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INDBYDELSESSKRIFT
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af 

MODERSMAALETS GRAMMATIK, 
af

K. KNUDSEN, 
const. Adjunct.

■ ' ' ---- ...............  ..... ........

CHRISTIANIA.
Trykt i F, Steens Bogtrykkeri.



^©er gives to Feil, som de, der skrive norske Gram

matikker, ikke altid omhyggelig nok söge at undgaae. 
Den ene bestaaer i at holde sig altfor udelukkende 
til det Almindelige. Denne Sværen i det Almindelige 
kunde maaskee tillades i et kort Omrids af Videnska
ben for Begyndere; thi disse have maaskee Nok at 
gjöre med Begreberne Ordclasser, Kjön, Tal, Tider, 
Maader o. s. v., om man end ikke forelægger dem de 
vanskeligere Spörgsmaal, der tilhore vort Sprog sær
skilt. Men selv i vore udforligste Grammatikker gaaer 
man lidet ind paa disse. Idet man f. Ex. taler om 
Substantiverne,kan man naturligviis ikke undgaae at sige 
Noget om Talformerne; man oplyser gjerne, at Fleer- 
tallet deels seer ud som Eentallet, deels föier til Een- 
tal. e eller r eller er. Dette er nu temmelig let for 
Grammatikeren at udfinde, ja saa let, at enhver Elev 
ved at opskrive Substantiverne paa en Side i en Bog 
og oversee dem lettelig selv vilde kunne udfinde Re
gelen. Men hvad hjælper det, naar jeg skal tale eller
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skrive, om jeg veed, at nogle Ord have e, andre er i 
Fleertallet, naar jeg ikke veed, om det eller det Ord 
faaer e eller er? Nu faaer man vide, f. Ex, at Ordene 
paa er og dom faae e i Fleertallet; men hvilke andre 
der faae dette Tillæg, læres ikke; altsaa blot spora
disk og summarisk Underretning. Vistnok behöver 
Modersmaalets Grammatik ikke saaledes som et frem- 
medt Sprogs at give Regler f. Ex. for Ordenes Kjön 
og Tal saa udforlig, at hvert Tilfælde efter dem kan 
bestemmes; thi hvor en fast Sprogbrug har udviklet 
sig, læres denne lettelig ved Ovelse. Enhver mærker 
snart, at f. Ex. vore Fader, mine Brodere ere urigtige 
Fleertalsformer; thi kun Fædre, Brödre ere ham de 
tilvante Former. Men naar han kommer til Yng
ling, Olding, Kynding, Hövding, Hedning eller til For
slag, Bilag, Oplag, Forhold, Gjæstebud, Indtryk, Ud
tryk, da veed han ikke, om Fleertallet skal antage e, 
er eller intet Tillæg. Ord paa in g angives vel at 
have Fleertallet paa er, men naar Eleven ofte finder 
Oldinge, Ynglinge o.s.v., opstaaer Tvivl hos ham omRege- 
lens Rigtighed, ligesom f. Ex. ved Reglerne omPart.Pas- 
siv paa n og t eller om Brugen af Pron. Reflex., og 
Folgen er, at den saakaldte Sprogfölelse alene maa 
være afgjörende. Fremdeles, Enhver veed, at af Ven 
dannes Vennen, af Fiil Filen med enkelt 1 og dobbelt n, 
men han veed maaskee ikke, om han bör skrive Sku
det, Budet, Brudet, Trinet eller Skuddet, Forskud
det, Tilskuddet, Indskuddet o. s. v. Her burde net
op Modersmaalets saavel som det fremmede Sprogs 
Grammatik være pr a c tisk, udtale sig nöiere, og heller 
fatte sig kortere om det, som enhver veed uden Gram- 
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matik. Nei, sige Nogle, sit Modersmaal skal Enhver 
tale efter Sprogfølelsen, ikke efter Grammatikken. Nu, 
men hvad er da denne Sprogfølelse? Mon det ikke er 
Evnen til, efter Indtrykket at kjende det Tilvante, 
det Sædvanlige fra det Usædvanlige eller aldeles Frem
mede? Den Skikkelse, hvori et Ord altid forekommer 
i en vis Forbindelse, pleie vi jo, idet vi tale eller 
skrive, at vælge og benytte; den kaldes da den rette. 
Enhver anden, som tilfældigviis kan være loben os 
eller en Anden i Munden eller Pennen, paafalder os 
bieblikkelig som fremmed, den stöder os, og vi sige, 
at Oret, Sprogfølelsen har vidnet, at den er uægte. 
Hvad der nu er det Sædvanlige, altsaa det Rette, i en 
Kreds, f. Ex. i Almusproget, kan være usædvanligt, 
altsaa urigtigt, i en anden, f. Ex. i Skriftsproget. 
Denne Fornemmelse af Forskjel mellem det Indtryk, 
som det Tilvante, og det, som det Fremmede gjör paa 
Sjælen, beroer vel egentlig paa Hukommelsen; thi 
uden den vilde jo Alt synes fremmedt. For saa vidt 
maa jo altsaa Sprogfölelsen erhverves, og det ikke 
een Gang for alle, men hver Gang man gaaer over 
fra et Sprog til et andet, maa man saa at sige anskaffe 
sig en ny Sprogfølelse; med andre Ord, man maa höre 
eller læse dette Sprogs Ord under deres uendelig 
mange Betydninger, Forbindelser og Former saa længe 
og saa ofte, at man ved Hukommelsens Hjælp baade 
kan „komme paa“ de Ord, Talemaader, Former o. s. v., 
man hvert öieblik i Talens Löb har Brug for, og paa 
den anden Side veed at udskille saadanne Ord, Betyd
ninger, Ordforbindelser og Ordformer, som vel kunne 
have Analogi for sig, men som den historisk udviklede, 

1*
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ikke af nogen Systematiker forfærdigede Sprogbrug 
lader ubenyttede, og det ved Hjælp af det negative 
Kjendemærke, at Hukommelsen ikke gjenkjender 
dem.*)  Men naar nu et Ord i en vis Forbindelse 
eller Betydning ikke stadig frembyder samme Skikkel
se; naar f. Ex. Imperfectum af skee snart heder ske
de, snart skedte, snart skete, snart skeete, snart skeede, 
snart skedde; naar man finder baadeSlægtninge og Slægt
ninger, Forholde og Forhold i FJeertallet, baade bage
ste og bagerste i Superl., da kommer det an paa, om 
den ene Form er meget sjeldnere end den anden, thi da 
vidner Sprogfölelsen til Bedste for den, som man er 
bedst kjendt med; eller Begge bruges omtrent lige 
hyppig; thi da kan det umiddelbare Indtryk af den 
ene som tilvant og den anden som fremmed ikke lede den 
Talende. Man maa da enten for hver enkelt Gang 
lade sig bestemme af Tilfælde og Vilkaarlighed, eller 
og maa Tænkningen tage fat, hvor Foleisen slipper. 
Man gjör da selv det Samme, som Nogle ville forbyde 
Grammatikeren; mansöger at finde andre lignende Til
fælder, en Analogi, og bestemmer det enkelte efter 
de mange; bringer altsaa den vaklende Sprogbrug un
der Regel, kun Skade, at man her, nemlig i Forbi- 
gaaende, afgjör Sagen flygtigere, end Grammatikeren 
kunde gjöre det. I det En i Hast söger en Analogi 
for at bestemme, om bagest eller bagerst er rigtigt, 
kommer han maaskee til at tænke paa kortest, bredest, 

*) Derfor maa man ogsaa lære Modersm aalet ved at höre 
og læse; Modersmaalet er kun det förste nye Sprog, 
man lærer.
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södest og finder da, at bagest er ret, en Anden tænker 
paa nederst, överst, inderst, yderst, og han skriver da 
bagerst. Hvilken Analogi der faaer Overhaand, hvilken 
Form de fieste Efterlignere, vil vel mere beroe paa, 
hvilken af de Skrivende der i andre Henseender har 
störst Betydning i Litteraturen end paa, hvem der bedst 
har provet de stridende Analogiers Fordringer paa at 
komme i Betragtning i det givne Tilfælde.

Saaledes er vel ved Enkeltes Autoritet efter en 
formeentlig falsk Anologi gindkommet i spörge, vælge, 
dölge, d i (at) turde, (at) burde, hende (hun), brænde, 
rinde, Trudse1, Bludsel, (graa)-hærdet o. s. v.

Nogle mene, som nys antydet, at man ikke bör 
gjöre Noget for at fæste Brugen, hvor den vakler, 
hvilket de kalde at gjöre Vold paa Sproget. Nu, her 
gaaer det da som saa ofte ellers, man forfalder til 
Yderligheder. Nogle ville sætte sine egne Indfald i 
Stedet for selv en fast Sprogbrug, Andre, som have 
forarget sig over saadan Vilkaarlighed, ville heller, at 
Forvirringen skal vedblive, hvor den engang er, end 
de ville udsætte sig for at gjöre Sproget Uret. Men 
gjorde man da Vold paa Sproget, da man efterhaanden 
bestemte Brugen af store og smaae Bogstaver, der en
gang brugtes ifiæng i Subst., Adj. o. s. v,, baade i Begyn
delsen og i Midten af Ordene; da man ophörte med 
at skrive baade motte og maatte, vogen og vaagen, 
oben og aaben, den Christen Tro og den christne Tro, 
hånd og han, dend og den, læser og læse i Fleertallet, 
trodde, trode og troede i Imperfectum o. s. v.? Eller 
skulle vi önske det gamle Barbari tilbage, da man ikke 
vidste Rede paa nogen Ting? Og hvis saa er, hvad
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skulle vi da med Grammatik og anden Underviisniug i 
Modersmaalet? Lad Hver skrive, som det falder ham 
ind. Det er jo den sande Frihed. Regler ere vel her 
ligesaa utidige som Love i Staten.

Skal man derimod have en Grammatik, da bör den 
vel som andre Videnskaber ikke blot behandle det 
Utvivlsomme, det af sig selv Indlysende, men ved 
Hjælp af dette bringe Klarhed i det Dunkle, bestemme 
det Uvisse og hæve Tvivl; den bör altsaa ikke blot be- 
skrive de Sprogets Former, der paa de Steder, hvor 
de findes, have uomtvistelig Gyldighed, men hvor fle
re Former strides om samme Plads, (X Ex. e og er om 
Fleertalspladsen i Olding, Hedning), foruden at melde, 
at Strid finder Sted, hvormed Nogle ville, at Gram, 
skal lade det beroe, ogsaa veie de stridende Parters 
Fordringer og Grunde, til Veiledning for Læseren.

Undertiden derimod vaage Grammatikerne saa vel 
over, at den Talende og Skrivende ingen Feil begaaer 
i det enkelte Tilfælde, at de istedenfor blot at give 
ham een Lærdom med paa Veien, hvor han kunde ha
ve Brug for flere, d. e., baade Regel om den store 
Analogi, som Fleerheden af en vis Mængde Enkelthe
der folger, og Underregel om den mindre omfattende 
Analogi, der har gjort sig gjældende i en Deel af den 
stores Gebeet under Navn af Undtagelse, slet ikke gi- 
ve ham nogen Regel, men deiimod en Liste over de 
enkelte Tilfælder, hvert for sig, og dette var da den 
anden Feil af vore Grammatikere, som her skulde be- 
röres. Saaledes har f. Ex. M. Hansen haaret sig ad 
med de eenstavelses Imperfecter, der i FJeertallet deels 
have, deels ikke have c, ligesom med de til disse Im- 
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perfecter svarende Part. Passiv, der deels ende baade 
paa n og t, deels blot paa t. Af Verber med eenst. 
Imperf. anförer han over 100 og angiver særskilt ved 
hvert enkelt, om det i Fleert. faaer e eller ei. Nu 
er det vist umueli«;t, i Længden at huske denne lange 
Række, og man maatte altsaa siaae efter i Grammat. 
hver Time paa Dagen, naar man vilde bruge en af 
disse Former. Og dette er ikke den eneste Mislighed 
ved Maaden, hvorpaa denne Sag er affærdiget. Da 
nemlig M. Hansen ikke har opsögt Grunden til, at det
te Bogstav tilföies eller udelades, men betragtet sam
me som reent viikaarlig Sprogbrug, og altsaa har for
fattet Fortegnelsen blot efter Oret eller Sprogfølelsen, 
har han aabenbart taget feil ved flere Ord. Det, hvor
paa det her kommer an, er, om Imperf. har kort eller 
lang Selvlyd. Naar man kjender denne Regel, og den 
er fremsat af andre Grammatikere, da veiledes Sprog
fölelsen, hvor den er mindre sikker, af Forstanden. 
Man skriver ikke vi tikke, gikke, faldte, holdte, slap
pe, men derimod vi stode, gave, skreve, kröbe. Nu 
har Öret lært Hansen, at man skriver vi hange, stan
ke, brakke, klange, men derimod vi gös, vi stjal, ikke 
göse, stjale, uagtet vi fröse, vi befole skulle være rig
tige Former.

Man mærke, at her er Tale om Brugen i Skrift
sproget; thi i Talesproget ere alle Imperfecter lige i 
Eental og Fleertal.

Om hvorvidt disse saakaldte uregelmæssige Ver
bers Part. Passiv ende baade paa n og t eller blot paa 
t, giver M. Hansen, som sagt, heller ingen Regel, hvor
ved Eleven atter henvises til at lære over 100 Tilfæl- 
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der, In ert for sig, udenad, istedenfor at faae opgivet et 
Kjendemærke (en Regel), livorpaa den ene Classe kun
de skilles fra den anden. Ogsaa her har Sprogfølel
sen (Hukommelsen) slaaet ham feil enkelte Gange. 
Vistnok maa man formode, at han först har sögt en 
Regel, men da han ikke har truffet paa det, der, da 
Sprogbrugen dannede sig, foresvævede Bevidstheden og 
begrundede Forskjellen, er han vel bleven saa belemret 
med Undtagelser, da han skulde til at prövc, om alle 
Tilfælderne, hvori Sprogbrugen var stö, gik ind under 
den, at han har opgivet Regelen og sat Fortegnelsen 
i Stedet. Her opgives da efter Öret, at f. Ex. slide, 
snyde, æde kim have den ene Form i Part. Passiv, 
nemlig paa t, medens komme, fare, krybe have baade 
kommen, faren, kröben og kommet, faret, kröbet. Det
te er jo godt. Men saa forekomme igjen folgende 
Former hans Öre skurrende og fremmede: given, gra
ven, (ud)-jagen, (be)-streden, tagen, skregen, sveden, 
svegen, vreden, og han forkaster dem, medens han dog 
godkjender f. Ex. stegen, skreden, vegen, reden. Hvor
ledes skulde nu Nogen kunne huske, at han vel maa 
sige: Manden er stegen op, skreden frem, vegen til
bage, reden ud, men ikke: Han er udskregen, Gröden 
er sveden, Vennen er svegen, Foden er vreden? Og 
naar nu M. Hansen, som vel Ingen vil fråkjende flint 
Öre for Sproget, ved at fölge dette har ladet sig for
lede til saadan Uretfærdighed, hvorledes vil det da 
gaae Andre, som ere langt mindre övede? Jeg skulde 
derfor troe, at Sprogfølelsen, om den kom til udeluk
kende Herredomme, snarere gjorde Vold paa Sproget 
og hindrede dets frie Udvikling end den ikke Nyt ska- 
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bende, men det forvirrede Givne ordnende og ren
sende Forstand. Om et og andet af dens Forsög slaaer 
feil, er ingen Grund til at opgive ethvert saadant. Og 
spörger man, hvorledes den allerede faste Sprogbrug 
er bleven indfort og befæstet, da kan man vel ikke 
negte Forstanden den störste Deel i den; Intet er alt- 
saa rimeligere, end at den faaer Lov til at gribe ind 
ogsaa i de Tilfælder, hvor Gjæring og Kamp mellem 
stridende Elementer endnu ikke have givet Plads for 
en rolig Tilstand. Spörgsmaalet bliver da egentlig kun, 
om den Talendes eller Skrivendes Forstand skal af- 
gjöre Striden i en Ilaandevending, idet man iler videre 
i sin Meddelelse, eller om en Enkelt, Grammatikeren, 
skal gjöre Sagen til Gjenstand for rolig og omhygge
lig Granskning.

