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FØRSTE AFSNIT

LYD OG LYDØVELSER
A. Bogstaver og Lyd.

VORT Talesprog bestaar af Lyd, vort Skriftsprog 
af Bogstaver, der er Tegn for Lydene.

Det vilde nu være rart, om hver Lyd i vort Sprog 
havde sit Bogstav; men saadan er det ikke. Vi har nemlig 
kun 24 Bogstaver i vort Skriftsprog, men adskillig flere 
Lyd i vort Talesprog. Dette kommer af, at de Bogstaver, 
vi bruger, er hentet fra det gamle latinske Sprog og ikke 
lavet til vort Sprog.

Der er f. Eks. et Bogstav, der skrives b;
dets Navn er be (saadan udtales det); det er Tegn for 

Lyden b i et Ord som byde (ikke be-yde); det er ogsaa 
Tegn foren anden Lyd, der ikke er b, i Ord som Kobber, 
Peber.

Et andet Bogstav skrives f;
dets Navn er æf;
det er Tegn for Lyden / i fast; det skrives, men ud

tales sjældent i Ordet „af“ af Sted, af Vejen, af Syne 
o. s. V.

Et tredie Bogstav skrives o;
dets Navn er o;
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dets Lyd er o i Ordet to, men dets Lyd er aa-agtig i 
tom.

Ord, der skrives med de Bogstaver, der udtales, som 
de lyder, og ikke med andre, kaldes lydrette, f. Eks. 
Kat, Hus, Kaal o. s. v.

Bogstaverne er ordnet i det saakaldte Alfabet. Nav
net kommer af de to græske Bogstaver Alfa (a) og Beta (b).

Skriv nu hele Alfabetet op og nævn Bogstaverne ved 
deres Navn, altsaa:

Tegnet: a, b, c, d, e, f, g, h, i, — — o. s. v. 
Navnet: a, be, se, de, e, æf, ge, haa, i, — — o. s. v. 
Du vil da, naar du nævner Bogstavernes Navne, lægge 

Mærke til, at nogle af Bogstaverne kun bestaar af een 
Lyd, „de lyder selv“, medens andre bestaar af to eller 
tre, de maa have et af de „selvlydende“ med, naar de 
nævnes.

Find de Bogstaver, der lyder selv, og skriv dem ned i 
alfabetisk Orden.

Dem kalder man Selvlyd, eller med et latinsk Ord 
Vokaler.

Find de Bogstaver, der ikke lyder selv, og skriv ogsaa 
dem ned; de kaldes Med lyd eller Konsonanter.

De fleste Medlyds Navne bestaar, som du selv ser, af 
Medlydenes eget Bogstavtegn og en Selvlyd, f. Eks. be, 
de, æf.

Navnet paa j staves dog jaad.

Saa er der 5 Bogstaver, hvis Navn slet ikke skrives 
med Bogstavets eget Tegn; find dem frem.

(c, q, w, x og z).
Det kommer af, at der til dem ikke svarer nogen dansk 

Lyd. De bruges derfor heller ikke i danske Ord.
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B. Vokaler.
a. Brede og runde Vokaler. Fortunge- og Bagtungevokaler. 

Aabne, halvaabne og snævre Vokaler.

Naar du nævner Vokalerne, (gør det), vil du lægge 
Mærke til, at Munden er aaben, saa Luften frit kan passere.

Men den er ikke lige aaben paa alle Vokalerne. Og 
snart lader du Munden være bred, snart runder du Læberne 
eller spidser Munden. Tungens Stilling er heller ikke den 
samme. Se paa din Sidekammerats Mund og overbevis 
dig om Rigtigheden.

Vi vil nu ordne Vokalerne efter Mundstillingen.
Lad Tungen hvile i Undermunden med Spidsen mod 

Fortænderne og luk Munden godt op, saa har du
a

Vælt Tungen frem i Munden og løft Underkæben lidt op:

æ

endnu lidt: e

og endnu lidt: z

Disse fire Vokaler kalder vi brede, fordi Munden paa 
dem har sin naturlige, brede Form. (Gør den ikke for bred!)

æ, e og i kalder vi Fortungevokaler, da Tungen 
er væltet frem.

De bliver altsaa de brede Fortungevokaler.

Sig: æ — e — i.
Læg Mærke til Underkæbens Bevægelse nedefra og op, 

mens Læberne og Tungen bliver i deres Stilling.

a kalder vi en Bagt unge vokal, fordi Tungen ikke er 
væltet frem og altsaa ligger længere tilbage end paa For
tungevokalerne.

a er altsaa en bred Bagtungevokal.
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Lad Tungen ligge væltet frem i Munden, rund Læberne 
ved at skubbe Mundvigene frem:

efter æ, saa faar du o (Lyden i Ordet: øm). Sig: æ — ö.

efter e, saa faar du ø (øse). Sig: e — ø.

efter i, saa faar du y. Sig: i — y.

Ö, ø og y kalder vi runde Vokaler. Da Tungen ligger
fremme, bliver de altsaa runde Fortungevokaler.

Sig: ö — ø — y. (Kæbebevægelse).

Lad Læberne forblive rundede, Mundvigene fremskudte
men sænk Tungen, saa den 

efter ö, saa faar du aa. 

efter ø, saa faar du o. 

efter y, saa faar du u. 

aa, o og u bliver altsaa

ikke er væltet frem:

Sig: ö — aa.

Sig: ø — o.

Sig: y — u.

runde Bagtungevokaler.

Sig: aa — o — u (Kæbebevægelse)

a, æ, ö og aa kalder vi aabne Vokaler

e, ø og o „ „halvaabne Vokaler,

i, y og u „ „snævre Vokaler.

Endelig har vi en Vokal, det svage e, Endelyden i 
Gade, bage o. s. v.

1 Lydlæren skriver vi det a (et omvendt e).
Naar det udtales, er Tungen og Læberne slappe, Mun

den let aabnet.
Nævn nogle Ord, hvori det forekommer, og se paa din 

Kammerats Mund.
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b. Vokaltavlen.
Vi kan nu opstille Vokalerne i følgende Tavle:

Fortungevokaler Bagtungevokaler slap
Tungen væltet frem Tungen sænket "slappe’

de brede 1 de runde de runde den brede Læber
snævre: i y u

halvaabne: e ø o 9

aabne: æ ö aa a

c. Øvelser.

Udtal alle de følgende Øvelser med lang Vokal paa 
den Maade, at du begynder i et nogenlunde højt, men 
dog bekvemt Stemmeleje og saa glider-ganske jævnt ned
ad med Stemmen. Der fremkommer derved en Slags 
syngende Tone, som vi kalder en „faldende Glide- 
tone“. Hver ny Vokal skal have sin faldende Glidetone, 
skal altsaa begynde lige saa højt oppe som den første.

Indøv efter hinanden med rigtig Kæbe-, Læbe- og 
Tungestilling:

æ — e — i — e — æ;
ö — ø — y — ø — ö;

aa — o — u — o — aa.
(lægger du Mærke til Underkæbens Bevægelser?)

æ — ö — æ; ö — æ — ö;
e — ø — e; ø — e — ø;
i — y — i; y — i — y-

(lægger du Mærke til Læbernes Bevægelse?)
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ö — aa — ö; aa — ö — aa;
ø — o — ø; o — ø — o;
y — u — y; u — y — u.

(lægger du Mærke til Tungens Bevægelser?) 
a — æ — a; æ — a — æ.

(lægger du Mærke til Tungens (og Kæbens) Be
vægelser?)

Indøv Vokalerne i følgende Orden (husk de rigtige 
Stillinger af Kæbe, Læbe og Tunge):

a — æ — e — i — y — ø — ö — aa — o — u 
(lær Rækken udenad og væn dig til at tage den i et 

Aandedrag.)

C. Konsonanter.
a. Konsonanterne, ordnede efter Artikulationsorganet.
Skriv Konsonanterne op i alfabetisk Orden (ikke c, q, 

w, x og z) og nævn dem i Indlydl) mellem a og e O) (se 
paa din Kammerats Mund).

abe, ade, afe, age, o. s. v.
Tag ^-Lyden bort og nævn Konsonanterne langsomt i 

Udlyd:
ab, ad, af, ag, ah, aj, o. s. v.
Læg godt Mærke til Læbers og Tunges Stilling ved 

den sidste Lyd. Du vil da opdage, at der et eller andet 
Sted i Munden er dannet en Indsnævring, f. Eks. mel
lem Underlæben og Overtænderne ved f, eller et fuld
stændigt Lukke, f. Eks. mellem Læberne ved m, saa at 
Luften ikke som ved Vokalerne frit kan strømme ud, men 
maa gaa gennem en snæver Passage (f), eller gennem 
Næsen (m), eller først kan passere, naar Hindringen for
svinder (p). (En Undtagelse danner dog h}.

i) Man siger, at en Lyd staar i Forlyd, naar den staar i Begyn
delsen af Ordet, i Indlyd inde i Ordet og i Udlyd sidst i Ordet. 
Eksempel paa m i Forlyd, Indlyd og Udlyd:

mørk, tomme, tom.
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Vi vil nu ogsaa ordne Konsonanterne efter det Organ, 
der laver Lukket eller Indsnævringen (Artikulationsor
ganet).

