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Redogörelse
förÖstersunds Högre Allmänna Läroverk

Xjäsåret —139S.

A. TJzn-cLe^^iszn-izriareirL-

1. Höstmninen började den 29 Augusti och slutade den IS December. Vårterminen, 
som tog sin början den Hi Januari, kommer att afslutas den B Juni.

Den egentliga undervisningen tog höstterminen sin början den 3 September kl. 12 och 
upphörde den D> December kl. 3 e. m.: den började vårterminen den 17 Januari kl. 12 för att 
fortgå till och med den 30 Maj.'

Lof för hela läroverket har under höstterminen gifvits den 19 September på grund af 
pågående marknad, den 16 Oktober pa grund af insättning af innanfönster och den 2 December: 
under vårterminen den 1K Februari (Fettisdagen). den 12 Mars på grund af pågående marknad 
och den 1 Maj. •

Af månadslofsdagarne i sjunde klassen hafva under höstterminen åtta af de nio månads
lofsdagarne användts för skrifningar på lärorummet under lärares uppsigt: under vårterminen 
hafva för 7:2 sex af de sju månadslofsdagarne och för 7:1 nio af de tio månadslofsdagarne an- 
väudts till skrifning pä lärorummet.

2. För alla klasser har gemensam morgonbön med sång, bibelläsning och förklaring 
af det lästa förrättats hvarje läsdag 73’4 —s f. m.. och vid slutet af den sista undervisningstim
men har en kort afslutningsbön hållits i de särkilda lärosalarne. Vid morgonbönen hafva utom 
bönförrüttaren minst tva af läroverkets öfriga lärare varit närvarande. Den offentliga högmesso- 
gudstjensten i stadens kyrka har bevistats af så stor del af skolungdomen, som utrymmet å de 
för (len samma anyisade platserna medgifvit. hvarför lärjungarne haft obligatorisk kyrkogång 
hvarannan söndag.

Undervisningen i läsämnena har i alla klasser varit förlagd till 3—10 £ m. och 12—B 
e. m. alla dagar med undantag deraf, att 1 klassen två dagar i veckan varit ledig 2—3 e. m. 
och haft så.ngöfning måndagar 12—1 e. m.

Klasserna 6: 1 och (>: 2 hafva dessutom haft lärotimmar ö - (1 e. m. tisdagar och L. (>: 1 
och L. (>: 2 fredagar 7>—6 e. m.

Öfn-ingarna i sång och i d strum ental spel hafva egt rum måndagar 12- 1 e. m.. måndagar, 
tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar — (i e. m.. måndagar och torsdagar ll'/2f. m. —12 
samt tisdagar 6—7 e. m.



Öfn-iiigarmt i tälskrifiring och teckningstil'iiingarna hafva varit förlagila till saintna tider 
som undervisningen i läsäinnena och dessutom måndagar 5-G e. ni.

Gginnastiköfiiiiigariirt hafva försiggått. 10 IO1/, f. ni. och 11’/2 t. in. 12 hvarje läsdag, 
måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar G ■(>';, c. ni., torsdagar och lördagar 5 —5'/2 e. m.: 
vapenöfmngarua måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar (i,ao — G.ög e. m. samt torsdagar och 
lördagar 5,30—ö^o e. m.

3. Uppgift för höstterminen 1 895 å antalet lärotimmar i veckan för läsäinnena.

1 o 3 4 3 *

- N
äi 

un

T i n m a r

Afdelningar x
2. Gemeusanima for

och & g.*
£ TT lärjungar i lärjungar £

linier från ; från i
2 afdelningar i afdelningar a i

i samma linie olika linier

1 1 . . . 35 24 __ 1 24 1) Aled K. 4 gemens, i kristendom 2 timmar., mate-
niatik ö t., historia 3 t., geografi 2 t., naturlära 2

1 2 a . . 21 27 — 1 27 t., tyska 4 t., modersmålet 4 t.

i 2b.. 20 2) Med R. 5 gemens, i kristennojn 2 t., modorsmå-1 let, .3 t„. tvska 3 t., franska 3 t., naturlära 1 t..

3 . . . 29 28 i 28 geografi 2 t., historia 2 t., niatbmatik 5 t.

3) Mod R. G: 1 gemens, i kristendom 2 t., moders-
R. 

i
4 . . . 12 G — 1 28 målet 2 t., franska 4 t., historia 1 t., tyska 1 t., 

naturalhistoria 1 t. och i skrifning 3 t.
; L. 4 . . . 19 7 (22i‘) 7 4) Med L. 6:1 B geniens i historia 2 t., latin G t.,

R. 5 . . 9 7 -- [ 21 28 fysik 1 t, matematik 3 t.

ri) Med R. G: 1 gemens, i kristendom 2 t., moders-
L. ü ... 15 9 (2D2) 9 målet 2 t., franska 4 t., historia 1 t., tyska 1 t. 

och i skrifning 3 t.
R. G: 1 . . 7 is 1 10 29 G) Mod R. G: 1 gemens, i geografi 1 t.

L. G: 1 B . G 4 12 (14)3) IG 7) Med G: 1 gemens, i skrifning 3 t.

L. G: 1 A . 2 7 (12)4) (13V) 7 8) Med R. G: 2 gemens, i kristendom 2 t., moders- i 
målet 2 t., franska 4 t., tvska I t., historia 1 t.,

R. G: 2 . . 1 14 (1)“) 11 (3)’) 25 naturalhistoria It.

9) mod L. G: 2 B gemens, i latin G t., matematik !
L. G: 2 B . 9 4 12 (11 )8) (3)7)! IG 3 t., historia 2 t... fysik 1- t. ;

L. G: 2 A . 4 i (12)9) 71O)lu)(3)’) 7 10) Med R. G: 2 gemens, i kristendom 2 t., moders
målet 2 t., franska 4 t. tyska 1 t., historia l t.

L. 7: 1 B . ö G 24 — 30 11) Aled L. 7: 1 B gemens, i kristendom 2 t., mo- 1

L.
dersmälet 2 t., franska 3 t., latin 7 t., matematik '

7:1 A . o i (24)’’) — 3 t. historia 3 t., filosofi 1 t., fvsik 2 t., tvska
1 t.

L. 7:2 B . 9 28 (1 )12) .28 12) Aled L. 7: 1 gemens, i modersmålet 1 t.
.
Summa 205 230 49 G4 343



4. Begagnade läroböekci- och genomgångna lärokurser i läsämnena.

LÄROBÖCKER m. m.
Krisäentlom: Bibeln (1—7), svenska psalmboken (1 — 3), NORLÉN och LUNDGREN, biblisk 

historia (1—3). LEMKE, öfversigt af de bibliska böckernas innehåll och historia (4,5), CORNELIUS, 
kyrkohistoria (<>, 7). LUTHERS lilla katekes med kort utveckling (1 — 5), NORBECK, teologi (G, 7).

Modersmålet: SUNDÉN, språklära i sammandrag (1—5), läsebok för folkskolan (1—5), 
EKMARK, läsebok (1 - 3). SNOILSKY. Svenska Bilder, utg. af v. Friesen(3,4, (>: 1), BJURSTEN, öfver
sigt af svenska literaturen. utg. af v. Friesen (ß. 7), WARBURG, svensk literaturhistoria (6, 7), 
BAGGE, läsebok i svensk prosa (7). HAMMERICH', danska och norska läsestycken (6:2,7), dikter 
af TEGNÉR, RUNEBERG, TOPELIUS, STAGNELIUS m. ti.

Tyska: CALWAGEN, språklära (1—6), CALWAGEN, elementar- och läsebok (1—3), MO
REN, läsebok (3—5, 7:1), OTTOKAR SCHUPP, Kaiser Wilhelm 1(6:1 B), Auf Rauhen Pfaden (6:1 
A), Zwei Novellen v. H. Arnold (6:1 A.ß:2Ä). CALWAGEN. öfversättningsöfningar (4—5), GOETHE, 
Hermann und Dorothea, utg. af Hallgren (6:2 A. 7:1). Moderne Deutsche Verfasser I, »Zwei No
vellen» (6:2), FREYTAG, Die Journalisten (L. 7:1), SCHILLER. Wilhelm Teil (6:2 B,7:1 A), Die 
Jungfrau von Orleans (7:1). Wallensteins Tod (7:2).

Engelska: OLDE, prononciationslära (R. 4 och L. 6), CALWAGEN. språklära (4—7), 
CALWAGEN, öfversättningsöfningar till engelska (4—7:1), MaRRYat" The Settlers (L. 6:1 —7:2), 
MOREN, läsebok (R. 4—6 och L. ß: 1—7: 1), MORÉN. engelsk läsebok, senare kursen, (L. 7:1, 7:2), 
SEWELL. Black Beauty (L. 6:2).

Franska: OLDE, språklära (5—7:2). Contes et Récits. utg. af F. Schulthess (7:1. 7:2), 
GEORGE DURUY. Biographies d'hommes celebres, del. I och II (6:2—7:2). BERGMAN, franska för
fattare. del. I (5 — 6:1). Histoire de Charles XII. utg. af Lundgren (7). VISING, öfversättningsöf
ningar (6:2 —7:2), FELIX FRANKE, Phrases de tons les jours (7:1).

Latin: ZANDER, språklära (4-6:2). TÖRNEBLADH-L1NDR0TH. språklära (7:1—7:2), RU
HE. extern poralier. (5 6:1). TÖRNEBLADH. elementarbok (4). CORN. NEPOS, utg. af Törnebladh 
(5). C-ESAR, de belld gallico. utg. af Iläggström (6). LIATUS. I. II (6:2. 7). CICERO. Orationes 
select«’. utg. af Törnebladh (6:2). Sallustius (7:2). Cato Major, utg. af Klingberg (7:1), OVIDIUS, 
metamorph, select«’. utg. af Cavallin (6. 7:2). VIRGILIUS. Aeneiden. utg. af Törnebladh. (6:2. 7:1). 
HORAT1US. oder. utg. af Fahlcrantz (7:2). J. P. WEISSE. Romerske antikviteter. L‘l [OMOND, Urbis 
Roma’ viil illustres (7).

Grekiska: SlLLÉN-LöFSTEDT. grammatik (6). PETTERSSON, grekisk läsebok (6). XENO
PHON. anabasis, utg. af Aulin (6:2). H0MER1 Odyssé, utg. af W. Knös (6:2. 7:1).

Historia: ODHNER. fäderneslandets historia för skolans lägre klasser (1—3.5), ODHNER. 
Sveriges. Norges ocli Danmarks historia för skolans högre klasser (6. 7). PALLIN, allm. historien 
för läroverkens mellanklasser (4. 5). SPILIIAMMAR. historisk läsebok (4), SJÖGREN, historisk lä
sebok (4—7), SCHOTTE och BOETHIUS, gamla tidens historia för elementarläroverkens högre klas
ser (L. 6:1), PALLIN. medeltidens hist, för elementarläroverken, den förkortade np]>la^an (L. 6:2/ 
PALLIN, nya tidens historia (R. 6. 7), MALMSTRÖM. Sveriges statskunskap i kort sammandrag 
(7:2). Wallis, illustr. verldshistoria (7).

Geografi: CARLSSON, skolgeograti (1—5), ERSLEV, allmän geografi för skolans högre 
klasser n:o 1 (R. 6i.

Matematik: Bergs räknelära, (2). HAGLUND, lärobok i algebra (4 -7:2). HAGLUND, sam
ling af öfningsexempel (4—7). HULTMAN. proportionslära (6—7), BERGIUS, geometri och linearteck- 
ning för den första undervisningen (3), EUKLIDES, geometriens elementer, utg. af M. Strömer 
(5—7), LINDMAN, Euklides’ 4 första böcker (4). TODHUNTER. geometriska öfningssatser till Eukli- 
des (R. ß, L. 6:1 B—7 B), PTTRAGMÉN, plan trigonometri (7:2 ID. C HR. LINDMAN, Stereometri.
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Naturn tenskup: AREScTloUGH. läran om växterna i sammandrag (2, 3). ARESCHOUGH, 
botanikens elementer (6.7:1). LYTTKENS, läran om djuren i sammandrag (2, 3. ö), TOR1N, grundli
nier till zoologiens studium (6:2, 7:1). ALMQVIST och LagERSTEDT. hälsan och dess vård (6:2. 
7:1), BERG och LINDÉN. lärobok i naturkunnighet (4. 5). DYBDAIIL, zoologiska planscher (2, 3,5), 
KINDBERG, svensk Hora (3—7), ERDMAN, sex geologiska väggtaHor (5), läroverkets bergartsani- 
ling (ö), dess paleontologiska samlingar (5), zoologiska väggtaHor (3, 5, 6), botaniska väggtaHor 
(1—-3), anatomiska väggtaHor (1), SUNDSTRÖM, naturläran i bilder (3, 5), HARTMAN handbok i 
Skandinaviens Hora (6), LINDEBERG, lärobok i fysik (L. 7), FLODERDS. fysikens första grunder 
(IL 6. L. 6), problemsamling af samme författare (6). LINDEBERG, öfningsuppgifter till begagnan
de vid undervisningen i fysik vid de allmänna läroverken (7:2). BLUMSTRAND. kort lärobok i 
oorganisk kemi (R. 6), RÜDORFF. kemiska laborationsöfningar (R. 6:2>.

Filosofisk propedevtik: SJÖBERG och KLINGBERG, antropologi (7). SJÖBERG och KLING
BERG. logik (7). i

b) LÄROKURSER.

Första klassen.
Kristendom 3 t. Katekes: afslutning och repetition af första bufvudstyckct, första tros

artikeln. Biblisk historia: gamla testamentet. Valda psalmverser och psalmer utantill. Bibel
läsning: Mattei evangelium. (Jonson).

Modersmålet ö t. Innanläsning. Satslära: den enkla satsen. Satsbildningsöfningar. 
Formlära: samma delar, som förekommit vid undervisningen i tyska språket. Rättskrifningsöf- 
ningar på lärorummet. (Jonson).

Tyska 6 t. Calwagens läsebok: afd. I. Grammatik: substantivens, adjektivens, de per
sonliga, possessiva och demonstrativa pronominas böjning, hjelpverben. det aktiva svaga verbets 
konjugation. Öfversättningar från modersmålet till tyska. (Jonson).

Matematik 4 t. De fyra räknesätten i hela tal. Inledning till decimalbråk. Metersy
stemet. Sorter. (Jonson).

Naturlära 2 t. Om människan, inledning till djurriket, några däggdjurstyper. Under
sökning af några lefvande växter. (Jonson).