Efter at have forudskikke! disse Bemærkninger, 
gaaer jeg over til at forsöge paa at finde Sprogets op
rindelige Mening med Brugen af nogle Former, hvor
om Grammatikerne give mere eller mindre ubestemte 
eller utilstrækkelige Oplysninger.

I.

Perfectum Particip. Passiv.

Dette Particip, ender i Eentallet i nogle Ord blot 
paa t, i andre baade paa n og t. Particip, af den för
ste Classe ere simple og foranledige ikke mange Tvivl 
i Tale og Skrift. At gjort ogsaa i Intetkjön heder 



— 10

gjort og i Fleertal i begge Kjön gjorte, tvivler higen 
paa, ligesom Enhver som Fleertal af skuet danner sku
ede, ikke skuete, efter gjort, gjorte. I andre finder 
man to Fleertalsformer, saasom malte og malede, mar- 
keerte og markerede, kaldte og kaldede. Disse for
skjellige Fleertalsformer forudsætte da ikke een og 
samme Eentalsform; thi af gjort kommer ikke baade 
gjorte og gjorede, af skuet ikke baade skuete og sku
ede; altsaa kan man fra markerede kun slutte tilbage 
til markeret, ikke tillige til markeert; af dette maa 
komme markeerte, som af kaldt kaldte, af malet ma
lede, men malte af malt. Denne Dobbelthed staaer 
ikke ene, men viser sig ogsaa i Imperfectum, der ligele
des deels mangler Bindevocal mellem Stammen og Ud
gangen, som da er te, eller har den, og da er Udgan
gen de; thi efter en Lov i vort nuværende Skriftsprog 
kan kun en blöd Medlyd staae mellem to Selvlyd, hvor
imod den haarde Medlyd kommer igjen, naar den ene 
Selvlyd udgaaer: Hvilede og hviilte, ikke hvilete eller 
hviilde. Saaledes i Particip. Passiv hvilet og hviilt; i 
Fleertal dannes af hvilet hvilede, af hviilt hviilte.

Hvilke Verber der have Bindevocal i Imperfect. 
og Particip., og hvilke ikke, kan her ikke afgjöres.

Större Vanskeligheder frembyder den anden Clas- 
se af passive Participier, nemlig de, som i Eentallet 
ende baade paa n og t. Her kan spörges: Kunne dis
se to Endelser bruges iflæng, ligesom kaldt og kaldet, 
malt og malet? Dertil svare vore Giammatikere Nei. 
De lære eenstemmig, at Endelsen n tilhorer Fælles- 
kjönnet, Endelsen t Intetkjönnet. Denne Regel bliver 
imidlertid ofte overtraadt af Skribenterne, hvorpaa her 
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raiuet. j
fundet. 1
faldet. )

nogle Exempler, hentede af nogle prosaiske Stykker i 
Thues Læsebog. *)
Fortalen IV. Sproget er bleven skrevet. (Time.)
Side 65. Faae ham bundet. )

\ (Grundtvig,)
„ ,, De var brustet. j
,, li. En indtruffet Begivenhed. (Thue.)
„ 81. Den er omgivet. (Blicher.)
„ 91. En Ballet var givet. (Carl Bernhard.)
„ 95. (Damen er falden.) )> (Carl Bernhard,)
„ 96. Hun var 11 '
„ 99. Hun var
„ „ Hun var
„ 119. Han er bundet. (Thue.)
„ 121. Hæren var indsvundet.
,, „ Muren var besteget.
„ „ Jerusalem bliver taget.
,, 122. Staden var taget.
„ 123. (Den ene var truffen.) ]
„ 125, (Garden var slagen.) > (Molbech.)
,, „ Kraften var veget. I
„ 127. (Krydser er bleven seet.) )
,, 128. Det er bleven fortalt. j
„ 144. Habor er grebet. (Thiele.)
,, ,, Den er bundet. (Thue.)

Iler findes n-Formen brugt til Intetkjön og t-For- 
men til Fælleskjon, ligesom de i Parenthes anbragte 
Exempler, sammenholdte med andre, vise, at samme 
Forfatter bruger begge Former til samme Kjön.

(Grundtvig.)

') Jeg har samlet Exempler af Thues Læsebog og Munchs 
Mythologi (see nedenfor), idet jeg har brugt dem ved Un- 
derviisningen.



12 —

Det vilde være let at anfore Feil af dette Slags i 
Ilundredeviis, især af danske Forfattere; dog ere de og
saa hos os meget hyppige, især i Aviserne. Disse hyp
pige Afvigelser fra Grammatikernes Regel kunne endog 
vække Tvivl om dens Rigtighed, og det vil derfor være 
nødvendigt at begrunde den, hvilket disse ikke have 
gjort. Det forholder sig med Adjectiverne ligesom 
med Participierne (thi Particip, ere jo egentlig ikke 
Åndet end Adjectiver,) at de deels have to, deels blot 
een Endelse. Adject. som ringe, nöie, kort, fast, en
gelsk, jordisk, storlemmet, tvetunget, have kun een En
delse, som da naturligviis er baade Fælles- og Intet- 
kjön. Ilar derimod et Adject. to Endelser i Eentallet, 
bruges altid den paa t om Intetkjönsord. Man siger 
aldrig en godt Mand, en langt By eller et doven Barn, 
graa Klæde. I nogle Adject. sættes Intetkjönnets t til 
Fælleskjonsformen, som i god, god t, lang, lang-t, ret
skaffen, retskaffen t; i andre bortfalder Fælleskjonnets 
n foran Intetkjönnets t, hvilket netop ogsaa er Tilfæl
det i disse Participier. Saadanne Adjectiver ere me
gen, meget; liden, lidet; egen, eget; nogen, noget; an- 
den, andet; min mit, din, dit, sin, sit. Efter samme 
Analogi gaae den, det; den-ne, det-te; en, et. At skri
ve en indtruffet Begivenhed eller Begivenheden er ind- 
truffet er altsaa netop samme Feil som at skrive “en 
lidet Mand eller Manden er iidet.“ Den er omgivet, 
Balletten er givet er samme Feil som Bogen er mit, 
det ei- mit Bog, dette Bog er mit. Vil man sige, at 
“Bogen er bleven skrevet“ klinger bedre end: bleven 
skreven, da maa man vel for Vellydens Skyld sige: 
Eiendommen er mit egen, el, min eget. Man siger 
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“lian er faldet og han er falden“ og beraaber sig paa 
Örets Vidnesbyrd om, at disse Former brugte iflæng 
ere lige rigtige. Men Öret siger her tydeligen falsk 
Vidnesbyrd; thi vort Oldsprog, vort Almusprog, vort 
Nabosprog vidner imod det, ligesom en i vort eget 
Skrift- og Talesprog vidt udbredt Analogi. Öret be- 
dömmer ligesom Samvittigheden det foreliggende Til
fælde efter den för erhvervede Kundskab; men hvor 
de have ingen eller og indbyrdes modstridende Fore
stillinger fra tidligere Tid om Tilfælder af samme 
Slags, der tage de begge let feil. Mangen Samvittighed 
tillader jo at myrde og bedrage, til den gode Sags 
Fremme.

Supinum ende de Danske ofte paa n: Har skreven, 
har haaren, har voren. Men denne Brug er saa sjel
den, at den ikke kan gjöre t-Formen Pladsen stridig. 
Sjældenheden viser netop, at Mængden heller ikke har 
anseet begge Supinumformer for lige berettigede. Su
pinum af de Ord, der kun have t i Part. Passiv, for
andres ikke i Tal efter det folgende Ord: Har hört Or
dene, ikke “h. hörte Ordene. De, der sige: “Har fun
den, har skreven, vælge ikke conseqvent denne Form 
paa Grund af det folgende Substantivs Kjön, og lige- 
saa lidt her som i forrige Tilfælde efter dets Tal. Men 
et Adject. eller Particip. (ogSupin. er egentlig et Par
ticip.) som ikke horer til et Ord af erkjendt Fælles- 
kjön, sættes jo altid i Neutrum; altsaa bör det hede: 
Har skrevet, har fundet; ligesaa: Naar jeg faaer læst 
(ikke læste) Bögerne. Naar efter Ordet “der“ folger 
Subject med Prædicatet foran, lader Nogle Præd. i 
Kjön og Tal rette sig efter Subj., Andre sætte Præd.
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absolut, og bruge da altid t-Formen: Der er kommet 
en Mand; der er kommet flere Mænd. Dette er i 
Grunden samme Tilfælde som ved Supinet: Jeg bar 
fundet Manden for jeg har funden Manden : Jeg har Man
den funden. Jeg har fund e t Böger; der er fund et Böger.

Naar man har begyndt at bruge n-Formen og t- 
Formen iflæng, er Overgangen til at danne Supinum 
baade paa n og t meget let; thi Supinet er jo, som sagt, 
intet Andet end Participiet selv, og kan man sige: Det 
er bleven , Dyret er truffen, da vil öret og taale at 
höre: Jeg har truffen ham. At de Danske hyppigere 
end de Norske sige: Har truffen, har skreven o. s. v., 
kan maaskee komme af, at de fra gamle Tider have 
havt saa mange Tydskere iblandt sig, der, naar de skul
de tale Dansk, fristedes til at bruge Supinum paa n, li
gesom naar de talte sit Modersmaal, hvor de stærke 
(de uregelmæssige) Verber danne baade Sup. og Part. 
Passiv blot paa n. En Udlændings Sprogfejl efterlig
nede vistnok ikke den voxne Indfodte, men Feilene 
gik let over paa den opvoxende Slægt, især paa Ud- 
lændingers dansktalende Börn, som ikke havde hört 
reent Dansk i Forældrenes Huns.

Er man nu bleven enig med sig selv om, at Sprog
brugen er paa Afvei, naar den bruger n Formen og t- 
Formen iflæng, saa bliver det næste Spörgsmaal, hvil
ke de Verber ere, der have fo Former i Part. Passiv, 
Nissen (Side 147) lærer, at de ”uregelmæssige Ver
ber” have to Former i Particip. Passiv samt i de Par
ticipier, der med Hjælpeverbet være tjene til at dan
ne Tider af intransitive Verber. Knn indskrænker han 
Regelen med Tillægget ”i Almindelighed”, hvorved 
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han vel sigter til Afvigelser som: Han er blevet, det 
er bleven.

G. Knudsen anförer paa Paradigmet til 3die Con- 
jug. kun Perfectum Part, paa baade n og t, intet paa 
blot t (der NB. dog findes.) (Side 87 og 88.) Side 
92 heder det: I 3 Conjug. forandres Fælleskjonsendel- 
sen en og Hverkenkjönsendelsen et til ne (i Fleertal- 
let.) Han siger altsaa paa ingen af Stederne udtryk
kelig, om alle denne Conjug.s Verber have dobbelt 
Form i Particip. Passiv.

Sneedorff Birch siger (Side 37): De passive Part, 
i 2den Conjugat. endes i nogle Verber paa en i Fæl- 
leskj., som i Islandsk og Svensk er Tilfældet med al
le; andre derimod have t, ligesom i forste Conjug., og 
ikke faa vakle mellem begge. Folgende Hovedregel 
kan i denne Henseende gives: Particip, endes paa en 
i Fælleskj., naar Infinitivets Vocal forandres, men paa 
t, naar den beholdes, eller naar Part, sammentrækkes, 
hvilket især er Tilfældet med dem, som have Conso- 
nanten d, f. Ex. skære, skar, skaaren (Int. t); finde, 
fandt, funden (Int. t); ligge, laa, ligget; slide, sled, 
slidt.”

Musæus har kun een Conjugat. Han kan altsaa 
ikke bestemme disse Part, efter Conjugationen, men 
giver (Side 42) denne Regel: a) ... et. b) . . . t. c) 
I atter andre (Verber) dannes det ved Tilföielse af 
Endelsen en i Fælleskjon, et i Hverkenkjön. Man 
faaer altsaa . ikke vide, hvilke Verber der have Particip. 
Passiv baade paa n og t. Bojesen har (Side 22): 1 
andre Verber, især dem, som forandre Vocalen, har 
Participier i Fælleskjon en, Intetkjön et.
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i sin danske Grammatik: for Englændere siger Rask 
(Side 52): Particip. Passiv (i 2 og 3 Conjug. o: de stær
ke Verber) volde nogen Vanskelighed, da de underti
den dannes paa et i Intetkjon, en i Fælleskjon, ne i 
Fleertallct, undertiden blot bruges som Supinum i Jn- 
tetkjön Eental paa et; undertiden er Fleertallct dannet 
som i 1ste Conjug. paa ede el. te. (frit oversat.)

Nissen og, som det synes, G. Knudsen give altsaa 
alle Perfect. Particip. Passiv af den stærke Conjug. 
baade n Form og t-Form. De forkaste altsaa ethvert 
Particip, paa t af disse Verber, brugt som Fælleskjon 
ved Siden af den sædvanlige Form paa n; han blev 
holdt fast bliver altsaa galt; skal da hede holden 
fast; ligesom de ville have n-Formen anvendt isteden
for t-Forrnen, hvor denne sædvanlig bruges, saasom 
gaaen forgaaet,

Sneedorff Eirch indrömmer dog t-Formen Gyldig
hed som Fælleskjon (han er sect, ikke seen), ligesom 
han erkjender en Biform paa t som Fælleskjon i nog
le Ord ved Siden af den paa n (han blev holdt, og han 
blev holden).

Mest ubestemt er Musæus, der blot anförer, at 
dobbelt Form findes i nogle Particip. Passiv. Han 
oplyser ikke engang, at denne Dobbelthed tilhorer 
de stærke Verber. Bojesen er ikke stort heldigere, 
naar han sætter Selvlydsforandring i Stammen som No
get, hvormed folger baade n- og t-Form i Particip. 
Passiv. Der gives nemlig mange af de svage Verber, 
der forandre Stammens Selvlyd, men som derfor ikke 
have dobbelt Particip., saasom vælger, valgte, sælger, 
solgte, folger, fulgte, dölger, dulgte, vænner, vante, 
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fortæller, fortalte, siger, ligger, bringer, træder, smø
rer , flækker , rækker , strækker , gjör , (kan , skal, 
veed.)

Paa den anden Side bliver i adskillige Verber 
Selvlyden uforandret, og dog faae de dobbelt Part., 
hvilket vel ikke strider mod Bojesens Ord, da han kun 
har sagt, at det især erde Verber, der forandre Stam- 
meselvlyden, der faae to Former, men han forleder 
igjen til til at tænke paa at give andre svage Verber, 
som ikk-e forandre Selvlyden, disse Former. Derimod 
forkaster Birch Former som falden, holden, kommen, 
given, tagen, dragen, graven, jagen, faren, huggen, lo
ben, (og siger altsaa blot ”han er faldet, kommet” o. 
s. v,), idet han giver den Regel, at Particip. Passiv en
der blot paa t i de Verber, hvor dette Particip, har 
samme Selvlyd som Iilfinit. Men disse Former god- 
kjendes af den bedste Sprogbrug, saa Regelen ikke 
holder Pröve. Men seet, udleet, gaaet, staaet, faaet, 
slaaet (som Fælleskjon nemlig) blive rigtige efter den
ne Regel, medens de efter Nissen og Knudsen (Mu- 
sæus, Rask og Bojesen lade os i Uvished med Hensyn 
til, hvorledes de skulle skrives) maae hede seen, ud- 
leen, gaaen (hvilket baade Nissen og Knudsen have 
som Paradigma), staaen, faaen, slaaen. Birch har an
givet de rigtige Former af disse sidste Ord, men Lyk
ken har været bedre end Forstanden; thi Rigtigheden 
kan ikke bevises af Infinitivets Selvlyd, eller af den 
Forkortning af Participiet, som han omtaler.

