles

vig Stift).
65. (11.) C. I. From (Skibsforer From i Nordamerika).



86
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66. (10.) Julius Christian August Nielsen (Pastor Niel
sen paa Femö i Lollands-Falsters Stift).

67. (4.) Oscar Frederik Hillerup (Justitsr. Hillerup til
Kirstineberg p. F.).

68. (8.) Hans Hartvig Möller (Pastor Möller i Barlöse
i Fyen).

69. (6.) Christian Frederik Skouboe (practis. Læge Skou-
boe i Nysted).

70. (12.) S. G. Bönnelyche (KjöbmandBönnelyche i Nysted).
71. (5.) Ludolph Georg West (Pastor West i Borre

paa Möen).

I Klasse.

72. (4.) I. C. I. Nielsen (Skolelærer Nielsen i Havelokke
i Lolland).

73. (5.) Vilhelm August Ravnkilde (Cancellir. Ravnkilde,
Byfoged i Saxkjöbing).

74. (7.) Rudolph Oscar Peter Frederik Thierry (For
valter Tinerry paa Sæbybolm i Lolland).

75. (2.) Nicolai Sötoft (afd. Pastor Sötoft i Norup i Fyen.)
76. (9.) John Ludvig Christen Danby Olsen (Chordegn

Olsen i Nkb. p. F-).
77. (10.) Adolf Heinrich Carl Boeckmann (Forpagter 

Boeckmann paa Ny Kirstineberg p. F.).
78. (1.) Adam Vilhad Glahn (Tommermester Glahn i

Nkb. p. F.).
79. (8.) Sivert Nicolai Smith Voltelen (afd. prakt. Læge

Voltelen i Nkb. p. F.).
80. (6.) Karl Hartvig Möller (Broder til Nr. 68).



87

81. (3.) Johannes Christian Vöhtz (Gartner Vöhtz paa
Pederstrup i Lolland. Denne Discipel optoges 
den 1ste Februar 1859).

Til Afgangsexamens anden Afdeling agte iaar at ind
stille sig R. C. Grönbelc, V. L. Nannestad og I. H. Peter
sen af VII Klasse. Hvor mange og hvilke af VI Klasses 
Disciple der ville kunne opflyttes i VII Klasse, beroer paa 
Udfaldet af Censuren efter Skolens Hovedexamen; for dem, 
der opflyttes, blive Charactererne for Tydsk, Fransk, Geografi 
og Naturhistorie tillige Afgangscharacterer.

Ved Afgangsexamen, som holdtes fra den 20de til 22de 
Juli 1858, begge Dage medregnede, vare Underviisningsin- 
spectören Conferentsraad Madvig og Professor Dr. I. Steen- 
strup fra Kjöbenhavn tilstede som Examenscommissærer; med 
dem og de vedkommende Lærere deltoge i Censuren som 
indbudne Meddommere Biskop Bindesböll, Prof. Lic. theol. F. 
Nielsen i Torkildstrup og pol. Candidat Inspectör TV. Ham
burger. Fire Disciple af VII Klasse, der havde taget Exa
mens forste Afdeling i 1856, indstillede sig nu til anden Af
deling, hvorefter de den 23de Juli 1859 dimitteredes fra 
Skolen og bleve i Begyndelsen af Efteraarshalvaaret 1858—59 
indskrevne som akademiske Borgere ved Kjøbenhavns Uni
versitet. Ved Afgangsproven erholdt de folgende Charakterer:
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III. Skolebeneficierne

ere for Skoleaaret 1857—58 saaledes fordelte af Ministeriet r

S ri Underviisning.
E. C. B. Arentz (Nr. 4), C. Möller (Nr. 13), I- F. S. 

Overgaard (Nr. 16), C. V. N. Schiött (Nr. 31), F. S. H. 
Möller (Nr. 39), 11. C. I. Krebs (Nr. 40), H. I. N. Hee 
(Nr. 63), H. P. T. Barfod (Nr. 64), I. H. I. Nielsen (Nr. 72).

Uaveste Stipendium.
H. P. G. Koch (Nr. 27).

Mellemste Stipendium.
H. V. Berg (Nr. 7), V. E. B. Olivarius (Nr. 9), F. 

V. L. Paludan-Müller (Nr. 20), C. B. Köbke (Nr. 23).

Möieste Stipendium.
I. C. Frisenette (Nr. 8), I. F. Saabye Jessen (Nr. 12), 

I. G. Lund (Nr. 14), C. Pedersen (Nr. 25), I. S. Gram 
(Nr. 30), O. V. Lassen (Nr. 36), L. F. C. Buch (Nr. 50).

De to Nykjöbing Cathedralskole tillagte Portioner af det 
Moltkeske Legat for Embedsmænds Born, som gaae i Skole, 
oppebæres af L G. Lund (Nr. 14) og F. V. L. Paludan- 
Müller (Nr. 20).

IV, Oversigt over det i Skoleaaret Læste.

Iransk.
I Klasse. Hjorts Danske Börneven benyttet til Oplæsning, 

Gjenfortælling og Analyse. Bojesens Sproglære indtil 
„forskjellige Arter af Sætninger“, dog uden Anmærknin
gerne. Dictat tre Gange om Ugen.

II Klasse. Hjorts Danske Börneven. Hele Bojesens Sprog
lære med Anmærkningerne. De vigtigste Regler om 
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Skilletegnenes Brug mundtlig. To Gange om Ugen skrift
lig Gjenfortælling afvexlende med Dictat.

III Klasse. Holsts prosaiske Læsebog. Vers udenad efter 
Holsts poetiske Læsebog. Bojesens Sproglære repeteret. 
En Stiil om Ugen, meest efter Borgens Veiledning til 
Udarbeidelser i Modersmaalet, Leet. 1—13, dog ogsaa 
Dictat og Gjenfortælling. De Ustuderende endnu en 
Stiil om Ugen.

IV Klasse. Holsts Læseboger. En Stiil om Ugen, meest 
efter Borgens Veiledning, Leet. 14—22. Ustuderende 
særskilt endnu en Stiil om Ugen.

V Klasse. Til Læsning m. m. Mynsters Betragtninger og 
Schouws Naturskildringer. Af Borgens Veiledning 23—32 
Lection, med Forbigaaelser, samt det Vigtigste af Ex- 
curserne. Tre til fire Udarbeidelser om Maaneden, i 
Regelen een paa Skolen, de övrige hjemmeskrevne.

VI Klasse. Til Læsning og forskjellige Övelser Mynsters 
Betragtninger, Schouws Naturskildringer, Molbechs An- 
thologi. Stykker af Oehlenschlägers Nordens Guder. 
Forskjellige Brudstykker af Thortsens Literaturhistorie. 
Tre til fire Udarbeidelser om Maaneden, mindst een Gang 
paa Skolen.