Historia 2 t. Odhners mindre lärobok till Gustaf Wasa. Läsning af skildringar. (Jonson).
Geografi 2 t. Öfversigt af verldsdelarne och verldshafven. Sveriges. Norges. Danmarks 

och Östeuropas fysiska och politiska geografi. Europas förnämsta Hoder efter kartan. (Jonson).

Andra klassen.
Afdelningen A.

Kristendom 3 t. Biblisk historia: nya. testamentet. Katekes: andra hufvudstycket. Bi
bel- och psalmläsning. (Höstterminen Brissman och vårterminen Pira).

Modersmålet 5 t. Innanläsning med redogörelse för innehållet. Utanläsuing af valda 
stycken i läseboken samt Fänrik' Ståls sägner. Grammatiska öfningar och satsanalys. Rättskrif- 
ningsöfningar. (Augustin).

Tyska 7 t. Elementarbokens andra afdelning samt styckena 1—17 och 30 af tredje af
delningen genomgångna och repeterade. Det motsvarande af formläran. Resolution och ordböj
ning under jämförelse mod modersmålet. Muntliga öfningar. Vokabelläsning. ■ (jAugustin).

Historia .3 t. Fäderneslandets historia från och med Gustaf I till frihetstiden. (Höst
terminen Brissman och vårterminen Pira).



Geografi 2 t. Mellan- och Sydeuropas fysiska och politiska geografi. (Höstterminen 
Brissman och vårterminen Pira).

Matematik 5 t. De fyra räknesätten i bråk med tillämpning på sorter. Hufvudräkning. 
(Edholm).

Naturlära 2 t. Fjorton djurtyper. Öfversigt af djurrikets hufvudafdelningar och vigti- 
gare klasser. De tio första växttyperna. Undersökning af lefvande växter. Exkursioner. (Edholm).

Afdelningen B.
Kristendom. Lika med 2 A.
Modersmålet 5 t. Innanläsning med redogörelse för innehållet. Utanläsning af valda 

stycken. Grammatiska öfningar och satsanalys. Rättskrifningsöfningar. (Öländers).
Tyska 7 t. Elementarbokens andra afdclning samt styckena 1—17 af tredje afdelningen. 

Öfversättning af styckena 1— 14 af extemporalierna i elementarboken. Formläran. Talöfningar. 
(Öländers).

Historia. Lika med 2 A.,
Geografi. Lika med 2 A.
Matematik, ö t. Vanliga bråk och decimalbråk med tillämpning på sorter samt reduktion 

af icke dekadiska sorter. (Öländers).
Naturlära 2 t. De fem första djurtyperna. Däggdjuren. Växttyperna. Undersökning 

af lefvande växter. (Olsson).

Tredje klassen.
Kristendom 3 t. Gamla, och nya testamentets bibliska historia. Katekes: tredje, fjerde 

och femte hufvudstycket. Bibelläsning och valda psalmer. (Hägglund).
Modersmålet G t. Formlära och allmän satslära. Läsning af stycken i läseboken och 

ur Snoilskys Svenska bilder. Utanläsning af valda poetiska stycken. Smärre uppsatser på. läro- 
rummet. Rättskrifning efter diktamen med sats- och interpunktionsöfningar. (Finell).

Tyska 7 t. Elementarbokens tredje afdelning styckena 12 29. Styckena 1—G. 8. fl, 
11- -IG. 18. 11). 21 i .Moréns läsebok. Formläran. Extemporalier. Talöfningar (enl. åskådnings- 
metoden). (Finell).

Historia 3 t. Fäderneslandets historia afslutad och repeterad från nyare tidens början. 
(Höstterminen Brissman och vårterminen Pira).

Geografi 3 t. Det vigtigaste af de främmande verldsdelarnes geografi. Repetition af 
Europas geografi. (Höstterminen Brissman och vårterminen Pira).

Matematik 5 t. Geometri: askådningslära. Aritmetik: bråk, sorter, regula de tri och 
procent- och ränteräkning. (Klefbeck).

Naturlära 2 t. Zoologi (1 t.): de evertebrerade djurens typer. Djurrikets indelning. 
Foglar. kräldjur, groddjur och fiskar. Botanik (1 t.): 15 växttyper. Fröväxternas yttre organ, 
sexualsystemet, undersökning af lefvande växter. (Olsson).

Fjerde klassen.
Kristendom 2 t. Bibelns kännedom: gamla testamentets böcker. Katekes: första och 

andra hufvudstycket. Bibelläsning: Mattei evangelium kap. 1 -10 och valda stycken i gamla 
testamentet. (Hägglund >.
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Modersmålet 4 t. Sats- och interpunktionslära. Innanläsning och satsupplösning. Utan- 
läsning af valda poetiska stycken. Rättskrifningsöfhhigar. Ilvarannan vecka en uppsats eller 
öfversättning från tyska spraket. (Ktlholin).

Tyska 4 t. Kxplikation af styckena 27. 29. 30, 32—3(1, 39, 40 i Moréns läsebok. Det 
vigtigaste af syntaxen. Exteniporalier. Talöfningar. Ilvarannan vecka, ett tema, deraf fyra på 
lärorummet. (Finell).

Engelska (reallinien)'(i t. Uttalslära efter Olde. Det allmännaste af formläran. Expli
kation af styckena 1 —3 i Moréns läsebok. Calwagens öfversättningsöthingar. skriftligt genom
gångna. (Lindström).

Latin 7 t. Styckena 1—44 ocli 55 ■ (>4 i elementarboken samt motsvarande svenska 
stycken öfversatta till latin. Det vigtigaste af formläran. Behöfliga delar af syntaxen, muntligen 
meddelade. Exteniporalier. Yokabelläsning. (Klefbeck).

Historia 3 t. Gamla och medeltidens historia. (Höstterminen Kardell och vårterminen Pira)
• Geografi 2 t. Europas geografi. (Höstterminen Brissman och vårterminen Pira).

Matematik 5 t. Geometri (2 t.): Eukl. elem. I och II. Aritmetik (1 t.): repetition af 
bråk, sorter, regula de tri och intresseräkning. Algebra (-2 t.): de fyra räknesätten i hela tal 
och läran om bråk påbörjad. (Klefbeck).

Naturlära 2 t. Botanik: lefvamle höstväxter examinerade på lärorummet. Lärjungarnes 
herbarier granskade. Allmän naturlära: fysik och kemi.-sid. 119 13d, 143- 171. 19(1 210 i 
läroboken. (Olsson).

Femte klassen.
Kristendom 2 t. Bibelns kännedom: nya testamentets böcker. Kateket: tredje artikeln, 

tredje, fjerde och femte hufvudstycket. Bibelläsning:' Lukas’ evangelium, kap. 9 24 och valda 
stycken i de apostoliska brefven. (Hägglund).

Modersmålet 3 t.. Svenska språkets syntax. Formläran och den allmänna satsläran re
peterade. Rättstafnings- och interpunktionsöfningar samt satsanalys. Läsning af valda stycken ur 
Folkskolans läsebok. Åtskilliga Fänrik Ståls sägner med referat. (Augustin 2 t.). Läsning af 
stycken i läseboken. Dispositionsöfningar. Rättskrifning. Ilvarannan vecka utom lärotimmarne 
en uppsats eller öfversättning från tyska språket. (Edholm).

Tyska 3 t. Explikation: Moréns läsebok, sid. (19—71. 1O(L 124. 143-14*. 194—202. 
213—229, 299—302, delvist kursivt. Syntaxen fullständigt genomgången och repeterad. IIvar
annan vecka ett tema, deraf fyra på lärorummet. Talöfningar. (Fant). I

Engelska (reallinien) (i t. Moréns läsebok, sid. 21 —29. 38—47. 02—<iö, 79—33. 121 
—123. Syntaxen till particip. Talöfningar. Skrifning på tafian efter diktamen. (Lindström).

Franska 3 t. Uttal slära till största delen muntligt meddelad. Det allmännaste af form
läran i förening med extemporera.de öfningar. Läseboken: sid. 1 —14, 24—30. Yokabelläsning- 
Förberedande talöfningar. (Fant).

Latin 3 t. Cornelius Nepos: Aristides. Cimon. Lysander, Conou. Iphicrates. Chabrias, 
Pelopidas, Agesilaos, Phocion och Timoleon. Formlära och syntax. Exteniporalier och skriföf- 
ningar. (Gillberg).

Historia 2 t. Nyare tidens historia och repetition af gamla tidens och medeltidens 
historia. Repetition af fäderneslandets historia. (Finell).

Geografi 2 t. Europas och de främmande verldsdelarnes geografi. (Finell).
Matematik 5 t. Geometri 2 t.: Eukl. elem. III och IY. Aritmetik 1 t.: repetition af bråk, 

sorter, regula de tri och intresseräkning. Planimetriska och stereometriska räkneuppgifter. Al
gebra 2 t.: hela tal och bråk, eqvationer af första graden mod en obekant jämte problem. (Klefbeck).

extemporera.de


Pyramus et 
. Ett tema

Naturlära 2 t. 
nes herbarier granskade.

Botanik: lefvande höstväxter examinerade på lärorummet. Lärj ungar-
Zoologi: de ryggradslösa djuren.

orologi, geologi. Genomgått bergarterna i skolans samling, 
och 1 t. i L. é).

Allmän naturlära: astronomi, mete- 
(Olsson 1 t. i hela kl., 1 t. i R. 5

Sjette klassens nedre afdelning.
Latinlinien.

Kristendom 2 t. Ganda tidens kyrkohistoria och omkring hälften af medeltidens kyrko
historia. Bibelläsning: valda delar af de poetiska och profetiska böckerna i gamla testamentet. 
(Hägglund).

Modersmålet 2 t. Läsning i läseboken med anslutning till litteraturhistorien. Referat. 
(Augustin). Hvarannan vecka en uppsats eller öfversättning från tyskan, omvexlande i hemmet 
och på lärorummet. (Öländers).

Tyska 1 t. Ottokar Schupp: Kaiser Wilhelm I. sid. Gl 100. Syntaxen repeterad. 
Dessutom 1 t. med G: 1 A Moderne Deutsche Verfasser: »Auf Rauhen Pfaden», sid. 1 - 42 samt 

Zwei Novellen» von H. Arnold: »Die Hausgenossen». Hvarannan vecka ett tema, omvexlan
de på lärorummet och i hemmet. Talöfningar. (Lindström).

Engelska 3 t. Uttalslära efter Olde jämte öfningsstycken. Formläran. Explikation af 
sid. 1—2S.3S - (il i Moréns läsebok. 1 :sta afdelningen af Calwagens öfversättningsöfningar. (Finell).

Franska 4 t. Formläran i sin helhet genomgången och repeterad i förening med öfver
sättningsöfningar till franska. Explikation: Bergman. Franska författare, del I. sid. 9—49. 
Talöfningar. (Lindström).

Latin <1 t. Cmsar: första boken odi kap. 1 —12 af andra boken. Ovidiu
Thisbe.1 Aetates. Lyeaon. Philemon et Baucis. Formlära och syntax, 
hvarannan vecka, skrifvet på-lärorummet. (Gillberg).

Extemporalien

Grekiska (> t. 
öö och fablerna samt

Historia 3 t.
Gamla tidens historia

Matematik 3

(Linien A). Grammatik: formläran: 1 — 47. 
kap. 1 -- 2 af första boken i Xenofons anabasis.

Peterssons läsebok: 1 — 
(Gillberg).

Fäderneslandets historia från 1020 till Hill (gemensamt med R. ti: 1 1 t.) 
2 t. (Höstterminen Kardell och vårterminen Brissman).
t. - Algebra (2 t.): eqvationer af l:a graden med en och tiera obekanta 

jämte problem. Geometri (1 t.): Euklides. III--IV bok jämte repetition samt proportiomsläran. 
Dessutom för B-linien i t. problemlösning och två skriftliga uppsatser i månaden, omvexlande’ 
i hemmet och på lärorummet. (Dalén).

Naturalhistoria (B-linien) 1 t. Lefvande höstväxter examinerade på lärorummet. herba- 
rierna granskade, växtrikets system till sporväxter. (Olsson).

Fysik 1 t. Allmän fysik och geostatik. Problemlösning. (Olsson).
Reallinien.

Kristen fl ovt 2 t. Gemensamt och lika med L. (i: 1.
Modersmålet. Lika och gemensamt med L. (i: 1. (Olsson korrigerat scripta».
Ti/ska. Lika oeh gemensamt med L. (i: 1 B.
Franska. Lika och gemensamt med L. G: 1.
Engelska 3 t. Läseboken sid. 29-40. 109 121. Det allmännaste af syntaxen till sid. 

137. Hvarannan vecka ett tema, omvexlande på lärorummet och i hemmet. Kursiv läsning af 
The Settlers» från kap. XIV till kap. XX. Talöfningar. (Lindström).

Historia 2 t. Fäderneslandets historia 1Ö2O—1(>11 (gemensamt med L. G: 1 1 ta. Nyare 
tidens första. period. (Höstterminen Kardell och vårterminen Brissman).
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Geografi 1 t. Sverige. Norge. Danmark. Ryssland. (Höstterminen Kardel! och vårter
minen Brissman).

Matematik t> t. Algebra: eqvationer af l:a och 2:a graden mod en obekant jämte pro
blem. Proportionslära. Geometriska uppgifter efter Todhunter. llvaranmin vecka en uppsats, 
utarbetad på lärorummet. (Edholm).

Naturalkistoria. Lika och gemensamt med L. G: 1.
Fysik 2 t. Inledning samt statik. Problemlösning. (Olsson).
Kemi 2 t. Inledning och metalloiderna till fosfor. Några enkla försök. (Olsson').

Sjette klassens öfre afdelning.
Latinlinien.

Kristendom 2 t. Medeltidens kyrkohistoria. Norbecks teologi: kap. 3—B. Bibelläsning': 
Apostlagerningarna kap. 13 28. (Hägglund).

Modersmålet 2 t. Läsning i Bjurstens läsebok med anslutning till Warburgs litteratur
historia. Runebergs Elgskyttarna' deklamerade och ur minnet refererade. Stycken ur norsk 
och dansk litteratur. Dispositionsöfnigar. llvarannan vecka en uppsats, omvexlande' på läro
rummet och i hemmet. (Augustin).