Du maa i det følgende gøre dig Umage for at nævne 
Lyden, ikke Bogstavets Navn.

p og b. Luk Læberne fast sammen.
Aabn dem med et Smæld og lad Luften strømme 

ud med et Pust: p. Pibe.
Gør det samme, men lad være at puste: b. bide, 
p og b er „stille“ Lyd.
De kan ikke synges, har ingen Stemme; man 

kalder saadanne Lyd ustemte.

m. Luk Læberne sammen, sæt Stemmen til og hold 
Læberne lukkede, saa Luften strømmer ud gen
nem Næsen: m. møre.

Lyden kan nynnes (prøv det); man kalder saadanne 
Lyd stemte.

/ og V. Sæt Underlæben mod Overtænderne og lad Luf
ten strømme ud mellem Læben og Tænderne: 
f fine.

Prøv, hvorlænge du kan holde Lyden. (Træk 
Vejret dybt først), f er ustemt.

Sæt igen Underlæben mod Overtænderne, sæt 
Stemmen til: v. vide.
Den kan nynnes (prøv det), v er altsaa stemt.

t, d, n. Sæt den brede Tungespids fast bag ved Over
tændernes Tandkød.

Slip Tungen med et Smæld og lad Luften strømme 
ud med et Pust: t. tyde.

Et svagere Smæld uden Pust: d. Due.
t og d er u s tem te.

2
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Lad Tungen blive oppe bag Overtænderne, saa 
Luften maa strømme ud gennem Næsen; sæt 
Stemmen til: n. Næse.

n er stemt. (Prøve.)

s. Sæt den brede Tungespids let bag Overtæn
dernes Tandkød (samme Sted som ved t, d og 
n), saa der bliver en ganske lille, rund Aabning 
i Midten; lad Luften strømme ud derigennem : 
s. søbe (ustemt).

1. Sæt den brede Tungespids fast bag ved Over
tændernes Tandkød og lad Luften strømme ud 
mellem Tungens Siderande og Kindtænderne: 
l. lille, (stemt).

D. . Skub den brede Fortunges Ydersider ganske 
lidt frem mellem de forreste Kindtænder, ikke 
mellem Fortænderne, sæt Stemmen til og lad 
Luften strømme ud mellem Tungen og For
tænderne i Overmunden: A

Det er den Lyd, som du kender fra Gade, god 
o. s. v. og som skrives d. (det „aabne“ d.)

Den forekommer kun i Indlyd og Udlyd.
I Lydlæren betegnes den ö. Tag m bort fra 

„med“, saa har du dens Navn.
ö er stemt.

j. Løft Fortungen op mod Forganen uden at lukke
helt og sæt Stemmen til: j. jaske (stemt).

k og g. Sæt Bagtungen fast mod Ganen, slip Tungen 
med et Smæld og lad Luften strømme ud med 
et Pust (som ved p og t) k: Kane.

Et svagere Smæld uden Pust (som ved b og d): 
g. Gane.

k og g er ustemte.
Du kan mærke, om der er Pust eller ikke ved
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at holde Haanden for Munden, naar du siger 
p. t. k. og b. d. g.

a. Sæt Bagtungen mod Ganen som ved g og k, 
men blødt, saa der ikke lukkes helt mellem 
Tungen og Ganen. Sæt Stemmen til: ^.(stemt). 
Det er den Lyd, som du kender fra Aage, 
Kage, Dag (det „aabne" g), og som i Lyd
læren betegnes ved

ng. Sæt Bagtungen fast mod Ganen (som ved k 
og g). S æ t S te m m e t i 1 og lad Luften strømme 
ud gennem Næsbn: ng. (stemt).

Du faar da den Lyd, du kender fra: lang, Seng, 
mange, hvor den skrives ng, og fra Manke, 
hvor den skrives n.

Den findes kun i Indlyd og Udlyd.

Ved m, n og ng strømmer al Luften altsaa ud 
gennem Næsen; de kaldes derfor Nasallyd. 
Prøv at holde for Næsen, naar du er begyndt 
at nynne en af de tre Lyd. Hvad opdager 
du saa?

r. Løft den bageste Del af Tungen op imod den
bagesfe Del af Ganen. Lad Luften strømme ud 
mellem Tungen og Ganeranden: r. rane.

Drøbelen kan snurre, men plejer ikke at gøre 
det.

r kan baade være stemt, som i: Arne, Ærme, 
rage, brage; og ustemt, som i Præst, Trold, 
Krave. (Paa det første Undervisningstrin ud
skilles denne Lyd ikke, men indøves i For
bindelse med Vokalerne).

h. Aand ud med aaben Mund, uden at man hører 
nogen Slags Støj eller Tone. h. Have, ustemt.

2*
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De us temte Konsonanter er altsaa: 
p b f t d s k g r h. (Prøve.) 
De stemte Konsonanter er: 
m v n 1 ö j y ng r. (Prøve.)

b. Konsonanttavlen.

Vi kan nu opstille Konsonanterne i følgende Tavle:

c 0) 
TJ
c cd 
cd 
S 

£

k g r 
j y ng r

hustemte P b f t d s
stemte m V n 1

Læbelyd Tttnge- 
spidslyd Fortungelyd Bagtungelyd

c. Øvelser.

Hold ved alle Øvelserne din Tunge saa langt fremme 
i Munden, som du kan, uden at Lyden derved bliver galt 
udtalt. Fra denne Regel undtages de ovennævnte Tunge
spidskonsonanter, som bliver bedst, naar Tungespidsen 
sættes bag Tandkødet. Ved alle de andre Konsonanter og 
ved alle Vokalerne skal Tungespidsen ligge bred og hele 
Vejen røre ved Undermundens Fortænder. Tag helst 
Øvelserne i syngende Tone (Glidetonen) og sæt Stem
men saa blødt an som muligt.
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1. Sæt en Læbekonsonant foran alle Vokaler:
m a, mæ, me, mi, my, mø, mö, maa, mo, mu.

2. Sæt p, t, k efter alle Vokaler:
ap, æp, ep, o. s. v. 
at, æt, et, o. s. v. 
ak, æk, ek, o. s. v.

3. Sæt de, ge, nge efter alle Vokaler. (Du kan 
sætte m foran Vokalerne for at faa Stemmen frem
efter.)
made — mæde — mede o. s. v. (aabent d (d) ved 
disse og de følgende Øvelser.)
mage — mæge — mege o. s. v. (aabent g («) ved 
disse og de følgende Øvelser).
mange — mænge — menge o. s. v. 

♦
4. Sæt a foran alle de stemte Konsonanter, bagved. 

(Se paa Konsonanttavlen.)

5. Sæt ade(de), age(de), ane(de), are(de) efter m, p, 
b, v, f, 1, n, g, k, r, h.

6. Sæt nen efter alle Vokaler, h foran: 
hanen, h æ n e n, h e n e n o. s. v.

7. Sæt anen, aden, alen, agen bag m, b, v, g, k.

8. Sæt sm, sv, sn, si, s j, pi, bl, fl, si, kl, gi, pr, b r, 
tr, kr, gr, fr, kn, gn, pj, bj, kj, tj, sp, st, sk, foran 
alle Vokaler, særlig foran a; — de, ge, ne, ve, le kan 
sættes bagefter.

9. Sæt rs, sp, st, sk efter alle Vokaler (m eller h foran).

10. Sæt tre Konsonanter foran alle Vokaler: 
s pr, str, skr, stj, sp j, 
de (da) kan sættes bagefter.
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11. Sæt r foran alle Vokaler; sæt r efter alle Vokaler (v 
foran). Sæt r foran og bag efter alle Vokaler: 
rar — rær o. s. v.

Ved alle disse Øvelser gør du Gymnastik med dine 
Taleredskaber; du gør dem smidige, og det vil hjælpe dig 
til at tale og læse tydeligt, saa du bliver forstaaet.

Gør altid Stemmen blød og læg den frem i 
Munden.



ANDET AFSNIT

ORDØVELSER
A. Lange og korte Vokaler. Stød.