Tager man nu for sig en Deel svage Verber (Verb., 
som have mere end een Stavelse i Imperf., altsaa dan
ne Imperf. ved Tilsætning til Stammen), da overbevi-

2
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ses man ved sit Öres Hjælp om, at n-Form i Parti
cip. Passiv ikke tilhorer disse Verber; læsen, hören, 
lugten, smagen, fölen, banken, folgen eller fulgen for 
læst, hört o. s. v. klinge saa fremmcdt eller endog 
modbydelig, at man strax mærker, de ere uægte; thi 
vare de sædvanlige i Sproget, maatte jo den, der for 
Övrigt befandtes at have et paalideligt Öre, være vant 
til dem og altsaa ikke stödes ved dem. Denne Form 
tilhorer da altsaa kun de stærke Verber, Enkelte 
Tilfælder ere afvigende, idet man ikke har erindret Ho
vedregelen og saaledes har fulgt en falsk Analogi, saa- 
som kalden, (oftere hos Holberg, f. Ex. i hans Mo
ralske Tanker), i Analogi med falden; opdagne(iden 
Constitutionelle) efter opdragne, optagne.

Nogle andre svage Verber have n-Form i Particip. 
Passiv ved Siden af Fællesformen paa t af en anden 
Grund, nemlig fordi de ogsaa conjugeres som stærke 
Verber, saasom graver, gravede, gr av et (med han, hun, 
det) ligesom elsket, hadet; men desuden graven; li- 
gesaa begravet (Fælleskj. og Intetkj.), men og begra
ven, efter graver, grov, begraver, begrov. Saaledes 
er: Den er hugget og huggen, jaget og jagen, bræk
ket og brukken rigtigt; saalænge man böier hugger, 
huggede, hugget, saavelsom h., hug, huggen; jage, 
jagede, jaget, og j., jog, jagen; brækker brækkede, 
brækket og b., brak, brukken; ligeledes voxer, voxede, 
voxet, men og voxen, nemlig efter Oldnorsk vaxa, öx 
i Dial. væxer, vox, vaxen. Det maa være saadanne Til
fælder, Rask mener, naar han paa ovenanförte Sted 
bemærker, at nogle af de stærke eller saakaldte ure
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gelmæssige Verber (2 og 3 Conjug. hos Ilask) undertiden 
danne Fleertal af Particip. Passiv paa ede.

Synes man nu ikke om denne Ustöhed i Böiningen 
og den deraf flydende Dobbelthed i Imperf. og Parti
cip. Passiv, da maa man jo erklære sig for den ene af 
dem og forkaste den anden. Men man maa ikke væl
ge f. Ex. den stærke Form i et Verbum og den svage 
i et andet; thi da vil man ikke kunne huske fra den 
ene Gang til den anden, hvor man för foretrak den 
ene, og hvor den anden. Forkaster man nu bestandig 
f. Ex. den svage Form, da bliver man derved conse- 
qvent for sit eget Vedkommende, men hvis man ikke 
kan overbevise Andre om sin Regels Rigtighed, saa fol
ge de den ikke, og Ustöheden i disse Ords Böining bli
ver i Sproget fremdeles. Hvad derimod de Fleste vil
le böie sig for, er Sprogets Gang, Retningen af dets 
Udvikling og Forandring, og efter den maa man forka
ste Formerne efter den stærke Conjugation, da ikke 
alene Sprogets hele Tilvæxt af nye Verber gaae efter 
den svage Böiningsmaade, men endog mange Verber, 
som för havde stærk, nu have svag Böining, og hvor 
Formerne nu ere dobbelte, kommer det vel af, at 
Overgangen her endnu ikke er fuldbragt, saa det Gam
le endnu bestaaer ved Siden af det Nye. Ved da at 
erklære sig for dette, forkorter man Gjæringens og 
Overgangens Uleilighed. Dog gives der vel iblandt det 
Tilfælde, at Former, som i det dansk-norske Fælles
sprog ere vaklende, ikke ere tvivlsomme for de Nor
skes Vedkommende særskilt. De Norske sige neppe 
gravede, huggede, men grov og hug, og er dette saa, 
kan der for deres Vedkommende ikke være Tale om 

2*
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at folge Sprogets Gang ved at erklære sig for Eet af 
To; thi her er da ingen Dobbelthed, og hugget og gra
vet som Fælleskjonsformer forkastedes da efter en an
den Betragtning, nemlig som unorske. Derimod sige 
nok baade Norske og Danske heller fnyste, gyste, ny
ste, (skrydte), hviinte, sviede end fnös, gös, nös, skröd, 
hveen, sved, I Oldnorsk sagde man brann, rann, spratt, 
svalt, drap, las, trad, vaf, gdl, ox, öd, ök, hof, J>vo, dö, 
gö, klauf, laut, lauk, lék, re'd, bles, blétt, jok, jös, 
spjo. Nogle af disse Imperf. have efterladt et og an
det Spor i ældre Böger og Almuens Tale, andre ere 
overalt aflöste af Fleerstavelsesformer. Altsaa söger 
Sproget at skille sig ved Verbernes stærke Form og 
forer disse saakaldte uregelmæssige Verber over ide 
regelmæssiges (desvages) Cl as se, deels fuldstæn
dig, ved at gjöre de eenstavelses Imperfecter til to
eller trestavelses, hvormed da folger Particip. Passivs 
Overgang, deels ufuldstændig, saa at, som siden skal 
vises, kun Particip. Passiv gaaer over til de svage Ver
bers Analogi.

Efter at have seet, at Dobbeltformerne i Perfect. 
Particip, ere Kjö nsfarm er, og altsaa ikke erstatte, men 
udelukke hinanden, samt at disse Former kun findes 
i den stærke Conjug., bliver nu at undersöge, hvorvidt 
Dobbeltheden strækker sig til alle denne Conjugations 
Verber eller ikke. Vi finde da, at der gives nogle, 
som ingen n-Form have i Eentallet. Saadanne ere ædt, 
be-erædt, for-ladt, bidt, lidt, slidt, for-trudt, skudt, 
gydt, til-flydt, nydt, snydt. Disse have, som sagt, kun 
denne ene Form i Eentallet, og faae e til i Fleertallet, 
ende altsaa ikke paa ne. Sammenligne vi nu disse
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Enkeltformer med Intetkjönnet af Dobbeltformerne, da 
finde vi i de Förste altid en Medlyd foran t, i de Sid
ste altid en Selvlyd. Naar man af falder, holder, gi
ver, kommer danner Intetkjönsformerne faldet, holdet, 
givet, kommet, skulde fölgelig æder, græder, snyder bli
ve til ædet, grædet, snydet. Ædt o. s.v. ere altsaa for
kortede Former. Betingelsen for, at Sprogbrugen skul
de taale Former paa t af de stærke Verber brugte baa
de som Fælles- og som Intetkjön, var altsaa, at den 
fulde Form lod sig forkorte. Og naar Anvendelsen 
af den korte Form i Eentallet var ved Brugen brav be
fæstet, forkastede man efterhaanden de tilhörende Fleer
talsformer paa ne, og dannede andre paa e i Stedet. 
Sammentrækningen i Eentallet har altsaa for 
Forestillingen medfört Participiets Over
flyttelse fra de stærke til de svage Verbers 
Classe, og da netop til den Afdeling, som ha
ve Medlyd foran t, som hört, fulgt, spurgt, gjort, 
der blot tage e til i Fleertal. Denne Strid, hvori de 
saakaldte stærke Former overvindes af den nyere Tids 
svage, gaaer deels for sig endnu i Tale- og Skriftspro
get, deels er den allerede afgjort til Fordeel for de 
sidste. At de her anförte forkortede Verber virkelig 
för have havt Former paa e n og et, kan sluttes deels 
af Oldnorsken, deeis af Almusproget, deels findes i 
ikke meget gamle Böger, eller endog i nyere i visse 
Forbindelser, Levninger af dem. I Almusproget: Eten, 
beten, sieten, flöten, skaaten. Levninger: Efter-laden; 
dine Synder ere dig forlad ne; beden, ubeden, ombe
den (Moralske Tanker, S. 116, 117, 118); brudne Tal; 
ellers brudt, brudte.
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Heraf sees da formeentlig og, hvad man bör tæn
ke om Udtryk som: Han er holdt, de ere holdte (f. 
Ex. tilbage) ved Siden af holden og holdne. Han er 
holdet vilde være Feil; thi holdet er 1 ntetkjön til hol
den. Holdt er baade Fælles- og Intetkjön ligesom 
hört, læst, o. s. v., og træder altsaa i Stedet for beg
ge Tostavelsesformerne. Tabet af n-Formen er da en 
Folge af Sprogets Stræben efter at forkorte, der ogsaa 
ellers viser sig, f. Ex. i Bortkasteisen af Casus og Personen
delser. Former som holdn, faldn, ædn kunde man ik
ke lide saalidt som f. Ex. Vintern, Fabeln, dovn, gami 
o. s. v. Det gjaldt altsaa enten at beholde n Formen 
uden Forkortelse eller antage t-Formen tilligemed For
kortelsen ogsaa for Fælleskjon. De"suden havde holdn, 
faldn ikke kunnet holde sig, om man end havde kun
net fordrage slige Former. Holdt man paa n’et, saa 
trængte der sig let et svagt e ind foran det, altsaa hav
de man derved atter den lange Form; man rnaatte alt
saa slippe det for at kunne tilfredsstille Lysten til at 
forkorte.

Naar nu n-Formen i Eentallet saaledes efterhaan- 
den forældedes, (f, Ex. æden blev sjeldent, ædt al
mindeligt, kunde man ikke længer lægge den til Grund 
for Fleertalsformen, men brugte den med andre Parti
cip. paa t impurum analoge Fleertalsform paa e (æd
te ikke ædne.) At en Fleertalsform som holdte ikke 
har dannet sig af holdne eller viikaarlig er optraadt 
ved Siden af denne Form, er let at indsee; thi holdte 
kan ikke efter nogen Analogi udledes af holden, me
dens den let udledes af holdt. Holdte forudsætter alt
saa nödvendig holdt, men holdt kan ikke bevise Bru
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geligheden af holdte; thi Forkortningen kunde gjerne 
bestandig have indskrænket sig til Eentallet, som den 
altid maa have gjort fra först af. Men Brugen af hold
ne kan da heller ikke bevise, at holdt er urigtigt, el- 
ler at holden og holdet maa gjöres gjældende i denne 
Forms Sted. Godere, ondere bruges ikke, uagtet god, 
ond forudsætte dem; kunner, skuller, viller, gjörer 
heller ikke, uagtet Inf. kunne o. s. v. Og omvendt fra 
den afledede Form bedre, bedst, andre, nogle, lille 
kommer man til bed, ander, nogel, lil, men som dog 
ingen historisk Gyldighed have.

Afskaffelsen af n-Formen beroede ikke paa Ude
ladelsen af en Medlyd, men paa Udeladelsen af en 
Stavelse. Dette kan sees af Almusproget, hvor man 
horer Former som re’en, ble’en, sve’en med udeladt d; 
i een Stavelse heder det her rid, blet, svid. De Ord, 
hvis Stamme ender paa d, forkortes i Regelen; desu
den nogle paa Id og s. 1 de Ord derimod, som ikke 
kunne forkortes, som kommet, sprunget, sunget, lobet, 
steget, sveget, förnummet, hjulpet, truffet, trukket og 
mangfoldige andre, maa Anvendelsen af Formen paa et 
som Fælleskjon (ikke t) ansees som fremgaaet af Mis- 
forstaaelse af den ovenfor omtalte Analogi, idet man 
liar overseet, at Betingelsen Forkortning her ikke 
finder eller kan finde Sted (komt, trukt, truft har vel 
Ingen forsögt).

Dette maa da være Nok om de Particip. Passiv, 
som have tre Former (f. Ex. bolden, holdetog holdt) i 
Eentallet, og om dem, som have havt först to, siden tre 
og nu kun have een, nemlig den seirende sammentruk- 
ne. Enkelte have imidlertid ikke nöie fulgt Analogien.
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Bedet har saaledes engang hart beden og bedet, og 
skulde altsaa til Erstatning nu hede bedt (sv.bedd, bedt, 
ikke beden). I Passiv siges dog: Han bliver til-bedet; 
den Tilbedede (u: tilbedt, Tilbedte),

Da laden, ladet, ladne nu ere forældede og erstat
tede ved (for)-ladt, (for)-ladte, burde Supinum af la
de hede ladt: Han har ladt ham gaae.

Nogle Verber af intransitiv Betydning, der con- 
jugeres med have, danne fölgelig som saadanne intet 
Particip, Passiv, som ligge, sidde, gide, klinge, hænge, 
gjælde, skjælve, tie, gale, sove, stride. Adskillige af 
dem faae imidlertid i Sammensætning transitiv Betyd
ning, og de Particip., som saaledes komme til at be
hoves, dannes da deels efter den svage, deels efter den 
stærke Conjug. Forliggede Varer, efter forligger, Im
perf. forliggede. Eiendommen har været besiddet af 
ham, ikke besidden. Tie böies gjerne svagt nu baade 
som intransit. og transit, f. Ex. fortie. Sove har i æl
dre Böger so ven. Stride har be-streden, be-stredne. 
Löiet brugesneppe i Passiv; i Svensk heder det Ijngen; 
löien vilde svare til flöien, hvilken Form har holdt sig 
her, fordi den brugtes til at danne Perfect. Activ er flöien.

Nissen og andre Grammatikere forkaste altsaa 
theoretisk Former som ædt, lidt, bidt, slidt, og for
dre n-Former for Fælleskjon, som æden, sieden o. 
s. v. Her er nu formeentlig beviist, at disse Gramm, 
baade have overseet Sprogbrugen og den Lov, hvoref
ter Sproget frembringer nye regelmæssige Former i 
Stedet for de af Nissen og hans Skole fastholdte æl
dre Former, som af Sprogbrugen nu mere og mere op
gives. At Nissen og hans Efterfolgere mene det al



vorlig med Indsættelsen af n-Formen i dens formeeil- 
te gamle Rettighed, sees af Verbet gaae, hvilket de 
have benyttet som Böjningsmönster og dannet gaaen, 
gaaet og gaaene. Men uagtet Hundreder eller vel Tu
sinder nu ere oplærte efter denne Skoles Grammatik
ker, horer og seer man endnu disse Former meget sjel
den, og Analogien anvendes da næsten slet ikke uden
for det enkelte Verbum gaae, der er lært udenad sorn 
Böjningsmönster. Efter samme Mönster skulde nem
lig dannes faaen, slaaen, (nedslaaeu, opslaaen, indslaa- 
en, Ruderne ere udslaaene o. s. v.j staaen (opstaaen, 
udstaaen, overstaaen, forstaaene Ord, misforstaaene Hen
tydninger o. s. v.) Det kunde synes underligt, at saa- 
danne Former ikke have dannet sig hos Almeenheden 
efter Analogien af de andre Verber med eenstavelses 
Imperfecter, og endnu mere, at Nissens Anviisning 
eller hans Opraab til Sprogsandsen ikke er blevet 
fulgt. Der maa dog vel være en Grund til, at Sproget 
gjör saamegen Modstand mod n-Formen i disse Ord. 
Denne Grund synes her ikke at være Sammentræk
ning; thi faaet, gaaet, slaaet, staaet har ligesaa mangeO 7 7 O 7 7 O O

Stavelser som de tilsvarende Infinitiv- eller Indicativ- 
former, medens de ovenanförte forkortede Participier 
have en Stavelse mindre.