Tyska 1 t. »Zwei Novellen» von J. Stimle från sid. 81 till slut. »Wilhelm Tell» till 
Akt. III. Scene III. Syntaxen repeterad. Dessutom 1 t. med G:2 A ur Zwei Novellen’ af H. 
Arnold: »Glück muss man haben . Hermann och Dorothea, till Klio, llvarannan vecka ett 
tema, omvexlande på lärorummet och i hemmet. Talöfningar. (Lindström).

Engelska 3 t. Kortfattad engelsk språklära af Cal wagen. Moréns läsebok. 45 sidor. 
Sewell. Black Beauty, 54 sid. kursivt. 12 stycken öfversatta från svenska till engelska efter 
»Kortfattad engelsk spräklära". Samtalsöfningar. (Öländers).

Franska 4 t. Oldes språklära: ka]). VI 204—29ß. kaj>. X 334—3BG af syntaxen. Ex
plikation: Durny, Biographies, del 1. sid. 1 -—GO. Bergman. Franska författare». del I. sid. 33- 
49. Öfversättningsöfningar till franska. Talöfningar. (Fant).

Latin ß t. Livius I. kap. 1—31 och Virgilii I bok. Ctvsars II bok från 13 kap. och 
III boken. Syntax jämte extemporerad öfversättning fran svenska till latin. Ett tema hvarannan 
vecka, skriftet- på lärorummet. (Rosengren).

Grekiska ß t. Xenophons anabasis första boken och 4 kap. af andra boken. Gramma
tik: 48—GG och repetition af 1 —47. (Gillberg 4 t.). Ilomeri Odyssé I. II. III. V. .Ro
sengren 2 t.).

Historia 3 t. Medeltidens historia. Skandinaviens historia Hill—1718. (Höstterminen 
Kardell och vårterminen Brissman).

Matematik- B-linien 4 t. Algebra (3 to: läran om qvadratrötter afslutad. -Eqvationer 
af andra graden med en obekant jämte problem. Läran om potenser och logaritmer. En upp- 
sats llvarannan vecka, omvexlande på lärorummet och i hemmet. Geometri (1 t.): proportions- 
läran och dess tillämpning på geometrien. A-linien 3 t. Algebra (2 t.): lika med B-linien. ut
om potenser och logaritmer. Geometri (1 t.): lika med B-linien. (Klefbeek).

Naturalhistoria 1 t. Lefvande höstväxter examinerade pä lärorummet. Menniskans ana
tomi och fysiologi samt ryggradsdjuren. Ilelsolnra. (Olsson).

Fysik 1 t. Statik. Problemlösning. (Olsson).
Reallinjen.

Kristendom 2 t. Gemensamt med L. G: 2. Medeltidens kyrkohistoria och de protestanti
ska kyrkornas historia. Bibelläsning lika med L. G: 2.
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Sreiiska. Lika och gemensamt med L. <»: 2. (Olsson korrigerat de svenska uppsatserna).
Tuska. Lika orb gemensamt med L. 6:2.
Franska 4 t. Lika och gemensamt med L. 6:2. Ett tema livar fjerde vecka på läro- 

rummet i förening med grammatiska öfningar. (Fant).
Fnfjelska 3 t. Läseboken pag. .29 — 33, 65 —76, 82—87; hela syntaxen; »The Settlers» 

kap. 14—21. Talöfningar. Ett tema hvar fjerde vecka, skriftet på lärornmmet. (Lindström).
Historia 2 t.. Skandinaviens historia. 1611—1716 (1 t. gemensamt med L. 6:2). Nyare 

tidens historia 1648—1789(1 t. särskildt). (Höstterminen Kardell och vårterminen Brissman).
Geografi 1 t. Lika och gemensamt med IL 6:1. (Höstterminen Kardell och vårtermi

nen Brissman).
Matematik 6 t. Algebra (4 t.): eqvationer af l:a och 2:a graden med två och Hera obe

kanta; problemlösning efter Haglund. Potenser, logaritmer och serier jämte tillämpningar. (Ed
holm). Geometri (2 t.): Euklides' 6:te bok och en kort kurs i stereometri. (Dalén). ITvaran- 
nan vecka en uppsats, omvexlande i hemmet ocli på lärornmmet. (Edholm).

Naturalhistoria. Lika, och gemensamt med L. 6:2.
Fysik 2 t. Elektricitets- ocli värmeläran. Problem i värnielära. (Olsson).
Kemi 2 t. De lätta metallerna, repetition af metalloiderna. några enkla försök. (Olsson).

Sjunde klassens nedre afdelning.
Kristendom 2 t. Nyare tidens kyrkohistoria. Norhecks teologi: kap. 8. 9 och 11. Bi

belläsning: Hebreerbrefvet. (Hägglund).
Modersmålet 2 t. Läsning och muntliga öfningar såsom i föregående klass. Hvar fjerde 

vecka en skriftlig uppsats, deraf fem på lärornmmet. jämte dispositionsanvisningar vid genom
gåendet. (Augustin. Brissman korrigerat uppsatserna).

Tt/ska 1 t. Moréns läsebok sid. 195 -202. 208—212: Schiller. Die Jungfrau von Orle
ans. Linien A dessutom 1 t.: Schiller. Wilhelm Teil. Ett tema hvarannan vecka, deraf fem på 
lärornmmet. Talöfningar. (Fant).

Fngelska. Linien B 2 t. Moréns läsebok, sid. 62- 125. Hela syntaxen jämte valda 
öfversättningsöfningar ur Cahvagen. Kursivlåsning ur Marryat. The Settlers. 70 sid. (Fimdl).

Franska 4 t. Oldes språklära: syntaxen. Öfversättningsöfningar till franska. Expli
kation: Contes et Récits. del II. del III sid. 1 — 53. delvist kursivt. 12 st. i Phrases de Tons 
les jours. Talöfningar. Ett tema hvarannan vecka, deraf tyra på lärornmmet, Öfversättning till 
franska efter Visings öfversättningsöfningar. (Öländers).

Latin 7 t, Livius I: kap 37—60. II. 1—10. Virgilios: II boken. Cicero: Cato major. 
Fornkunskap. Syntax. Ett tema, hvarannan vecka, deraf fem på. lärornmmet. Kursiv läsning i 
Livius III bok och Ljiomond. Viri illustres. (Höstterminen Kardell och vårterminen Brissman).

Grekiska 6 t. Xenoph. Anabasis III boken, repetition af I — HI. Platos Apologia. Ho
meri Odyssé I. II. III. A'. VI. Grammatik Så mycket för öfversättningon varit nödvändigt.

Historia 3 t. Nyare tidens historia till 1789. Skandinaviens historia 1718 1814. 
(Höstterminen Kardell och vårterminen Brissman).

Matematik. A-linien 3 t. Algebra (2 t.): 2:a gradens eqvationer med Hera obekanta: 
läran om potenser och logaritmer. Geometri (1 t.): repetition af Euklides' VI bok. B-linien 5 
t. Algebra. (4 t.): lika med A-linien samt aritmetiska och geometriska progressioner: problem
lösning. Geometri (1 t.): lika med A-lin. och planimetri samt 2 skriftliga uppsatser i månaden, 
deraf fem på lärornmmet. (Dalén).
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Fysik. A- och B-liniermi gemensamt 2 t. Läran om magnetism och elektricitet, om 
värmet, ljudet och ljuset. (Dalen).

Filosofisk provedertik I t. Logiken och antropologien till den iistetiska förmågan. 
(Augustin).

Naturalhistoria 1 t. Evertebrerade dj ur. Helsolära. Sporväxterna. Repetition af frö
växterna påbörjad. (Olsson).

Sjunde klassens öfre afdelning.
Kristendom 2 t. Repetition af kyrkohistorien och Norbecks teologi. (Hägglund).
Modersmålet 2 t. It. gemens, med 7: 1. Läsning i Bagges läsebok, och Ilammericlis 

danska och norska läsebok. Muntliga föredrag och hvar fjärde vecka en utförligare skriftlig 
uppsats, deraf fyra på lärorummet. samt dispositionsöfningar med anslutning till läran om den 
logiska divisionen. (Augustin).

Tyska 1 t. Kursivt 15 sid. i Die Braut von Messina och 4(>sid.i Wallensteins Tod. 
Talöfningar. Repetition af det väsentligaste i grammatiken. (Ølanders).

Lnyelska 2 t. Hela, syntaxen genomgången och repeterad; formläran repeterad. Morén. 
engelsk läsebok, senare kursen sid. 24—28. 33--54. 77 86. 203—217. Kursiv läsning af Mar
ryat, The Settlers, 50 sid. Ofversättningsöfningar till engelska. Talöfningar. (Fant).

Fra-nska 4 t. Oldes språklära: syntaxen, kap. VII IX (297 - 325) jämte repetition af 
öfriga delar af syntaxen ocli hela formläran. Ofversättningsöfningar till franska. Explikation: 
Contes et Récits, del III, sid. 1 — 80; Duruy. Biographies, del II. sid. 21 (>9. Extemporerad 
läsning af Voltaire, Histoire de Charles XII, 60 sid. Ett tema hvarannan vecka, deraf fyra på 
lärorummet. Talöfningar. (Fant).

Latin 7 t. Livius, I och II. Horatii Carmina. I, II. HI 1—6. Ciceros de lege Ma
nilla. Cato major och Virgilii LH repeterade. Kursiv läsning i Viri illustres af LTIomoml och 
en Opgavesamling af Giør och Johanssen. Fornkunskap, syntax, prosodik och metrik. Ett tema 
i veckan, deraf fyra på lärorummet. Extempororade öfversättningsöfningar. (Rosengren).

Historia 3 t. Nyare tidens historia 1789 - 1878. Skandinaviens historia 1809 - 1872 
jämte repetition af nyare tiden. Dot vigtigaste af Sveriges statskunskap. (Brissman).

Matematik 5 t. Algebra (4 t.): repetition samt plan trigonometri. Geometri (1 t.): re
petition af planemetrien och stereometri. 2 skriftliga uppsatser i månaden, deraf fyra på läro- 
rummet. (Dalén).

Fysik 2 t. Allmän repetition. (Dalén).
Filosofisk propedevtik 1 t. Antropologi och logik. (Augustin).

Ombyte af läroböcker.
Under läsåret hafva med Efori medgifvande blifvit införda följande läroböcker: Bergs 

räknelära i klass 2 i stället för Zweigbergks räknebok. Lindmans Euklides' fyra första böcker i 
klass 4 i stället för Strömers Euklides och Hultmans proportionslära i klass 6: 1 i stället för 
Ekmans proportionslära för att sedan successivt inträda i följande klasser.

<»• Välskrifning.
Undervisningstid i 1 klassen 2 timma]’, i 2 klassen 2 timmar, i 3 klassen 1 timme

i veckan.



Teckning.
l’ppgift å öfinnjxstider och antalet öfningstimmar for särskilda afdelningar.

Dessa ynglingar, som tillhört L. 5. hafva haft teckning 1 t. i veckan måndagar 5—6 
e. m. gemensamt med II. 6.

Genomgångna kurser och använda undervisningsmodel inom de olika afdelningarna.
Klassen 1. Teckning i rutbok efter företeckning pä krittaflan dels efter Stuhlmanns metod, dels 

efter Sjöströms »En samling förebilder».
2. Teckning i punkterad bok dels efter företeckning å krittatlan. dels efter Stuhlmann, 

dels efter Sjöströms En samling förebilder .
3. Rätliniga figurer efter A. Sjöströms väggplanscher.
4. Teckning efter A. Sjöströms väggplanscher och konturgipser. Konstruktionsritniug 

efter Pasch.
,, b. Teckning, efter konturgipser och klotsar. Konstruktionsritniug efter Pasch. Per

spektivritning efter Henriques.
6. 7. Teckning efter klotsar. tillämpningsmodcller samt skugg- och konturgipser. Teck

ning efter större gipser samt fristående föremal. Konstruktions- och projektions- 
ritning efter Pasch. Perspektivritning efter Henriques.

s- Sång och instrumentalmusik.
a) Sång och musikens teori (6 timmar i veckan).

Smipafilehrinparna hafva varit fyra. De hafva haft öfningar följande dagar, nämligen 
sångklassen I måndagar 12- 1 e. m.. II tisdagar 5- 6 e. in.. III torsdagar 5 - 6 e. m.. IV tis
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dagar och torsdagar 4'/2 - ö e. m. samt onsdagar 5 G e. m. Oberoende af indelningen i säng
klasser hafva lärjungarne i de fem lägsta klasserna gemensamt öfvats i koralsang måndagar 
5- (i e. m.

Inom de särskilda sångafdelningarna hafva kurser och öfningar varit följande, nämligen inom 
I och II skalor, tonträftiiing, unison- och koralsång samt musikens teori;
III musikens teori, tonträfthing samt en- och tvåstämmiga sånger, hvarvid hufvudsak- 

ligen första och andra delen af LINDS sångskola begagnats:
IV samma öfningar som i näst föregående afdelning. Trestämmiga sånger jämte qvar- 

tettsång.

b) Instrumentalmusik 14’,;2 timmar i veckan).

Öfningstider: måndagar 11 ’/^ — l2 m. och 4'^--5 e. m.. onsdagar 4’/a—-5 och (i-7 e.
•in.,'torsdagar 111/a — 12 m. och fredagar 4h‘—G e. m.

Undervisningsmedel: L. HENNES pianoskola. MOZARTS. HAYDNS och KüLAUS sonater, 
MENDELSOHNS Lieder ohne Worte, HENNINGS och HERRMANNS violinskolor samt KRECTZERS 
och KAYSERS etuder, ([vartetter m. m.

9. Gymnastiska och militära, öfningar.

a) Gymnastik oeh vapenöfningar år 1895.

Tillägg till föregående års redogörelse: under vårterminen IHOö pågingo öfningarna 18 
veckor och 6 dagar.

l:o. I gymnastik- och fäktöfningarna hafva deltagit

i gymnastiköfningarna:
under vårterminen 137 lärjungar i de fem lägre och 38 i de båda högre klasserna samt under 
höstterminen 154 lärjungar i de fem lägre och 41 i de båda högre klasserna:

i fäktöfningarna:
under vårterminen 12 lärjungar i de fem lägre och 3!) i de båda högre klasserna samt under 
höstterminen ingen i de fem lägre och 32 lärjungar i de båda högre klasserna.