MENS vi i Lydøvelserne i første Afsnit traf paa en Mængde 
Lydforbindelser, der ikke var rigtige Ord, f. Eks:

s m a d e, s m ö d e, v ö d e, v u d e o. s. v., vil vi i dette Afsnit 
beskæftige os med virkelige Ord, der indeholder Lyd eller 
Lydforbindelser, som ofte siuges eller udtales grimt, f. Eks. 
a-Lyden, aabent d; kn og gi i Forlyd, st og t i Udlyd 
o. s. V.

Ordene er ordnede gruppevis efter den Lyd, det gæl
der om at indøve.

Før vi gaar over til at læse disse Ord, maa du vide 
lidt om de forskellige Maader, den samme Vokallyd kan 
udtales paa.

Man har for det første lange og korte Vokaler.
I Ord som: Dame, læse, Hede er den første Vokal 

lang.
1 Ord som: Damme, læsse, hedde er den samme Vo

kal kort.
I Indlyd kommer der som Regel enkelt Konsonant efter 

lang Vokal; dobbelt Konsonant efter kort Vokal, f. Eks.: 
Dame, Damme.
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Der er dog nogle Undtagelser, f. Eks.: 
lang Vokal i: otte, sjette.
kort Vokal i: Grisetæer, Musefælde, Lysekrone.

Saa kan man ogsaa tale om Vokaler og stemte 
Konsonanter med Stød.

Læg Mærke til Forskellen i Udtalen mellem:
Møller (Beskæftigelse), Møller (Navnet),
anden, Anden;
sømmet; Sømmet;
Hare; har;
Ure; Ur;
lyne; Lyn;

Du vil let mærke, at der er Stød paa Ordene i Ræk
ken til højre. Find selv Ord med Stød.

Stødet falder enten paa Vokalen eller paa den stemte 
Konsonant, der kommer lige efter.

Hvis Vokalen er kort, er det Konsonanten, der har 
Stødet.
Hvilke Konsonanter har altsaa Stød i disse Ord:

Tømmer, Havnen, Tanden, Hallen, Leddet, Hajen, En
gen, Sognet, Arret?

Hvis Vokalen er lang, falder Stødet paa den:
Sal, Hæl, hel, Mil, Rør, hør, Fyr, Saar, Ror, Bur.

Hvor ligger Stødet i; Møller, Anden, Sømmet, har, Ur, 
Lyn ?

Du har nu set, at der er 3 Slags Vokaler:

korte, lange og stødte:

Eks.:
vække — Vægen — Væggen;
lægge — Lægen — Lægget.
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Læs følgende Ord rigtigt:

kort lang stødt
a-Lyd Randers rane Ran
æ- „ helde Hæle Hæl
e- „ inde ene een
i- „ Isse ise Is
y- hylde hyle Hyl
ø- „ sølle Søle Søl
o- „ tomme Höne tör

aa- „ Aartier Aare Aar
o- „ Kunde Kone Ko
U- „ fulde Fugle Fugl

Den gamle Nutids-Flertalsform var — ligesom nu Navnemaaden
— uden Stød:

ride, sidde, komme.
Nutid, som nu ender paa r baade i Ental og Flertal, har Stød: 
rider, sidder, kommer o. s. v.
Digterne anvender ofte i Poesi den gamle Flertalsform, bl. a. 

for at undgaa Stødet, der ikke er smukt.

Man maa passe paa, at Stødet udtales let og klingende, 
uden at Stemmen „knirker“.

Hvor der i det følgende kan være Fare for Fejltagel
ser, vil det staa anført foran, om Ordrækken i den paa
gældende Linje har lang eller kort Vokal, eller Stød enten 
paa Vokal eller Konsonant.

B. Vokaløvelser.
a-Lyden.

Pas paa at udtale et smukt aabent a, det maa ikke 
ligne æ. Tungen er sænket.

made, bade, vade, Fade, lade, Gade, hade.
Mage, bage, vage, jage, Hage, rage, tage.
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mane, Bane, Vane, Fane, Qane, Kane, Hane.
mase, (Base), Vase, stadse, Gase, Hase, rase.
Mave, lave, Gave, Have, stave, trave.

Udtal i de følgende Ord en ren a-Lyd (som i Ordet: 
alle):
eje, feje, stege, Lege, veje;
meget, dejlig, Regning, Lejen;
Arbejde (d - 3).
Med Stød paa j-Lyden: Vejen, Legen, Stegen, Kajen.

b. Pas paa at skelne mellem: a-, æ- og e-Lyden, særlig 
efter r.

a-Lyd æ-Lyd
Hast, Hest,
Rast, Rest,
travl, Trævl,
Brande, Brænde,
Rande, Rende,
Rat, Ret,
traf, træf,
krads, Græs,
Pragt, prægtig.

cp-Lyd: dette. — Træ, Ræven, her, der. 
p-Lyd: de(t). — reven. — tre, Regel. 
z-Lyd: de.

c. Den korte, aabne aa-Lyd.
Skub Læberne frem ved aa-Lyden, saa at den ikke bliver 
a-agtig.

omme, oppe, ogsaa, nok
Lomme, hoppe, losse Lok
tomme, Loppe, Tosse Sok
somme, soppe, trodse, Stok
komme, stoppe, klodse, Pjok
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Udtal 4 Gange efter hinanden:
Kammer — kommer.

Begge Ord har Stød paa m.
Ligeledes fremskudte Læber og en noget ö-agtig 

aa-Lyd i:
Øje, føje, Høje, støje.

C. Konsonantøvelser.
a. Konsonanter i Forlyd.

1. To Konsonanter.
bl. Blad, blande, bleg, blind, Blink, blid, Blomme, Blonde, 

Blod, blodig.
pi. (Pas paa at pi i Sang ikke bliver til bl.).

Planke, Plads, Plakat, Plante, Pleje, Plade, Plage, Plan, 
Plet, Pligt, Plov, plukke, pludselig, pløje, Pløre.

br. Bram, Brask, Brand, brage, Bredden (af en Aa), 
bred, Bredden (af Tøj), Dannebrog.

pr. prange, Pram, praje, prædike, Præg, Præmie, presse, 
Prik, Prinsen, privat, Pryd, Provst, Prop, Procent, 
Professor, Profet, proper, Proviant.

dr. drage, dreje, Drengen, drille, drive, Drossel, Drot, 
Drue, Drømme, drøj, Drøvtygger, drysse.

fj. fjerde, fjern, Fjæld, Fjende, fjorten.
fl. Flamme, Flaske, Flag, flad, flere, Flid, flittig, flyve, 

Flaade Flok, Flod.
fr. frank og fri, frejdig, Frelse, fræk, Freden, frisk, from.
gi. glade, glæde, giede, glide, gløde.
gn. gnaske, gnave, gnide, Gnist, Gny.
kj. Kjortel, Kjole.
kl. klavre, klatre, klemte, Klenodie, Klippe, Klima, Klid,

Klokke, Klo, Kloak, Klode, Klud, klækkelig, klæbe, 
Kløver.
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kn. Knappen, Knast, Knagen, Knæet, kneben, Knibe, 
Kniv, Knold, Knop, Knoen, Knud, Knuden.

sm. smage, smøre, Smøge, smøle, smaa, smukke.
si. Slaget, slæbe, sleben, slibe, slaa, slog, Slud.
st. (t’et bliver en d’Lyd) Støj, staa, Stol.
sv. svage, Svale, Svane, Svig, Svøbe, Svovl.

2. Tre Konsonanter.
Efter s udtales p som b, t som d og k som g.

spj. Spjeld.
spl. Splint, Splitflag, Splid.
spr. spraglet, Sprække, sprænge, sprælle, sprede, springe, 

Sprit, Sprøjte, Sprog, sprudle, sprutte.
stj. Stjerne, stjæle.
str. Straf, straks, Strand, Streg, strejfe, strække, Streng, 

Stræde, strikke, Stribe, Strid, stryge, strø, Strøm, 
Strøg.

skv. Skvalder, skvulpe.
skr. Skranke, skrante, Skrald, Skrab, skræmme, Skræl, 

Skrædder, skræve, Skred, Skrift, Skrig, Skrin, skrive, 
skryde, Skrømt, Skraal, Skrog, Skrue.

b. Konsonanter i Indlyd.
Faa n-Lyden inde i Ordet tydelig, og faa det svage 

e mellem de to n’Lyd frem.
Manden, Anden, Tanden, Standen, Randen, 

Med Stød Hannen og Hunnen, Hunden, Rønnen, Bøn- 
paa n‘ nen, Vennen, Pinden.

Uden Stød: Banen, Vanen, Ganen, Kanen, inden, Bønnen,
Rønnen (usselt Hus), skinnende, vindende, 
svindende, bindende.
(3 tydelige Stavelser i Nutids Tillægsmaade).
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r i Indlyd skal høres i god Udtale og pas paa, at det 
svage e efter r kommer frem i Retning af e eller ø; 
lang Vokal: Hare, rare, være, Pære, Hære, mere, flere, fire, 
Lire, føre, høre, fyre, dyre, Aare, Baare, store, gjorde, 
Bure, lure.
Kort Vokal: værre, Herre, dirre, stirre. — (stød paa r) forvirre.

c. Konsonanter i Udlyd.