VII Klase. Thortsens Literaturhistorie gjennemgaaet paa Sko
len, nogle Dele flere Gange. Af dansk Literatur er læst: 
Ewalds Balders Död, Wessels Kjærlighed uden Strömper, 
Stykker af Baggesens poetiske Fortællinger og af Riimbre- 
vene, Oehlenschlägers Langelandsreisen og Jesu Christi 
Liv i den aarlige Natur, Stykker af Fr. Paludau-Miillers 
Dandserinden. I Regelen tre hjemmeskrevne og een 
skoleskreven dansk Udarbejdelse om Maaneden.*)

*) Dø betydeligste Opgaver have været:
Om de saakaldte ædle Metallers Betydning for det cultiverede
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JLatin.
III Klasse. Af Madvigs Sproglære, 3die Udgave, det Vig

tigste af Formlæren: §§ 1—5, 7, 8, c og ti, 14, 15, 23, 
25—34, 36, 37 og Anm. 2, 3, 5, 39—41 a, 42—44, 
46 og Anm. 4, 5, 47, 48 og Anm. 1, 2, 49, 58—60, 
62—75, 78—100 og Anm., 102 og Anm. 2, 103—108 
og Anm. 2, 3, 109, 110 og Anm. 2, 111—114, 117, 
119—151 (dog kun forsaavidt Verberne forekom i Læ
sebogen), 154—167, 169—172. Af Cornelius Nepos: 
Themistocles, Aristides, Pausanias, Cimon. Mundtlige og

Menneskeliv. — Betragtninger i Anledning af det transatlantiske 
Telegraphtoug. — Om den westphalske Fred. — Udsigt over Ita
liens Naturforhold. — Prosaisk Bearbeidelse af et latinsk Digt i 
Madvigs carmina selecta. (Efter eget Valg.) — Land og Vand i 
Danmark. — Den förste Afdeling af det oldnordiske Museum i 
Kjöbenhavn indeholder Stensager af forskjellig Art: hvad lader 
■der sig af disse Redskaber slutte om Levemaaden og Dannelsen 
i den Tidsalder, da Menneskene betjente sig af dem? — Et Damp
skib brænder i aaben Sö. — Grundtræk til en Skildring af Isens 
Hovedformer og geografiske Fordeling. — Tilfredshed, let Sind, 
Fornöielse, Glæde; denne Cllmax forklares og oplyses ved Exemp- 
ler. — En Opgave af Reformationstidens Historie. (Efter eget 
Valg.) — Om feilslagne Forventninger. — Om Dagspressen, nyttige 
og farlige Egenskaber. — Hovedpunkterne af Historien om de 
preussiske Hovedlandes Samling. — Kampen mellem Cyrus og Croe- 
sus; efter Herodots förste Bog. — Analyse af en af Holbergs Co- 
moedier, efter eget Valg. — Naturvidenskabens Nytte, paaviist af 
dens Anvendelse i nogle Hovedtilfælde. — Bjerge og Lavland, Soer 
og Floder i Sydamerika. — Om Plantelærens Nytte og Behagelig
hed. — Skildring af Dronning Margrete Valdemarsdatter. — Hoved
trækkene af Solsystemet. — Almindelig Charakteristik af Aands
livet i Danmark i Frederik den Femtes Dage, forsaavidt det yt- 
trede sig i Kunst og Videnskab. — Indledning til Demosthenes’s 
Krandstale. — Om Odysseus’s Huus i hans Fraværelse. — Udsigt 
over den danske dramatiske Literatur, indtil Oehlenschlägers förste 
Periode medregnet. — Det gjenfödte Soröes Indflydelse paa dansk 
Literatur i Frederik den Femtes Tid. — principibus placuisso 
viris non ultima laus est.
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skriftlige Övelser i Slutningen af Skoleaaret efter Trojels 
Materialier til latinske Stiilövelser for de lavere Klasser.

IV Klasse. Af Cornelius Nepos: Eumenes, Phocion, Timo- 
leon; Bergs og Möllers Læsebog, 2den Afdeling S. 1, 
6 — 20, 69—73. Af Madvigs Sproglære er Formlæren 
repeteret og udvidet, Ordfoiningslæren §§ 207—-330 med 
Forbigaaelse af adskillige §§ og næsten alle Anmærknin
ger. Stiil efter Trojels Exempelsamling, siden efter 2den 
Udg. af Ingerslevs Materialier fra S. 40, i den förste 
Halvdeel af Skoleaaret to Gange om Maaneden, senere 
een Gang om Ugen hjemme; mundtlige Övelser paa 
Skolen een Gang ugentlig efter de samme Böger.

V Klasse. Sallusts Catilina; Ciceros 1ste, 2den og 4de Tale 
mod Catilina; af Ovids Forvandlinger (Blochs Udvalg, 
1ste Hefte) Verdensaldrene, Cadmus, Actæon, Pyramus 
og Thisbe. Af Madvigs Sproglære er Formlæren repe
teret, det Vigtigste af Orddannelseslæren medtaget, Ord
foiningslæren læst fuldstændigere. To Gange om Ugen 
Stiil efter Ingerslevs Materialier fra S. 87, een Gang 
ugentlig mundtlige Övelser.

VI Klasse. Af Virgils Æneide den 10de og Ilte Bog; 2den 
Bog af Cicero om Pligterne, Sammes Lælius og Talen 
for det Maniliske Lovforslag; 32te Bog af Livius. Mad
vigs Sproglære, ined Forbigaaelser, læst heelt, undtagen 
Metriken, enkelte Partier repeterede paany. Latinsk Stiil 
efter Henrichsens Materialier, 2det Hefte, 2 Gange om 
Ugen skr. Oversættelse fra Latin til Dansk efter Hen
richsens Opgaver, der ogsaa ere benyttede til Extempo- 
rallæsning omtrent en Time om Ugen.

VII Klasse. Af Madvigs carmina selecta: Luerets (de to 
forste Stykker), Catull (undt. St. X), Tibull, Properts 
(Eleg. I—VIII), Ovid, Juvenal, Martial; Virgils Æneide 
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4de—6te Bog (for de Ældre Repetition); 32te Bog af 
Livius; Ciceros 2den Bog om Pligterne og 2 forste phi
lippiske Taler; Sammes Lælius repeteret. Extemporal- 
læsning efter Flemmers Udvalg (Curtius). Madvigs Sprog
lære partiviis repeteret. Stiil og skriftl. Oversættelse ef
ter Henrichsens Materialier og Opgaver. Oldsager og 
Literaturhistorie efter Bojesens og Tregders Haandböger 
samt Lunds Tabeller.

— Til Afgangsprøven opgive Dimittenderne: af Cicero Om 
Pligterne, 1ste og 2den Bog, Cato major, Lælius; af 
Livius 3die og 32te Bog; af Sallust Catilina og lugurtha; 
af Tacitus Germania og Agricola; af Seneca og Quin- 
tilian de i Flemmers Udvalg optagne Brudstykker; af 
Virgil Æneidens 4de, 5te og 6te Bog; af Horats et 
Udvalg af Oderne, Epistlernes 2den Bog med Ars poetica; 
af Terents Phormio; af Madvigs carmina selecta et Ud
valg (omtrent 1800 Vers).

Desuden R. C. Grönbelc af Cicero Talen for den ma- 
niliske Lov, de 4 mod Catilina, de 2 philippiske samt 
Æneidens 2den Bog;

V. L. Nannestad og I. H. Petersen Talerne for 
Roscius, den maniliske Lov, Archias, Ligarius, Dejo- 
tarus; Petersen tillige de 2 philippiske Taler.

WræsJ».
IV Klasse. Formlæren efter Langes- Grammatik med Ind

øvelse af samme ved valgte Stykker af Lunds Læsebog.
V Klasse. 1ste og 2den Bog af Xenophons Anabasis. Gram

matiken repeteret.
VI Klasse. Xenophons sokratiske Mindeskrift, 1ste—2den 

Bog; af Odysseen 2den, 7de, 8de, 9deBog. Gramma
tiken repeteret. Mythologi efter Tregders Lærebog;
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Bojesens Lærebog i de Græske Oldsager benyttet under 
Læsningen.

VII Klasse. Demosthenes’s Krandstale; Herodots 1ste Bog, 
1—130 Cap.; Odysseen 1ste—6te Bog (Repetition for 
de Ældre); Tregders Anthologi, indtil de dramatiske Styk
ker. Mytliologi og Literaturhistorie efter Tregders Læ
reb öger.

— Til Afgangsproven opgives 1ste og 2den Bog af Xeno
phons sokratiske Mindeskrift; af Plato Apologien og 
Krito; af Demosthenes Talerne for Krandsen, om Fre
den, om Chersones; af Herodot 1ste Bog, Cap. 1—130; 
Tregders Anthologi (indtil Drama); af Odysseen 18de 
og 19 de Bog.

Desuden af R. C. Grünbek de 12 förste Böger af 
Odysseen og Euripides Bacchantinderne;

af V. L. Nannestad 1ste, 2den, 3die og 6te Bog af 
Odysseen;

af I. H. Petersen de 2 förste Böger af Xenophons 
Anabasis, de 6 förste Böger af Odysseen, Euripides Bac
chantinderne.