Seer man imidlertid nöiere til, saa er her ogsaa 
Forkortning tilstede; kun at den ikke blot er tilstede 
i Particip., men ogsaa i Præsens. De uforkortede For
mer ere fange, gange, siage og stande. Disse Stammer 
gjenkjendes i Fang (Gjærde-), Gang, Slag, Stand. Ilvis 
de i Lighed med f. Ex. siage til slaa forkortede Former 
dra, dro, drat, ta, to, tat, havde været brugte i Skrift
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sproget, vilde man heller ikke i disse OhI have mær
ket Forkortningen, og Nissen havde da npaatvivlelig 
fordret draen, tåen, draet, taet, draene, taene. E’et i 
gaaet o. s. v., er som af Analogien sees, egentlig stumt, 
idet man slutter deraf, at alle andre Verber, som have 
tabt den ene Stavelse i Particip., med det Samme ha
ve faaet kort Selvlyd i denne Form; gaa-e, gaa-et; alt
saa ta-e, ta-et, læs gaat, tat, med kort Selvlyd; faat, 
slaat, staat. Den lange Form, hvoraf gaat, staat, slaat 
og faat er en Forkortning, findes i Oldnorsken: gen- 
ginn, stabinn, sleginn, fenginn. Infinitiverne hede gan
ga (gänga hos Rask), standa, slä og fä. I de to sidste 
er altsaa Forkortningen foregaaet allerede i Oldtiden. 
I Svensk hede Supinerne gått, stått, slagit og fått, men 
Particip. Passiv ere alle af den ældreStamme: gangen, 
stånden, slagen og fången.

Endnu have vi to Ord, som ikke ere forklarede, 
nemlig lee og see, som efter Nissen maae hede i Par
ticip. leen, seen, medens dog alle Mennesker skrive 
leet, seet. Ogsaa disse ere forkortede. Lee he
der paa Oldnorsk hlæja, med Omlyd for hlagja, tydsk 
lachen; Particip, hleginn; lee er altsaa for lege, df, 
le-e, le, ligesom tee formodentlig for tege, af zei
gen, (Zei-ch-en = Te-g-en, Tegn) og snee for sne- 
ge; hos Almuen snöge eller snöe; g-Lyden kjendes 
igjen i nix o: nics, som ng i ningo og med sædvanlig 
Overgang fra g-Lyd til v-Lyd: niv-is, niv-eus.

Det tydske sehen, Sicht, tyder hen paa en Fleer- 
stavelsesform för see med en g-Lyd (Ganelyd) mellem 
begge Selvlydene; Dialectformen saag for saa tyder 
ogsaa hen derpaa. Particip, heder i Svensk sedd, sedt.
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Spörger man nu om Aarsagerne til de hyppige Feil, 
som begaaes med disse Former, idet man skriver: Han 
er kommet, den er lobet, Bogen er udgivet, lian blev 
bedraget, da kunne disse være forskjellige. Den store 
Mængde Particip. Passiv paa t baade for Fælles- og In- 
tetkjön, som de svage Verber danne, og hvis Antal 
daglig voxte, medens de svage Verber bleve færre og 
færre, maatte jo vænne Öret til Brugen, af Particip, paa 
t som Fælleskjon, og forleded'e da til at bruge denne 
Form ogsaa i stærke Verber, idet man mere saa paa, 
at man havde et Particip, for sig, end man tænkte over, 
om der ved Siden af t-Formen ogsaa var en n-Form. 
Kan jeg, tænkte man, skrive ”han er skuffet, aflivet, 
opdaget, udlevet”, hvorfor da ikke ”han er truffet, op
givet, opdraget, udeblevet?“ 1 Oldnorsk derimod end
te blot Intetkjönsformen af de svage Verbers Particip. 
Passiv paa t, Hankjönnet paa dr og Hunkjön paa d. 
T-Formen i disse Verber kunde altsaa ikke der ved 
sin Talrighed eller Masse virke ligesom attraherende 
eller forvildende paa Brugen af de stærke Verbers Par
ticip. Passiv.

Dernæst maatte Particip. Passivs Overgang ved For
kortning i mange Verber fra den stærke til den svage 
Conjugations Analogi, som ædt, bidt, slidt ogsaa frem
kalde nogen Forvirring. Thi i Overgangstiden brugtes 
naturligviis snart Tostavelsesformerne æden, ædet med 
Iagttagelse af Kjönsforskjellen, snart Eenstavelsesfor- 
men ædt for begge Kjön. Det var her let at oversee, 
at t-Formen som Han- og Hunkjönsform maatte være 
forkortet. Vi have jo endnu denne Overgangens Dob
belthed i holden, holdet ved Siden af holdt, Fleertal 
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holdne og holdte, som forleder til at sige: Han er hol
det som eenstydigt med han er holdt.

Naar i andre Verber Oversansen fra stærk til svas 
Böining skeer allerede i Imperfectum, da ligger heri 
atter noget Forvildende. Af huggede bliver hugget, 
Chan, hun, det), men af hug bliver huggen (han, hun) 
og hugget (det); ligesaa begravet, jaget (han, hun, det) 
efter begravede, jagede, og begraven, jagen (han, hun), 
begravet, jaget (det) efter begrov, jog. Iler bruges da 
hugget, begravet, jaget som Fælleskjon ved Siden af 
huggen, begraven, jagen, og hvem tænker vel altid paa, 
at dette kommer af, at disse Verber ogsaa böies efter 
desvages Analogi? Dette har vel, som sagt, foranlediget 
Rask til det ovenfor anförte Udsagn, at Particip. Passiv 
af de stærke Verber ogsaa danne Fleertal paa ede; 
dette gjöre de nemlig kun, forsaavidt de tillige ere sva
ge Verber.

Nogle stærke Verber ere som usammensatte altid 
intransitive og have altsaa kun udpræget Supin., ikke 
Particip. Passiv, forsaavidt de böies med Hjælpeverbet 
have. Naar de siden ved Sammensætning blive tran
sitive, altsaa iblandt skulde have passiv Form, vaklede 
man mellem de stærke Verbers Former paa n og t i Par
ticip. Passiv og de svages paa blot t, idet man betragtede 
Verbet i den nye Betydning som et nyt Ord, og som 
saa dant böiede det svagt; men valgte man den sidste 
Form, da fik man jo atter et Verbum med eenstav. 
Imperfectum, der brugte Particip. Passiv paa t som 
Fælleskjon istedenfor med n-Formen. Exempler ere 
sidde, ligge, sove; den har været besiddet, Varen er 
forligget,Forkjölelsen er sovet bort (i ældre Böger soven.)
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Endelig kommer man nok iblandt til at tage t-For- 
men for n-Formen derved, at man i sin Uvished, för man 
skriver Formen ned, spörger sig selv, hvilken Form 
man horer i den daglige Tale. Skal jeg skrive han 
er dragen eller draget, tagen eller taget? Ja, svarer 
man sig selv, man siger jo: Han er opdrat iblandt 
dem, ikke opdran, han blev indtat i Fjeldet, han er 
hedt til Bryllups. Disse Former ere nu ganske rigti
ge, fordi de ere sammentrukne. Men ligesom man 
gjör Talesprogets dra, ta, be til drage, tage, bede i 
Papirsproget, saaledes gjör man drat, tat, bedt til dra
get, taget, bedet, idet man sætter dem paa Papiret, 
uden at lægge Mærke til, at Forkortningen, som man 
under Nedskrivningen opgiver, netop efter Sprogets 
Gang er Betingelsen for Brngen af t-Formen som 
Fælleskjon. Paa denne Maade have vel Formerne 
ladet som Siipin. og bedet som Supin. og Particip. 
Passiv faaet Overhaand, da de dog efter Udtalen og 
Analogien med de övrige Verber, hvis Stamme ender 
paa d, skulde forkortes.

Herved er imidlertid ikke forklaret, hvorledes n-For
men er kommenistedenfor t-Formen, men hvorledes t-For- 
men er kommen der, hvor n-Formen skulde være. Dette 
maa vel være en Fölge af den ved Overgangen opkomne 
Forvirring. Ovenfor er paapeget, hvorledes det mueli- 
genkan væregaaettil,at n-Formen tildeels erbleven brugt 
som Supinum. Det Samme gjælder og om det egentlige 
Particip. Og fremdeles, naar Örets Fordringer engang vare 
overdøvede, idetman brugte Particip.paa t til Substantiver 
baade afFælles- og Intetkjön, saa blev det snart ogsaa 
slövt for det Skurrende at i bruge n-Formen til Sub
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stantiver baade af Fælles- og Intetkjön. Saaledes, 
da den oprindelige Grændse mellem Brugen af e og æ 
under Overgangen fra Oldnorsk til Nynorsk engang var 
overtraadt, idet æ brustes i Ord, hvor för e fandtes, 
blev efterhaanden omvendt ogsaa e brugt i Ord, som 
för skreves med æ, (vera, være; sæing, Seng).

II.
Det reflexive Pronomen.

Den forste og anden Persons Pronomener ere min
dre omskiftelige i Talen end den tredies. Det samme 
„jeg“ vedbliver gjerne i længere Tid; medens dette 
taler, er der intet andet jeg, og det bliver udtrykkelig 
aflöst af det dernæst optrædende. Det Samme gjælder 
om „du.“ Medens saaledes f. Ex. i et Brev samme 
jeg og du vedblive fra Begyndelsen til Enden, uden 
hvor et Citat indforer andre, kan Talen beröre Hun
dreder af Væsener, forskjellige fra jeg og du, der alt
saa, naar man ikke hver Gang vil gjentage det egent
lige Navn, Substantivet, maae betegnes med Pronomen 
af tredie Person.

Först maa nu Pronomen angive, om Udsagnet i 
et givet Tilfælde gjælder alle i en vis Sammenhæng 
forhen Nævnte, eller kun en Enkelt. Alle betegnes 
ved Brugen af Fleertal 1 ct, hvorved da Kjönsbeteg- 
nelsen bliver överflödig. Siger jeg: Manden, Konen 
og Barnet ere her tilstede; da han gik, bad han hende 
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tage det med sig; de befinde sig vel, — da sees, at 
de ingen Kjönsforskjel betegner. Det er paa een Gang 
Udtryk for han, hun og det. Fleertallet er altsaa 
her tilstrækkeligt til at lade Tilhoreren i Tankerne 
henfore Prædicatet befinde sig vel til dets rette 
Subject. I den foregaaende Sætning (da han gik, 
o. s. v.) vise derimod Pronomenernes Eental kun, at 
der, hvor hvert forekommer, skal tænkes paa Manden, 
Konen eller Barnet, men hvem der bad, tog eller to
ges, maatte betegnes ved ogsaa at angive Kjönnet af 
det Væsen, til hvilket man hver Gang sigtede. Han 
betegner altsaa, at Een gik, bad, og det Manden; hun, 
at Een tog, og det Konen. Hvor nödvendigt man har 
fundet det, at optage Kjönnet som Kjendemærke ved 
Siden af Tallet i tredie Persons Pronomen, kan sees 
af, at f. Ex. Engelsk, der ellers ikke adskiller gramma
tiske Kjön, har tre Kjön i 3die Person.

Angivelsen af Kjönnet ved det Ord i det Foregaa
ende, hvortil Pronomen henviser Tanken, er dog kun 
tilstrækkelig betegnende, hvor de flere Ord, som paa 
Grund af Sammenhængen kunne være meente, ere af 
forskjellige Kjön; i modsat Tilfælde maa da enten Or
det selv gjentages, eller Sammenhængen maa være saa- 
dan, at Pronomen ikke kan gaae paa andet end det 
rette Ord, uagtet Kjönnet ikke udelukker andre Ord 
fra at komme i Betragtning som Gjenstande for Hen- 
viisningen.

Den Talende og den Tiltalte ere jo tilstede hos 
hinanden. Naar Noget udsiges om jeg eller du, kan 
altsaa ingen af dem tage feil af, hvem han skal for- 
staae Udsagnet om. Kun naar dette foruden til den
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Talende skal tænkes henfört til endnu nogle Andre, 
maa man have Fleertal (vi, vor, os), ligesom naar Flere 
tiltales (I, Eders, Eder). Naar Noget siges til alle i en 
vis Kreds Sammenhorende, rammer det jo hvert Kjön, 
idet det rammer hver Enkelt, og gjælder det kun Een 
i Kredsen, da fremdrager man denne ved at angive 
Sammes Kjendemærke eller Navn (Vocativ.)

Forste og anden Persons Pronom. behöve altsaa 
kun Tal, ikke Kjön, tredies derimod baade Tal og Kjön.

Nogle tredie Persons Pronomener have imidlertid 
hverken Kjön eller Tal. Vi have seet, at Pronome
nerne vække Forestillingen om en forhen nævnet Gjen
stand ved at angive et af dens Kjendemærker. Ordet 
„jeg“ lader mig finde den tilsvarende Forestilling 
ved Hjælp af det Kjendemærke, at det er den, der 
for Tiden förer Talen; Ordet „du“ lader mig finde 
den tilsvarende Forestilling ved at henpege paa et 
andet Kjendemærke, nemlig at det er den, som Talen 
for Tiden henvendes til. Naar han, hun, det forekom
ne, udfinder jeg de tilsvarende Forestillinger i den 
næst foregaaende Række af saadanne ved Hjælp af end
nu et andet Kjendemærke, nemlig at det paapegede 
Ords Kjön er angivet i Pronomenet. Ved jeg og du 
veed jeg Kjönnet tillige, i samme Öieblik, som jeg af 
Sammenhængen har udfundet, hvem der taler eller 
tiltales, men denne Viden er her orkeslös, ligesom i 
3die Person i Fleertallet, hvor nogle Sprog derfor 
slaae alle tre grammatiske Kjön sammen (de, deres, 
dem; sie, ihrer, ihnen; they, their(s), them), medens 
andre adskille dem, fordi de have dannet en Fleertals
form til hvert af de i Eentallet nödvendige tre eller 
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to Kjön (ii, eæ, ea; ils, elles), medens f. Ex. vi have 
dannet Fleertal af en anden Stamme til han, hun. 
Endnu gives der andre Midler, hvorved Pron. betegne 
en Forestilling, nemlig at de angive sammes Plads i 
Forhold til den Talende (Demonstrativer) eller Plads 
i foregaaende Sætning (Relativer); begge Arter benytte 
ogsaa tildeels Kjönnet.

Reflexivet, som hverken har faaet Kjön eller Tal, 
skulde altsaa udpege en forhen nævnt Forestilling ef
ter et andet Kjendemærke, og dette Kjendemærkc er 
dens Stilling i samme Sætning, nemlig som Subject. 
Derved blive da Kjön og Tal överflödige; det ene 
Mærke er tilstrækkeligt, og naar man efter det har fun
det den meente Forestilling, kan man selv uden Pro
nomenets Anviisning see sammes Kjön og Tal. (En an
den Analogi er Adjectivcts Kjön og Tal, f. Ex. som 
Prædicat, hvorved ogsaa her det Ord ndfindes, som 
det saaledes stemplede Ord borer til.

Men hvorfor mon Sproget har dannet egne Afhæn
gighedsformer (Objects- og Genitivsformer) i tredie 
Person for det Tilfælde, da der ved tredie Persons 
Pron. skal tænkes paa Subjectet i samme Sætning, me
dens man har andre Afhænsighedsformer, naar der ved 
tredie Persons Pron. skal tænkes paa andre Ord i det 
Foregaaende, ligemeget om de staae i samme Sætning 
som Pronomenet eller i en anden, naar de kun ere for
skjellige fra Subjectet i samme Sætning? Og' hvorfor 
har forste og anden Persons: Pron. ingen egne Former 
for samme Tilfælde?