Lärjungarna i klasserna 1 — 7:2 hafva efter ålder, kroppsutveckling, helsotillstånd, anlag 
och färdighet varit indelade i tre, gymnastikafdelningar. Dessa afdelningar hafva efter samma 
grunder indelats i rotar. I afdehiingen har bestått af 5, II afdelningen af 4 samt III afdel- 
ningen af 3 rotar under vårterminen och 4 under höstterminnen. Lärjungeantalet i gymnastik- 
afdelningarna har varit:

Den 1 Febr. 1895.
i I afd.........................................Ml
i II .,  52
i III..............................................3G
i klass 7:2 (endast fäktajide). 3

Den 15 Sept. 1895:
i I afd........................................M4
i II..............................................G3
i III.........................................  4G

Hela antalet 172 Hela antalet 193
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Nedanstående tabell visar antalet lärjimgar. som icke deltagit i gymnastik och fäktning, 
äfvensom antalet af dem, hvilka. pä grund af svagare kroppsutveckling och hälsotillstånd erhållit 
särskilda tör dem afpassade öfningar. jämte (»'sakerna till befrielsen eller hänvisningen till sär
skild afdelning.

1 \_J__
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Vårterminen 1895. .
Icke deltagande: 

klasserna 1 -5. . 1
ti 7. . : -

1 - - 2* I 4 - ■ 3 ' 1***'  13 ;
i 2 ! - -- 1 ; - 1 i*<  g

13 145
G 4G

S u in mal 1 1 ' 2 1 5 — ; 4 : 2 19 — 19 ! 191

Hänvisade till svagafdcl-: ' :
ning eller svagrote: 

klasserna 1—5. . — • — , 1 — •- 1
G 7. . .... .. . ... .... 1

? 
1 —1 

1 

i 
.

1 
1

1

■ . 1

Summa: — 1 — 1 — • — i — i 2 . — ' — • — — 3 :

Höstterminen 1895. .
leke deltagande: , \, :

klasserna 1-5. . 1 ■ — ; - - — 1*  ' - 4 2 .... • ’ 8 : — 8 1 GO
G -7. . — 1 ! .1 1 — ■ - : 1 ; ( ■ 4 ... ; 4 , 45

Summa 1 1 1 1 1 5 2 I - ' 12 ' 12 205

Hänvisade till svagafdel- 
niog eller svagrote: 

klasserna 1 - 5. .
G 7. .

1 1 
. 1 - 1

111 5 —
- 4 - i

S u m m a ... ■ •> _ ,__ i •) 1 1 3 . 9 — i — - -

* Efter operation i blindtarmen. ** Hufvndvärk. *** Efter sjukdom i gulsot.

A;w. Antalet af i gymnastik- och fäktöfningarna icke, deltagande lärjungar har under 
vårterminen minskats med 5 och under höstterminen ökats med G. i hvilket senare tal inräknas 

1 lärjunge i klass 7:2. fritagen på grund af lexläsning med gossar och lång väg till läroverket. 
Till svagrote hafva under vårterminen efter den 1 Febr, hänvisats lärjungaj' och under höst
terminen efter den 15 Sept. 1 lärjunge.

För de kroppsligt svaga lärjungarne hafva öfningarna varit sa anordnade, att. da hän
visning till en lägre gymnastikafdelning. än på. grund af ålder och kroppsutveckling varit behöf- 
ligt. ej gjort tillfyllest. hafva dessa lärjungar erhållit lindrigare rörelser än öfriga inom gymna-



stikafdelningen, rörelser lämpade efter hvars och ens åkomma och helsotillstånd. I regel har en 
dagöfning för dessa svaga innehållit rörelser af alla slägten utom vid sjukdom i cirkulationsor
ganen, der rörelsehvarf, uppjagande hjertverksamheten, uteslutits.

2:o. Åt pedagogisk gymnastik har, med undantag af tiden för militäröfningarna. den 3 
Sept. — 7 Okt. för G och 7 klasserna och nedanstående för andra orsaker inställda öfningar. un
der året egnats i medeltal 2l/2 timme i veckan för hvarje lärjunge.

Lekar hafva försiggått dels i gymnastiksalen, dels hufvudsakligen i det fria med i medel
tal, för lärjunge räknadt. timme i veckan.

Åt fäktning har under året egnats 1 timme i veckan för hvardera af klasserna G—7:1 samt 
under vårterminen 1 timme i veckan för klass 5 och 2 timmar i veckan för :klass 7:2; dock 
hafva dessa öfningar från den 19 April till vårterminens slut och från den 3 Sept, till den 7 
Okt. varit helt och hållet inställda för klasserna G—7:1 på grund af militära öfningar och under 
tiden den 19 April till vårterminens slut för klass 7:2 på grund af förberedelse till mogen
hetsexamen.

Tiderna för gymnastik- och fäktöfningarna hafva varit sålunda fördelade 
under vårterminen:

I afd. gymnastik fyra dagar i veckan kl. ll1^- 12 m., två dagar 5 — ö*/2 e. m.:
II .. ., .. .. .. .. 10- 10' f. m.. ., ., 6 G';2 e. m.:

Ill .. två ., ., .. 10 - 10'/2 f. m......................  1 l’;a—1- »i- och
., .. G —G' 2 e. m.

Klass 5 fäktning måndagar och torsdagar kl. 5'/2—6 e. m.;
., G: 1 ,. tisdagar och fredagar .. ö1 a — 6 e. m.:

6:2 och 7:1 ,, .. ., .ö--5'/2 e. m.:
„ 7:2 ,. måndagar och torsdagar 5—6 e. m.:

under höstterminen:
I afd. gymnastik dagligen kl. 10 —10*./, f. m.:
II ., .. .. .. I1‘, 12 m.:

III .. fyra dagar i veckan „ 6 —G'/2 e. m. och
två .. .. ,. 5--ö'/2 e. m.

Klass 6:1 och 7:1 fäktning tisdagar kl. 6.30—6,50 e. m.. torsdagar och lördagar kl. 5.30—5.50 e. m.;
„ 6:2 ., måndagar, onsdagar och fredagar kl. 6.30—6.50 e. ni.

Klasserna 5—7:1 hafva öfvats i florettfäktning och klass 7:2 i florett- och sabelfäkt- 
ning. Lärjungarne i klass 7:2 hafva under vårterminen tjenstgjort som instruktörer för klass 5 
och lärjungarne i klass 7:1 under höstterminen för klass 6: 1.

Öfningarna hafva fortgått oafbrutet under vår- och höstterminen å förut angifna tid 
med undantag deraf, att de samma under vårterminen varit inställda för I gymnastikafdelningen 
omkring 4 halftimmar på grund af skurning samt under höstterminen för hvardera I och II 
gymnastikafdelningarna 1 halftimme på grund af utmarsch och 1 halftimme på grund af snöfall, 
for III gymnastikafdelningen 2 halftimmar på grund af skurning och 1 halftimme på grund af 
snöfall samt för klass 6:2 1 halftimmes fäktning på grund af snöfall.

3:o. Biträdande gymnastiklärare har ej varit anställd vid läroverket.
4:o. Öfningarnas inflytande på lärjungarne har synbarligen varit fördelaktigt, yttrande 

sig som alltid i harmonisk kroppsutveckling och ökade krafter.
Östersund den 3 Maj 1 £96.

Axel Hamniaryren
Gywnastikliirare.
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b) Utsträckta militäröfningar.
Vårterminen 1895.

Militäröfningarne. hvilka börjat den 19 April och fortgått till och med den 30 Maj. hat
va u]>ptagit 12 timmar för hvardera af klasserna 6: 1. 6: 2 och 7: 1.

Ofningstiden liar användts till inlärandet af »Utdrag ur förslag till skjutinstruktion för 
de högre allmänna läroverken», och hafva öfningarne bedrifvits ungefärligen efter den tidsindelning. 
'Plan för militäröfningarne vid rikets högre allmänna läroverk under läsåret 1894—1895» anger.

I planen upptagna öfningar och kurser hafva medhunnits. Antalet deltagande lärjungar 
har varit 38 (18 i kl. 6: 1. 10 i kl. 6:2 och 10 i kl. 7:1).

På grund af militäröfningarne hafva 12 fäkttimmar inställts. Inalles har jag af militär
öfningarne varit upptagen 32 timmar, hvaremot jag för denna tjenstgøring varit befriad från 
fäktöfningar 12 timmar.

Militäröfningarne hafva ledts under tiden den 12 April--3 Maj och den 12—30 Maj af 
mig i egenska]) af ordinarie gymnastiklärare och under tiden d^n 4—11 Maj af löjtnanten vid 
Gotlands Infanteriregemente J. Peterson i egenska]) af vikarierande gymnastiklärare.

Höstterminen 1895.
Militäröfningarne. hvilka börjat den 3 September och fortgått till och med den 7 Okto

ber. hafva upptagit en tid af 12 timmar i veckan för hvarje afdelning.
I öfningarne har klass 6:1 deltagit med 15. klass 6:2 med 12. klass 7:1 med 6 och 

klass 7:2 med 8 lärjungar, hvilka på exercisafdelningarne salnnda fördelats, att I afdehiingen ut
gjorts af 16 (14 i 6: 1 och 2 i 6:2). II afdehiingen af 13 (1 i 6:1, 10 i 6:2 och 2 i 7:1). Ill 
afdehiingen af 4 (alla i 7:1) och IV afdehiingen af 8 (alla i 7:2) lärjungar.

De i Instruktion för militäröfningarnes bedrifvande vid de högre allmänna läroverken 
föreskrifna öfningarne hafva medhunnits med undantag af pröfningarne i instruktionen för afdel- 
ningarne I III ocli kammarskjutningsöfningarne mris 9- 12 och behötiiga omskjutningar af kam- 
marskjiitningsöfmngarne n:ris 13 16 för afdehiingen IV.

Af militäröfningarne har jag under ofningstiden varit upptagen inalles 861/a timmar, 
hvaremot jag under samma tid varit befriad från gymnastik- och fäktlektioner 25 timmar.

I egenskap af orninarie gymnastiklärare har jag ledt militäröfningarne. Som biträde 
härvid har en underofficer från Kongl. Jämtlands fältjägareregemente varit kommenderad.

Ilvad öfningarnes anordning och inflytande, beträffar, får jag härom yttra följande.
En tidsindelning ungefärligen öfverensstämmande med den i ex. 1 i instruktionen för 

militäröfningarnes bedrifvande angifna har vid härvarande läroverk följts. I många afseenden 
har härvid visat sig svart att med endast ett biträdande underbefäl kunna rätt leda och öfver- 
vaka utbildningen inom samtliga afdelningar. Allt för ofta liar jag varit så bunden vid en af
delning. att jag ej kunnat följa gången af undervisningen vid de andra, särskildt da 3 afdelningar. 
hvilket understundom varit nödvändigt, haft olika öfningar samtidigt. Lärjungarnes i IV afdel
ningen handledning som underbefäl samt lärjungarnes i III afdelningen utbildning som instruktö
rer och pröfningar i instruktion m. m. har härigenom ej kunnat tillgodoses, som önskligt vore.

För IV afdelningen. hvilken under öfningsperioderna 1 —10 tjenstgjort som instruktörer 
för afdelningarne I—III, har tiden varit otillräcklig för genomgående af alla nu föreskrifna mål- 
skjutningsöfningar. Denna afdelning har de flesta öfningarne att genomgå,-men af alla afdel
ningarne minst af tid anslagen härför.

Den till fälttjenst anslagna tiden. 5 timmar i medeltal för samtlige afdelningar. har visat ■ 
sig alltför knapp att bibringa, lärjungarne en någorlunda klar och riktig uppfattning samt nämn- 
värd kunskap och praktisk skicklighet i bevakningstjensten.
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Militäröfningarnes inflytande får jag framhålla som synnerligen fördelaktigt i flera 
hänseenden.

Omfattade med nit och intresse af lärjungarne hafva öfningarne synbarligen bidragit till 
fostrande, af pligt uppfyllelse, ordning och lydnad, egenskaper kännetecknande både för en god 
soldat och en god medborgare.

Skjutskickligheten har betydligt främjats genom organisationen af militäröfningarne. Otvif- 
velaktigt bör också, skjututbildningen vid läroverken, om den rätt ledes och omhuldas, blifva at 
stor betydelse för fosterlandets försvar. Af alla anhefalda öfningar synes den samma ha största 
utsigten att komma till någon högre ståndpunkt och blifva af verkligt värde för den senare 
soldatutbildningen.

De för militärutbildningen så vigtiga, falttjenstöfningarne hafva tilldragit sig ungdomens 
särskilda intresse. Af skäl, som förut framhållits, hafva dock dessa öfningar ej haft något nämn- 
värdt inflytande i militäriskt hänseende.

Östersund den 10 Oktober IKlfö.
J xel Ha mina t w 'en

Löjtnant och Gymnastiklärare.

B. Lararne.

Hektor

Lektor

Lektor

Lektor

Lektor

Lektor

10. Lärarnes tjensteåligganden hafva muler höstterminen varit: ' 
C. A. HÄGGLUND, kristendom: B t. i B. 2 t. i 4. 2 t. i 5. 2 t. 
i 6:1. 2 t. i 6:2, 2 t. i L. 7:1 och 2 t. i L. 7: 2.....................  . summa veckan.

Förrättande af morgonbön alla dagar i veckan.
.1. E. DALEN, matematik: 2 t. i R. 6:2. 4 t. i L. 6:1. ö t. i L.
7:1. i> t. i L. 7:2: fysik: 2 t. i L. 7:1, 2 t. i L. 7:2..................... »

De matematiska scripta, i L. 6: 1 och L. 7: 1 och 2 och klass
föreståndare i L. 7:2.

S. J. KABDELL. historia: 1 t. i IL 6:1. 1 t. i 6: I. 2 t. i L. 6:1.
1 t. i R. 6:2, 1 t. i 6:2, 2 t. i L. 6:2, B t. i L... 7:1, B t. i 4: la
tin: 7 t. i L. 7:1;. geografi: 1 t. i R. 6 •  »

De latinska, scripta i L. 7: 1 och de svenska scripta i L. 7: 1:
klassföreståndare i L. 7:1.

P. OLSSON, naturlära: 2 t. i 2 b, 2 t. i B. 2 t. i 4. B t. i ;*>: na-
turalhistoria: 1 t. i 6: 1. 1 t. i 6:2, 1 t. i 7: 1: kemi: 2 t. i R. 6: 1
och 2 t. i R. 6:2: fysik: 2 t. i R. 6:1. 2 t. i R. 6:2. 1 t. i L.
6:1 och 1 t. i L. 6:2: modersmålet 1 t. hvarannan vecka i R. 6:1 »

De svenska scripta i R. 6 och klassföreståndare i R. 6. ;
C. J. M. FANT, franska: 3 t. i 4 t. i 6:2. 4 t. i L. 7:2: engel
ska: 2 t. i L. 7:2: tyska: B t. i it och 2 t. i L. 7:1; vakt vid 
skrifning 2 t............................................................................................ »

De franska, scripta i L. 7:2 och de tyska i ii och 7: 1 A och ; 
klassföreståndare i L. ii.