1. Een Konsonant.

Pas paa g (^) i Udlyd, det skal høres i god Udtale:
Sag, Flag, Dag, Lag, Smag, Brug, Rug.

Husk lang Vokal med Stød i disse Ord:
ned, led, sød, Lyd, vaad, Baad, god, Rod, ud.

kort Vokal: (æ-Lyd) med, 
(e-Lyd) ved, Led, Bed, Ved. 
Endestavelsen et udtales som aø:

Sandet, Vandet, Landet.
Husk i følgende Ord lang Vokal med Stød og pas paa, 

v’et ikke bliver u-agtigt:
Grav, brav, lav, skrev, Brev, blev, Viv, Liv.
I de følgende Ord møder vi en hel ny Udtale af v efter 

kort Vokal, idet vi sætter Underlæben løst mod Over
læben og ikke mod Overtænderne, hvorved Lyden bliver 
u-agtig.

Med Stød paa det u-agtige v: Skov, Sjov, SOV.
Uden Stød: Hav, Rav, Lav, Rov, Lov, Behov.

2. To Konsonanter.
Pas paa, at t-Lyden høres som et tydeligt Smæld uden 

nogen s-Lyd. Den siuges ofte, særlig i Sang.
ft. haft, Kraft, Rift, vift, Gift, Loft, Luft.
nt. vandt, fandt, sendt, endt, ondt, rundt, (stød paa n). 



20

lt. galt, fælt, helt, følt, gult. (Stød paa Vokalen).
alt, Helt, fyldt, Bold, (stød paa 1).

st. Rast, Hast, Læst, Hest, List, sidst, Høst, lyst, Post, 
Ost. (Kort Vokal).
Bæst, mest, flest, spist, løst. (Stødt Vokal).

jt. fejt, sejt, højt, Døjt, fløjt, sløjt, drøjt. (Stød paa j).
ngt. langt, mangt, strængt, hængt, tænkt, Punkt. (Stød paa ng).
mp. Hamp, Damp, Svamp, kæmp. (Stød paa m).
lp. Hvalp hjalp, Skalp, Hjælp. |
Iv. halv, Kalv, Elv, Ulv. i (Stød paa °'

vn. Havn, Navn, Ovn, Søvn. (Stød paa det u-agtige v.)

D. Blandede Øvelser.
Disse Øvelser er som Helhed opstillede i Række efter 

Ord, der rimer, altsaa med enslydende Stamvokal og Ende
lyde, og med eller uden Stød.

Lang Vokal: ■

a-Lyd.

Bade, Blade, Ballade, Chokolade, Fade, Flade, 
glade, Gade, havde, Lade, Limonade, Parade, 
Skade, Spade, vade.

madede, badede, vadede, ladede, skadede, hadede

Stødt Vokal:

Adel, Dadel.
Abel, Babel, Fabel, Kabel, Neapel, Sabel, Sna

bel, Stabel.

Kort Vokal:

Stenografen, Telegrafen, Fonografen, Typo
grafen, Fotografen.

Kaffe, skaffe straffe, anskaffe.

Lang Vokal: ■
Bager, Drager, flager, Hager, Kager, Klager, 

Knager, Rager, smager, Stager, tager.

Stødt Vokal: .

magelig, svagelig.
antagelig, behagelig, beklagelig, modtagelig, 

hovedsagelig.
Dagen. Sagen, Skagen, Smagen.
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I Halmen, Malmen, Halsen, Valsen. 
Stød paa 1. a|t, føidf, kaldt, overalt, Salt, talt.

Lang Vokal: Mage, tilbage, flage.
Ager, Bedrager, behager, Lager.

Stød paa a: Første Stavelse betonet:
Deltager, Ledsager, Skomager, Urmager.

Langt a:
Stød paa a:

flagede, jagede, klagede, agede, bragede. 
Dag, Flag, Sag, Brag, Plag, Smag, Vrag.

Stød paa 
j-Lyden:

Hegn, Degn, Regn, Tegn.
Beg, Dej, Haj, Kaj, Leg, Maj, nej, sej, Steg, 

skreg, Vej.
jeg, mig, dig, sig.

Uden Stød : • drejede, ejede, fejede, nejede, plejede, vejede, 
vajede.

Stød paa 1:

Uden Stød:

al, Bal, Hal, Kald, Koral, Skal, Stald.
falde, kalde, knalde, Skralde, smalle. 
Alen, Galen, Halen, Svalen, Talen. 
Dalen, Gemalen, Generalen, Hvalen, Karlen,

Stød paa a: ■ Linealen, Salen.
Hospitalet, Nattergalen.

Uden Stød: Kvalmen, Palmen, Salmen.

Stød paa a:
Stød paa 1:
Stød paa m:

betalt, galt, kvalt, ovalt, radikalt, socialt, 
halv, Kalv, skjalv.
Dampen, Kampen, Svampen, Tampen.

Uden Stød: jamrede, hamrede, klamrede.
behandle, forvandle, forandre.
Anden, Forstanden, Hannen, Manden, Randen,

Stød paa n: Spanden, Stranden, Tanden.
Afstanden, Frastanden, Genstanden, Modstan

den, Tilstanden.
en anden, hveranden, halvanden, Kanden, Pan

den.
Uden Stød: d høres i: andre, vandre, undre, mindre, søn

dre, men ikke i: hundrede og dundrede.
Lang Vokal: Ane, Bane, Fane, Gane.
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Lang Vokal: <
Hanen, Kanen, Svanen, Vanen.
Karavanen, Tranen.

Stød paa 
sidste a:

Altaner, Bavianer, Orkaner, Tulipaner.

Stød paa ng: blankt, langt, rankt, slankt, trangt, vrangt.
Uden Stød: Lansen, Skansen.

Dansen, Glansen, Hansen, Kransen, Nansen,
Stød paa n: < Sansen.

Stød paa Brandskabet, Landskabet, Mandskabet.sidste a:
danske, franske, ganske, Handske, spanske.

Uden Stød: < vanskelig.
bandt, blandt, Konfirmant, Drabant.

Stød paa n: - Elefanten, Fabrikanten, Intendanten, 
fandt, Pant, sandt, vandt.
fjantede, kantede, plantede, skrantede.

Uden Stød: < jappede, klappede, lappede, nappede, snappede, 
tappede.

bare, Fare, Hare, klare, Skare.
Lang Vokal: - farende, svarende (til). Med Stød: Svarene.

rarere, Sparere, snarere, klarest, rarest, snarest.
Ustemt r: Arken, Barken, Marken, Parken.

Arm, Allarm, Barm, Harm, Larm, Tarm.
Karmen, Larmen, Tarmen. Barnet, Garnet,

Stød paa r: • Skarnet.
Art, bart, Fart, klart, Part, sart.

Stemt r: Harpe, skarpe, Karpe, barsk, harsk, Marsk.

Ustemt r: farlig, klarlig, snarlig.
narre, parre, Sparre.
Hassel, Kassel. Kasse, passe, kradse, Masse.
Massen, Madsen, Lassen, Kassen, Pladsen.
Bast, brast, Hast, Kast, Kvast, Last, Mast, Rast.

Kort Vokal: bibelfast, haandfast, landfast, trofast, Øjekast, 
forhastede, formastede, forkastede, belastede. 
Basten, Kvasten, Lasten, Masten. Hastværk, 

Lastværk.



23

Kort Vokal: <
at, fat, fladt, forladt, glat.
Hatten, Katten, Klatten, Natten.
Citater, Krater, Pater, Plakater, Teater. Teateret.

Stød paa 
sidste a:

Kvadratet, Prædikatet, Resultatet.
Dramatiker, Fanatiker, Matematiker.
Nation, Ration, Station, Situation.

Kort Vokal: • drattet, Krattet, Rattet, Vattet fattig, Fattig
dom.

Grave, brave, Gave, Have, stave.
Lang Vokal: - Haven, Kraven, Maven, Paven, Slaven.

Stød paa a: <
Staven, Havet, Kravet, begravet, belavet. Be

gravelse.
Stavelse,

Uden Stød: • gravede, gnavede, lavede, savede, stavede, 
travede.

Stød paa det 
u-agtige v:

Uden Stød:

Favnen, Havnen, Ravnen, Stavnen. Savn, 
Gavn, Navn.

Havre, Davre, klavre. Pavse. tavse.
Stød paa v: forbavse.

b. æ-, e og i-Lyd.
Ord med æ-, e- og i-Lyd, der ofte udtales galt efter r. 
Pas paa, at b og v efter e og i ikke bliver u-agtige.