Hebraisk.
VII Klasse. Yngre Afdeling: 16 Capitler af Genesis. 

Lindbergs Sproglære. — Ældre Afdeling (V. L. Nan
nestad) : Genesis og de 10 förste Psalmer. (Ifölge Be
kjendtgjörelsen af 8de November 1858 I, 3, skal ved
Afgangsexamen kun fordres 40 Capitler af Genesis.)

Tydsk.
I Klasse. Rungs Læsebog for de lavere Klasser indtil S.

129. 12 Digte i samme Bog udenad. Af Trojels Sprog
lære det Vigtigste af Ordklasserne (de regelmæssige For-
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mer). Ugentlig et skriftligt Arbeide, först Udskrivning 
af Læsebogen, senere Dictat. I de 3 sidste Maaneder 
desuden Indövelse af Sproglæren ved jævnlige Forsög 
paa Oversættelse fra Dansk til Tydsk efter Jürs’s og 
Rungs Materialier.

H Klasse. Rungs Læsebog S. 129 —207. Af Trojels Sprog
lære Kjonslæren og Boiningslæren udforligere end i 1ste 
Klasse, desuden de uregelmæssige Verber. To Gange 
om Ugen mundtlig og skriftlig Oversættelse fra Dansk 
til Tydsk efter Jürs’s og Rungs Materialier.

HI Klasse. Hjorts Læsebog S. 21—58. Trojels Sproglære 
udforligere end i de to foregaaende Klasser. En Stiil 
om Ugen efter Jürs’s og Rungs Materialier.

De 3 ustuderende Disciple have desuden læst af Hjorts 
Læsebog S. 58—87, samt skrevet en Stiil om Ugen.

IV Klasse. Hjorts Læsebog S. 113—122, 127—145, 155— 
162, 164—173, 186—194. Trojels Sproglære fuldstæn
dig indtil Orddannelseslæren (§ 168), og af denne §§ 
181, 182 (sammensatte Verber). En Stiil om Ugen ef
ter Jürs’s og Rungs Materialier.

De ustuderende Disciple desuden Hjorts Læsebog S. 
315—336, 340—361; i den sidste Halvdeel af Skole
aaret tillige Extemporallæsning i samme Bog; de vanske
ligste Afsnit af Sproglæren særskilt repeterede. En Stiil 
om Ugen efter Bresemanns Stiilövelser.

V Klasse. Hjorts Læsebog S. 127—162, 173—195, 235— 
276, 302-315, 324—329, 340—361, 378—385, 391— 
405, 564—577; i de sidste tre Maaneder alene Extem- 
porallæsning. Hjorts Sproglære (6te Udg.) med Forbi
gaaelse af Læren om Udtale, Retskrivning og Orddan
nelse samt Tillæget. En Stiil om Ugen. En ustuderende 
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Discipel desuden de 2 ugentlige Timer i Forening med 
4de Klasse.

VI Klasse. Kun Læsning paa Skolen, uden Lectier, i O. L. 
B. Wolffs Hausschatz deutscher Prosa og Hjorts Læse
bog 2den Afdeling. Hjorts Sproglære, 6te Udg., med 
Tillæget. Hovedpunkterne af Literaturhistorien efter Abra
hams. En Stiil om Ugen hjemme, jævnlig mundtlig 
Övelse i Oversættelse fra Dansk til Tydsk.

Fransk.
II Klasse. Borring, Manuel de la langue franjaise S. 1—5 

(til Övelse i Oplæsning) og S. 23—90. Fabricius’s Form
lære indtil de uregelmæssige Verber. En Time om Ugen 
er anvendt til Udskrivning af Læsebogen, til skriftlig 
Böining af regelmæssige Verber og til Dictat af læste 
Stykker.

III Klasse. Borring, Manuel d. 1. fr. S. 93—177 (Bogen 
ud). Abrahams’s Sproglære, de uregelmæssige Verber 
(§ 127) og §§ 49—88. Stiil en Time ugentlig, deels 
Dictat, deels mundtlige og skriftlige Övelser efter Sib- 
berns franske Stiilovelser, 1ste Afsnit.

IV Klasse. Lassens Extemporallæsning S. 1—21, 36—114, 
123—127. Abrahams’s Sproglære §§ 88—158, samt 
repeteret hele Böinings- og Orddannelseslæren. Stiil som 
i III Klasse.

V Klasse. Lassens Extemporallæsning S. 123—163, 167— 
184, 192—204; Victor Hugo, Bug Jargal forste Halv- 
deel. Af Abrahams’s Ordfoiningslære det Nødvendigste 
for at kunne give en sikker og-correct Oversættelse.

VI Klasse. Borring, Etudes littéraires S. 1—46, 105—262, 
Merimée’s la Mosai'que S. 152—185, 271—311, 358— 
435. Repeteret det tidligere Læste af Abrahams’s Sprog
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lære. En Stiil paa Skolen, en hjemmeskreven om Ugen, 
en Dietat om Maaneden.

I IV Klasse er Voltaire, hist, de Charles XII, i V 
Klasse Montesquieu, considerations sur les causes de la 
grandeur des Romains, og i VI Klasse Merimée, essai 
sur la guerre civile benyttede til Extemporallæsning.

Religion.
I Klasse. Luthers lille Katechismus. Herslebs mindre Bi

belhistorie. Nogle Psalmer udenad.
II Klasse. Af Daugaards Lærebog Indledningen og de 4 

forste Kapitler; af Herslebs större Bibelhistorie de 5 
förste Perioder af det GI. Testament; nogle Psalmer 
udenad. Bibellæsning en Time hveranden Uge.

III Klasse. Af Daugaards Lærebog 5—8 Kapitel; af Hers
lebs Bibelhistorie hele det Gl. Testament. Af Bibelen 
er i en Time hveranden Uge læst Kirkeaarets Evange
lier indtil Trinitatis Söndag.

IV Klasse. Hele Daugaards Lærebog; af Herslebs Bibelhi
storie det Nye Testament indtil den hellige Nadvers 
Indstiftelse (S. 227).

V Klasse. Liscos Troesbekjendelse, med betydelige Forbi- 
gaaelser, indtil 2den Troesartikel (S. 132); af Herslebs 
Bibelhistorie hele det Nye Testament. Af Bibelen læst 
i en Time hveranden Uge de kirkelige Pericoper fra 
Kirkeaarets Begyndelse indtil Trinitatis.

VI Klasse. Liscos Troesbekjendelse fra Jesu Christi 2 Til
stande (S. 145) til Enden. Hele Herlebs större Bibel
historie.

VII Klasse. Liscos Troesbekjendelse med Endeel Forbigaael- 
ser. Det 1ste Brev til Corintherne, og af Apostlernes 
Gjerninger Cap. 15—21 mdr., paa Græsk. Kalkars
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Kirkehistorie indtil Begyndelsen af det 18de Aarhun- 
drede.

Historie.
I Klasse. Kofods fragmentariske Historie S. 1—90 (det 

Meste af Oldtidens Historie).
II Klasse. Samme Bog, Middelalderen og den nyere Histo

rie indtil 1815, S. 104—244.
III Klasse. Oldtidens Historie efter Bohrs Lærebog.
IV Klasse. Middelalderens Historie efter Bohr, forfra ind

til S. 164.
V Klasse. Middelalderen efter Bohr fra S. 164 til Enden. 

Danmarks Historie efter Allen indtil Aar 1660.
VI Klasse. Danmarks Historie efter Allens Lærebog. Nogle 

Partier af Oldtidens Historie efter Thriges Lærebog som 
Forberedelse til Bogens fuldstændige Læsning i överste 
Klasse.

VII Klasse. Den nyere Historie efter Bohrs Lærebog. Mid
delalderen repeteret efter Bohr. I den sidste Deel af 
Skoleaaret har den ældre Afdeling repeteret det Meste 
af Oldtidens Historie efter Thriges Lærebog, den yngre 
Danmarkshistorien efter Allen.