E. ROSENGREN, latin; 6 t. i L. 6:2, 7 t. i L. 7:2: grekiska: 2 
t. i L. 6:2, 6 t. i L. 7: 1: vakt vid skrifning It............................

De latinska scripta i L. 6:2 och L. 7:2 och klassföreståndare

1") t.

2(1

22

99 > 
----2

20

22

i L. 6:2.
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Adjunkt N. 1). AUGEST1N, modersmålet: 5 t. i 2 a. 2 t. i n, 2 t. i 6: 1, 
(livarannan vecka blott 1 t.). 2 t. i 6:2, 3 t. i L. 7; filosofi: 1. t. i 
L. 7:1, 1 t. i L. 7:2; tyska: 7 t. i 2......................................s:a 22'/,, t. i veckan.

De svenska scripta i 2, L. 6:2 och L. 7: 2 a.
Adjunkt N. M. JONSON, alla Jäsämnen il............................................»24 »

De svenska scripta. i 1 och klassföreståndare i 1.
Adjunkt O. E. LINDSTRÖM, tyska: 2 t. i G: 1, 2 t. i G: 2; engelska: 6 t.

i It. 4, G t. i R. 5, 3 t. i R. G: 1. 3 t. i R. G: 2; franska: 41, i G: 1 » 2G »
De tyska scripta i L. G och de engelska scripta, i R. G och 

klassföreståndare i R. 5.
Adjunkt A. GILLBERG. latin: £ t. i L. 5, G t. i L. 6:1: grekiska: G t. i

L. 6: 1 och 4 t. i L. 6:2.......................................................................»24 »
De latinska scripta i L. 6; 1 och klassföreståndare i L. 6: 1.

Adjunkt E. EDHOLM, modersmålet: 4 t. i 4; 1 t. i 5; matematik: 5 t. i
2 a, 6 t. i R. 6:1, 4 t. i R. 6:2: naturlära: 2 t. i 2 a . ...» 22 »

De svenska scripta i 4 och 5 och de matematiska scripta i R.
6 och klassföreståndare i R. 4.

Adjunkt B. A. FINELL. tyska: 6 t. i 3. 4 t. i 4: engelska: 3 t. i L. 6: 1,
2 t. i L. 7:1; modersmålet: 6 t. i 3; historia och geografi: 4 t. i 5 » 25 »

De tyska scripta i 4 och de svenska scripta i 3 och klassfö
reståndare i 3.

Adjunkt H. KLEFBECK. matematik: 5 t. i 3. 5 t. i 4. 5 t. i ii. 4 t. i L.
6:2: latin: 7 t. i L. 4....................................■....................................>26 »

De matematiska scripta i L. 6: 2 och klassföreståndare i L. 4.
Vik. Adjunkt A. BRISSMAN. kristendom: 3 t. i 2a. 3 t. i 2b: historia

och geografi: 5 t. i 2 a. 5 t. i 2 b. G t. i 3, 2 t. i 4 och 3 t. i L. 7: 2 »27 »
Extraläraren O. A. ÖLÄNDERS, tyska: 7 t. i 2 b. 1 t. i L. 7:2: franska: 4

t. i L. 7:1: engelska: 3 t i L. 6:2: matematik: 5 t. i 2b: mo
dersmålet: 5 t. i 2 b och hvarannan vecka 1 t. i L. 6:1. ... 25»

De franska scripta i L. 7:1 och de svenska scripta i 2 b och
klassföreståndare, i 2 b.

Musikläraren A. F. Blomström, musikens teori och sång 6 t., instrumen
talspel 41/., t............................................................................. 10'/a »

Gymnastikläraren A. Ilammargren. gymnastik G t., vapenöfningar 2 t. . . ■ 11 »
v. Teekningsläraren P. A. Kjellin. teckning 13 t., välskrifning 7 t. . . . 20

I ofvanståemle tjensteåligganden hafva under läsåret inga andra förändringar inträdt än 
de. som möm. 11 och 12 här nedan angifva. med undantag deraf, att Adjunkt 0. E. Lindström 
med Eforalstyrelsens bifall varit under den senare delen af vårterminen på grund af sjukdom be
friad från 1 t. tyska, i 6:1. hvilken undervisning Lektor Fant bestridt, och från 4 t. franska i 
6:1, hvilken undervisning Extraläraren Öländers öfvertagit.

11. Tjenstledighet har åtnjutits af Adjunkten C. R. Svenson 29 Augusti—31 Oktober 
på. grund af ålderdomssvaghet, af Lektorn S. J. Kardell hela vårterminen på grund af riksdags- 
mannauppdrag.. af Extraläraren 0. A. Öländers 5—16 Mars för utläggande af prof, af Musiklä
raren A. F. Blomström under hela September för enskilda angelägenheter.

12. Såsom vikarier hafva tjenstgjort
a) höstterminen:

Ingeniör P. A. Kjellin. som uppehållit den lediga teckningslärarebefattningen:



Fil. Doktor A. Brissnian såsom vikarie 29 Aug.—31 Okt. för tjenstledige och sedan 
pensionerade Adjunkten C. R. Svenson:

.Musikläraren P. Englund såsom vikarie under September månad för tjenstledige Musik
läraren A. F. Blomström:

Lektor C. J. M. Fant, som den 1 Dec. tillträdde lektorat vid Vesterås allm. läroverk, så
som vikarierande lektor 1 Dec.— 18 Dec.

b) vårterminen:
Lektorn C. J. M. Fant. hvilken såsom vikarie uppehållit en ledig lektorsbefattning:
Fil. Doktor A. Brissman såsom vikarie hela vårterminen för tjenstledige Lektor S. J. Kardell;
Ingeniør P. A. Kjellin, som uppehållit den lediga teckningsiärarebefattningen 16—31 Jan.: 
Fröken IL Kramer, som uppehållit den lediga teckningslärarebefattningen 1 Febr.—31 Mars; 
Filosofie Licentiaten K. Pira. hvilken såsom vikarie uppehållit en ledig adjunktur: 
Fil. Kand. J. Södenpiist. hvilken med biträde af Lektor Fant uppehållit tjenstledige Extra

läraren Öländers tjenstgøring 5 Mars--16 Mars.
13. Inom den ordinarie lärarepersonalen hafva följande förändringar egt rum under 

tiden från och med den 1 Maj 1895 till och mod den 30 April 1896:
Adjunkten K. G. II. Svenson, hvilken tillträdde sin befattning den 1 Nov. 1859, erhöll 

afsked med pension den 31 Oktober 1895:
Lektorn C. J. M. Fant, som den 1 December 1886 tillträdde sin lektorabefattning vid 

läroverket, utnämndes till lektor vid Vesterås’ högre allm. läroverk och tillträdde sin tjen st 1 
Dec. 1895;

Till teckningslärare vid läroverket har utnämnts under vårterminen Fröken Edla Hildur 
Charlotta Kristina Kramer, hvilken föddes i Stockholm den 25 Juli 1872 och efter att hafva ge
nomgått högre flickskolan i Gefle afgick från högre konstindustriella skolan i Stockholm vårter
minen 1894 efter genomgången kurs för utbildande af teckningslärare och skriflärare vid rikets 
högre allm. läroverk samt tjenstgjorde såsom vikarierande teckningslärare vid Piteå allm. läro
verk hela läsåret 1894—1895 och vid härvarande läroverk 1 Februari—31 Mars 1896.

14. Den 1 Maj voro en lektorsbefattning ocli en adjunktsbefattning vid läroverket lediga.

Lär j -ul m_ g a zr? xr e_

15. De närvarande lärjungarne i de 
a) Höstterminen 1895.

särskilda klasserna.
b) Vårterminen 1896.

Kl
‘ Gemen- 

asser ' samma 
linien

Real-

linien

Latinl inieu

■ Summitntan
grek

med

ska

1 . .......................... 35 — — 35
0 .... 41 — — ' 41
o . . . . 29* — — — ! 29
4 . . 1 — 12 19 — . 31
5 .... 1 — 9 15 — 24
(i: 1 Y G 2 15
G: 2 1 9 4 ■ 14
7: 1 — 5 2
i: 2 , *— 9 — i 9

Summa i 105
* Dessutom 1 frånvarande.

29 03 8 j 205

Gemun-
Klasser samma

linien

Renl-

linien •

Latinhnien ;

utan med
grekiska

■ Stimm

1 35 __ “H ' — ' 35
9 ............................... i 40 L ! - 40
Q . ■ - i . — 32
4 — 10 18* ' — : 28
5 — 10 1.4 — ! 24
6: 1 . . . . G G 2 ' 14
G: 2 8 4 ; ia

1 .... — 5 2 : 7
t I 0 __ — ! 9 9

Summa 107
Dessutom 1 franvarardo.

28 : <10 8 ; 203



IS. Ingen af de lärjungar ij sjunde klassen, som deltagit i undervisningen i grekiska, 
har deltagit i undervisningen i engelska,

19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och militäröfningar undervisade lär
jungar höstterminen 1895.

• ----- ------- —

c k n i AI ii
■

r. ; l- Gymnastik och
M U

militäröfningar

A f il o 1 n i ti g a r
Närvarande

Rädungar, som deltagit i Lärjungar, som 
undervisats L

Lärjungar, som 
deltagit i

och

linier
lärjungar o_ =• rr 3 C 5W ef- £

1 - 2 -
c
pr

r t.eck- 
derjänite 
törisk 
ning 

1

frivillig 
ning

is 
teori 

sång

tis o
S 8-

5' 3
» 3

1.............................. 35 37) — 35 _ 34 __
2............................... 41 41 - 40 2 39 --
3............................... 29 29 20 2 29 ■---

R. 4............................... 12 12 — 2 - 12 —
L. 4............................... 19 19 — lo ___ 18 —
R. ö............................... 9 9 — l — 9 —
L. ö............................... 17) 4 2 12 ---
R. fi: 1 . . . . . . 4 4 — I I 7 1
L. (i: 1 . . . . . .

iA . . . . 2
* -- --- — — 6

9 r
R. (i: 2.........................

I
1 1 — - — — 1 ■

IB . 9 9 0 9
1)9

L. (i: 2......................... '"1A .... 4
_iB . . . . 7>‘{a .... 2

2 — 2

L. 7: 1 ......................... l) I
l 1

;>

2
L. 7:2.................... ..... 9 9 - 5 -- 4‘ s
Gemensamma linien 1 O7> 107> — — 97) 4 102 —
Reallinien.................... 29 29 — 4 1 29 —

(L.4,5 . 34 19 — 4 12 3 i 30 —
Latinlinien.................... 7hB(>, 7 . 29 24 — — — 2.4 —

|A (i, 7 . 8 - — 3 1 6 —

Summa 207) 181 —
1

4 122 9 197) 41



20. Det antal ämnen, bvari hemlexor blifvit för livarje dag lärjungarne föresatta. och 
det antal timmar i veckan, som hemarbetena i allmänhet upptagit för lärjungar af medel
måttiga anlag.

K 1 l s s
Antal ämnen

daglige»

1 I
. Antalet tinunar för Antalet timmar för

Hela antalet timmar, 
som af hemarbetet 

i i hvarjn veeka 
upptagits

. heinlexors öfver- 
läsning i hemmet

skriftliga hemarbeten; 
i veckan

1 . . 9^3 9 _ 9
9 3 5 10 — 10
9 3- 4 12 — ' 12

R. 3 - 5 12 • ) 9 15
L. -t 3 - ■> IS 2'/, 20^
R. fr 3 —1- 18 7» 21
L. □______ 3—5 18 3 21
R. 0- 1 2 - ;5 18 13
L. lv 1 2—ö 18 21
R. 0- 9 2—5 ' 18 3 21
L. (1:2 . 2-5 i 18 9 20
L. 7- 1 3 5 21 0 27 .
L. 7-^ . . . . 3 5 24 (i 30

Anm. Genom månadslofven har hemarbetet ej obetydligt förminskats fdr kl. 7.

21- a Uppgift
öfver lärjungarnes kroppsutveckling och allmänna, helsotillstånd samt öfver antalet närsynte och döfve.

Vårterminen 1895.

1 2 ! 3 4 ; 5 G i 8 ' f 9 10 11 12 i 13

K 1 a s s s 

i

A
ntal 

lärjungar

M
edelålder

M
odel

 vigt 

M
edellängd

Lidande af 
bleksot

O
fta besvärade 

af hufvudvärk

O
fta besvärade 
af näsblod

Närsynti mts

? i
' L

gracl7 _.L Sum
m

a 
närsynte

Lidande af 
döfhet

1...............................
2

40
30 i

1 1.7
12.0

139,0 34,2.
143.3! 3b,0'

1 :

1
9 9 9

1

t
9
1

—

3............................... 28 14., 149.8' 41., - _ 3 --  1 9 — -b 9

4............................... 33 14.7 151.P 45.0 — 9 0 — Ii 1
9............................................ 14 1 b,2 156.4 49.,, 9 1 — 9 —I— • 2
6............................... 20 16.5 108.r 50.1 1 1 1 4 1 4 __
7.............................. 11 17.9 109,S1 59.6 — 1 1 •_> 9 — -- 3 —
8............................... 11 18,5 172.,, 62.4 i ---- " — 1 O ,) 1 — 4 —
9............................... 4 ! 20.5 174„! 62.5I —

— 11 1 — J_ 1 _

Summa 191 15,8 158.0 49,8 9 10 ■ 5 j 26 9 - 28 1
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b) Höstterminen 1895.