LangVokal:

1. æ-Lyd.
stræbe, dræbe, Kæben, Sæben, Æble, træde, 

græde.
Fædre, bedre, tjene, tjenlig.
Ærinde, Værelse, særlig, ærlig.
Træet, stræb, dræb, Næb. græd, træd. For

Stødt Vokal: ■ ræder.
her, der. Ræv, kræv.
Træmme, skræmme, brænde.

Kort Vokal: < trænge, vrænge, sprænge. Rænker. Grænsen, 
Renten.

3
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Konsonanten } Strengen, Drengen, Skrænten, Rev), Træv

Græsset, Præsten, Pressen, for Resten, Træt

Kort Vokal: ■ ten, tretten.
rette, indrette, Grævling, Revnen, 
sende, henne, dette.

Lang Vokal: ■

2. e-Lyd.
grebne, slebne, frede, fredelig, redelig, Vrede, 

sprede.
Reden, Greven, saaledes. rene, enlig.
tre. greb, Reb, kneb, bred, skred. Bredde.

Stødt Vokal: '
anderledes, Grenen, egentlig, Kredsen (d. stum 
Trompeten, Alfabetet, Universitetet.
blev, rev, skrev, drev, fordreven.

Kort Vokal:

hende, det.
Lærerinde, Sangerinde o. s. v.

(r skal trækkes let over i Endelsen, saa 
denne mere høres som „rinde“ end som 
„inde“.)

Lang Vokal:
Stødt Vokal:

3. i-Lyd.
gribe; knibe; slibe; pibe, Skibe, Pibe, Ribe. 
Skib.
Butikken, Gymnastikken, Kritikken, Mu

Kort, rent i: • sikken, Republikken, Trafikken.

Kort, lidt 
e-agtigt i:

Gymnastiker; Kritiker; Musiker.
Birke, Kirke, knirke, virke.

_ Cirkel, Snirkel. Danevirke.

Uden Stød:
Stød paa n:

c. ø og y-Lyd.
Udtal ø og y som ø i:

Flynder, Hynder, nynner, Synder, Tønder.
Bønder, begynder, Tønder (Byen i Sønder

jylland).
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Uden Stød:
yndig, myndig, Ynder, Yndling. Lysten, 
gynge, synge, tynge, ønske.

Lang Vokal:
Stød paa ø:

øve, Øvelse, prøve, røve.
bedrøvet, Støvet, Løvet, Forsøget.

Kort, lidt 
ø-agtigt y:

dyrke, styrke, styrte, Tyrken, Fyrste.
fyrre. Byrde, Hyrde, myrde. — forstyrre.
bygge, Hygge, Skygge, tygge, trygge, Krybbe,

Kort, rent y:
hyppe.

Dyst, lyst, tyst.
Bytte, Hytte, lytte.

d. aa-Lyd.
Kort aa-Lyd, der i daglig Udtale let bliver a-agtige. 

Københavnerne maa især passe paa ved denne Lyd.
Husk at skyde Læberne frem og holde dem fremme!

dobbelt, Kobbel, Poppel.
Koppen, Kroppen, Moppen, Proppen, Stroppen, 

Toppen.
Lopper, Spilopper, hoppe, soppe, stoppe.
lodden, Odden, raadden, Skodden. Lodder, 

Stodder.
Stød paa d: Loddet, Voddet. Odder.

Hovmod, Lovsang, Taalmod. hovmodig, 
taalmodig, koldblodig.

Hoffet, Stoffet, Kartoffel, offentlig.
Offer, ofre; Loftet; Toften, Hoften, Koften.
Knogler, kogle.

Stød paa g: Sognet, Vognen, Sporvogn.
Stød paa j: i Hø]> høb dr0]' flø]’ Støb Rø^’ Lø£’ Tøiet 

I Fornøjelse, Fordøjelse, Forhøjelse.
Uden Stød: / MøJe> Pløle’ PaPeS0je> Køl'e-

| Tøj. Højmod.
3*
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Husk at skyde Læberne frem!
Kokken, Flokken, Lokken, Stokken, Klokken, 
og, dog. nok, Rok, Gabestok, Slaabrok, Tom

mestok. voksen, Vokset, Doktor.
bold, Behold, Fold, gold, Hold, kold, Knold, 

Sold, Skjold, Told.
Stød paa 1: tolv. Chatollet.

Afhold, Baghold, Bjergtrold, Forhold. 
Grundvold, Indhold, Ophold, Tordenskjold.
Kolbe, Stolpe.

Uden Stød: • Bolle, folde, golde, Jolle, Kasserolle, holde, 
skolde, folde.

Tolden, Trolden, Knolden, Protokollen, Volden.

Stød paa 1:
afholden, forbeholden, ordholden, paaholden. 
enfoldig, mangfoldig, jernholdig. Grøn

skolling. Revolver.
Uden Stød: skoldende, Troldene, Voldene. Olding (d. høres).

Underholdning, underholde.

Stød paa 1: ■
beholdt, Bolt, Bold, solgt, stolt. Dolk, Folk, Tolk.
Godtfolk. Lægfolk. Mandfolk. Bornholm. 

Stockholm.
Holland, Lolland, Smaaland. Stolthed, boltre.

Uden Stød: Holte Station.
Dom, from, om, tom, kom. Alderdom.

Stød paa ni: Brudgommen, Helligdommen, Sygdommen, 
Ungdommen.

(Alder har Stød, men i Sammensætningen 
falder Stødet bort i dette og mange andre Ord), 
kom, om, som.

Uden Stød: Blomme, Domme, komme, Lomme, omme, 
somme. Tomme. Sommerluften.

omkomme; overkomme.

Stød paa in:
velkommen. Tilkommende. Vedkommende.
Blomst, Ankomst, Sammenkomst, 
ensom, glemsom, sparsom, tvivlsom.
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Husk at skyde Læberne frem!
Stød paa n: Aanden, Baandet, Haanden.
Uden Stød: Blonden.
Kort aa-Lyd i 

men stødt 
o-Lyd i:

Ballon, Balkon, Facon, Salon.

L Telefon, Grammofon, Eskadron o. fl. 1.

Uden Stød: Dronning, Honning. Biskop, Blodprop, For-

Stød paa r:

k trop, Overkrop.
ordentlig, overordentlig. Hjorden, Ordre.
Aalborg, Valborg, Omsorg.

Uden Stød: Norge. Morgen, fordre. Hjorten.

Stød paa r: Formen, Stormen, Uniformer, Torvet, Kongens 
Nytorv.

Uden Stød: forrige.

Ustemt r: Korset, Mors, dorsk, norsk, Torsk. Naturforsker, 
bort, Hjort, kort, Sport.
Klodsen, Tossen, Drossel, trodsig. Frosten,

Ingen Stød, 
Kort Vokal:

Posten, bekoste.
Apostel. Kloster. Omkostning.
Slot, godt, blot, vaadt, Spot. Hottentot.
Charlotte, Grotte, Maatten.
flov, grov, sov.
Hoven, Ploven, Skoven, Kloven.

Stød paa det 
u-agtige v: benovet, forsovet, Rovet, tilovers, over.

Fortovet.
Skovl, Svovl, Ovnen, flovt. Kakkelovnen.

uden Stød: Ovnene.
med vaagne. Vognene.

Lang aa-Lyd:

Uden Stød: • haarde, Taare, Kaarde.
Aarerne, Baarerne, Gaardene.

Med Stød: Aarene, Haarene.
Uden Stød:
Med Stød:

aarlig, daarlig. Aarhus, 
alvorlig, vilkaarlig.
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e. Talord.
Det er af stor Vigtighed i det praktiske Liv at Tallene 

bliver udtalt tydeligt.
Tal med a-Lyd: seksten, atten, den anden.

„ „ æ-Lyd: fem, seks, elleve, tretten, femten, tredive,
halvfjerds, halvfems, fjerde, sjette.

„ „ e-Lyd: een, tre, nitten, tres, tredie.
„ „ i-Lyd: fire, ni, ti.
„ „ y-Lyd: syv, tyve.
„ „ ø-Lyd: sytten, fyrre.
„ „ ö-Lyd: den første.
„ „ aa-Lyd: otte, tolv.
„ „ o-Lyd: to, fjorten.
„ „ u-Lyd: hundrede, tusinde.

Tæl langsomt til 100 med klar og rigtig Udtale af hvert 
Tal. Husk i Regnetimen, hvad du har lært her.

f. Indøvelse af Forholdsordsled med vanskelige 
Lydforbindelser.

Forholdsord maa ikke betones, men skal bindes nøje 
sammen med Styrelsen, der skal fremhæves.