Pronomenernes Personlighed for det Förste hjæl
per til, blandt flere næst forhen berörte Forestillinger 

3 
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at udfinde den, der ved Pronomenet menes, derved, at 
f. Ex. tredie Person udelukker den Talende og den 
'tiltalte fra den Kreds, hvori denne Forestilling maa 
söges; Kjönnet, han, hun, det, hjælper til at finde, hvil
ken af de flere i Kredsen af samme tredie Person der 
menes. Men da, som ovenfor bemærket, heller ikke 
Kjönsbetegnelsen altid er tilstrækkelig, idet f. Ex, han 
for Personlighedens og Kjönnets Skyld til samme Tid 
gjerne kan passe paa flere Ord i det Foregaaende, naar 
nemlig flere af disse ere af Hankjön, tiltrænges jo end
nu andre Midler, om man ikke for at undgaae Tvety
dighed skal blive nödt til at gjentage selve Substanti
vet, forsaavidt ikke Sammenhængen forebygger den. 
Idet man nu har egne Afhængighedsformer i tredie 
Person for det Tilfælde, at det meente Ord er Sub- 
ject i Sætningen, bliver altsaa den Kreds af Forestil
linger (det Antal af Ord), hvori man maa söge, hvad 
der menes med de andre Afhængighedsformer af sam
me Person (ham, hans, hende o. s. v.) mindre; det 
bliver saaledes ved baade Reflexiver og Kjön lettere at 
undgaae Tvetydighed end ved blot det sidste Middel. 
At man dog kan hjælpe sig uden Reflex., kan sees af 
Engelsken.

Mig f. Ex. kan derimod ikke, ligesom f. Ex, ham, 
om intet Reflex, af samme Person var, for den gram
matiske Personligheds Skykl forstaaes baade om Sub- 
jectet og Ikkesubjectet. Hvis min, mig betegner et 
Ikkesubject, da sees dette deraf, at Subjectet da ikke 
er af förste Éerson, og hvis disse Ord betegne Subjec
tet, da er ethvert Ikkesubject anden eller tredie Per
son; thi den Talende er kun een ad Gangen, med el
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ler itilen et stumt Anhang (vi). Da altsaa Personlig
heden alene her er tilstrækkelig til at naae det, hvor
til i tredie Person endnu behöves to andre Midler, 
Kjönnet og Reflex., ere disse naturligen ubenyttede.

Men ligesom Kjönsforskjellen i Pronomener kun 
gavner Tydeligheden, saalænge den anvendes strængt 
efter sit Begreb, og altsaa bliver unyttig, naar man f. 
Ex. lader Pron. Neutrum gaae paa et Ord af lian- el
ler Ilunkjön i det Foregaaende, eller omvendt, og lige
som Talformerne blive unyttige, naar man ikke strængt 
bruger Eentalsformen kun om Een og Flcertalsformen 
kun om Flere, saaledes blive de reflexive Pron, unyt
tige, om de bruges til Andet end at gjentage Subjec- 
tet, f. Ex. gjentage Objectet, saasom: Han beskuer Ska
beren i sine Skabninger (sine gaaer paa Accusativ); 
han gav Enhver Sit; (Sit gaaer paa Dativet); han er 
ældre end sin Broder (nemlig er; sin gaaer paa Subjec- 
tet i fo regaa e nd e Sætn.), eller de ikke bruges altid, 
hvor dette skal gjentages ved Pron., f. Ex.: Hun be- 
sögte hendes Fader (o: sin), altsaa enten bruges for
meget eller forlidet.

At man vel kan hjælpe sig uden Reflex., kan, som 
sagt, sees af Engelsk, hvor man ingen reflex. Possessi
ver har, ligesom af Tydsk og Fransk, som i Fleertal 
intet reflex. Possessiv har, da sein og son kun gaaer 
tilbage paa Ord af Eentallet, hvorimod begge disse 
Sprog have den anden omtalte Feil, idet sein og son 
i Eentallet ogsaa gaae paa andre Ord end Subjeetet, 
altsaa betyde hans, dets, i Fransk ogsaa hendes. Föl- 
gelig have Tydsk og Fransk egentlig heller intet reflex. 
Possessiv. Saaledes hjælper man sig i mange Substant., 

3* 
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som ingen Fleertalsform have (Aar, Haar, Been, Baand), 
idet man erstatter denne Mangel ved andre Midler; 
men det vilde dog være galt, om man havde Fleer- 
tal, at bruge dette ligesaa ofte om Een, og igjen Een
tallet om Flere, saa Formerne bleve uefterrettelige; men 
dette har man gjort med Reflex, i vort Sprog, som si
den skal vises.

At det tydske sein, der bruges for hans og dets 
saavelsom for sin, egentlig er Reflex,, sees tydelig nok 
af Ligheden med Reflex, sieh, hvortil det forholder sig 
som mein til mich og dein til dich, og ligesom snus til 
sui, sibi, se i Latinen. Det tydske Ord, som skulde 
svare til hans, hendes, dets i Norsk, skulde, naar man 
gaaer ud fra Artikkelens Declination, hede es, er, es, 
da der, die, das blive d-es, d-er, d-es. Den Omstændig
hed, at es altsaa skulde være Gen. af Hankjön, Gen. 
af Intetkjön, Nomin. af Intetkjön og Accusativ af ln- 
tetkjön, har vel gjort, at man har taget Reflexiv til er 
og es i Brug i Stedet for disse Ords Genit. og blot 
beholdt es som Nominativ og Accusativ i Intetkjön. 
Da nu sein fik saa Meget at tage Vare udenfor sin 
rette Virkekreds, maatte det forsömme Noget i den; 
det maatte overlade Ikkereflexivet sin Plads i Hun- 
kjönnet og i Fleertallet. Da sein altsaa her har opgi
vet sin egentlige Bestemmelse at pege tilbage paa 
Subjectsforestillingen, hvorved Hensynet til det repræ
senterede Ords Kjön og Tal bliver överflödigt, har det 
igjen her maattet indlade sig paa disse Hensyn, saa at 
det nu kun viser hen til to Kjön, ikke til det tredie, 
og til det ene Tal, ikke til det andet. Ellers var den 
Kreds af foregaaende Forestillinger, hvortil dette nu 
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baade reflexive og ikkereflexive sein henviste Tanken, 
bleven altfor stor til, at den enkelte Forestilling 
blandt disse mange med Bestemthed skulde kunne ud
findes. Fra det Tydske er denne Sprogbrug aaben- 
bart tildeels indkommen i Dansk, idet Rækkerne sie, 
ihrer, ihnen, sie og sie, ihrer, sich, sich gjenkjendes i 
de, deres, dem, dem og de, deres, sig, sig. S i sie er 
en fremmed Bestanddeel. Efter der, die bliver det 
er, ie, ikke er, s-ie; deraf dannes og ihrer, ihr, ikke 
sihr. At man i Tydsk og derefter i Dansk ikke har 
brugt dem ligesaa vel som deres reflexivt, kom sand- 
synligviis deraf, at sich ikke ligesom sein i Eentallet 
var kommet i Brug ogsaa som ikkereflexiv, og alt
saa ikke var blevet saa belemret med fremmede Be
tydninger, at det ikke kunde opfylde sin egentlige Be
stemmelse.

Ligesom man seer, at det danske Sprog i ældre 
Böger er fuldt af Participformer paa en for et, (me
dens i nye re Skrifter netop det Modsatte er Tilfældet) 
hvilket kan forklares af Indvirkning paa Sproget gjen- 
nem Oversættelser fra Tydsk, (f. Ex. das Reich ist ge
kommen, Riget er kommen) samt deraf, at de mange 
indvandrede Tyskeres gebrockne mundtlige Dansk ef- 
terhaanden vandt Hjemmel i Sproget, saaledes maa 
vel denne Brug af deres for sin deels gjennem Over
sættelse fra Tydsk, deels gjennem et ved de mange 
dansktalende Tyskeres Germanismer fordærvetTalesprog 
være indkommet i Skriftsproget. Oldnorsk er denne 
Sprogbrug ikke, svensk ikke heller, i vort Almusprog 
findes den heller ikke, saa den nok er fremmed for 
den hele scandinaviske Stamme. Vi Norske have let
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for at skille os ved den, da Begyndelse dertil alt er 
gjort af enkelte Forfattere, ja endog af nogle af Gram
matikerne. Havde Nissen indfort sin for deres i sin 
Grammatik i Stedet for at forsöge paa at paatvinge Spro
get saadanne uhjemlede Former som er gaaen, staaen, 
slaaen, har binets, har længts, da havde han bidraget 
til at gjengive Sproget dets gamle Tydelighed og Form
rækken dens tidligere Regelrethed. De Danske, som 
ere langt stöere epd vi i at bruge de-deres for de-sin, 
have for længe siden begyndt paa at forfölge Conse- 
qvensen heraf ved ogsaa at bruge de-dem for de sig, 
og det paa egen Haand, tvertimod Tydskernes Exempel.

Er det Foregaaende rigtigt, saa er dog derved end- 
nu kun godtgjort, at deres aldrig bör bruges for sin 
(sit, sine), men dermed er man ikke færdig med Re- 
flexivet. Det vilde blive for vidtløftigt, her at anfore 
og særskilt pröve de Regler om Reflexivet, som de 
lier i Landet brugte og tildeels udgivne Grammatikker 
fremsætte. Hovedregelen er gjerne den, at Reflex, vi
ser tilbage paa eller har Hensyn til Sætningens Sub- 
ject. Hertil föie nogle flere, andre færre Regler for 
enkelte Tilfælder, men ingen af dem omfatter alle Til
fælder, og det uagtet en af dem (G. Knudsens) behand
ler Sagen paa to Steder, tilsammen paa 3 Sider (S. 
41, 134 og 135), og paa sidste Sted anförer sex Reg
ler med tilhörende Exempler. En Feil i Bestemmel
sen af Reflexivets Brug, som findes i næsten alle, er, 
at Forholdet mellem Hovedregelen og de folgende Be- 
stemmelser ikke ere nöie nok betegnet. Man seer ik
ke tydelig nok, hvad der forstaaes ved ”Sætningen”, 
heller ikke om de folgende Regler ere en nöiere Ud- 
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vikling af eller Undtagelse fra den forste. Og hvad En 
kalder Sætning, kalder en anden Ordföining eller ikke 
engang det.

Ved Sætningen uden videre Tillæg vil vel Enhver 
forstaae en grammaticalsk Forbindelse af Subject og 
Prædicat, men paa dette grammaticalske Subject gaaer 
Reflex, ikke altid; thi et Pron. gaaer efter Sprogbru
gen ofte paa Sætningens Subject uden at være re- 
flexivt, og et Pron. er ofte reflex, uden at gaae 
paa Sætningens Subject. Exempel 1): De gave 
efter for de i dem opstaaende Lyster. Han vilde faae 
ham til at overgive sig til ham. Han fik Boghandler- 
ne til at tilstille ham Bogen. Som han viser i en af 
ham forfattet Psalme. Hans Maal var, at Menneskene 
skulde lære Guds Kald til dem at kjende. Da han 
havde udtomt enhver Gjenstand af mere Vigtighed for 
ham o: enhver for ham (ikke sig) vigtigere Gjenstand. 
Han opmuntrede Stænderne til at vælge hans Fiende 
Henrik til hans Eftermand. Han lod Naboens Folk 
tage hans Penge med sig. Exempel 2): Hans Broders 
Opgivelse af sine Fordringer. En Moders Ord til sin 
Datter. Han fandt ham i Strid med sig selv. Heroi
de fra Eleonore Christine til sin Mand. Grunden kan 
ligge i en slet Anvendelse af sine Skoleaar. Man be- 
mærkede hans Herredomme over sine Folk. Han fandt 
det urigtigt i sig selv. Man fandt ham hængende i sit 
Værelse. Tillid til sig selv er vigtig. Man bad ham 
forlade sig paa, at . . ,

Man finder iblandt to Reflex, i samme Sætning, 
hvoraf kun det ene gaaer paa Subject.: Gud söger at 
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foreue det i si n Fordærvelse ulykkelige Menneske med 
sig. lian befalede sine Folk at begive sig bort.

Subjectet kan i samme Sætning gjentages baade 
ved Reflex, og ved Ikkereflex.: Selskabet vil tilstille os 
sine egne og de paa dets Forlag udkomne Skrifter. 
Man finder Exempler paa, at Forfatteren har sat to Ik
kereflex. for eet Reflex, og eet Ikkereflex., fordi han 
har- troet, at Subjectet ikke kunde udtrykkes ved beg
ge Slags Pronom. i samme Sætning. Ex.: Senatet op
træderi dets hele det endnu levnede Betydning. (Mor
genblad.). (Villiam) blev udleveret til hans forrige, 
ved hans Grusomhed lemlæstede Amme.

(Borgens Veiledn.)
Og to Reflexiver for et Reflexiv og et Ikkereflexiv: 

Han gjör en i sine Tanker accurat Beskrivelse (af sin 
Tilstand). (Holberg). Paa hvilken Post han ligesom 
sin Formand erhvervede sig almindelig Höiagtelse. 
(Thue.) Den han med sin gjennem sit hele Liv frem- 
Jysende Nidkjærhed havde forestaaet. (Intelligentssed.) 
Læren om, at Reflex, forestiller Subjectet i den gram- 
maticalske Sætning, holder altsaa ikke Stik. Derimod 
lader sig vel Folgende fastsætte som Regel: Reflex, 
gj en tager Subjectet til det Ord, hvoraf det 
(med eller uden Præposition) afhænger, naar nem
lig dette Ord tænkes som Prædicat. Under den
ne Regel gaae alle de Exempler ind, som ovenfor un
der No. 1 og 2 ere anförte. En Moders Ord til sin 
Datter. I denne, som man kunde kalde det, uegent
lige Sætning ligger skjult en anden egentlig, hvor
efter Reflex, her er anvendt, nemlig: En Moder taler 
til sin Datter, Gaaer man ud fra en egentlig Sætning 
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med dens Subject og Prædicat, da kan den i Formen 
forandres paa flere Maader, idet den sædvanlige gram
matiske Betegnelse af Forholdet mellem dens Hoved
dele opgives, uden at dog Forholdet forsvinder for 
Læser og Tilhorer.

Prædicatet i en saadan uegentlig Sætning, der lig
ger skjult i Dele af den egentlige, fremtræder deels 
som abstract Substantiv, deels som Adjectiv eller et 11- 
gegjældende sammensat Udtryk, nemlig Præposition med 
Substantiv, deels som Verbum. Det hertil hörende 
Subject, som maa tænkes til af Sammenhængen, er 1) 
deels den samme Forestilling, der er Subject i den 
egentlige Sætning, hvoraf den uegentlige er en Deel, 
2) deels det ubestemte ”man"”, 3) deels staaer det i 
Nærheden af det uegentlige Prædicat.

Exempel til 1): Manden fulgte sin Sædvane, ved 
tidlig at gaae til sit Hjem eller ved tidlig Bortgang til 
sit Hjem. Reflex, staaer her ved de to uegentlige Præ- 
dicater gaae og Bortgang, fordi det gjentager for Fo
restillingen det, der maa tænkes som Subject til Hand
lingen gaae og Bortgang, ikke fordi det betegner Sub- 
jectet i den egentlige Sætning, hvis Prædicat er fulg
te; men da Subjectet baade til den egentlige og de 
deri liggende to uegentlige Sætningers Prædicat her er 
det samme Begreb, nemlig Manden, vilde Enhver bru
ge Refiexivet rigtig i denne Sætning, men paa de to 
sidste Steder maaskee af en urigtig Grund. Havde 
gaae eller Bortgang et andet Subject end Manden, da 
vilde sig nok endda kunne bruges, men kun om dette 
den uegentlige Sætnings Subject, og den egentlige Sæt
nings Subject, Manden, kunde inden den samme gram- 
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maticalske (egentlige) Sætnings Omraade komme frem 
igjen i Skikkelse af enten reflexivt eller ikkereflexivt 
Pronomfcn. Exempel: Manden dömte anderledes nu 
om tidlig at gaac (med Betydning: at mån t. gaaer) 
til sit Hjem eller om t. Bortgang til sit Hjem end (han 
dömte) i sine yngre Aar, Her har gaae og Bortgang 
faaet et andet Subject, nemlig det ubestemte’’man” og 
ikke ”Manden”, hvorimod det i Tankerne gjentagne 
Prædicat dömte foranlediger Brugen af Reflexiv i Be
tydning af II o ve d s ubj e c t e t. Videre: Manden for
kastede Forslaget om at begive sig tidlig hjem til ham; 
o: at man begav sig tidlig hjem til ham.