Geografi.
I Klasse. Ingerslevs lille Lærebog med Forbigaaelse af Ind

ledningen, hvad der er trykt med mindre Skrift og næ
sten alle Talangivelser.

II Klasse^ Europa indtil Kgr. Nederlandene efter Velscho ws 
Bearbeidelse af Munthes Lærebog.

III Klasse. Europa fra Nederlandene til Österrig efter samme 
Bog.

IV Klasse. Slutningen af Europa fra Österrig; Asien og 
Afrika efter samme Bog.
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V Klasse. Sydamerika, Vestindien og Australien; Europa 
repeteret, fra Begyndelsen indtil Schweitz, efter samme 
Bog.

VI Klasse. Afsluttende Repetition af Geografien efter samme 
Bog; de fire Verdensdele heelt, af Europa de vanske
ligste Stykker.

Regning og Arithmetik.
I Klasse. Praktisk Regning: Reguladetri med hele Tal (For

kortning og Parttagning); i Slutningen afAaret have de 
7 Överste Disciple været övede i de fire Regningsarter 
med Brök. En Time ugentlig Hovedregning.

II Klasse. De fire Regningsarter og Reguladetri med Brök. 
Enkelte Disciple tillige Decimalbrok. En Time ugentlig 
Hovedregning.

III Klasse. Steens elementære Arithmetik indtil Anhang om 
Qvadratrod. En Time ugentlig Regning efter Mundts 
Ledetraad.

IV Klasse. Steen, „Ren Mathematik“, 2den Udgave, 1ste 
Deels 1ste Kapitel og af 2det Kapitel § 1 (Product) og 
§ 3 (Proportionalitet).

De ustuderende Disciple af III og IV Klasse have 
desuden i særskilte Timer havt fortsat Regning efter 
Mundts Ledetraad og Meiers Regnebog. Ustuderende af 
IV Klasse have gjennemgaaet Ligninger af förste Grad. 

V Klasse. Af Steens „Ren Mathematik“, 2den Udgave, er 
gjennemgaaet 1ste Deels 3die Kapitel § 1, Potentsop- 
löftning og Roduddragning (undt. Binomialformlen, Reg
ning med imaginære Størrelser og Qvadratrod ved Kjæde- 
brök), og af § 3 Qvotient, fremstillet approximeret i 
uendelig Række. Skriftlige Opgaver hjemme og paa 
Skolen.
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VI Klasse. Samme Bogs 2den Deel, Kap. 1 om Ligninger 
Art. 1—9, 12—19, 21—22, 26, 38—40, 42—44, 47; 
3die Deels 2det Kap. §4, om Logaritbmer Art. 13—24. 
Ved Repetitionen er foretaget nogle Indskrænkninger og 
Modificationer i dette Pensum, foranledigede ved Mini
steriets Circulærer af 9de Novbr. 1858 og 4de Marts 1859.

Vil Klasse. Yngre Afdeling: Af Steens „Ren Mathema
tik“ (1ste Udg.) 1ste Deel, Art. 45—54 og 85, 67—74 
og 108, 117—130, 132—145. 2den Deel Art. 1—43. 
Tillæg I, Art. 1—4, 11—15; Tillæg II. (Af dette i 
Aarets Löb gjennemgaaede Pensum fordres nu, ifölge 
Circulæret af 4de Marts 1859, Permutationer, Combi- 
nationer, Binomialformlen, Kjædebrok, Ubestemte Lignin
ger (Deel I, Art. 45—54 og 85, 67—74 og 108; Deel 
II, Art. 28—34) ikke ved Afgangsexamen.) — Ældre 
Afdeling: Afsluttende Repetition af Arithmetiken efter 
samme Lærebog. Dette Pensum opgives til Afgangsexa
men af Grönbek og Petersen med Undt. af Permutatio
ner og Combinationer samt Binomialformlen; af Nan
nestad med Undtagelse af Permut., Combin., Binomial
formlen, Kjædebrok og Ubestemte Ligninger.

Geometri.
IV Klasse. Af Ramus’s Elementær Geometri Indledningen 

og Art. 1—56, samt i Art. 64 Problemerne I—XH.
V Klasse. Af samme Lærebog Art. 57—63, Art. 64 Pro

blemerne XIII—XVIII, Art. 65—95, 109—110.
VI Klasse. Af samme Lærebog Art. 111—127 (undtagen 

113, Problemerne V—X; 121, Problem VI samt Anm. 
og 127, 30).

I Regelen en Gang om Ugen skriftlige arithmetiske 
eller geometriske Opgaver, hjemme og paa Skolen.



101

VII Klasse. Yngre Afdeling: Ramus’s Trigonometri Kap. 
1—2, med Forbigaaelse af Slutningen af Art. 6 og 8. 
Samme Forfatters Stereometri Art. 1—49.

Ældre Afdeling-. Ramus’s Stereometri Art. 55—83, 
85—88, 91; desuden hele Stereometrien, Trigonometrien 
og Plangeometrien repeterede efter Ramus’s og Opper
manns Læreboger.

(De Sætninger af den sphæriske Trigonometri, og af 
Stereometrien Afsnittet om ligedannede Polyedre, der for
dres i Bekjendtg. af 8de Novbr. 1858 § 4, II, § 5, 
blive i Henhold til Ministeriets Circulæreskrivelse af 4de 
Marts 1859 ikke medtagne ved Afgangsproven iaar.)

Begge Afdelinger en skriftlig arithmetisk Opgave (ef
ter Berg) ugentlig paa Skolen, og en geometrisk Opgave 
udarbejdet hjemme.*)

") De vigtigste Opgaver have været:
1. En ret Pyramides Höide or 445', Sidelinien i dens quadratiske 

Grundflade 716',5. Der soges Volumen, Sidefladens Areal samt 
Sidekantens og Sidefladens Hældninger mod Grundfladen. — 2, Vo
lumen af en Kegletruncus = 135 cub', Diametrene i Grundfladerne 
ere 5' og 7'. Höiden söges. — 3. En Kugles Radius = r, Af
standen i Grademaal fra de 2 Cirkelperipherier, som begrændse et 
Kuglebelte, til deres fælleds Pol ere a og A. Kuglebeltets Areal ? 
Ex.r=24, a=18° 49' 55", A=38° 10' 5". — 4. At construere en 
retvinklet Trekant af Sidernes Sum og de spidse Vinklers Diffe- 
rents. — 5. Kuglens Radius = r, Toppunktsvinklen af en central 
Kegle = a, at finde Arealet af den tilhörende Calot og Volumen 
af Segment og Sector? Ex. a=76°, r=12'. — 6. Et tresidet 
Hjörne, hvis Sider ere a, ß og 7, har sit Toppunkt i en Kugles 
Centrum, hvis Radius = r. At finde Volumen af det Stykke af 
Hjörnet, der afskjæres af Kuglefladen, og Arealet af den afskaarne 
sphæriske Trekant. Ex. r=860 Miil, a=/3^=y=30°. — 7. Over
fladen af det regulære Tetraeder er 8, 87, Kanten, Hældningsvink
len og P,adierne til de 3 tilhörende Kugler söges. — 8. Kanten i 
et regulært Octaeder er 14 Tommer; Volumen, Hældningen mel
lem 2 Sideflader og de 3 Kugleradier söges. — 9. Kanten i et
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ÄT aturhistori e.
I Klasse. Pattedyr, Fugle og Krybdyr efter Chr. Lütkens 

Begyndelsesgrunde af Dyrerigets Naturhistorie S. 11—46, 
60—76, 79—93.