Dan selv Sætninger, efter at Forholdsordsleddene er 
læst op:

paa Haandklædet, over Gaardspladsen, gennem Portaab- 
ningen, mellem Dørfløjene, af Vejen, af Banen, af Minde, 
ad Glemme, bag Skærmbrættet, efter Forlydende, hos 
Bankkassereren, paa Raadhuspladsen, omkring Kampplad
sen, til Landsindsamlingen, ved en Kraftudfoldelse, med 
en Meddelelse, under Jordskorpen, i Regnvejret, med et 
Regnestykke, fra Amerika, ved Anvendelse, om Foraaret, 
uden Omskiftelser, omkring Aarhundredskiftet, til Kron
prinsen, af en Napoleonskage, til min Konfirmation, paa 
Katederet, med Linealen, til Gymnastik, i Geografi, i Hi
storie, i Haandarbejde, i Karakterbogen o. s. v.
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g. Udtal følgende Fremmedord, som er almindelige i daglig 
Tale, og dan Sætninger, saa man ser, du forstaar at anvende 

dem.
Sofaen, Chaiselongen, Buffeten, Chiffonieren, Plat de mena- 

gen, Piedestalen, Potageskeen. Toiletpude, Servante. 
Orkester, Parket, Parterre, Balkon. Telefon, Telegraf, Aero
plan, Motor.

Elektricitet, Sergeant, Socialisme, konservativ, Auktion.
Pension, Ration, Restauration, Pensionat.
Bibliotek, Universitet,
Museum, Museet.
Apparat, Arrest, Dessert, Karaffel, Interesse, interessere, 

interessant.
Grosserer, en gros. Detailhandler, en detail. Kompagnon, 
Manufakturhandler, Politibetjent, Journalist, Proprietær, 
Ingeniør, Konduktør, Redaktør, Inspektør, Particulier, 
Rektoren, Professoren.
2 Rektorer, 2 Professorer.



TREDIE AFSNIT

SÆTNINGSØVELSER
Læs Sætningerne op med rigtig Betoning og klar Ud

tale af Ordene.

Manden og Konen boede paa Landet.
Ræven og Storken holdt Gilde.
Hønen kaglede, og Hanen galede.
Den første, den mellemste og den sidste i Rækken er 

mine tre Brødre.
Han vadede gennem Tangen ved Bredden af Havet.
Drengen madede Ungerne med Græs og Blade.
Tage saa, at en Maage slog ned i Vandet.
Det havde været koldt om Morgenen, men alligevel 

blev det en dejlig Dag.
Vi ser med Øjnene, vi hører med Ørerne.
Benene bruger vi til at gaa paa.
Han gik i Land paa den fjerne Kyst.
Med den gode Bog satte hun sig til Rette i Stolen.
Den lille Pige tog sig nydeligt ud i den nye Kjole.

Pas paa a-Lyden.
Manden lader alle Kasserne staa paa Gaden.
Vi bader hver ottende Dag.
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Der er fire Kager tilbage paa Fadet.
Tjørnehækken danner Hegn for Haven.
Dansen den gaar saa let gennem Lunden.

Kender du de Sange, der begynder saaledes:
Danmark, dejligst Vang og Vænge, lukt med Bølgen blaa.
Du danske Mand, af al din Magt syng ud om vor gamle 

Mor!
Vaj højt, vaj stolt og frit vort Flag med Dugen hvid 

og rød. —

Min Moders Hane galer paa Hald, jeg vil løbe min Vej.
Nattergalen sødt i Busken slaar.
Der var en Kone paa Landet, hun havde en Høne 

blandt andet.

Læs:
„Dagen gaar med raske Fjed“

og pas godt paa en rigtig Betoning og smuk og tydelig 
Udtale af de enkelte Ord.

Pas paa æ- og e-Lyden.
Hæleren har samme Skyld som Stjæleren.
Her er en ren Spiseske, bring den ind i Buffeten.
1 Træet her er der en Fuglerede.
I Græsset saa jeg en Lærkerede.

Dansken var fredløs i Skov og paa Hede, Herrer vi havde 
af Himlens Vrede, da Tyskerne reves om Danmark.

De tre Træer ude i Haven skal fældes næste Fredag.
Du har Ret. Jeg retter mig efter dig.
Saaledes vilde jeg ikke bære mig ad.
Man kan fange Fisk ved at mede med en Medestang, 

hvori der er befæstet Medesnor med Krog og Agn.
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I dette Bed, som du ser her, vil jeg plante Roser i 
Midten og Vedbend i Kanten.

„Herrernes Herre, mægtig og stor, 
naadig Du høre vort bedende Kor.“

Læs Sangen:
„I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme.“
Læg Mærke til de mange, smukke klangfulde Ord og 

fremhæv dem.

Pas paa at skubbe Læberne frem ved Ö- og ø-Lyd.
Søen gik höjt.
Börnene hørte tydeligt, at Draaberne slog mod Ruden.
Dören er höj.
De røde Rosenranker ved Vejen.
Der er fire Döre i dette Værelse.
Drømmene hører Ungdommen til.
„Bjørnen som Rytter“ er skrevet af Kaalund.
Din Stemme maa være blød og bøjelig.
„Lille, røde Rønnebær“ er en kön lille Sang, oversat 

fra Russisk af Thor Lange.
Baggesen skriver i sit Digt: Da jeg var lille:

Jeg spøged’ i min ömme Moders Arme
og sad til Hest paa Bedstefader’s Knæ.
Det er en stor Synd at gøre Nar af Krøblinger og van

føre Stakler.
I Dag faar vi Rødgrød med Fløde.
I Mulm og Mörke kørte vi hen ad de øde, opblødte 

Veje.

Læs Sangen:
„Fuglen sit Öje lukker“ og

„Høje Nord“, Friheds Hjem“.
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Du finder der mange ö- og ø-Lyd. Udtal dem endelig 
med fremskudte Læber, navnlig maa du passe at gøre det, 
naar du synger.

NB. I Sang og langsom Læsning hører vi den enkelte 
Lyd længere end i Tale. Det er derfor uhyre vigtigt, at 
hver Lyd, der skal høres, bliver udtalt og faar sin rette 
Udtale. Husk dette een Gang for alle.

aa-Lyden, der endelig ikke maa være a-agtig (skub 
Læberne godt frem)

Omme bag Skoven aabnes et Kaffehus paa Torsdag.
I Sommerferien kommer her Gæster paa Besøg.
Forstaar du Ordsproget: „Tomme Tønder buldrer mest“?
Folkene kom kørende i 8 Vogne; de gjorde Holdt, da 

de naaede Skoven.
Haren hoppede i lystigt Mod over Lyngen. 

Der staar et Slot i Vesterled, 
tækket med gyldne Skjolde, 
did gaar hver Aften Solen ned, 
bag Rosenskyernes Volde.

H. C. Andersen har skrevet et Eventyr, der hedder 
„Tolv med Posten“; det handler om Aarets tolv Maa- 

neder.
Kamma Holm har blaa Haarbaand paa. 

„Sol er oppe, Skovens Toppe 
glimrer alt som Gimles Tag“, 

er en Omdigtning af det gamle Bjarkemaal. — 
Her er 24 Postejer — er det nok?
Nej, tag endnu 8 ud af Ovnen.

Læs Sangen:
„Kommer hid, I Piger smaa“ 

og husk hvad du lærte om aa-Lyden.
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Pas paa en god Udtale af de forskellige Vokaler og 
Konsonanter.

Fyld denne Flaske med rent Vand.
Jeg ser en rød Sky i Nærheden af den synkende Sol.
Du maa bevæge dine Læber og lukke din Mund godt 

op, hvis dine Vokaler skal høres tydeligt.
Tre Par broget paaklædte Bønderfolk marcherede i 

Spidsen for den pyntede Brudeskare.
Giv din Top et Rap med Pisken.
Dugperlerne blinker paa Blomsternes Blade.
Den blodige Kamp ved Waterloo endte med, at Napo

leon tabte.
Grib Sagen an med Mod og Mandsstyrke.
Minder om Skjalm Hvide findes i Sorø Kirke.
I Kampen paa Dybbøl Mark mistede de Danske mange 

tapre Mænd.
Pust ved p, bare lidt ved b, luk Læberne sammen 

ved m.
Vilhelm vil vade over Vandfaldet; — det er et farligt 

Vovestykke.
Har du hørt, at fire franske Flyvere har sat Livet til 

ved Flyveforsøg i Versailles.
Bliv, hvor du er, og skriv dit Brev færdigt.
„Flyv, Fugl, flyv over Furesøens Vove“.
„Vinden vifter, Løvet skælver, Træet drysser fine Dun“ 

■ er skrevet af Henrik Hertz.
Flaget vajer paa halv Stang ved Begravelser.
Far ryger en fin Havanna-Cigar.
Glade drog de danske Soldater ind i det genvundne 

Sønderjylland.
Et Billede paa Frederiksborg Slot fremstiller Dronning 

Dagmar paa Dødslejet.
Her er en Sætning med mange t’er:
Tøk tilbød med tørre Taarer at tolke sin Smerte over 

Tabet af Balder.
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Tag den tykke Trøje med; det er koldt i Dag.
H. C. Andersens Eventyr: „Klokken“ begynder saaledes:
Om Aftenen, i de snevre Gader i den store By, naar 

Solen gik ned og Skyerne skinnede som Guld, hørte tit 
snart den ene, snart den anden en underlig Lyd, ligesom 
Klangen af en Klokke; men det var kun et Øjeblik, den 
hørtes, for der var saadan en Rumlen med Vogne, og det 
forstyrrer. „Nu ringer Aftenklokken, sagde man, „nu gaar 
Solen ned“. —

Vift stolt paa Kodans Bølge, 
blodrøde Dannebrog, 
Din Glans ej Nat skal dølge, 
ej Lynet dig nedslog. 
Du over Helte svæved, 
som sang i Dødens Favn; 
dit lyse Kors har hævet 
til Himlen Danmarks Navn.