2) Ved Verber og ved Substantiver med verbal, 
tildeels og med adjectivisk Betydning, bruges Reflexivet 
til at gjentage Begrebet af det ubestemte Pronomen 
”man”, naar dette for Tanken forholder sig til Verbet 
eller Substantivet som Subject til Prædicat.

Exempel: At elske sin Næste er Pligt; Kjærlig- 
hed til sin Næste er Pligt. Naturligviis styrer Verbet 
(og Substantivet) i dette Tilfælde Reflex., hvad en
ten det er Subject, Object, Prædicat, Apposition el
ler afhænger af en Præposition i den egentlige Sæt
ning, hvoraf det er en Deel. Exempel: Han böd at 
elske sin Næste. At else sit Fædreland er ogsaa at el
ske sin Næste. Den vigtige Pligt at elske sin Næste 
sögte han at opfylde. Ved at elske sin Næste vinder 
man de Retskafnes Agtelse. Naar man her for Verbet 
elske sætter det ligegjældende Substantiv Kjærlighed, 
saa seer man, at Brugen af Reflex, bliver den samme. 
Og Substantiver med streng adjectivisk Betydning: Ret
færdighed mod sine Undergivne er Pligt = at man er 
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retfærdig. Derimod: Retfærdighed med dens Attri 
butter vidnede om Rettens Pleie; ikke = at man var 
retfærdig, vidnede . men = Retfærdighed og dens 
Attributter.

I det tredie Tilfælde staaer, som sagt, det uegent
lige Subject i Nærheden af det uegentlige Prædicat. 
Har nu det uegentlige PrædicatForm af Substa ntiv, 
da er sammes uegentlige Subject Attributiv til dette, 
almindeligviis Genitiv: Kongens Strid med sig selv 
a: Kongen stred med sig selv; en Moders Ord til 
sin Datter o: en Moder taler til sin Datter; hans 
Interesse for sit Fædreland; heri ligger skjult: Han 
interesserede sig for sit Fædreland.

Det er atter her ligemeget, hvilken Stilling den 
uegentlige Sætning indtager i den egentlige, om den 
er Subject, f. Ex.: Mandens Omsorg for sine Born var 
stor, eller Object, f. Ex.: Han roste Mandens Omsorg 
for sine Börn, eller staaer med Præposition, f. Ex.: 
Ilan var glad over Mandens Omsorg for sine Born, o. 
s. v.; men tages Mandens bort, da vil sine gaae paa 
Hovcdsubjectet og hans gaae paa Manden, om haner 
nævnt forud. Subjectet kan og gaae foran saaledes, at 
et Ord staaer mellem det og Prædicatssubstantivet: Han 
ansaa Manden for Herre over sit Sind = Manden var 
(troedes) Herre over sit Sind.

Er det uegentlige Prædicat et A d i e cti v, da staaer 
dets Subject foran eller efter i Form af Substantiv el
ler Pronomen, enten umiddelbart eller de have et el
ler flere Ord mellem sig. Ex.: Ole troede Manden 
nyttig for sine, men ikke for hans Venner (o: at 
Manden var nyttig for Mandens, ikke for Oles, 
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som her maa hede hans, uagtet dette Ikkereflexiv 
gaaer paa ”Subjectet,” som man siger, neml. paa Sub- 
jecteti den grammatiske Sætning); han fandt ham sys
selsat med sin Bog; han ansaa det for gavnligt i 
og for sig. Han betragtede det som velgjörcnde 
i sine Folger; B estr æ b el s e n, rosværdig i sig selv, 
blev hans Ulykke. Den i sig selv rosvær dige B es træ- 
belse blev hans Ulykke; sysselsat med sin Bog 
bemærkede han dem ikke.

Men: Ole troede det gavnligt for Ole (=det var gavn
ligt for Ole) maa da hede : Ole ansaa det gavnligt for ham 
(ikke sig), ligesom i det ovenfor an förte Exempel: Han vil
de faae ham til at overgive sig til ham, ikke sig til sig. 
Er endelig det uegentlige Prædicat et Verbum, da 
staaer 1) deels Subjectet umiddelbart foran, nemlig idet 
saakaldte Accusativ med Infinitiv, deels 2) staae en Præ
position eller andre Ord imellem.
1) Han saa ham gaae ind i sit Huus, o: at lian gik 

ind i sit Huus. Peer lod Ole kj ö b e sig Bogen, o: 
Ole kjöbte Ole Bogen; at Peer lod Ole kjöbe Bo
gen til Peer, kan altsaa ikke ogsaa betegnes med 
sig, men med ham: P. lod Ole kjöbe Bogen til 
ham.

2) Han opfordrede de Forsamlede til at begive 
sig bort, o: at de Forsamlede begave sig bort; ha 
tilfredsstillede hans Uyst til at kjende sine 
Slægtninger, o: til at han kjend te sine . . .
Det er i det Foregaaende viist, at Subjectet i den 

egentlige Sætning, naar denne i sig indeslutter eet eller 
flere Par Forestillinger, der forholde sig til hinanden 
som Subject og Prædicat, selv kan længere nede i Sæt- 
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ningen blive gjentaget ved et Ikkereflexiv, medens 
Subjectet i de uegentlige Sætninger gjentages ved Re
flex. Exempel: Han böd Manden at begive sig til lians 
Huns, a: Han böd Manden, at M a n d c n skulde begive 
sig til hans (Hovedsubjectets) Huus. At Manden skal 
begive sig til sit Huns, vilde betyde, at Manden skulde 
begive Manden til Mandens Huus. Mange vilde her 
efter Foleisen, som det heder, sige: til sit Huus, for- 
saavidt Sammenhængen alligevel ikke tillod Tilhoreren 
at tvivle om, hvilket Huus der meentes, altsaa skrive 
eller sige Andet end det Rette, hvor Feilen blot ikke 
gjör egentlig Skade. Men bruger man da den rette 
Form f. Ex. for Tal eller Kjön kun der, hvor en urig
tig Form vilde gjöre det Sagte uforstaaeligt? At folge 
Grammatikkens Regler er saa ofte unødvendigt for, at 
Læsere og Tilhörere kunne fatte Meningen, hvilket sees 
af, at man ret godt forstaaer den aldeles Ulærdes 
Skrift, og Udlændingens Tale, skjönt de ofte stöde an 
mod Grammatikkens Regler.

Bruger man nu Reflex», snart hvor der skulde staae 
Reflex., snart hvor der skulde staae Ikkereflex., da fo
rebygger, som sagt, Sammenhængen gjerne Misforstaa- 
else, men ofte opstaaer andensteds Misforstaaelse net
op deraf, at Reflex, ikke bestemt holder sig til sit ret
te Gebeet, nemlig at forestille eller gjentage det Ords 
Subject, hvoraf det selv afhænger, ligemeget om dette 
tillige er Hovedsubjectet, eller efter sædvanlig Tale
brug Sætningens Subject, eller ikke. Exempel: Præ
sten var glad over Mandens Omsorg for sine Born 
(skal betyde: Manden drog Omsorg for sine, ikke Præ
stens Börn.) Men finder man nu iblandt, at sine an- 
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densteds ofte er brugt saaledes, at det her ligesaa gjer
ne kan betyde Præstens, idet man ofte har ladt Reflex, 
gaae paa II o ve d sub j e c t e t, medens det afhænger 
af den uegentlige Sætnings Prædicat, da spildes 
ved en saadan regellos Anvendelse af Reflex. deuFor- 
deel for Tydeligheden, som deri ligger. Især findes 
Reflex, hyppig brugt i Accnsativ med Infinitiv, hvor det 
ikke skulde bruges. Herpaa nogle Exempler af Munchs 
Mythologi.

Side 186. Han (Kongen) tillod en Guldsmed at 
beile til sin Syster Helga. Da Guldsmeden ikke vel 
kan antages at faae Lov af Kongen til at beile til 
Guldsmedens Söster, maa man tænke paa Kongens 
Söster, enten der staaer sin eller hans eller endog blot 
Sösteren. Förste Subject og Prædicat: Han tillod; an
det (uegentlige) Subject og Prædicat: Guldsmed beile, 
og i egentlig Sætnings Form: at Guldsmeden beilede; til 
sin Söster skulde altsaa være Guldsmedens Söster, og 
at Meningen fattes alligevel, skal man ikke takke Re- 
flexivet for. Sammesteds 189. Hagbard bad Bodde
len hænge hans Kaabe i Galgen. Da hans her bety
der Hovedsubjectet Hagbard, skulde det efter Lighe
den med foregaaende Ex, have hedt sin, men da sin 
her efter Rimelighed ligesaa godt kunde betyde Bod
delen, er Forfatteren her bleven nödt til at skrive 
rigtig.

Sammesteds 191. Starkad fik Had ved sit Guld 
og sine Overtalelser til at paatage sig det Arbeide at 
halshugge ham. Sit, sine og ham betyde jo her Stark
ad; thi foran ham er indkommet et nyt Verbum, alt
saa et nyt Prædicat, og sig for ham her vilde altsaa 
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betegne Subjectet til dette Prædicat, nemlig Had, lige
som det sig, der staaer efter paatage. Derimod Side 
195. Rok vikle tvinge Agnar til at egte sig, □ : tvinge 
Agnar til, at hun ægtede ham. Man seer allerede af 
disse Exempler, atForfattercn ikke engang har fulgt den 
Regel, at bruge sigom den uegentlige Sætnings Subject 
saa sjelden, som Tydeligheden tillader det, og om det 
egentligeSubject saa o fte,som den tillader det; han kun
de jo gjerne have sagt: Han fik Had til at paatage sig det 
Arbeide at halshugge sig, og man maatte alligevel ved 
sig have tænkt paa Starkad .ligesom i sidste Exempel 
paa Rok, da Ingen lader sig betale for at halshugge 
sig selv, ligesom Ingen gifter sig med sig selv. Her 
endnu nogle Exempler, deels rigtige, deels urigtige. 
Sammesteds Side 22. Odin befalede Guderne at brin
ge dem (Fenrer, Jormungand og Hæl) til ham o: Odin. 
Side 80. Odin befalede ham at forsöge sin Lykke. 
Side 80. Odin bad Loke stjæle det til sig o: Odin.

SideSa. Hermod bad |Hel lade] | Haldor ride| til
bage med ham o: Hermod.

Side88. Odin bad |Vidar lade| [Loke sidde] hos 
sig o: Vidar.

Side 96. De bade ham tale lidt med dem(dem = 
de, som bade.)

Side 63. Thor indbod Bonden med hans Kone, Sön 
og Datter til at spise med sig, men bad dem at ka
ste alle Benene fra sig paa Bukkeskindene.

Side 70. Öger bad hiin (Thor) at hente ham (o: 
Oger) en Kjedel.

I flere Grammatikker læres, at sig i Accusativ med 
Inf, betyder Subjectet til Infinit, og ikke til det sty
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rende Verbum finit,, men Regelen fölges ikke, uden 
det falder af sig selv, f. Ex.: Jeg saa Drengen speile 
sig, hvor baade den grammatiske Personlighed og Me
ningen forbyde at forstaae sig om Hovedsubjectet; deri
mod: Han lotl ham komme ind i sit Huus, er efter den 
vaklende Brug af Reflexiv tvetydigt, men vilde ikke 
være det, naar sig altid holdtes til at gaae paa det 
Prædicats Subject, hvoraf det styres, og i intet Tilfæl
de paa noget andet Ord.

Bojesen indrömmer i sin Grammatik, at Brugen 
af Reflexiv i dette Tilfælde kan. volde Tvetydighed 
og anförer som Ex,: Han saa Karlen lobe med sit Töi. 
Dog er det ikke, som han siger, blot ved Infin. CAccus. 
med Infin.), at saadan Tvetydighed kan opstaae, men 
ogsaa hvor den uegentlige Sætnings Prædicat er et Sub
stantiv eller Adjectiv. Ex.: Han önskede ham Seier (o: 
ham at seire, —• at han seirede) over sine Fiender. 
Herren fandt Tjeneren omhyggelig för sit Bedste, (for 
Tjenerens eller Herrens?)

Naar man nu ikke havde andre end egentlige Sætnin
ger, og altsaa de i de egentlige indesluttede uegentlige 
overförtes i de förstes Form, vilde det vistnok være 
meget let at bruge Reflexiv rigtig. Imidlertid findes der 
Feil i Brugen af Reflexiv ogsaa i saadanne Sætnin
ger, som ikke indslutte i sig nogen uegentlig Sæt
ning, idet Reflexiv bruges for Ikkereflexiv 
og Ikkereflexiv for Reflexiv, ligesom Nogle, 
der i Regelen skrive de-dercs for de sine, nu og da 
alligevel igjen skrive de-sine. Ligesaa finder man sin, 
sit til Subjectet, medens det dog skulde bruges iste
denfor Subjectet, og dette derimod udelades.
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Exempler: Beskue Skaberen i sine (a: hans; gaaer 
paa Objectet) Skabninger. (Bastholm). Forstyrre 
Gubben i sin Ro. (Øhlenschlæger).

Örnen sagde, at hvis de vilde give den sin (o: Ör
nens) Andeel. (Munchs Mythol. Side 58).

Og steg Folket nu ogsaa i dets egen Overbeviisning. 
(Morgenbladet).

I Anledning af, at den efter dens eget Önske . ... . 
(Thue).

De-sine og de-deres i samme Betydning findes ofte 
hos (Professor) Munch, f. Ex. Mythologi, Side 7, 42, (43 
Side derimod de-deres for de-sine 4 Gange) 44, 55, 77, 
88, 95, 98, og hos Thue, hvorpaa Exempler nedenfor; nu 
og da hos f. Ex. Henrik Wergeland og N. M. Petersen.

Blaa som sine egne Fjorde sidde de der vester- 
fra; (a: Blaa, som sine egne Fjorde ere blaa! (Hen
rik Wergeland). Han er större end sin Broder, a; hans 
Broder. (Reflexiv til Subjectet).

Nogle Exempler paa, hvorledes den foran opstil
lede Lære om Reflexiv tager sig ud i Anvendelsen, vil
le nu blive meddeelte.

Han har flere Venner end sin Broder.
Han har flere Venner end hans Broder.
Sin gaaer jo tilbage paa Subjectet; det kan altsaa 

ikke staae som Tillægsord til det. Förste Exempel 
betyder altsaa, at han har sin Broder til Ven og des
uden flere end ham; sin staaer altsaa her som Tillægs
ord til Objectet. Meningen af andet Exempel er: Ilan 
har flere Venner, end hans Brodér (nemlig har Ven
ner). Sorø sin Brodcrsön kjendte han ham godt er 
noger Andet end som hans Brotlersön kjendte han ham 

4
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godt. I förste Tilfælde er Brodersöii Object. Ilan 
kjendte ham, som man kjender sin Broders. Brodersöii 
er her den, som fejendes. I andet Exempel er Bro- 
dersön Subject, altsaa den, der kjender.

Enhver Störreise er saa stor som sig selv (B. 
Holmboe); skal være: som den selv (nemlig er stor). 
Sig er her brugt som Subject. Derimod: Han fandt 
ikke Broderen saa stor som sig selv; her er sig Ob
ject, = som han fandt sig selv.