Pentagonaldodecaeder = 16'; Volumen, Hældning og de 3 Ra
dier ? — 10. At bestemme Vægten af en Jernkanon til en 60-pun- 
dig Kugle af Stöbejern, naar den indvendige Længde = 5', Tyk
kelsen ved Mundingen = Kaliberen, ved Bunden dobbelt saa stor, 
Tykkelsen af Bunden ligeledes dobbelt saa stor som Kaliberen; 
naar Kanonen er af conisk Form og uden Tappe, og Stöbejernets 
Vægtfylde = 7,207. — 11. At beregne Vægten af det Vand, der 
kan rummes i et Kar af conisk Form, naar man kjender den ind
vendige Diameter foroven = t' 4" 10"' duod., Höiden = 1' 
11" 4"', og Længden af en Diagonal i Karrets lodrette Gjenuem- 
snit = 4' 7" 3"'. — 12. En ret Kegles Volumen = 100 cub', Side
liniens Hældning mod Grundfladen = 77° 31' 54"; Radius, Höi
den og Sidelinien söges. — 13. I en Trekant, hvis Sider danne 
en Differentsrække med Differentsen 7, er Sidernes Product 80 
Gange saa stort som deres Sum; Sider og Vinkler söges. — 
14. Radierne i de 2 Cirkler, som begrændse et Kuglebelte ere R 
og r og Höjden h. Radius i Kuglen og Zonens Areal söges. Ex. 
R=25, r=20, h=5. — 15. En regulær Ottekant, hvis Side = 
12',3589, dreies om en af Siderne; det ved Omdreiningen be
skrevne Volumen söges. — 16. I en Trekant er givet a=2789, 
b=4006,13, c=5900,55, de tre Vinkler söges. — 17. a=35869, 
b=—31408,13, C=68» 17' 16", de 2 Vinkler og Sider söges. — 
18. Vinklen A=37« 41' 52",5, b=312', a=} 190,3879 de öv- 

rige Stykker? — 19. I en Trekant er givet en Vinkel A og en 
Side b, Grændserne for Værdierne af Siden a angives, naar 
1) A=93° 29'46", b=370' og 2) A—22" 37', b=216; og der
efter beregnes de övrige Stykker resp. med Værdierne a:=595,82 
og a=U7. — 20. Siden a=22842,66, b—23622,21, og Vinklen 
C— 44" 19' 4",58, de övrige Stykker i Trekanten söges. — 21. En 
skjæv 3sidet Pyramide har til Grundflade en ligebenet Trekant, 
hvori en af de ligestore Sider = a, og Vinklen med Toppunk
tet = v, en af Sidekanterne = s og har en Hældning mod 
Grundfladen = h. Pyramidens Volumen söges. — 22. Different
sen mellem 2 Sider = 25,176, den 3die Side --- 715,315, og
den Vinkel, der staar ligeoverfor den sidste, ---- 57° 19' 41",2; de
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Fra Skoleaarets Begyndelse indtil Midten af October 
er af Plantelære gjennemgaaet Bladets Terminologi, samt 
Rodens og Stænglens vigtigste Former. I Slutningen af 
Skoleaaret repeteret det samme Afsnit (uden Bog) og 
fortsat med Blomstens Dele, Blomsterstande og det lin- 
neiske System.

II Klasse. Plantelære med Henviisninger til Vaupells Lære
bog: Repetition af det i I Klasse gjennemgaaede Afsnit; 
Støvdragere, Stövvei, Frugtformer, Kronens vigtigste For
mer; Övelser i at bestemme Planter efter Linnés System.

Af Dyrelæren, efter Clir. Liitkens Begyndelsesgrunde, 
Fröer, Fiske og lavere Dyr S. 100—110, 114—173.

III Klasse. Plantelære efter Vaupells Planterigets Naturhi
storie S. 1—22, 26 — 28, 32—72, 75—82, 85—88. 
Af Liitkens Dyreriget (den större Lærebog) Art. 3—10, 
20, 23 og 25, med Forbigaaelse af det Smaastilede.

IV Klasse. Plantelære efter Vaupells Lærebog S. 117—191;

2 Sider og Vinklen i Trekanten soges. — 23. At bestemme For
holdet imellem Höiden og Radius i den Kuglecalot, hvis tilsvarende 
Segment forholder sig til Seetoren som 1:1, 1:2 og 2:1. — 
24. I en Trekant er givet: Arealet T, en Side a og Vinklen A; 
sög de övrige Stykker! Ex. T=l, a---- 7, A---- 120°. — 25. Af 
en Vinkel A, den hosliggende Side b, og den omskrevne Cirkels 
Radius R, söges Trekantens övrige Stykker. Ex. A----15°, b---- Ok 
R----:1. (Kan Trekanten construeres af de opgivne Stykker?) _  
26. Et Parallelopipedum begrændses af 6 Jigestore Rhomber, hvis 
Side = k, og hvis spidse Vinkel ---- a. Sög Volumen v, Side
kantens og Sidefladens Hældninger (2 og <p) med Grundfladen. 
Ex. k -10, a=60°. — 27. Volumen, v, af en ret Pyramide, 
med en regulær nkant som Basis, og Topvinklen i en af Sidefla
derne, et, ere givne. Sög nkantens Side a, Pyramidens Sidekant 
b, og Vinklerne med Basis 2 og p. Ex. v----1, n^=3, q=—60°. — 
28. I en ligebenet Triangel deles Grundlinien ved en Transversal 
fra Toppunktet, r, i 2 Stykker p og q. Sider, Vinkler og Areal 
söges. Ex. r----6, p=4, q=7.
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Pattedyr efter Lütkens Dyreriget S. 7—127. Indledning 
til Fugle S. 128—138, 140—141, 143—149, 155; dog 
med Forbigaaelse af det Smaastilede i begge de nævnte 
Læreboger.

V Klasse. Efter Lütkens anförte Lærebog Fugle, Krybdyr, 
Padder, Fiske og hvirvelløse Dyr, neml. S. 160—447, 
dog med mange Forbigaaelser.

VIKlasse. Indledning til Dyreriget efter Liitken S. I—XXVI; 
afsluttende Repetition af Dyre- og Planteriget efter Lüt
kens og Vaupells Læreboger.

Naturlære.
VII Klasse. Begge Afdelinger: McchaniskPhysik efter Ör

steds Lærebog.
Ældre Afdeling: Chemisk Physik efter Petersen; 

Bølgebevægelsen repeteret efter Örsted. — Astronomi 
efter Steens Mathematiske Geografi, med Benyttelse af 
de i Skrive- og Rejsekalenderen for 1859 indeholdte 
astronomiske Data.

V. Skolens Bygninger og Inventarium.

I Finantsaaret 1858—59, efter Slutningen af Indbydel
sesskriftet for 1858, og i den forste Deel af Finantsaaret 
1859—60 ere foruden det sædvanlige Vedligeholdelsesarbeide 
ikke ubetydelige Istandsættelser foretagne ved forskjellige Dele 
af Skolens Bygninger. Navnlig er et Parti i Hovedbygnin
gens Indre, hvor der viste sig en betænkelig Synken af de 
grundmurede Lang- og Mellemskillerum, bleven stöttet med 
en ny Kampesteens Grund, der fortes ind under de ældre i 
den löse Jord liggende Grundstene, samt med en stærk 
Støttepille.
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Af Inventariestykker ere 8 nye Skoleborde med Bænke 
anskaffede til 2den, 3die og 4de Klasse, samt endeel Appa
rater til Gymnastikunderviisningen.

VI. Videnskabelige Samlinger.

Den naturhistoriske Samling har modtaget som Gave: 
Triton cristatus (Han og Hun) af Adjunct Liitken; en Sukker
slange, 2 Skorpioner og et lidt defect Exemplar afFiirbeens- 
slægten Analis, af Discipel C. Pedersen; Alecto (Comatula) 
sp., Oxycotheutes Bergii, 3 Exemplarer af Scolopendra sp., 
Amphinome sp., en lille Slange, af Discipel L. Benzon; 2 
Stykker Coraller af Slægten Millepora, og Finnen af Exocoe- 
tus sp., af Hr. Lieutenant K. Knudsen.

VIL Bibliotheket.