1 2 !l 3 4 ä 1 G ! 7 8 ! 9 10 11 ~ 12 13

Klass

1

M
edelM

c

A
 utal

lärjungr um
pp

aj
t

O
fta besvä 

af hufvud' 
Lidande 

blekso 

M
edel

 vi

O
fta besvä 
af näsbl

__ Näi> 
d 
t=
2

ynthets 

r

-g jöfver
SS£ _____

Sum
m

; 
närsyni

Lidande 
döfhet

•-* 1! Q ®2 K ! S: g ° 5 ! cc ! !
c - 1 1 >r I u

1.............................. 137.8 28,9 j - j 2 , 1
1 4 __ __ __

9 41 11.5 141,8 34.,,' - - — 9 — — —
3............................... 29 12.,; 14(1,4 38.5 ? — 1 — —
4............................... 31 14., 152.0 42,8 j - - o r> — —
5............................... 24 ' 14.7 158,„ 17.4 ' 1 i 2 — — --- ■ 1
G............................... 15 lt>,3 1B4.5 • >3, 7 ; 1 i 4 — — . ---- '—

7.............................. 14 IG.« 171,, 57.2 1 — 1 — ! 4 — — —
.8............................... 7 17.8 IG9.5 (13.5 i 1 i — 1 — — —
9............................... 9 , 18,4 171-8 90-5 |j --- \ — 1 3 1 -- — —

Summa 205 1 14.7 157. „ 47.3 1 . 4 3 ■ 27 1 — 1

B. Uppgift a antalet‘sjuke och sjukdomar bland lärjungarne.

a) Vårterminen 1895. b) Höstterminen 1895.

L 1 • > 3 : 4 5 •>
! ; 2?

5 7; 1 sr —•
S j u k d o in a r Z si « - 1 z

S'
o 1 7 ■5

Varicellæ........................ 191 1 I 1 4 _
Scarlatina........................ — 1 i 1 35 —
lull lænsa........................ — 9 ()l 9 35 —

’Parotitis epidemica. . .— 232)i 23 175 —
Diphteria........................ — 1 . 1 12 —
Chlorosis........................ — 1 1 ___ 2 —
».'•horen ...... — 1 i 1 13 —
Neuralgia . . . r — 1 1 •) —
Lymphadenitis . . . 1 3)' 1 —
Bronchitis acuta. . . — 10H 10 33 —
Angina tonsillaris . . — 28 30 112 —
('at. int. acut . . . —. 11 (> 16 - -
Colica............................... — *_____ 9 4 —

1 Icterus.............................. — 1 1 5 —
Distorsio........................ — i : i o —
Herpes zoster . . . — i'i 3 —

' Contusio........................ — 3 ! 3 8 -
Vulnus............................... —. 1 \ 1 2 — '
('ongelatio........................ — 4 4 26 -

Summa 191 96 1 98 492 —

1) Dorjilmte Distorsio 1, Bronchitis och Angina 1.
2) ,, Cat. vent, a ent ; 1, Bronchitis, Angina och Neuralgi;

• 1, Bronchitis 1.
3) Cat. vent. acut. 1.
4) ,. Horjios zoster I, Angina tonsillaris 3.

~ 1 3 4 5 0

- #

SjukI» c
S j u k d o m a r

' 1 s

deinstall 

Juke.
rsm

ier cr;

3) .. Contusio 1.

Influensa........................ 205 " 3 3 16 ) —
Pleuritis acuta . . . — 1 1 41 —

P»ronchitis acuta. . — 5 ri 6 19 —

„ chronica. . — 1 9 7 1 —
Otitis externa . . . — 1 1 2 —
Angina tonsillaris . — 132) 14 60 —
Cat. vent. acut. . . . — 93, 9 27 —

Cat. intest acut. . . — 1 1 —

Diarrhoea........................ — 1 4' 1 9 —
Nephritis........................
Rheumatismus muse.

— 15) 1 9 —

acut.............................. — 1 1 2 —
Contusio........................ — 3 6) 4 17 —
Abscessus........................ — ' 1 1 2 ; —
Urticaria........................ — 1 1 1 2 ( —

Summa 205 42 46 209
1) Derihmto Diarrhoea 1. Ai gina 1.
2) Nephritis: 1, Bronchitis acuta 1

4) sannno Hirjnngo haft Bronchitis aunta.
5) .. .. Angina tonsillaris.
6) ,, Cat. vent. acut. 1.

lim. Westerberg
Liirorerket» HH;vn.



22a. Antalet inom läroverket flyttade lärjungar kalenderåret is!>5.

1 2 ’ 3 4 ' 5 0 ; 7 s 1 !) 10 11 12 13 11 15 lö

A
RA A
A

BX V å r t e r m inen 181)5 II ö s 11 e r m i ne n 1897

Af d e 1 n i n g a r

rirande 
term

in
fly

 tt

Lärjungar, som vid vårterminens 
flyttats till afdulningim

slut. Lärjungar, som vid höstterminens hörjan 
flyttats till afdelningen

och

linier

lärjungai 
ens slut fi 
:ningeu

elte 
lägi

r att hafva tillhört, närmast 
e utdelning af samma linie 
följande antal terminer

fr. annan

offer att hafva tillhör 
lägre utdelning af sai 

följande antal ter

: imrinast 
nna linie 
niner

fr. annan

:• vid 
jiv

0 1 1 2 
i

i) 4
5 

eller 
Hero

linie 0 1 2 3 4 ellor
11 oro

linie

1 .... _ 40 - — — '----- — — — — — — -—
9 30 - 30 — 8 -— -— — 1 — —
3.................... 28 1 ; 29 -- -— —- — ___ . — — — —

R. 4.................... 18 -— - ■ 9 — — — — --- 1 - -- —
L. 4.................... 15 — .... ig — — -— — i? — — — —

R. 5 . . . . . 7 — — - 7 1 — — — 1 — 1 —
L. 5.................... 6 — — i H - . 5 — — ..._ 3 —

R. 6:1 . . . . 4 1 o--  I O — 9 ,-----— 1 — — — I1)
L. 6: IB... 13 — - I- 4 — — — — — —— — l2)
L. 6:1 A . . . 3 - — — 1. 1 - — — _ .. — — — — — —
R. 6:2 . . . . 4 —. — 1 1. -- — — — — 1 •> —
L. 6:2 B . —

; 9--  1 ♦> — — — — — — 7 - —
L. 6:2 A . . . 2 ...... i g — — — — — — —
L. 7:1 B . . . 11 — — 1 1 .... — — 1 —
L. 7:1 A . . . — — -- i 2 — __ — — — — —

L. 7:2 B . . . 4 —- — 4 _ — — — 7) — — — -

L. 7:2 A . . . — ' 1 — __ ___ — —

Clemens, linien . 98 — 1 \ 59 — 8 — ___ — 1 —
Reallinien . . . 33 — — 1 20 1 2 — — — 2 2 — —
Latinlinien . . . 59 — - i 39 4 — — ' ■ 19 — — — —

.
Summa 190 — 1 118 1 14' — .---- . 2 23 — 2 — 2

O Tillhörde t.. 5 vårterminen 1S9Ö <>eh upptlvttados i L. 6: 1 vid vårterminens slut.
2) .. R. 5 .. R. G: 1

Anm. \'id början at vårterminen 1895 upptlyttadas i 2 klassen 1 lärjunge, som höst
terminen 1894 tillhörde I klassen, och vid början af höstterminen 1S97> uppflyttades 2 lärjungar, 
som vårterminen 1895 tillhörde 2 klassen.

Ingen har erhållit flyttning på andra tider än de i tabellen upptagiui.



2ø_

22 b. (tfversigt för hvardera terminen under- sist förflutna kalenderår öfver lärjunsar- 
nes omsättning.

Lärjungarnes omsättning vårterminen 1895.

1 2 3 4 !) 6 7 8 9 10

Närvarande lärj ungar afdelningen IJirjungar afgångne från läroverket
dei 1 Februart <■ i afdelningen

A f d e 1 n i n g a r cC Flvttade till afdel-

och
ningen på grund 

af beslut
-! X 72 2 »’ n “ B g g Q , r S s'

linier ~ S
vid före- 
gåendo vid vår- U

i Ul 11 7

ler näm
e 

m
nin

5 5 terminens y1'.
. o =? termins

Slut
börpn 7 •D

S 
m

ed 
ari o 5

1............................... 40 _ 40 — _ 9 9
9 29 __ 1’ .— 30 — — —
-.............................. 2S — 2s — _ 2 9

R. 4............................... IS IS — _ (i 6
L. 4............................... lö — 10 ■ — _

, R. ø............................... 7 — 1 s ' — 1 1 o
1 L. 0............................... (i — (■> — 1 1

R. i>: i......................... 1 4 • — — 3 3
, L. 6: 1 B.................... 13 — 13 — — t) 3

L. (i: 1 A.................... ,) — — 3 ___ ■ __ __
R. 4:2......................... . 4 — — 4 — — 4 4
L. 6:2 B.................... 5 — — ■) — _ 1 1
L. 4:2 A.................... ___ 2 — — 2 — _
L. 7: 1 B.................... 11 ... — — 11 — _  1 _
L. 7: 1 A .................... — — — _ — _ _ _
L. 7:2 B . . . . . 4 — -— 4 — — 4 4
L. 7:2 A.................... — — — _ — — — —

i
i Gemensamma linien 97 1 _ 9S __ 4 4

Reallinien.................... 39 1 1 34 — 1 14 15
Latinlinien.................... 59 — — — 59 — — 9 9

1 Summa ISS 2 1 191 1 27 2S

1) Tillhörde 1 kl. höstterminen 189-1.

4»



Lärjungarnes omsättning höstterminen lS9h.

. 1 2 3 4 0 6 7 i « 9 1 W
Närvarande lärjungar i afdelmngen 

den 15 September
Lärjungar afgångne från 

i afdelijnngöii
läroverket

A f d e 1 n i n g a r

och

Q
var i 

; 
från 

fi 
te

Flyttade till afdel
ningen på grund 

af beslut

Inskrifi 
verkt 

ter

CO
Från 

t 
böljan ti 
den 

1-1

Från oel 
15 Sept 

term
it

följandi 
te:

U
ndi

co

linier

afdeloi 
iregåei 
rm

 in vid iure- 
såendo

vid höst
terminens 

början

ae i li 
)t undi 
m

inen

ni m 
;

go »— 2
2 o 2 
o’ b" G’

h m
ed 

em
ber 

lens sl

? 
m

öll 
m

iiu

r-*

? LU 
U
I

ngen 
nde termins 

slut

£3' O

m
sm
ed 

nber 
___

den 
till 

.ut

1............................... 1 _ __ _ 34 35 — — 1 1
2 — 35 1 5 41 1 — — 1
3............................... i 26 2’) — 29 '— — — —

R. 4............................... 3 s 1 — 12 — — 1 1
L. 4............................... 1 13 52) — 19 . ----- — .—
R. 5.............................. — 7 2 — 9 —. -— —
L. 5............................... 1 11 3 _ 1:5 — — — —
R. G: 1.......................... — ,) 33) 1 — — 1 1
L. 6:1 B . . . . . 9 l4) 1 6 —■ — — —
L. 6:1 A.................... — 1 — 1 9 — — — - —
R. 6:2.......................... — 1 — 1 ! • — .----- — —
L. 6:2 B.................... 1 9 6 — 9 — — — —
L. 6:2 A.................... - 3 — 1 4 — — •— •
L. 7:1 B . . . . . 9 2 1 5 ----  . ___ — —r
L. 7:1 A.................... — 9 — • — 2 — — — —
L. 7:2 B.................... — •ö 4 _ 9 — — — —
L. 7:2 A.................... — - - — — —

Gemensamma linien 2 61 3 39 105 1 • _ 1 2
Reallinien.................... 9 .) 18 7 1 29 — — 2 2
Latinlinien.................... 7 41 20 3 71 — - —

Summa 12 120 30 43 205 1 1 3 4

i) Af dessa 2 lärjungar var 1 lärjunge i 1 kl. vårterminen 1895.
2) Af dessa 5 lärjungar ginge 2 vårterminen 1895 i 2 klassen.
3) Af dessa 3 lärjungar tillhörde 1 lärjunge L. 5 vårterminen 1895.
i) Tillhörde K. 5 vårterminen 1895.

23. Af de under läsåret inskrifna 44 lärjungarne har följande antal förut bevistat
läroverk, nämligen senast 

folkskola . . '................. 28
allmänt läroverk....................................................... 4
enskildt läroverk....................................................... 3
senast åtnjutit enskild undervisning.........................9

Summa 44



24. Förteckning öfver de lärjungar, som efter att hafva genomgått läroverkets sjunde 
klass aflagt godkänd mogenhetsexamen

a) vårterminen 1895:
, . icke-grekor

Hörnfeldt. Albert .......................till universitet.
Ouchterlony, Hilding........................ » militärvrket,
Rissler, (lösta................................... - banktjenst.
Sundin. Emanuel . . . . '. . » militärvrket.

25. Förteckning öfver de lärjungar, som utan att hafva aflagt mogenhetsexamen åtgått 
från läroverket under sistfördutna kalenderår

26. Under sist förflutna kalenderår har till lärjungarne utdelats såsom

a) vårterminen 1895:
'råi 1 kl. (iärdin. Olof......................... . utan anmäld afsigt.

» » Åslund, Axel.................... . till privat undervisning.
» 3 kl. Lundblad. Erik ..... . » Sundsvalls allm. läroverk,
» » Olsson. Olof......................... handtverk.

R. 4 Sundin. Nils......................... . • läroverk i Stockholm.
» » Färnlöf. Florentin . . . . . » sjömansyrket.

» Broman. Henning . . . . . » handel,
» » Hallin. Karl.......................... . » d:o
» Walberg. Sigfrid . . . . ■ jernvägen.
» » Andersson. Gustaf.... . utan anmäld afsigt.

R. 5 Cassberg. Axel.................... . till handel.
» Huss. Per......................... . utan anmäld afsigt.

» L. 5 Wiklund. Daniel . . . . . till folkskoleseminarium.
» R. 0:1 Wikander. Nils.................... Gehe allm. läroverk.

» Wikander. Uno.................... . » d:o
» » Björk. Karl......................... . ? sjömansyrket.

L. (1:1 Högdalil. Haqvin . . . . . " apotek.
» Suwe. Fritiof.................... . » d:o
» Lnndholm. Gustaf . . . . . » militärinstitutet.

R. (1:2 Lundblad. Karl.................... . > Sundsvalls allm. läroverk
» ». Danielsson. Daniel.... . » jordbruk.
XX * Jönsson. Sigfrid..................... . " jernvägen.

» Winnberg. Sven . . . . . » d:o
L. 6: 2 Tannlund. Oskar . . . . . - handel.

b) hösttermin m 1895:
•Våi 1 kl. Westman. Valdemar . . . . till privat undervisning.

>> 2 kl. Näs. Nils............................... . ; Palmgrenska samskolan.
R. 4 Cederberg. Enok . . . . handel.