Han lod dem tilstilles ham = at de tilstilledes 
ham, ikke sig; men ved Atraction: lian lod sig dem 
tilstille; thi her er ham blevet Object for Hovedverbet, 
medens det för afhang af et Biverbum i Sætningen; 
det maa altsaa blive sig. Ligesom herObjectet i den 
afhængige, uegentlige Sætning forvandles fra Ikkere- 
flexiv til Reflexiv, idet det ved Attraction flyttes ind i 
Hovedsætningen, saaledes flyttes som bekjendt også 
Subjectet i den uegentlige Sætning ind i Hovedsætnin
gen. Ex.: Hanlod, at han (selv) gled ned; ved Attraction: 
Han lod sig glide ned. Han gjorde det sig selv ubevidst 
eller sig selv uafvidende har derimod ikke Reflexiv paa 
Grund af Attraction; thi omstillet skulde det hede: Han 
gjorde det uafvidende af, eller ikke vidende af sig selv.

Han berövede ham sine (o: Subjectets) eller ham 
hans(Objectets) Böger. Denne lærteham sin(Subjectets) 
Kunst; denne lærteham hans (Objectets) Kunst, o: den 
Kunst, han siden har udövet.

Forældrene overlade Börnenetil sig (o: dem) selv. 
Han tyede til John, sin (ikke hans) Nabo, Relativsæt
ningen er her oplöst, og dens Indhold indgaaet som 
Deel i Hovedsætningen. Hans (som var hans Nabo)
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bliver altsaa sin, da hans gjengiver Subjectet og styres 
af Prædicatet i den egentlige Sætning; fuldstændig: 
Ilan tyede til John, han tyede til sin Nabo. Ligesom 
ved end, som, ligesom, saaledes kan der og ved uagtet, 
til Trods for, med Hensyn tit, i Henseende til, med, 
paa Grund af opstaae Betænkeligheder angaaende Re
flexiv, Ved de tre forste kan man vel ikke si
ge, at enten Reflexiv eller Ikkereflexiv er absolut 
rigtigt. Det maa komme an paa, om man tænker 
paa det ubestemte man eller paa et Ord af Sam
menhængen som Subject til de Verber, der ligge i 
uagtet, Trods, Hensyn og Henseende. Uagtet sin Fat
tigdom var han tilfreds; jfr. under, i, med sin Fattig
dom var han tilfreds. Ole var tilfreds med Peder uag- 
tet sin (Oles) eller hans (Peders) Knarvurrenhed. Li
geledes kan man ved Construction af uagtet tænke paa 
formedelst: Formedelst sin Styrke var han farlig: uag
tet sin Styrke var han ikke farlig. Med Hensyn til 
sine mange udstandne Lidelser o: naar han saa hen til 
sine . . .) kunde han kalde sig; med Hensyn til hans 
(o: naar man tager Hensyn til hans), kunde han kal
des. Ved med kommer det an paa, om dette Ord 
betyder omtrent det Samme som og; thi da maa Or
det efter ”med” betragtes som Subject, om Ordet for
an er det; men foran et Subject kan jo Reflexiv 
ikke staae. Han med hans Broder indfandt sig = Han 
og hans Broder; men: Han med sine Brödre indfandt 
sig = han medbragte sine Brödre, hvor Brödre altsaa 
ikke er Subject, og det skulde vel helst hede: Han 
indfandt sig med sine Brödre, Ligesom man ved Con- 
structionen af uagtet kan tænke paa Analogien med for- 

4*
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medelst o. s. v., saa kan man sammenstille uden og 
med: lian har gjort det med (uden) sin gode Villie.

Fremdeles ere Forfatterne i Forlegenhed, naar 
Subjectets Forestilling skal gjentages, efterat en Præ
position er kommen til det, men för noget Prædicat 
er kommet til, hvilket sees af, at her snart bruges 
Reflexiv, snart Ikkereflexiv. Exempler: Salomon i 
al sin (al hans?) Herlighed. Livet i sin (eller dets?) 
Sammensætning er Fremstillingens Gjenstand.

Men lægger man Mærke til, at baade et Subject 
og et Prædicat til dette Subject maa være tilstede for 
Tanken, förend Prædicatet kan have Noget at styre, 
der da, om det er et Pronomen, der betegner samme 
Prædicats Subject, bliver et Reflexiv, da kan her 
ikke bruges Reflexiv, saasom kun et Subject, men 
intet Prædicat er nævnet; altsaa: Livet i dets Sam
mensætning . ., Salomon i al hans Herlighed. Det Sam - 
me gjælder da om Prædicatet: Balder er Uskyldigheden i 
dens (ikke sin) störste Skjönhed. Dette kan yderligere 
indsees, naar man anbringer de her anförte Subjects- og 
Prædicatsordfoininger i andre Stillinger: Den fremstiller 
Livet i dets (ikke sin) Sammensætning; eller med Præpo
sition foran: Han er nöie bekjendt med Livet i dets Sam
mensætning. Brugte man her Reflexiv, gik dette jo ikke 
paa det Ords Subject, hvoraf det (Reflexivet) var af
hængigt, men paa et andet Ord i Sætningen; men efter 
den Analogi kunde Reflexiv gaae paa h vilk e ts o m- 
helst Ord i en Sætning, altsaa ikke paa intet Ord uden 
Subjectet, men paa ethvert Ord, iberegnet Subjectet, o: 
dets Brug som Reflexiv maatte ophore.

Uskyldigheden (altsaa her Subjectet) i dens fulde
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Skjönhed besidder megen Magt. Derimod: Livet, mang
foldigt i sin Sammensætning eller det i sin Sammen
sætning mangfoldige Liv. Her har man nemlig et Præ
dicat mellem Subjectet og det styrede Ord, og da det 
styrede Ord gjentager Subjectet, bliver det her Re
flexiv.

Nogle Feil skrive sig maaskee fra den tydske Bi
bel eller fra Latinen: Gud skal betale Enhver efter 
sine Gjetninger (a: hans; Dativ; nach s ein e n Thaten?) 
Give Enhver Sit (□: hans; suum cniqve, ikke ejus). 
Enhver skal vederfares sin (o: hans) Ret.

Andre Tilfælder, hvis Behandling vil kaste Lys paa 
Hovedregelen, ere folgende. De gjorde Billederne lige 
med sig (o: at Billederne bleve lige med sig o: Billed.), 
eller med dem (Billedmagerne) i Störreise.

Den kommer tilsyne i Behandlingen af hans Ar
beider; derimod: Den kommer tilsyne i hans Behandling 
af sine Arbeider (a: i, at han behandler sine Ar
beider).

Han hindrede dem under der c s Forhandlinger. Han 
hindrede dem under Forhandlingerne om sine An
liggenderfa: under, at d e fo rh a n d 1 e d e sine).

Skaffe En Raadighed over sin Formue (o: at han 
raader). De sporede Erindringen om hendes Lege
broder (f. Ex. hos Andre). .

De sporede hos hende Erindringen om sin 
Legebroder (a: at hun erindrede sin Legebroder).

Strax i Begyndelsen af sin Regjering foretog han 
Valg = Han foretog Valg i sin Regjering.

Strax i Begyndelsen af hans Regjering foretoges 
Valg.
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Mande» bemærkede Striden (Prædicat uden Subject) 
med hans (ikke Mandens) Naboer.

Manden bemærkede Soldatens Strid med sine 
Naboer, o: at Soldaten stred med sine Naboer.

Den giver Fred (Tilfredshed) med sig selv (o: at 
man er tilfreds).

Han fandt Manden i Strid (o: stridende = at han 
stred) med sig (o: Manden) selv.

Han gjengav ham det Tabte, Freden med sig selv 
= han gjengav ham det Tabte, han gjengav ham Fre
den med sig selv = at forliges med sig selv-—at han 
forligedes med sig selv.

Han vil ikke indsee Urigtigheden af sin Paastand.
Anden Ordstilling kaster ofte Lys paa Sagen: Han 

vil ikke indsee s i n Paastands Urigtighed. Men Paastand 
og Urigtighed tilsammen kunne igjen forbundne som 
Subj. og Præd. styre Reflex., der da ikke gaaer som 
dette forste paa han, men paa Paastand: Han vilde ik
ke indsee sin Paastands Urigtighed i sine Conseqven- 
ser (o: at Paast. er urigtig i sine Conseqv.).

Han fandt Rosen i dens (o: Objectets, ikke sin) 
fulde Skjönhed. Men: Han fandt Rosens Skjönhed (□: 
at Rosen var skjön) paa sit Höieste. De begave sig 
til John, sin Nabo = de begave sig til sin Nabo John z= 
de begave sig til John, en Nabo af sig. Apposit. bör 
ansees som det andet Object, og naar man springer 
det forste forbi, saa seer man let, at sin maa bruges: 
De begave sig (til John,) til en Nabo af sig.

Forstyrre sin Fader i hans Ro i sin Grav (a: i, at 
han har Ro i sin Grav).

Heroide fra Eleonore til sin Mand, naar man i
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Heroide eller Brev tænker paa Handlingen at skrive; 
— Eicon. skriver til sin Mand. Men man kan vel og 
uden dette Hensyn construere: Heroide f. El, til hen
des Mand, ligesom: En Moders Ord til hendes Datter.

Han fandt det bestemmende Maal for hans eller 
sin Tid; hvis for hænger nærmest sammen med be
stemmende, heder det for hans—det for hans Tid 
bestem. Maal; men det kan og hænge sammen med Maal, 
som om ”best.” ikke stod der.

Et verbalt Substantiv maa altid tages i activ Be
tydning, og det deri liggende Verbums Object maa alt
saa ikke tænkes som Subject i den Sætning efter hvis 
Indretning man vil bruge Reflexiv; thi i dette sidste Til
fælde faaer man ud en Brug af Reflexiv, som strider 
mod den almindelige. Han var omhyggelig for Bevarelsen 
af sin Nationalitet, fa: for at han bevarede sin Nat.); 
ikke passivt: For at Nationaliteten bevaredes;thi da faaer 
man: Han var omhyggelig for Bevarelsen af hans Na- 
tionatitet og i omvendt Ordstilling: Han var omhygge
lig for hans National. Bev. Men nu kan man sige: Han 
var omhyggelig for sin Faders Ære, ligesom: Han var 
omhyggelig for sin Fader. Heraf sees, at det ikke 
gjör Noget til Sagen, om det Ord, hos hvilket Re
flexiv eller Ikkereflexiv staaer, styres af et andet i 
Genitiv eller ei; altsaa kunde heraf bevises, at det 
var rigtigt at sige: Ilan var omhyggelig for hans (a: 
Subjectets) Nationalitet; altsaa havde man beviist, at 
Reflexiv og Ikkereflexiv var det Samme. Fremde
les: Han indsamlede dette til Bestridelse (til at bestri
de) af sine Udgifter.

Man kan erhverve Alt, hvad der til Livets Op
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hold for sig og Sine er fornødent (Threschow), o: til 
at opholde Livet; Subjectet er man: til at man ophol
der Livet. Gjorde man nu Objectet for opholde, her 
Genitiv objectivus, til Subject ved passivt Verbum, 
saa fik man den Construction: til at Livet opholdes 
for En og Ens, altsaa egentlig: til Livets Ophold for 
En og Ens (man og mans).

A. hörte B’s Forbandelse over sig, o: at B. forban
dede sig; over ham er enten over A. eller en Anden, 
som Sammenhængen fordrer.

Han gav Anledning til hans Udvikling.
Han gav ham Anledning til sin (o: at h a n an- 

ledigedes) til sin Udvikling.
Han gav Anledning til hans Udvikling af sine 

Evner (a: at han udviklede sine Evner).
Han forsonede ham med hans Skjæbne, Man maa 

kun indrette Constructionen efter de Materialier til Sub
ject og Prædicat, som ere tilstede. Vilde man i Tanker
ne ombytte forsone med ”gjöre forsonet”, saa fik man 
sin for hans Skjæbne: Han gjorde ham forsonet med 
sin (at han forsonedes med sin) Skjæbne. Men paa 
den Maade kan og bevises at: A. gav ham sine Böger, 
ogsaa kan hede: A. gav ham hans (A.’s) Böger, naar 
man for gav tænker sig Ordene gjorde, at han fik.

De Tilfælder, som ikke lade sig bestemme efter 
de her givne Exempler, ville være saa sjeldne, at man 
maaskee vil kunne skrive en heel Bog uden at stöde 
paa eet af dem. Tvivl kan vistnok opstaae om, hvor
vidt afhængige Dele af en egentlig Sætning rettest bör 
betragtes som Dele af en uegentli" Sætning, og altsaa i 
Tankerne forenes for at lægges til Grund for Brugen af 
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Reflex., eller om man i et givet Tilfælde kan lade Re
flex. gaae paa den egentlige Sætnings Subject. Men 
disse faa Tilfælder kunne undgaaes paa samme Maade 
sorn anden Tvetydighed eller Uvished, nemlig ved at 
forandre den i Tankerne foreløbig antagne Construct., 
för man udtaler Stæningen.

Næsten alle de ovenfor brugte Exempler ere ud
skrevne af Böger, hvilket enkelte Gange er tilkende
givet ved Anförelse af Forfatterens Navn. Den, der i 
nogle Dage vil under sin Læsning tage stadigt Hensyn 
til, hvorledes Reflexivet er anvendt, vil da selv kunne 
overbevise sig om, hvor hyppig der i vore Böger fore
kommer endog meget aabenbare Feil. Imidlertid hid
sættes nogle Exempler, hvis Forfattere og Findested 
mere eller mindre nöiagtig angives, for at man uden 
lang Sögen kan faae noget Begreb om Beskaffenheden 
og Mængden af de Feil, som i Reflexivets Brug begaa- 
es, hvorhos dog et og andet rigtigt Exempel ogsaa 
hidsættes for Modsætningens Skyld. Mange Exempler 
ere noget forkortede og ellers forandrede, f. Ex, Pron, 
ombyttet med Substantiv; kun er Forfatterens Brug af 
Reflex, altid tydelig fremtrædende.

Paa de förste 150 Sider af Holbergs Moralske Tan
ker findes folgende Exempler:

Han overlades til hans Creditorer (efter Sammen
hængen er hans == Subjectet).

At hun udi hendes (o: sin) Velstand , . .
Hvis hun havde ladet hendes Beiler bie, . . .
Han skal indlægge sig et Navn efter hans (o: sin) Död.
Han tillader Bevæbnede at reise gjennem sit (o: 

hans) Land.
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Det er godt i Henseende ti) (a: i, efter, ved) dets 
egen Valeur.

Lucretia mishager hendes Mand.
Man fandt ham hængende udi hans Sovekammer.
De Fattige sukke, naar de see de Rige age i for

gyldte Vogne og bestænke sig (a: dem, de Rige be
stænke dem) med Skarn.

Julianus hörte Nogle at heromme sig (a: ham, ef
ter Sammenhæng.; Nogle berömte ham).

Da Sygdom formedelst dens Langvarighed taber 
sin Styrke.

En Anden inviterer Folk til at höre sin Stemme.
Jo tykkere Skyer finder man at möde sig.
Gjör en i sine Tanker accurat Beskrivelse . . .

Af Matthæi Evangl.
Han lod ham komme til sig (a: til ham).
Förte ham i s i ne Klæder (a: i hans Klæder). I æld

re Böger forekommer især hyppig hun — hendes for hun 
— sin, maaskee paa Grund af, at det i det idelig hörte, 
læste og efterlignede Tydske heder sie — ihrer (a: hun, 
hendes) for sie — sein.

Af ”Fædrelandet”.
Hertugen, hvis seneste Færd paa hans Slot Avi

sen anseer o. s. v. (a: Hertugen færdedes paa sit Slot).
Hertugens Forbindelse med hans (a: Hertugens) 

tidligere Modstandere (o: Hertugen var forbunden meil 
sine Modstandere).