I denne Fortegnelse ere de nye Böger, der betragtes 
som kjöbte for det Hageslce Legats Midler, mærkede med H; 
de hvormed ældre Hageske Værker ere fortsatte eller fuld- 
stændiggjorte, med H c; de fra Kirke- og Underviisningsmi- 
nistcriet sendte med f; Andres Gaver med *.
1 Aarsberetning fra det kgl. Geheimearchiv. B. 2. II. 3. Kbhavn 

1858.
Alexanders Saga. Norsk Bearbeidelse fra det trettende Aarhundrede 

af Philip Gautiers latinske Digt Alexandreis. Med en Ordsamling, 
udg. af C. B. Unger. Christiania 1848

Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie. Udg. af det kgl. 
nordiske Oldskriftselskab. Kbhavn 1856—57.

3cn$ æaggefen, (yomtffe gorfællinger. JtbJarm 1785.
— (Samtlige Sarier, ubg. af forfatteren. ®. 1. Æbbabn 1801.
II H. Barth, Heisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Afrika 

in den Jahren 1840 bis 1855. B. 4—5. Gotha 1858.
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C. Berg, Atlas over den gamle Verden i sex Kort, udg. til Skolebrug. 
Kbhavn 1859.

J. Caesar, Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft. Jahrg. 15. 
Supplement-Heft. Wetzlar 1857.

®b. ©barton, Steifer t albre og npere Stb. fßaa ©anff »eb £anø 
©øbring. 33. 1—4. kbbabn 1856—1858.

Chenu, 1’EncycIopédie d’historie naturelle. Papillons nocturnes. Pa
ris 1857.

M. Tul. Ciceronis opera quæ supersunt omnia ex recensione Jo. Caps. 
Orellii. Editio altera emendatior. Curav. I. C. Orellius et Jo. Georg. 
Baiterus. Vol. tertium. Turici 1845.

f D. H. O. Cold, Lægevæsenet og Lægerne under Christian IV Re
gjering (med. Doctordisp.J. Kbhavn 1858.

H c Corpus inscriptionum Græcarum. Ex materia collecta ab 
Augusto Boeckhio edidit Adolphus Kirchhoff. Vol. IV fascic. alter 
(operis partern XL continens).

Wax ©under, @ef(^t(^fe beø 2lltertbiimö. S. 4. ber
©riechen S. 2.) ^Berlin 1857.

Ergänzungen zu Stieler’s Hand-Atlas. Der Österreichische Kaiser
staat. Lief. 1—2. Julius Perthes. Gotha 1855.

+ £. @rdh», Supplement Hl „älminbeligt gorfatter*tatcon for
kongeriget ©anmarf meb tilpørenbe æilanbe", inbtil Utgangen af 
2taret 1853. S. 5—6. kbb»n 1858.

Flatéyarbok, En Samling af norske Kongesagaer med indskudte min
dre Fortællinger om Begivenheder i og udenfor Norge, samt An
naler. Udg. efter offentlig Foranstaltning. B. 1. H. 1. Chri
stiania 1859.

ZT C. Fogh, C. Lütken og Chr. Vaupell, Tidsskrift for populære 
Fremstillinger af Naturvidenskaben. B. 5. H. 3—6. 2 Række. 
B. 1. H. 1—2. Kbhavn 1858—1859.

-{-Forelæsninger og Övelser ved Kbhavns Universitet og den poly- 
techniske Læreanstalt i Foraars- og Efteraarshalvaaret 1858. For 
aarshalvaaret 1859. Kbhavn 1858 — 1859.

©eneralftabenø kort ober £>ertugbømmet ©leøbig i 6 Sflabe. 
1857-58.

Gersdorf, Leipziger Repertorium der deutschen u. ausländischen Li
teratur. Jahrg. 16. B. 2. H. 3—6. B. 3. B. 4. Jahrg. 17. 
B. 1. B. 2. H. 1. Leipzig 1858 — 1859.

Grani Liciniani Quæ supersunt emendatiora edidit philologorum 
Bonnensium heptas. Lipsiæ 1858.

-J- Historisk Tidsskrift, Tredie Række B. 1. H. 1; udg. af den 
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danske historiske Forening ved dens Bestyrelse. Red. af N. L. 
Westergaard. Kbhavn 1858.

£>. U £>oldt, ©anft 9letftri»ningdorbbog. Se». 1—4. 1858.
H 21. ». £>umbolbt, Sodmod, Entwurf einer p&pftfdjen SBeltbefdjrei» 

bung. S. 1—4. Stuttgart u. Tübingen. 1845—58.
St. Sepfer, ©en uorfte Sirfed £>iflorie unber SatJolicidmen. 23. 2. 

£. 3 (Slutning), ©^rifttanta 1858.
+ kongelige SRefcr ipter og 9? ef o I u t i o ne r, Sose og ®rpebis 

ti on er ©eiflligbeben i ©anmart »ebfommenbe, faml, og ubg. »eb 
®. 5. ©cbiPar^topff. (3lp Støtte.) 23. 4. £. 2. 23. 5. $.1. 
Äbb»n 1858—1859.

+ P. Knudsen, Bidrag til at belyse Begravelsespladsers Indflydelse i 
sanitær Henseende (med. Doctordisp.). Kbhavn 1858.

Kongegravene i Ringsted Kirke aabnede, istandsatte og dækkede 
med nye Mindestene ved Ils. Maj. Kong Frederik den Syvende. 
Kbhvn 1858.

H F. Kugler, Handbuch der Kunstgeschichte. Dritte vom Verfasser 
ganz umgearbeitete Auflage. Lief, 4—7. Stuttgart 1858—1859.

+ 21. @. 'P. Sinbe, SRebbelelfer angoaenbe Äbbond Uniocrfitetet, ben 
polpteifmifte Særeanflalt m. m. for 2larene 1849—1856. £>.2—3. 
Unioerfitetet (gortfættelfe). Æbb»n. (2 Sremplarer.)

H Siöin gftoneö SReife i ©pb»2Ifrifa. Oücrfat efter ben engelfle Ori» 
ginal af SW. ©b- æølbitc. £>. 4—24. Jbbb»n 1858—1859.

Map of the Holy Land constructed by C. W. M. van de Velde. 
(8 Blade i Mappe.) Gotha 1858,

Memoir to accompany the map of the Holy Land constructed by 
C. W. M. van de Velde. Gotha 1858.

T Meddelelser fra det statistiske Bureau. Saml. 4. Kbhvn 1858.
3. 91. SReier, ^Jraftift fRegnebog. 2(nbet durfud. Æbpbn 1854—57 

(4 ©rønplarer til ©tolebrug.)
Prosp. Merimée, Etudes sur llristorie Romaine. Guerre sociale. 

Conjuration de Catilina. Deuxieme édition. Paris 1853. (3 Ex- 
emplarer.)

* 2lbbeb SRill o td æerbendpifiorie fortfat af SbriRiani og 21. 2B. 
ærorfon. ©. 1-21. Ä&^aöir 1781—1810.

(S. fWolbedj, ©anft Drbbog. 2ben Ubg. £>. 8—9. 4tb&»n 1858.
B$. 21. SRun^, ©et norffe Solté £>iflorie. 23. 6. £>. 2-4. @bri= 

ftiania 1858.
T. F. L. Nees ab Esenbeck, Genera plantarum Floræ Germanicæ, 

iconibus et descriptionibus illustrata. Vol. 1. Bonnæ 1835. fascic. 
V—vil. (£cxt og 23illeber i lofe Siabe.)
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Nordisk Universitets-Tidsskrift. Aarg. 3. H. 4, utg. af Carl 
Säve, Upsala 1858. Aarg. 4. H. 2, utg. af G. Ljunggren, Lund 
1858. H. 3, udg. af G. A. Krogh, Christiania 1858- H. 4, utg. 
af K. Claeson, Upsala 1858.