I dette Vers finder du mange klangfulde Ord, som du 
sikkert nu kan læse klart og tydeligt.

Mærker du nu, hvor smukt vort danske Sprog er, og 
at det passer, som der staar i Sangen:

Vort Modersmaal er dejligt, 
det har saa mild en Klang.

B. Eksempler paa praktiske Taleøvelser.
a. Udtal Høflighedsudtrykkene rigtigt og tydeligt.

God Dag! Farvel! God Nat! Sov vel! Tak, i lige Maade! 
Tak for Mad! Velbekomme! God Fornøjelse! Ha(v) 
(kort a) det godt! Med Forlov! Vær saa god! De maa 
undskylde! Jeg maa gøre Dem en Undskyldning! Tak for 
Laan! Ingen Aarsag! Om Forladelse! Jeg be’r.
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b. Person og Stednavne
bliver ofte sjusket udtalt.

Det sker mindst 1000 Gange om Dagen i Danmark, at 
der spildes Tid med at gentage et Navn, en Adresse eller 
en Besked, fordi det blev daarligt udtalt og derfor ikke 
opfattet.

Tænk paa, hvor megen Tid der ødes i Skolen, fordi 
Læreren ikke kan forstaa, hvad du siger, og derfor maa 
spørge igen.

Bevæg dine Taleredskaber! Luk Munden op! Tal 
tydeligt!

Nævn dit Navn og din Adresse højt og tydeligt, 
saa det ikke kan misforstaas.

Eks. Jeg bor paa Frederiksberg (g-Lyden skal høres), 
Godthaabsvej 18, 2. Sal. (Eleverne nævner andre Navne 
og Adresser.)

1. Tal tydeligt, naar du forlanger et Telefonnummer. 
25-37, 54-59, 64-48, 84-76, 31-47, 15-05, 19-67, 11 -09 y, 
12-16 v., 50-01 u., Amager 2096 v.
Eleverne prøver hver at „telefonere“.

2. Ligeledes maa du huske at forlange kort og klart, 
hvad du ønsker, enten du er paa et offentligt 
Kontor eller i en Forretning. Det sparer Tid, og 
„Tid er Penge“.
(Eleverne prøver „at gaa paa Postkontoret" og „at for
lange Varer“ i en eller anden Forretning).

3. Sporvogn.
Du maa forlange kort og klart, hvad du ønsker, naar 
du kører med Sporvogn.
Eks.: Omstigning til Linie fem-ten.

Omstigning til Linie fem.
Vil De holde ved Hovedbanen?
Jeg skal skifte paa Raadhuspladsen.
Jeg skal ad Strandvejen o. s. v.
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4. Jernbane.
Naar du skal ud at rejse og staar i Række for at faa- 
Billet, saa sig din Besked kort og højt, at den hurtigt 
opfattes. Assistenten har travlt.

Eks. Assens, III Klasse.
Frederiksværk, Retur, III Klasse.
Nykøbing Falster, II Klasse o. s. v.

(Eleverne prøver at „køre i Sporvogn“ og „tage Billet“ 
til en Rejse.)



SKOLEDIREKTØREN

Vejledning til Udtaleøvelser.

Naar man taler, bruger man Læber, Kæbe, Tunge, 
Ganesejl, Stemmelæber og Aandedræt. I det følgende vil 
vi kun beskæftige os med Læber, Kæbe og Tunge, m. 
a. O. de Organer, som vi lettest kan kontrollere.

Læberne kan enten være rundede som i „Mor“ eller 
urundede som i „Far“.

Munden (Kæben) kan lukkes mere eller mindre op 
som i Hat — hel — Mis.

Tungen kan have to Stillinger: Fortungestilling eller 
Bagtungestilling. Naar vi siger „æ“, er Tungen i Fortun
gestilling, og naar vi siger „a“, er den i Bagtungestilling.

I Fortungestilling skal Tungen lægges frem i Munden 
med Tungespidsen mod Undertændernes Rand, idet Tun
gen samtidig hvælves lidt frem. 1 Bagtungestilling skal 
Tungen enten være hul eller flad, og Tungespidsen skal 
helst samtidig være fremme ved Undertænderne.

Ved Kombination af disse Læbe-, Kæbe- og Tunge
stillinger fremkommer de forskellige Vokaler.

Vokaler.

Skriv Vokalerne op paa denne Maade.



2

Inde i Ringen staar de Vokaler, der udtales med run
dede Læber. Munden lukkes mest op (Tommelfingerled
dets Bredde som Afstand mellem Over- og Undertænder), 
naar man siger a — æ — ö — aa, lidt mindre til e — 
ø — o og endnu mindre til i — y — u, dog maa Tæn
derne aldrig gaa sammen. Naar man siger æ — e — 
i — ö — ø — y, er Tungen i Fortungestilling, og naar 
man siger a — aa — o — u, er den i Bagtungestilling

Vokalerne indøves lidt efter lidt, og den enkelte Vo
kal udtales langt ligesom „a“ i det lange Hurra (at 
„synge“ Vokalen).

„Syng“ nedenstaaende Vokaler efter hinanden; træk 
Vejret, forinden der begyndes.

Læbeøvelser: urund rund urund
a — aa — a
æ — ö — æ
e — ø — e
i — y — i

Kæbeøvelser: æ — e — i — e — æ
ö — ø — y— ø — ö
aa — o — u — o — aa

Tungeøvelser: æ — a — æ
ö — aa — ö 
ø — o — ø 
y — u — y

Naar de enkelte Vokaler er indøvet gennem disse 
Øvelser, indøves den samlede Vokal række, idet der „syn
ges“, medens de rette Organer bevæges:

a »—>- æ 'S ö og til sidst: aa
? e i ø o
Y i; dernæst: y ru
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Træk Vejret godt foran hver af de tre Øvelsesrækker. 
Begynd blødt og roligt. Øvelserne foretages med hele 
Klassen og med enkelte Børn.

(Vokalerne kan tillige udtales „stødt“, som aa i „staa“, 
og kort, som a i „Lampe“.)

Den almindelige danske a-Lyd udtales ofte fejlagtigt 
som æ.

Øvelsesord: abe, gabe, tabe, hade, vade, Fade, Gade, 
male, gale, tale, ase, mase, dase, Gase.

Sal, mal, tal, Tab, Gab, Skab, Mag, Fag, Dag, Ager, 
mager, Lager.

Kort, aaben aa-Lyd udtales ofte a-agtigt 
(Fejlen rettes, ved at Læberne rundes).

Eks.: omme, Lomme, somme, komme, ofte, Hofte, 
Kofte, oppe, hoppe, soppe, op, hop, Kop.

r-paavirkede Vokaler.
Et r paavirker ofte en nærstaaende Vokal og gør 

Vokalen mere aaben, end den er i sin Normalform.
Behandling: Henvis til Vokalens Artikulation, og fore

sig Ord af de anførte Ordrækker.

æ udtales for a-agtigt:
rense, grænse, Trense, rendte, brændte, vrænge, krænge, 
trænge, Drenge, Strenge, fremmer, Kræmmer, skræm
mer, Ret, Bræt, træt, grædt, Græs, Rest, Præst.

aa udtales for a-agtigt (Fejlen rettes, ved at Læberne rundes): 
Aar, Haar, Taar, naar, faar, gaar, staar, slaar, Aaret, 
Haaret, Faaret, Maaren, Vaaren, Gaarden, aarlig, daar- 
lig, Svoger, Svogre.