» R. 6:1 Nordin. Bernhard . . . . . * handelsskola.

stipendier . ,......................... ..... . Kr. 807: — ■
premier....................................................... » 358: IG
understöd.................................................. » 85: —

Summa Kr. 1,250: 1G



27. Uppgifter för hvardera terminen af läsåret angående antalet befriade från ter
min safgifter.

lliist- Var- 
tcrtninrn terminen

Befriade frän afgift till ' *
endast biblioteks- och materielkassan..............................  ■ - —

» byggnadsfonden............................................................... ■ 30 2X
båda ofvannämda kassor..................................-....................... 23 25

Ej befriade från någondera afgiften..................................................   . ■ 7 , 152 1 öl)
Summma närvarande lärjungar ■ 2Oj 203

Afgiften till ljus- och vedkassan har utgjort (> kronor under hösttermine i och (i kronor 
under vårterminen och erlagts af 205 lärjungar under höstterminen och skall rrläggas af 203 
lärjungar under vårterminen.

i) . Ecksamlingar och TTndervisningsmåteriel.

2S. Läroverkets boksamling har från och med Augusti månad sistlidet 
år ökats

a) genom gåfvor:
Erån offentliga ingnd-iglider och andra: svenska läroverksprogram för läsåret 1X94—1X95. 

program för allm. läroverket i Östersund IHftC» 1X94. danska läroverksprogram för 1X94 -1X95: 
Redogörelse för Sundsvalls handelsinstitut läsåret 1X94 1X9Ö; Göteborgs högskola, årsredogörel- 
se 1X94 1X95: Riksdagens protokoll 1X95 jämte biliang och register: Bidrag till Sveriges off. 
statistik: A) XXXV. Bj XXXVII. 1. 2. C) för 1X94. D) for 1X93. E) för 1X94. F) I och II för 
1X94. G) XXXVI. H) VII jämte sammandrag för aren ixxii 1X90. I) 34. L) 32. b. 33 a. M) 31. 
Ni XXX samt sammandrag för 1X95. O) XXVII. B) 22. 23. 24, 31. Q) för 1X94. R) XI och 
VII: 3 jämte bihang. S) 23. T) XXII. U) XX, V) XII. Y) I för 1X93: K. Sv. Vétenskaps-akade- 
miens handl.. 2<5:te bandet; Biliang till K. Sv. Vetenskaps-akademiens handl.. 20:de bandet, afd. 
1—4: Öfversigt af K. Vetenskaps-akademiens forhandl.. 51:sta arg.: Diplomatarium norvegicum 
XXVHI: Norske Regnskaber og Jordel »øger. Bd II. IL 2: Nils Stubs Optegnelseboger fra Oslo 
Lagthing 1572—15X0, l:ste og 2:det Hefte: Biskop Nils Glostrups Visitatser i |Oslo og Hamar 
Stifter Itl f7 1337: Det Arnamagmvanske Haamiskrift 310 qvarto: Saga Olafs konungs Trygg- 
vasonar. udg. av P. Groth; Historisk-topografiska Skrifter om Norge og norske Landsdele, for
tatt. i Norge i det 1 (l:de Aarhundredc. Udg. ved G. Storm: Skrifter utg. af Lorénska stiftelsen, 
n:o 11. 1X95: Jemtlands läns markegångs-taxa för 1X95: Allmän kungörelse. Ser. A. N:o LSI. 
Östersund 1X95; Göteborgs och Bohusläns fauna, ryggradsdjuren, af A. W. Malm: Colberg. Schau- 
spiel in fünf Akten von P. Heyse: Om Sveriges zoolog, hafsstation Kristineberg af H. Théel: 
Sveriges och Norges tiskar af A. Stuxberg: Geologisk beskrifning öfver Jemtlands län af A. G. 
Högbom: Deutsche Sprachlehre von W. Stockhausen: Svenska turist föreningens årsskrift för 
1X94: Tidning för idrott för 1X95 utom n:o 44 B: Tillskrift i gymnastik-. XXILä arg.. 1 och 2 
häftet; Föreläsningar och öfningar vid Stockholms högskola höstt. 1X95. 2 ex., och värt. 1X9(1, 2 
ex.; Sveriges offentl. bibliotek. Accessionskatalog 9, ]X94: Nyköpings högre alhn. läroverks bibli
otek. II: Upsala universitets katalog höstt. 1X95 och vart. 1X9(1: Kataloger öfver Sundsvalls.
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Ileriiösands. Umeå. Piteå, Lulea. Haparanda. Hudiksvalls och Vesterås allm. läroverk höstt. I89ö 
samt öfver Umeå. Luleå. Haparanda. Hudiksvalls och Vesterås allm. läroverk vårt. 189(>.

Från Kow/l. Eclde.siastik-deinirtenuudet: Konung Gustaf I:s registratur. XVI: Odhner. 
Meddelanden fr. Sv. riksarkivet. XIX: Sv. riksrådets protokoll. VII. H>37 1 senare häftet:
Samlingar, utg. af Sv. Fornskrift-sällskapet. häft. 107; Södervall. Ordbok öfver svenska medeltids
språket. häft. 1 ö: Rydberg. Sverges traktater med främmande magter. III. 3. 4: Montelius. La ci
vilisation primitive1 en Italic: Staaff. Urval ur franska litteraturen, kurs 1. Stlilm 187)9. 1 ex., 
kurs 2, Stlilm 18Ü9, 2 ex., kurs 3. Stlilm 1S(>O. 1 ex., kurs å>. Stlilm 18(14. 2 ex.; Staaff. La 
poesie francaise contcmporaine. Stlilm 18(14. 2 ex.; Lesguillon. F'pitre ä AL Staaff sur La poesie 
francaise contemporaim1. Paris 1HGS. 1 ex.

Frän lektor F. Olsson: Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift. 1 :sta hamlet. 4:de 
häftet: Väderleken i Östersund 1 894 af lektor 1’. Olsson: Magnetic storms and sunspots. M. A. 
V coder. Lyons. New York 1895: P. Olssoo. Växtlokaler för nya eller sällsynta växter i Norr
land. Lund 189(1.

b) genom inköp:
Ordbok öfver svenska språket, utg. af Svenska, akad., häft. 3 och 4.
A. Stuxberg. Sveriges och Norges liskar. 4:de häftet.
L’homond. I rbis Bonne viri illustres a Uomulo ad Augustum. Stuttgart 18S9. 12 ex.
II. Arnold. Zwei Novellen. Mit Anmerk, herausgegebon von E. Rodhc. 2 ex.
Sydow-Habenicht. Methodischer Wand-Atlas N:r 8; Deutsches Reich und Nachbarländer. 
Historisk tidskrift för 1897).
Pedagogisk tidskrift för I89ö.
Verdandi för 1897). *

Myntsamlingen har ökats genom Utbyte uf dupletter med 1 medalj. 7 smt. 2 
kmt och genom gafvor: af K. Prenska akademien dess medalj öfver C. F. v. Breda; af K. Veten- 
skaj>s-a]:ade)nieu dess medalj öfver G. Ekman; styrman 0 .1. Ilolmbäck Venezuela real 1887. 2 
centavos 1872. 7(1. Bombay quarter rund 1299. 1 , pice I8(12. ö lepta 1837>. 78. 82. 5 bani 1883. 
7) cent. 18(13 k. 21 dupl.: ingeniör J. WåbPni i S:t Petersburg Persien kmt 1295. 9(1. 72. 73. 
Ryssland denza 17ö3. 1828. 29. 5 kop. 177)9. 1883. 3 kop. 1 h4ö. 82. 1 kop. 1839. 7>(>. 2 kop. 1887. 
8 dupl.: A. Lundin, Norderön. 1 dupl.: G. Östlund 1 d:o: lärjungarne II. Ilannnnrströni Marockos 
4 falus 1828; O. Mattson halfpenny 1887). 2 dupl,: E. ('ederben/ one cent 1891. du;d.: M. Hallinan 
Östersund, hundskatt 1894. 2 dupl.: F. Ih/lander en tysk medalj Fredrik )( Wilh. II. 2 dupl.: 
E Wlnnbcru en tysk medalj Wilhelm it Erinnerung etc.: G. Olsson 2 engelska spelp.. 1 dupl.: 
K. Frdnben/ one cent 1887; p Emistrhni. Östers., hundskatt 189ö: K. LUUesköld en medalj S:t 
Georgius )( In tempestate etc., en kedja, af serbiska medaljer med Milan Obrenowitsch IV:s bild 
m. m.. 7) dupl.: J Tidrinan. E. Festin. L. IHi.A, J. Söderberg, K. Kjedlberf). Y. Hellström. I. 
Biw/dahl, Groth. M. Holst, J. ('olldén, G, Ber<ie.n<iren.. -L Olsén, John Johansson. IF. Media. 
J. Hellström, G. Öhrliiui- S. Groth. M. Johansson. I. Ihsshr. II. Maiinusson dupletter.

Naturaliesamlingarna hafva erhållit: af murare J. Johansson en vattensork 
(till dissektion): rektor IldtiylMiid ett getingbo: I. M. Berf/sfröm i Hoo. Ragunda. skal af hassel
nöt f. i en myr derstädes; JK. Pettersson i Krokom en Bom byx: lärjungarne G. Nmre en skogs- 
ödla. G. Andersson Vespcrtilio från Womdalen. IV, Med-iu ormskinn, vingben af albatross. P. 
Åslund, nejonögon från Löfberga vid Flåsjön. E. Åslund orm från Ström, A.. Olsen vaxkaka, S. 
Hof stedt snok fr. W. G.. E. Modén bergkristaller frän Westerfjäll. G. Braudelius. G. v. Essen, 
K. Lilliesköld stenar.

Undervisningsmaterielen har ökats genom inköp af nagra kartor och [äse- 
böcker.
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E. och Izired.n.ing'sxxxateriel-

29. livad läroverksliuset beträftar, har det samnia jämte Hyglarne oljcmålats, och dess
utom hafva mindre reparationer å brädfodringen och fönsterblecken utförts.

Enär utrymmet i läroverksliuset är för litet, så förhyras i skolans närhef gymnastiklokal 
och en större sal för de naturvetenskapliga samlingarna..

Då Östersunds' stad under läsåret upplåtit till ny läroverksbyggnad en stor, vacker 
och särdeles väl belägen plats, har beslut fattats att på den samma uppföra ett nytt läroverkshus 
enligt fastställda ritningar, ocli enligt uppgjorda byggnadskontrakt skall den nya läroverksbygg- 
naden vara fullt färdig den 20 Augusti 1807.

Hvad inredningsmaterielen angår, så hafva skolpulpeter inköpts för de fyra nedre klasserna.

F. Ekonomiska förhållanden..

31. Uppgifter om nedanämnda till läroverket hörande kassors ställning kalenderåret 1895:

Kassans rubrik

I
D e b e t K r edit

Behållning 
vid

Arets början

Stimma 
inkomster 
under Aret

i Skuld
vid 

arots slut
S ii m m a

Skuld 
vid 

tirnfs hörjan

Sira,. a 
u tirilier 

under aret

! BehAilhung 
viil

: Arets slut

Kr. »»ro j Kr. öre Kr. öre Kr. öre Kr. öro Kr. ; öre Kr. öre i Kr. : öre

Byggnadsfonden .... 11.787 931
6,786 i 02 i

1.966; 03 ! — - 13.753 96 ii — — 1.681 '41 12.072 55 13,753'96
Ljus- och vedkassan . . 2.651 76 — — 9.437 78 i — - 2,486 : 52 ; 0.9^1 26 9,437 78 :
Bibi.- o. materielkassan । 1,835:84 1,754 04; — — 3.589 88’! 2.279 1 56 ' 1.310 32 3,589 88 :
Zetterströms bibl.-kassa i 84 i 90' 75 — : — - 159 90? — — 143158 16 32 159 90 1
Premie- och fattigkm . 1 21 375 50 i — 376 71 • — — 348 6S 28 03 376 71
P. Wikströms fond . . 1 — _ _ 60 - i — — 60 i — j — — 60 - _ — 60 - — !
Barmanska fonden. . .’ 5,790.9(1 231;60, — — 6,022: 56 j —■ — _ ! 6.022 56 6.022 i 56
Bredmauska invent.-f.. । 3,645.69

5.650; 12
154.48: — — 3.800 17 — - ■ 3.800 17 3.800117

Bredmanska stipendiet. ,
Hamreiska fonden . . . ;

256 16 — — 5,906; 28 — 329:48 5.576 80 5.906 i 28
■ 303 19 12 12 — — 315-31 — — 10'- -. 305 31 315 1 31

Weinbérgska fonden . , ■4.182! 45 ; 182;-! - — ■ 4.364 45:i — 1 50 , — 4.214 45 4,364 1 45
! Justelii fond.................... 1 5.541 :35 265 64 j — — 5.806.99 ’ — _ a- 2501 ; 5.556 99. 5.806 I 99
N. Wikströms.................I 3.565 05 153 60: - — 3.718; 65 ; — — - — — 3.718 65 3.718 : 65

, Fjellmanska fonden . . 3.241 ' 67 156 — — 3.397 ; 67 i — 150 — 3.247 67 3.397,67 ;
1 Frösö skolas minnesf. . 312 59 12;4S - — 325 i 07 -• - 12 -■ 313 07 325 ! 07 ;

Summa 52,728 97 , 8.306,41 : _ _ i 61.035 i 38II — 7.901 ‘ 23 j 53,134 15 1 61.035 ; 38 :

Dessutom har under årens lopp uppstått genom gåfvor till ny läroverksbyggnad en s. k. 
tillfällig byggnadsfond, som den 31 December 1895 utgjorde 15.910 kr. öG öre.

Äfven till nu förestående utdelning af premier och stipendier har en summa af 25 kr. 
blifvit gifven af en vän till läroverket.

32. Summariska uppgifter för kalenderåret 1895 öfver de belopp, som utgått för un
derhåll och tillökning af



a) boksamlingarna................................................ kronor 246: bb
b) den öfriga undervisningsmaterielen ... » 365: 4b
c) inredningsmaterielen....................................... » 1,402: b6

Summa kronor 2.01b: —

g. Examina och -A.rea-fslVLtnixig'-

33. Afgangsexamina.
Muntlig afgångsexamen med de 4 lärjungar i klassen 7:2 och 1 privatist, som på grund 

af aflagda skrifningar berättigats till den samma, förrättades den 30 Maj IXbb under ledning af 
Professor E. Lidforss och Professor N. C. Dunér samt i närvaro af läroverkets Inspektor och 
de utsedda examensvittnena: v. Iläradshöfdingen O. E. Ocklind, Borgmästaren 1. von Stapelmohr 
och Fördelningsläkaren 0. E. Warodell. Alla, examinerade förklarades mogna.