I. C. Or el lins, Inscriptionum Latinarum selectarum amplissima col- 
lectio ad illustrandam Romanæ antiquitatis disciplinam accomodata. 
Vol .1—2- Turici 1828. Vol. 3 ed. Guil. Henzen. ih. 1856.

t Oversigt over det kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlin
ger, og dets Medlemmers Arbeider i Aaret 1857. Nr. 5 — 8. 1858 
Nr. 1—6. Kbhvn 1857—58.

H Petermann, Mittheilungen über wichtige neue Erforschungen auf 
dem Gesammtgebiete der Geographie. 1858 H. 3—5—13. 1859 
H. 1—4. Gotha.

Plan of the town and environs of Jerusalem constructed by C. W. M. 
van de Velde. With memoir by Dr. Titus Tobler. Gotha 1858.

II Poggendorff, Annalen der Physik und Chemie. 1858 Nr. 5—12. 
1859 Nr. 1—4. Leipzig 1858 — 1859.

T Programmer.
1. In db ydelsesskri fter fra det danske Monarchi for 1858:

a) Universitetet i Kjöbenhavn:
til Hs. Maj. Kongens Fødselsdag (G. Forchhammer, Bidrag til 
Skildring af Danmarks geographiske Forhold i deres Afhængig
hed af Landets indre geognostiske Bygning!. Kbhvn 1858; 
til Reformationsfest og Rectorskifte (A. G. Sommer, Thomas 
Bartholin). Kbhavn 1858.

b) Kongeriget Danmarks og Islands lærde Skoler: Aalborg Ka- 
thedralskole (Fortegnelse over Skolens Bogsamling); 2lar = 
bué ftatebr alffote (D. 21. £>obgaarb, gortegnelfe ober ©to» 
lené æibliotbef, 4be 2lfoeling); 8 r e b er t f g b o r g lærbe ©fole; 
^elfingorö køtere 91 ea I f f o l e; Herlufsholms lærde 
Skole; Horsens lærde Sk-ole (C. E. C. Ekeroth, en elementær 
Række for x). De kj ö b enh avnsk e lærde Skoler: a) Bor
gerdydskolen paa Christianshavn (Grundplan for Sko
lens Underviisning); b) B o r ge r dy d sk o 1 e n i Kjöbenhavn; 
c) Me t r o p o li t ans k ol e n; d) v. Westens Institut. Ny- 
kj öbing Kath edral sk ole (C. J. Wesenberg, Opgaver, hen
horende til den plane Geometri); ©benfe fin tbebr alff 0 le 
(®tbrag til ©folené 4be £>efte a) Ubfigt ober greqbenP
fen, ifær i be fibfle (mnbrebe 2lar, famt om Älaöfeantallef, b) ®tb= 
liotbefet); æanbcré lærbe ©fole C&. Æ. 2B$itte, Screntfe« 
Spfifpil oberfatte: 2lnbrterinben); Skyrsla um hinn lær%a 
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Skola i Reykjavik, skola-arib 1856 — 1857 og 1857 — 1858 
(Efterretninger om Latinskolen i Reykjavik, Skoleaaret 1856— 
1857 og 1857—1858); ætbe Ä a i e t> r a I f f o I e; 3?oeéftlbe 
.ft a i I) e b r a l ff o le (Satalo^ Ober SRoeSfilbe Hatbebralffoled Stb* 
trotzet, 2ben Slfbeltng, »eb æ. (Slberltng); Rönne höiere 
Realskole: Sorö Akademies Skole (E. Bojeson, Om den 
8de og 9de Bog af den Nicomacheiske Ethik); Viborg Ha* 
tbebralff ole.

c) Programmer for ] 858 fra de lærde Skoler i Hertugdømmet Sles
vig: Flensborgs Latin- og Realskole; Haderslev lærde 
Skole (Underviisningsplan for Haderslev lærde Skole); Schles
wig Domschule.

d) Programmer for 1858 fra de lærde Skoler i Hertugdommerne 
Holsten og Lauenborg: Slltona ©pmnaffunt C£>™rtd)fcn, bed 
Corn. Tacitus Agricola, gatetnlfd? unb SJeittfdDj ®lü tf ftabt 
®elebrtenfdjule (Quaestiuncnla Tulliana); Htel ©elebrten* 
febule CSanfen, lieber 3tel unb @ang beg gefdjttbfltcben Unter* 
ricbtO auf ®elebrtenfd)ulen); 9J?etborf ®elebrfenfdiule (HoP 
fler, über bad innere Dbject tin ©»radgebraud» bed ©opbofled); 
Plön Gelehrtenschule (Des Grafen Bernardino Rebolledo 
Selvas Danicas); sRenbdburg gteal*®»mnaftnin CSucad, 
Ueber bte Sunbedgcnodfenfdjaft ber Slfbener); Sattenburgtfde 
®eleb r tenfd) itle (i Stafjeborg) Cæurmefler, Ueber bte ®ebeu* 
tung ber Sebre für bte diriftltge ©rjtebung).

e) Programmer for 1857 fra de lærde Skoler og höiere Realskoler 
i Kongeriget Norge: SBergend Ha tb ebr a l ff ole; Kristiania 
K a t h e d r al sk o i e; Jtllcbaututerd Særbe* og æealffole; 
Sftcnd Særbe* og 31 e a l ff o l e; Stabangerd Særbe* og 
3?ealffole; Sbronbbfentd Ha tbebralffole.

f) 130 Indbydelsesskrifter for 1856 fra Kongeriget Preussens lærde 
Skoler.

C. Ramus, Grundtræk af Astronomien, üdg. af A. Steen. Kbhvn 
1857.

Arn. Schaeffer, Demosthenes und seine Zeit. B. 1 — 3. Leipzig 
1856-1858.

* Corn. Schonæus (Gaudanus) Terentius Christianus sen Comoediæ 
saeræ. Editio novissima. Coloniæ Agrippinæ 1652.

3. g. Seboutv, fUatiirfftlbringer. 9lt> forøget Ubgaoe. Hbbaon 1856. 
(3 Sremplarer til ©folebrug.)

31. @d; Regler, giotntfd;e ®efdtd)te. S. 3. Tübingen 1858.
Statistisk Tabelværk. Ny Række. B. 15—17. Kbhvn 1858.
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©tebnabne i ©onberipKanb eller ©ledbig. @fter ©eneralflabené Hort 
Ober ©leøbtgø gaftlanb og 9Ilé. Hbbbn 1858.

Ad. Steen, Begyndelsesgrundene i den mathematiske Geographie. 
Kbhvn 1845.

©teenftrup, ©anfl æaanebéflrift. S. 8. 2ben Stætfe. 5B. 1. £. 
1-5. Äb^abn 1858-59.

+ Thesaurus Græcae Linguæ, ab Henrico Stephane constructus, edd. 
C. B. Hase, Guil. & Lud. Dindorfli. Vol. 1 fase. 7. Vol. 8 fase. 6. 

Chr. Thornam, Afbildninger til Brug ved Underviisningen i Zoologie
i de lærde Skoler og Realskolerne. II. 3. (Plan 1, 2, 22, 25, 40.)

3. ^5.£rap, ©tatiftifMopograpbiff æeflrioelfe af kongeriget ©amnarf. 
$. 7—9. Hb^bn 1858.

— Orunbtegninger af Hjøbftaber, kort ober biéfeø Sorber, 2lf» 
bilbninger af Sogninger fra gor- og Slutib nt. nt., ubg. fotn fliU 
brenbe Stiag til ilatiflifMopograppiff æeflrtbelfe af kongeriget ©ans 
mart. 1 Stanberø 2lmt. 2 aarpunø og ©fanberborg amter. 
Hbpbn 1859.

+ T. L. Warncke, Om Benzoesyrens Indvirkning paa enkelte Sider 
af det det dyriske Stofskifte m. m. (med. Doctordisp.). Kbhvn 1858.