Örsteds Bekjendtgjörelse om sine Taler (a: Ör
sted bekjendtgjör om sine Taler). Jfr. forrige Ex
empel: Genitiv. Subst. hans; Genit., Subst., sin.

For at vise en Anden, hvorlidet sikre f. Ex, vore 
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Dagblade ere i Brugen af Reflex., bestemte jeg mig en
gang til at optegne Exempler af næste Dags Morgen
blad og den Constitutionelle; den næste Dag var den 
26de Octbr. 1846. Exemplerne ere tagne af begge Bla
des förste Halvdeel. Rigtige Ex. ere og tagne med for 
Modsætningens Skyld og til Sammenligning.

Af Morgenbladet.
Vore Skoler have vundet ved sin Stræben efter at 

tilegne sig ...
Tidsaandens Fordringer hvile i sin Grund paa rig

tige Principer.
Englands Skoler have formeget Engelsk i sine Ind

retninger . .
. . underkaste Underviisningsvæsenet i alle sine 

(o: dets, Obj.) Enkeltheder en Dröftelse.
Forældre raade Bod derpaa ved at antage private 

Lærere til deres Börn, o: at de antage til sine Borti.
Discipelen taber Blikket for Videnskabens Afdelin

ger i sin (o: deres) Heelhed.
De kunne indrette sin Læsning derefter.
Hans Lyst svækkes ved den idelige Fölelse af sin 

(rigtig; = han foler sin) Underlegenhed.
. . . lade Discipl. overlæse deres Lectier. 

Af den Constitutionelle.
Han er indtraadt i det tredie Stadium af hans (o: sil) 

offentlige Liv. (Omstillet: i sit offent). Livs Stadium).
Nationen (Folket?) foler Interesse for dets (o: sin) 

gamle Historie.
Han (Lerche) benævner Lcndermænd for sin (u: 

Lændermændenes, ikke Lerches, altsaa deres) Tids 
Juristerimænd.
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Æselet lod Roveren siaae sin (a: at Roveren slog 
dets, Æselets) Herre ihjæl. (Citat af Lerches Bog).

Af Times Læsebog.
I denne bruges af Udgiveren selv fordetmeste 

de-deres for de-sin, men de-sin forekommer dog ved 
Inconseqvense ikke saa sjelden. De-sin har Udgiveren 
paa et ParSteder rettet til de-deres, medens han selv, 
som sagt, andensteds nu og da skriver saa, og lader den
ne Form ellers urettet staae hos Forfatterne.

(Fortalen). Andre, som bedre vilde have afspei- 
let sin Forfatters . . .

De have drevet deres Udelukkelsessytem saa 
vidt . . .

De have erholdt Garanti for Bevarelsen af sin Na
tionalitet.
Side 21. Saa den i sin fulde Herlighed. ),8 XRahbck).

„ „ Regn fængslede ham i sit Hjem. )
,, ,, Retfærdighed med dens (rigtig) Attributer

vidnede . . (Cl. Fasting).
„ 24. Paa Grand af denne dens Bestemmelse er 

den indskrænket. (Thue).
„ 55. De havde slaaets med Kjæresterne sine.

(Asbj. og Moe).
,, 56. Dahun med sin Mand arbeidede .. )
,, ,, Hun saa sin Datter at spadsere ved \ (A.Faye).

sin Side. j
„ 60. Keiseren med sine Cavalerer kom . .

(H. C. Andersen).
„ 62. Guri Kunnan tillod dem at opholde sig i 

hendes Bolig (see 56). (A. Faye).
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mod sig. i 8
De saa sig forraadte af deres Konge, t g.

Side 73. De fremstille det virkelige Liv ) 
med dets Personer. i

„ 73. Det er det hele Livsmaskine- I

n 5,

ri i sin Sammensætning, som \ (Time).
Romandigteren fremstiller. 1
Et Heelt, der afspeiler Livet i i

„ 76.
dets forskjellige Retninger. )
som med al dets Simpelhed A

„ 77.
forekommer mig rorende. ?

„ S (M. Hansen),
saa Harald staae for mig i i

„ 82.
sin Ætling. J
Hun sammenlignede den med hendes Fæ

' „ 89.
stemands Mæle. (Blicher).
de charmere dem.. \

„ 94. Hun saa en Kreds 1 1

„ 95.
böiet over sig. 1 \(C, Bernhard).
Han nödte mig til | 56 og 62.1

„ 97.
at dandse med sig. ) )
tvang en Bonde til at tage sin (o: Bondens)

„ 119.
Hest. (H. C. Andersen).
skabe Personer som Repræsentanter (o: re

,, 124.
præsenterende hans) for sine Ideer. (Thue). 
Hæren reddes af d e n s Stilling. )

„ 125. Hæren havde Fiender at bekjem- \ (Molbech).

„ 127.
pe i dens Mængde. 1
Saa Orlogsmand, med 3 Fartöier i sit Kjöl-

„ 130.
vand, nærme sig. (J. Aall).
Kongen löste Folket fra dets Eed og Pligt / & ® ® fz—X

,, „ De erkjendte ham befriet fra sine Pligter.
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Side 130. Til ham havde vore Forfædre overantvor- 1 s 
det sig og sine Efterkommere med alt | 
deres Gods. /

„ 131. De satte sig i Skjul for at give ham Tid til 
at komme dem nær, (Malling).

„ 145. Naturbeskriveren skildrer Egne—efter de-A 
res Egenskaber.

n ii Den skildrer en Classe af Mennesker i sin 
characterist. Eiendoml. (jfr. 73). )

„ 157. Han vil faae Begreb om det sydlige Liv i 
al sin Glorie. (IL P. Holst).

„ 160. Islænderne havde sine Egenheder og Jyder
ne. sine. (N. M. Petersen).

„ 163. Gud skal betale Enhver efter hans Gjer- 
uinger. (Mynster).

„ 169. De have Uskyldighed i deres Træk. x
77 77 De ere slette nok til at drive deres Born. i
77 77

„ 170.
MangeForældre drive Hæleri med sineB.
För de have seet sin Afkom. (I Bladet [ 
for Arbeidsclassen, hvorfra dette Stykke 
skal være hentet, staaer de-sine alle 1 ~ 
fire Gange; men i Wergelands Læsebog l-S 
staaer to Gange de-deres og to Gange | 
de-sine ligesom i denne Bog). '

„ 171. Thema gjennemgaaes fra dets forskjellige 
Synspunkter. (Thue).

„ 173. Medbeiler, den vil have indskrænket i sin )
1 3Virksomhed. 1 '

„ m Seer du den rasende Krig med alle dens ( g
Odelæggelser. IV
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Side 173. Enhver vederfares hans Ret. 1
( (Mynster).„ 176. ikke ladet dette vederfares sig. )

„ 217. Hvori en Nations Liv i dets forskjellige \ 
Retninger afspeiler sig. (jfr. 73, No. 2).

„ 233. skildrer hvert af dens Momenter i sin 
Tilbliven. (jfr. f. Ex. 73, No. 3).

,, „ Styrelsen förer dem til en med sine 
Planer stemmende Udgang, l'n

„ 234. Stillinger . . . sætte lians Latterlighed / 
i sit fulde Lys.

,, 234. for hvilke de paa Grund af deres For
kerthed.

,, 253. Enkelte havde erhvervet sig Berömmel
se hos sin Samtid. ]

„ 256. Han bad Alexander laane sig hans (o: ham 
sin) Sabel, (Holberg).

„ 258. De beklage ikke dem selv. (jfr. 89).
„ „ Staten ved at paaskjönne dens dydigste

Borgere. (Begge disse Feil ere indförte i 
Stykket af Udgiveren, idethan har omskre
vet Holberg).

„ 431. Da de nærmede dem Linien.
,, 274. Kone, som er opsætsig mod hendes Mand, 

(J. S. Sneedorfl').
,, 274. Beskue Skaberen i sine Skabninger, 

(Bastholm).
,, 366. Det gaar Araberen i sinörk, Bjergboe- ' 

ren paa sit Fjeld.
„ 361. Han lod Ali gaa indi si n(o: Mandens)Hytte.,
,, 380. kom ham til at tabe sin Fatning. )
,, 381. Ilvis deres Tegninger kunde i sin Fuld- ) 

endelse have været fremlagte. |

Ö
blnschl, 

(K
ruse).
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Side396. linn troede hele Verden uddöd om- \ 
kring sig. I

„ „ Hun bad Gud tage hendes Sjel til sig. \g
„ „ hun — for at lade Kirkeklokken udtone | g

hendes Kummer. J
„ 399. Han fortjener höi Plads formedelst sin Frem

stilling af sin Videnskabs Resultater. (Thue).
• „ 422. Paa hvilken Post han ligesom sin Formand 

erhvervede sig . . (Thue).
„ 424. Han opsögte Luther i hans Hjem. (H.N.Clausen).

Sætter ham i Stand til at gjöre de mest halsbræk
kende Spring i h ans (o: sin) Nationaldands. (Hansteen).

Sætter ham i den Nødvendighed at liqvidere hans 
(o: sine) Handelsforretninger. (Dansk Folkecalender).

Han havde bedet Gud bevare sig for at see Blod 
udgydes for sin Lære. (A. Lassen). Parviis Subject 
og Prædicat: Han — bede; Gud — bevare (sig= Gud?) 
Blod — udgydes (sin Lære — Blodets Lære?) I Lig
hed med Begyndelsen af dette Exempel skulde det 
(396) anförte: Hun bad Gud tage hendes Sjel til sig, 
have hedt: Hun bad Gud tage sin Sjel. (og da maatte 
kanskee til sig have hedt til ham?)

En Kjækhed, som han ansaa grundet i sin og sine 
Venners Kraft. (A. Lassen). Parviis: Han — ansaa; 
den—-(var) grundet (altsaa i hans og hans Venners 
Kraft).

At Reflexiv i ældre Sprog, f. Ex.' Latin og Old- 
norsk, bruges urigtig nu og da, gjör jo endda ikke Fei
lene gode i vort Sprog. Og hvad der maa ansees for 
Fei), er her ikke fastsat vilkaarlig, men udledet af Re-
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flexivets Natur. Men da denne ikke kan antages at 
stride mod sig selv, maa de med den uforeenlige Til
fælder betragtes som Udskeielser fra det Ægte og Op
rindelige og saaledes forkastes.

Paa Skolens Rectors, övrige Medlæreres og egne Veg
ne giver jeg mig den Ære, herved at indbyde Discip
lenes Forældre og Foresatte samt enhver Anden, der 
interesserer sig for Underviisningen, til at overvære 
den offentlige Examen, der tager sin Begyndelse Man
dagen den 28de Juni og fortsættes de folgende Dage i 
den Orden, som vedföiede Tabel udviser.

&. ^nubsen.
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folgende Elever afgaae i indeværende Aar fra Skolen 
til Universitetet:

1. BIDENKAP, Johan Lauritz, 18 Aar gammel, Sön af 
Undertoldbetjent I, Bidenkap i Christiania.

2. GRIMSGAARD, Christian Martin Theodor, 17 Aar 
gammel, Sön af Overtoldbetjent G, Grimsgaard i 
Sarpsborg.

3. GRIMSGAARD, Jens Peter Börhildus, 20 Aar gam
mel, Broder af den forrige.

4. HARTMANN, Hans Karenins, 18 Aar gammel, Sön 
• af Fuldmægtig A. Hartmann i Christiania.

5. STANG, Johan, 17 Aar gammel, Sön af Sognepræst 
Th. Stang i Botne.

— —-----



EXAMENS-TABEL 1847.

Examen begynder hver Formiddag Kl. 8 og hver Eftermiddag Kl. 4,

Dage. Formiddag. Eftermiddag* Dage.
- - -- —

F ormiddag. Eftermiddag.

Mandag

den 28de Juni.

7 og 6 Classe 1
’’ ) Lat. Stiil.
4 — |3 — J
2 — Religion. Vogt.

7 Classe. Fransk og tydsk Stiil. SB
S — Religion. Vogt.
1 — Historie. Magnus. j| Lover dag

den 3die Juli.
«S®'

7 og 6 Classe. Mathem. Od én.
5 — Hist, og Geogr.Magnus.
4 — Græsk. Brock.
3 — a. Geographi. Vogt.
2 — Tydsk. Colban.
1 — Norsk. Knudsen.

7 og 6 Classe]
$ ' VVocalmusik.
4 — I Behrens.
3 — J
2 — Tydsk. Colban.
1 — Mathem. Vogt.

Tirsdag 

den 29de Juni.

7 og 6 Classej
5 ~ \ Norsk Stiil.
4 — 13 — J
2 — Religion, Vogt.
1 — Historie. Magnus.

7 og 6 Classe. Religion. Vogt.
5 — Fransk. Colban.
3 — Historie. Magnus.^ Mandag
2 — Norsk. Knudsen.^ den 5te julL

7 og 6 Classe. Mathem. Od én.
5 — Hist, og Geogr.Magnus.
4 — Religion. Vogt.
3 — Norsk. Knudsen.

7 og 6 Classe. Tydsk. Colban.
5 — Latin. Holst.
4 — Mathem. Ode' n.
3 — b. Geographi. Vogt.
3 — a. Latin. Holth.
2   )
1   iVocalm. Behrens.

Onsdag

den 30tc Juni.

7 og 6 Classe. Religion. Vogt.
5 •— Mathem. Odén.
4 — Latin. Holst.
3 — Tydsk. Co Ib an.
2 —• Historie. Magnus,

7 og 6 Classe. Lat. Oversættelse. UB
5 — Mathem. Odén.
4 — Fransk. Colban. Tirsdag
3 a. Græsk. Brock. g®» den g^e Juli.
2 •— Geographi. Vogt.
1 — Latin. Holth, SB

7 og 6 Classe. Græsk. Brock.
5 — Latin. Holst.
4 — Hist.ogGeogr.Magnus.
3 — Tydsk. Colban.
2 — Mathem. Odén.
1 — Mathem. Vogt.

7 og 6 Classe. Græsk. Brock.
5 — Fransk. Colban.
2 — Latin. Holth.
1 — Geographi. Vogt.
3 ) Calligraphi. Holst.
1   ) Tegning. Magnus.

Torsdag 

den 1ste Juli.

7 og G Classe. a. Latin. Rector.
7 og 6 — b. Fransk. Colban.

5 — Græsk. Brock.
4 — Latin. Holst.
3 — Religion. Vogt.
2 — Norsk. Knudsen.

7 og G Classe. a. Fransk. Colban. SB
5 — Græsk. Brock. SB
4 — Mathem. Od én. SB Onsdag
3 - Historie. Magnus. J den 7de JuH
2 — Geographi. Vogt.
1 — Latin. Holth.

7 og 6 Cl. Hist.ogGeogr.Magnus.
5 — Tydsk. Colban
4 — Græsk. Brock.
3 — b. Latin. Holth.
2 — Mathem. Od én.
1 — Religion. Vogt.

7 og 6 Cl. Gymnastik Kl. 4. \
5 „ 4 - Do. Kl. 4£. a“

3 — Do. Kl. 5. > g
2 — Do. Kl. 5|. g
1 — Do. Kl. 6. ) -=

Fredag 

den 2den Jnli.

7 og 6 Classe.b. Latin. Rector.
5 — Religion. Vogt.
4 — Tydsk. Colban.
3 — a. Mathem. Od én.
3 — b. Græsk. Brock.
2 — Historie. Magnus.

■
7 og 6 Classe. Tydsk. Colban.

5 — Religion. Vogt,
4 —Hist, ogGeogr.Magnus. J loisdag
3 — b. Mathem. Od én. den 8de Juli.
2 — Latin. Holth.
1 — Norsk Knudsen.^

7 og 6 Cl. Hist.ogGeogr.Magnus.
5 — Tydsk. Colban.
3 — Norsk. Knudsen.
1 — Geographi. Vogt.