ø gøres for ö-agtigt:
røde, Brøde, Grøde, røve, prøve, bedrøve, rød, Brød, 
Grød.
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e udtales for æ-agtigt:
Rede, brede, Vrede, redte, bredte, Grethe, dreven, tre
ven, Greven, rene, Grene, rev, drev, skrev, bred, vred, 
skred.
NB. Stedsadverbierne her og der udtales med rent æ.

Behandling af enkelte Konsonanter.
Ö. Fra æ-Stilling lukkes Munden mere og mere til, 

medens man stadig „synger“ paa æ-Lyden; man vil da 
komme til Ö, saaledes som den lyder i Mad.

Læreren foresiger og isolerer saa vidt muligt Lyden, 
saa at Børnene kan se Taleorganernes Stilling under 
Lydens Frembringelse. Ord som æd, Sæd, kæd, glæd, 
Mad, Bad, sad (lang ö Lyd) kan med Fordel anvendes 
til Foresigen.

Hvis nogle af Børnene endda ikke faar lært Ö, kan 
Lyden hos disse indøves ved, at Tungen lægges lidt ud af 
Munden, saa at Tungespidsen rører Underlæben. Munden 
tillukkes let, hvorpaa der „synges“ ö. Man maa dog her 
passe paa, at Tungen ligger slap, og at den ikke foran
drer Stilling i Forholdtil Underlæben, idet Lyden „synges“.

Er Ö lært, sættes den efter Vokaler, og følgende Række 
Øvelser foretages med Klassen:

æd — ed — id — yd — ød — öd.
bæd — bed — bid — byd — bød — böd. 
æ-de — e-de — i-de — y-de — ø-de — öde. 
bæ-de — be-de — bi-de — by-de — bø-de — bö-de. 
ad — aad — od — ud.
vad — vaad — vod — vud.
a-de — aa-de — o-de — u-de.
va-de — vaade — vode — vude.

Dernæst sættes ö efter hele Vokalrækken, og en Række 
Kor og Enkeltøvelser foretages.

Eks.: ad — æd — ed — id — yd osv.
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Øvelserne udvides med Endelserne de, de-de, og Kon
sonanter sættes foran.

Eks.: ba-de — bæ-de — be-de osv.
ba-de-de — bæ-de-de — be-de-de osv.

For yderligere at befæste Lyden kan man som Tale
øvelser bruge Sætninger og Vers, hvori Lyden hyppigt 
forekommer.
Eks.: Ude paa Søen sejlede en hvid Baad med røde Sejl. 

Qudrun kiggede gennem Ruden ned paa Gaden. 
Hunden aad Kødet af Fadet.
Knud rider paa en Stud, dens Snude er hvid og blød.

(Mel.: Vil du, vil du.)
Vade ud fra flade, hvide Strande, 
bade, glide langsomt ud 
i de bløde, vaade, varme Vande 
fryder baade Rud og Knud.

g. Tungen sættes som ved k og g, Tungespidsen 
fremme ved Undertændernes Rand og Tungeryggen mod 
Ganen. „Syng“ paa Lyden, og g fremkommer.

Ligesom ved ö maa Læreren foresige Ord, hvori g 
forekommer, isolere Lyden, saa Børnene tydeligt kan høre 
den.

Eks.: Mag, Nag, Lag, Dag, Tag (lang g'-Lyd).
Man maa passe paa, at Børnene ikke bevæger Under

læben, thi da fremkommer v-Lyd eller eu-Lyd (det be
kendte Morven i Stedet for Morgen).

Lyder g j-agtigt, skal Tungen trækkes mere tilbage i 
Munden.

Er Lyden lært, sættes den efter Vokaler og i Forbin
delse med Konsonanter og forskellige Endelser ligesom 
vist ved Ö.
Øvelser: ag — aag — og — ug.

vag — vaag — vog — vug. 
a-ge — aa-ge — o-ge — u-ge. 
va-ge — vaa-ge — vo-ge — vu-ge.
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æg — eg — ig — yg — øg — ög. 
væg — veg — vig — vyg — vøg — vög. 
æ-ge — e-ge — i-ge — y-ge — ø-ge — ö-ge. 
væ-ge — ve-ge — vi-ge — vy-ge — vø-ge — vö-ge. 
Dernæst sættes g efter hele Vokalrækken:

Eks.: ag — æg — eg — ig — yg osv.
Øvelserne udvides med Endelserne ge, ge-de, og Kon

sonanter sættes foran:
Eks.: a-ge — æ-ge — e-ge osv.

a-ge-de — æ-ge-de — e-ge-de osv.
da-ge-de — dæ-ge-de — de-ge-de osv.

En Bager bager Kager.
En Jæger jager Krager.
En Moder bager gode Kager.

(Mel.: To Harer laa mellem Kaalen).
Bag Diget ruger i Bøgen 
en mager Fuglemor; 
fra Diget i graadig Søgen 
forslugen en Ugle glor.

For Natten Dagen alt viger, 
og Jægeren drager til By, 
en rygende Taage stiger, 
mens Uglen tuder mod Sky.

Du svage Fugl, lig kun rolig 
og rug dine Æg i Fred; 
Jægeren værger din Bolig, 
han skyder Rovfuglen ned.

t-Lyden vil ofte i den københavnske Udtale blive 
s-agtig eller maaske helt lyde som s. Naar t faar 
denne Mislyd, kan den som Regel rettes ved, at Tungen 
trækkes længere tilbage.

Øvelser: Sæt t foran Vokalrækken.
Eks.: ta — tæ — te osv.
Trine — Tryne — trille — trave — tjene — Tjære 

— Tvebak — Tvivl — tvinge.
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r. Pas paa r i nedenstaaende Ord:
tirre, dirre, stirre, klirre. Herre, værre, færre, spærre, 

fyrre, forstyrre, tørre, større, surre, kurre, knurre.

v udtales undertiden som u, fordi Underlæben fejl
agtigt sættes mod Overlæben. Fejlen rettes, ved at Under
læben sættes mod Overtændernes Rand.

hiv, Liv, skriv, riv, rev, drev, skrev, Væv, kræv, hæv, 
lyv, Tyv, flyv, øv, sløv, støv, kløv, vov, lov, sav, brav, 
grav.

For at give Børnene Øvelse og Sikkerhed i Udtale 
af de forskellige Lydforbindelser, kan man lade dem sætte 
Konsonanter foran og efter Vokalerne i Vokalrækken.

Eks.: sa — sæ —■ se — si osv. 
as — æs — es — is osv. 

og saaledes videre med alle Konsonanterne: 
m b p v f n d t 1 s j Ö k g ng g r h. 
En Konsonant foran og bagved: sat — sæt — set — 

sit osv.
To Konsonanter foran: sta — stæ — ste — sti osv. 
Af andre Konsonantforbindelser kan nævnes: 
sp, sn, sm, si, sv, st, sk, tr, kr, pr, vr, br, fr, dr, gr,

kl, gi, bl, pi, fl, kn, gn, fn, tv, kv, dv, tj, gj, bj, kj, fj,
pj, mj, sj, stj, skj, skv, skr, str, spl, spr, spj.

Til disse Øvelser kan man føje de forskellige Endel
ser, og man har da et godt Apparat til Opøvelse af Tale
organerne (Mundgymnastik).

Eks.: ha-ne — hæ-ne — he-ne osv. 
ga-d-en — gæ-d-en — ge-d-en osv. 
bra-g-et — bræ-g-et — bre-g-et osv. 
klat-te-de — klæt-te-de — klet-te-de osv. 
kna-ge-de — knæ-ge-de — kne-ge-de osv.
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Foruden ved de nævnte Rækker af Lydøvelser kan 
man ogsaa indøve Endelserne ved Rækker af Ord. Neden
for anføres en Del Endelser og nogle Eksempler paa Ord, 
hvori de forekommer.

Endelser: e
ne ene de gede
en re ede ste
et er dede ske
te rer ge

Eks.: Stu-e Bro-en Træ-et Tan-te
Ku-b-e Dreng-en Vindu-et Van-te
Hø-ne Da-g-en Fla-g-et Mænd-ene
Ha-ne Kæ-d-en Gul-v-et Gæs-s-ene

Mu-re Kø-er Taa-rer ba-de
Pæ-re spring-er Va-rer va-de
fle-re ba-d-er fy-rer bo-ede
Her-re Blom-st-er knur-rer tro-ede

bla-dede Laa-ge kna-gede su-ste
ma-dede Taa-ge bra-gede knu-ste
glæ-dede Maa-ge(r) fla-gede Ta-ske
væ-dede ba-ge(r) na-gede Ma-ske

Udtaleøvelserne bør anvendes allerede i 1. Klasse og 
forøvrigt benyttes paa ethvert Trin.

INMUEH » SChRØDER
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