@. æeber, allgemeine Sßeltgefcpi^te. S. 2. Seipjig 1858.
C. E. With, Et Bidrag til den differentielle Diagnose afKlappesyg- 

dommene i Hjertet (med. Doctordisp.). Kbhvn 1858.
D. g. S. æolff, §auøfcba§ beutfeper ?lrofa. aufl. 8. geipjig 1857. 

(7 (Srentplarer til ©folebrug.)
abam D e pl en f ä) l a g er g ^Joetiffe ©frifter. Ubg. af g. g. Siebenberg, 

p. 13—30. Äbbbn 1858—59.
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VIII. Udsigt over Skolens Regnskaber i Finantsaaret o O
1858—59.

II o vedkassen.
Indtægt. 

Beholdning................................................ 1308 Rd. 64 Sk.
Restancer..................................................... 9 — „ —
Renter............................................................ 611 — 86 —
Jordebogs-Indtægter................................ 1498 — 67 ■—
Skolecontingenter..................................... 2091 — 64 —
Af Hospitalet........................................... 208 — „ •—
Extraordinære Indtægter........................... 1982 — 62 —
Tilskud fra den alm. Skolefond . . . 9100 — „ —

16,810 Rd. 55 Sk. 
Udgift. “

Limninger.....................................................8716 Rd. 64 Sk.
Sædtillæg............................................................ 261 — 16 •—
Timeunderviisning og overskyd. Timer . 1236 — „ —
Pensioner...................................................... 855-— 86 —
Til Bibliothek og videnskabel. Apparater 200 — „ —
Bygninger . . . ,............................. 894 — 27 —
Inventar..................................... . . 146 — 76 —■
Brændsel...................................................... 278 — 80 —
Belysning................................................ 73 ■— 60 —
Skatter og Afgifter................................ 153 — 9 —
Regnskabsforingen...................................... 320 — „ —
Til Stipendiekassen................................ 554 — 66 —
Forskjellige og extraordinære Udgifter:

Skoleopvartning. . 124 Rd. „ Sk.
Reengjöring . . . 97 — 76 —
Protocoller m. m. . 59 — 45 —
Program m. m. . 103 — 20 —

384 — 45 —
Lateris 14,075 Rd. 49 Sk.
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Transport 14,075 Rd. 49 Sk.
Andre Udgifter...................................... 5 — 40 —

Udsatte Capitaler..................................... 1933 — 32 —
16,014 Rd. 25 Sk.

Bibliothek et. 
Indtægt. 

Af Hages Legat: 
Renter...................................... 62 Rd.

Jordleie.....................................68 —
--------------- 130 Rd. „ Sk.

Bidrag fra Hovedkassen........................... 200 — „ —
330 Rd. „ Sk. 

Udgift.
Underbalance efter forrige Regnskab . . 10 Rd. 5 Sk.
Indkjöbte Böger og videnskab. Apparater. 248 — 93 —
Bogbinderarbeide........................................ 46 — 4 —
Fragt og Porto..................................... 4 — 16 —
Avertissementer..................................... 2 — 85 —

312 Rd. 11 Sk.
Stipendiekassen.

Indtægt.
Beholdning................................................. 580 Rd. 6 Sk.
Restancer.............................................................26 — „ —
Renter........................................................... 539 — 39 —
Fra Hovedkassen..................................... 554 — 66 —■

1700 Rd. 15 Sk.
Udgift.

Udbetalte Stipendier...........................................110 Rd. „ Sk.
Udbetalte Oplagspenge................................ 290 — , —
Extraordinære Understøttelser..................... 367 — 93 —
Regnskabsprocent...................................... 22 — 38 —
Udsatte Capitaler...................................... 650 — „ —

~ 1440 Rd. 35 Sk.
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Da Hr. Adjunct Ohlenschlæger samtidigt med Slutnin
gen af dette Indbydelsesskrift under 8de Juni d. A. allemaa- 
digst beskikkedes til Sognepræst for Ring og Fövling Menig
heder , og da han saaledes ikke kunde deltage i Skolens 
Hovedpröve, bleve inden hans Afreise I og II Klasse prövede 
i Regning, II og IH Klasse i Fransk, hvilke Fag Hr. Ohlen
schlæger hidtil har havt tilligemed Fransk i de 3 höiere 
Klasser. lövrigt afholdes de offentlige Afgangs- og Aarsprö- 
pröver i folgende Orden:

Torsdag den 7de Juli 185$.
Kl. 121—2. Afgangsprøve. Anden Afdeling. Græsk.
— 6—7. Hele Skolens Sangpröve.

Fredag den 8de Juli.
Kl. 9—11. Afgangsprøve. Anden Afdeling.

Hebraisk.
Religion og

Kl.

4—6. 
3—6.

9—12.
7> 

9—11. 
3—6. 
3-5J. 
3—5.

— Anden Afdeling.
VI Klasse Naturhistorie.

Tliv er dag den 9de Juli.
VI Klasse Tydsk.
V Klasse Græsk.
II Klasse Geografi.
IV Klasse Latin.
III Klasse Naturhistorie.
H Klasse Historie.

Mandag den Ilte Juli.

Latin.

Kl. 9—12. Afgangsprøve. Anden Afdeling. Mathematik.

—
T>

3—5.
3—5|.

VII Klasse B Religion og Hebraisk.
VI Klasse Fransk.
III Klasse Mathematik.
I Klasse Historie og Geografi.

8
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Tirsdag den 12 te Juli.
KL 9—11. VII Klasse B Naturlære.
— 55 IV Klasse Græsk.
— r I Klasse Dansk.
— 3—6. VI Klasse Latin.

r V Klasse Religion.
— 3—5. III Klasse Tydsk.

Onsdag den 13de Juli.
KL 9-10J. Afgangsprøve. Anden Afdeling. Historie.
— 9—12. V Klasse Latin.
— n IV Klasse Mathematik.
— 3—5. VII Klasse B Græsk.
— 3—6. III Klasse Religion.
— 3-5. I Klasse Tydsk.

Torsdag den 14de Juli.
KL 9—12. VI Klasse Geografi.
— s V Klasse Mathematik.
— 3—5. IV Klasse Tydsk.
— 3—6. Il Klasse Religion.

Fredag den 15de Juli.
KL 9—12. VI Klasse Religion.
— n IV Klasse Historie og Geografi.
— 9—11. I Klasse Naturhistorie.
— 3—6. VII Klasse B Mathematik.
— 3—5. V Klasse Tydsk.
— III Klasse Dansk.

Löverdag den 16de Juli.
KL 9—11. Afgangsprøve. Anden Afdeling. Naturlære.
.— 9—11. V Klasse Fransk.
— 9—12. IV Klasse Religion.
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Kl. 3—5.
3—6.
3—5.

VII Klasse B Historie. 
VI Klasse Mathematik, 
n Klasse Tydsk.

KL 9-H|.

Mandag den 18 de Juli.
VI Klasse Historie.

— 9—12. IH Klasse Historie og Geografi.
9—111. II Klasse Naturhistorie.

— 3—5. V Klasse Naturhistorie.
— n IV Klasse Fransk.
— S I Klasse Religion.

KL 9-11J.
Onsdag den 20de Juli.

VII Klasse B Latin.
— » VI Græsk.
— 9—11. II Klasse Dansk.
— 3—6. V Klasse Historie og Geografi.
— 3—5. IV Klasse Naturhistorie.
-— III Klasse Latin.

Torsdag den 21de Juli Kl. 8 pröves Nyanmeldte.
— Kl. 12—1 hele Skolens Gymnastikpröve.

Fredag den 22de Juli Kl. 10 Slutningshöitidelighed.
Disciplenes Fædre og Værger, saavelsom Enhver, der 

önsker at gjöre sig bekjendt med Underviisningens Fremgang 
i denne Skole, indbydes til at hædre disse offentlige Prover 
og Slutningshöitideligheden med deres Nærværelse.

Nykjöbing Cathedralskole, den 30te Juni 1859.

C. Paludan-Müller.



Rettelse.
S. 89 Linie 2: 1857—58, læs: 1858—59.