Innevarande vårtermin hafva b af läroverkets lärjungar aflagt skriftlig afgångsexamen 
den 15, 16, 18 och 20 April. Alla hafva förklarats berättigade till muntlig examen, hvilken kom
mer att hållas den 26 Maj.

34. Årsexameii.
Den offentliga årsexameii blir onsdagen den 3 Juni kl. 11 f. m.—2 e. m.
Uppvisning i sång och instrumentalmusik kommer att ega rum samma dag kl. 2 e. m.
Derefter samlas ungdomen å högtidssalen, då stipendier och premier utdelas, flyttningen 

inom läroverket kungöres och läsåret afslutas.
35. Till att öfvervara den förestående examen den 3 Juni inbjudas härmed vördsam

mast Landshöfdingen Friherre K. Ulfsson Sparre och de. af läroverkets Eforns utsedda exa
mensvittnena: Landssekreteraren P. G. Rissler. Borgmästaren I. von Stapelmolir. v. Iläradshöf
dingen 0. E. Ocklind. Provinsialläkaren E. Westerberg. Prosten 0. Frändén i Brnnflo. Kyrko
herden P. Wagenius i Berg. Löjtnanten C. L. F. von Schmaltz. Grosshandlaren K. Hammarström 
och Apotekaren II. Wikander. lärjungarnes föräldrar och målsmän samt alla, som med välvilja 
och intresse omfatta läroverket.

3(>. Nästa läsår tager sin början löräanen (ien 2b Augusti, då inträdes- och flyttnings- 
sökande skola infinna sig i läroverkets samlingssal kl. 11 f. m.

Allmänt upprop med läroverkets samtlige lärjungar kommer att hållas oiisäuf/en den 2 
September kl. 12 middagen.

Det bestämda feriearbetet tinnes angifvet i bil. I till denna årsredogörelse.

Till sist några ord såsom en tacksamhetens och vördnadens gärd:
Prosten E. Arbman. som under en följd af år ända till slutet af vårterminen 1 Sb3 var 

läroverkets Inspektor, men då på grund af ålder afsade sig denna befattning, förlossades från 
detta jordiska den IS Maj innevarande år. Länge skall ett tacksamt minne af denne ödmju
ke och barnafromme, för ungdomens sanna väl varmt intresserade Inspektor, som med de star
kaste band var fäst, vid läroverket och bar det samma på sitt bedjande hjerta, fortlefva hos de 
många, som hade den förmånen att få höra denne sanningens milde tolk tala och se hans heliga 
till efterföljelse manande vandel.



Regementspastorn K. (i. R. Svenson, som 36 ar varit ordinarie adjunkt vid liiioverket 
och egnat det samma en nitisk och ]digttrogen verksamhet, tills han. af alder ocji arbete försva
gad, erhöll på egen begäran afsked ined pension sistlidne hösttermin, tillönskas hjertligen allt, 
godt frän ofvan under de återstående dagar, som Idifva. honom beskärda. |

Lektor C. ,L M. Fant, som visserligen endast ett mindre antal år varit lektor vid detta 
läroverk, men under det decennium, som han vid läroverket arbetat, på grund I af sina, grund
liga kunskaper och sin framstående lärareförmåga i förening med varmt intresse och stark 
pligtkänsla utöfvat en mycket fruktbärande verksamhet, bringas härmed ett hjertligt tack for hans 
samvetsgranna, och goda arbete och en hjertlig tillönskan om framgång och hugnad pa den nya. 
plats, som han snart går att öfvertaga.

Östersund i Maj 181>6.

C. A. Hägglund.

Bil. I.
Feriearbeten,

gifna vid slutet af vårterminen 18’Ki vid Östersunds högre allm. läroverk

Andra klassen.

Modersmålet. Välläsning: sid. 13—22 i Ekmarks läse
bok (1 delen).

Matematik. Räkning af additionstalen 58—67, subtrak
tionstalen 64—73, inultiplikatioustalon 109—118 och 
divisionstalen 124—133 i Bergs räkndära.

Välskrifning. 20 skrifsidor efter förskrift samt nfskrif- 
uing af stycket 30 i Ekmarks läsebok (1 delen).

Tredje klassen.

Modersmålet. Utanläsning af Sven Dufva.
Matematik. Hakning al' 6 meddelade exempel pa hvar- 

je räknesätt i decimal- och vanliga bråk.
\Mskrifniiiy. 20 skrifsidor efter förskrift samt afskrif- 

ning af stycket 72 i Ekmarks läsebok (2 delen).

Fjerde klassen.

Tyska. Ofversättning af styckena 22, 24 och 25 i Mo
tions tyska läsebok. Utanläsning af styckena 1 6 
i samma bok.

Matematik. Räkning af 50 meddelade tal. utgörande 
tillämpning af läran om bråk.

Mälskrifmny. Skrifning med tysk stil af 20 skrifsidor 
enligt förskrift.

Nalurlära. Insamling af 50 allmänna växter.

Femte klassen.
Tyska. Ofversättning af sid. 106 136 i Morens läse

bok. Utanläsning af »Die Auktion- i samma bok.
Geografi. Jiepetitiou af skandinaviska halföns och Dan- 

. marks geografi.
NntHrlärn. Insamling af 50 allmänna växter.

till
Sjette klassens nedre afdelning.

Tyska. Ofversättning af 28 sidor i • Por Neffe als On- 
I kel» och sid. 1 31 i Überfall im Odenwald» af 
i Luise Pichler.

Geografi. Läsning af sid. 1 -l<)0 i Geografiska skil
dringar af 1. Fehl’, 2:a delen.

Xalitral/iistoria (för linien B). Insamling af 50 växter.

Sjette klassens öfre afdelning.
Moilersmdlet. Läsning at Tegnérs Axel och af Forn

nordiska sagor af A. Ekmanann (sid. 1 171).
1 Tyska. Ofversättning af sid. 100 115 i Kaiser Wil

li helm 1» och Uer Lotze» von E. von TVildenbnicli.
i Geografi. Läsning af sid. 175 237 i Schram och Sve-
- derus. Geografisk läsning. 2:a delen. Kartritning: 

Europa, Skandinaviska hnlfön och Förenta staterna.
i Sjunde klassens nedre afdelnieg.

'Modersmålet. Den svenska odlingens stormän af E. 
Fries. Runebergs »Kungarne pft Salamis».

Latin. Ofversättning af Lhomond. Viri illustres XX— 
XXXVIII.

Trauska. Ofversättning af 1 och 2 boken 1 Uistoire do 
Charles XII af Voltaire.

Sjunde klassens öfre afdelning.
Latin. Öfversättning af Liv. XXI: 1 47 kap. (sid.

201 — 241 i Törnebladhs ed.)
Grekiska. (Linien A). Öfversättning af Ilomeri Odvs- 

sca: VII, Vill: 457 586.
Historia. Repetition af gamla tidens allmänna historia.
Geografi. Repetition af Europas geografi.
Matematik. (Linien B). Skriftlig behandling af 20 

meddelade algohraiska uppgifter.
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Om förhållandet mellan antik oeh modern 
versbyggnad.

(Ett problem).

J31and moderna metric! gäller det som ett axiom, att den antika (latinska, grekiska, indiska) 

versen var byggd på kvantitet, under det att den moderna bygges på aksent. Att detta dock 
icke är så själfklart. torde blifva lika, uppenbart, vare sig man ser på de praktiska svårigheter, 
som följa af detta betraktelsesätt, eller de logiska motsägelser åsikten innebär.

De praktiska svårigheterna hafva funnit sitt uttryck dels i den förmenta omöjligheten 
att läsa latinsk vers så som romarne läste den, dels i påståendet att den latinska versen sön
dersliter aksentformen.

När man finner det omöjligt för oss att läsa antik vers i öfverensstämmelse med det 
ursprungliga uttalet, menar man ej den själfklara omöjligheten att återgifva de fina nyanser i 
uttalet, som endast en infödd forntida romare kunde tillegna sig. utan att vi så tillvida återgifva 
versen oriktigt, att vi "aksentuera hvarje lång stafvelse och lemna hvarje kort stafvelse oaksentu- 
erad".

Påståendet att den latinska versen söndersliter aksentformen innebär, att den rytmiska 
versen för romarne själfva skulle medföra ett våld mot det naturliga uttalet i prosa, så att den 
förra skulle förhålla sig till det senare som följande hexameter förhåller sig till det korrekta 
svenska uttalet:

Dåmon dréf sina far uti én grönskande betesmark.

eller som följande fasaväckande prof:

Banditens ärofullå men fasåväckåndé bedrifter.

Sådana osmakligheter inrangeras sedan vetenskapligt såsom en art af versbildning, ko
ordinerad med den germanska och den romanska, och karaktäriseras såsom genomgående ryt
misk med förstörd satsaksent. Att det är konstladt och osmakligt, har ingenting att betyda, 
menar man; konst, tålamod och vana kunna smälta allt. I början kan man visserligen finna 
denna sönderslitning af aksentformerna odräglig, men så snart man har "konsten” inne, beha
gar den mer och mer. Välbehaget af rytmen består stundom däri, att ordinnehållet befinner 
sig i en sådan strid med en välbekant rytm, att blott den ”lärde” märker och förstår, huru 
mycken verskonst, räkenkonst och rytmisk möda skalden nedlagt på sin dikt. Den invigdes nöje 
är egentligen den smickrande känslan: huru detta också klingar, så vet jag att det är skrifvet i 
det och det versmåttet: denna latinska hexameter förstår jag fullkomligt vid blotta, åhörandet, om 
också de flesta ord äro obegripliga för de olärde, som icke veta, huru orden kunna förställa och döl
ja. sig i versen. Det låter visserligen som förvrängningen: galna kattor få rifvét skinn, men 
— derhän kunna hela nationer' komma utan att själfva ana det.
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Så långt vetenskapen. Jag ville gerna tro, att det vore idel ironi från början till slut, 
men det serveras ined den största trovärdighet. Ja, härhän kan man komma utan att själf 
ana det!

Då de praktiska konsekvenserna äro sådana, liar man ca viss anledning att misstänka, 
det premisserna icke äro fullt säkra. Det följer derför i ordningen att tillse, huruvida någon 
oklarhet eller motsägelse gömmer sig någonstädes i de fundamentala jsatserna.

Om versen skulle kunna byggas antingen på kvantitet och icke på aksent eller ock på 
aksent och icke på kvantitet, så äro uppenbarligen hvarken aksent eller kvantitet nödvändiga 
bestämningar hos rytmen och följaktligen inga principer för versbyggnaden. Man skulle då kun
na tänka sig en vers, som hvarken vore byggd på aksent eller kvantitet. Men hvad är då 
rytmen?

Om man nu icke han tänka sig vers som hvarken vore byggd på aksent eller kvanti
tet, så drifves man till två möjligheter, antingen att aksent och kvantitet äro samma sak eller 
ock olika saker.

Anledning till det förra antagandet finnes i den omständigheten, att aksent och kvanti
tet sägas råka i strid med hvarandra när de tillhöra olika stafvelser, men icke då de tillhöra 
samma stafvelse. Denna strid kan antingen vara en logisk motsägelse eller en kamp mellan två 
tendenser. Om aksent och kvantitet äro samma sak, är det en logisk motsägelse att tillerkän
na den ena stafvelsen aksent men icke kvantitet, den andra kvantitet men icke aksent: och om 
båda tendera att förlänga sin stafvelse men förkorta de andra, så uppstår en kamp mellan des
sa tendenser, om de tillhöra olika stafvelser, så att aksenten förlänger hvad kvantiteten förkortar.

Äro deremot aksent och kvantitet olika saker, så är det meningslöst att säga det aksent 
och kvantitet skulle råka i strid med hvarandra. Om hvardera får sitt, äro båda nöjda.

Om vi nu gå vidare, måste vi taga i betraktande, att aksenten plägar betecknas dels 
som dynamisk, dels som melodisk. Det låter nu tänka sig, att den ena af dessa t. ex. den dy
namiska vore detsamma som kvantiteten men skild från tonhöjden, eller oek detsamma som 
den melodiska aksenten men skild från kvantiteten. Anledning till det förra antagandet ligger 
i sådana uttryck som: ”för oss svenskar, liksom för de flesta åtminstone af nutida europeiska 
folk, sammanfaller stafvelsetrycket (intensiteten) med stafvelseutrymmet (stafvelsens kvantitet eller 
uttalsdryghet)” (Lyttkens-Wulff ”Aksentlära" sid. 13); och: ”i skandinavisk och öfverhufvud i ger
mansk värs äro stafvelsekvantiteten och stafvelsetrycket absolut identiska”. (F. Wulff: Rytm och 
rytmicitet, sid. 193).

För så vidt orden betyda hvad de utsäga: absolut identitet mellan stafvelsekvantitet och 
stafvelsetryck, kunde man lika gärna säga, att den moderna versen är byggd på kvantitet som 
på dynamisk aksent. Och om kvantitet betyder detsamma i moderna och antika språk, så måste 
äfven kvantitet i de klassiska språken vara identisk med stafvelsetryck enligt den regeln, att de 
som äro identiska med detsamma äro sinsemellan identiska. Men då kan man ock lika gärna 
säga, att den latinska versen är byggd på aksent.

Anledning till det senare antagandet kunde man finna i det påståendet, att i latinska 
språket aksenten — hvilken alltid beskrifves som melodisk ■ tillhör den stafvelse i ordet, hvil
ken ljuder starkast. Om då melodisk och dynamisk aksent vore detsamma, lät vara sedt från 
olika sidor, så måste äfven i moderna språk enligt identitetsregeln melodisk ocb dynamisk ak
sent vara samma sak. Om nu, såsom bekant, den melodiska aksenten är oväsentlig för rytmen 
i gamla och nyare språk, så måste äfven den dynamiska aksenten vara oväsentlig, och det må
ste för moderna lika väl som för antika språk gälla, att versen bygges på kvantiteten.

Men om kvantitet, ljudstyrka och tonhöjd äro till begreppet skilda, så kan man dock 
tänka sig, att de äro på ett eller annat sätt organiskt förenade genom röstorganets inrättning 
eller fakultativt kombinerade i olika språk på grund af vana. Man kan tänka sig möjligheten 
af att tonhöjden vore organiskt förenad med ljudstyrkan, så att inan icke kunde höja tonen utan 



att på samma gång förstärka stafvelseus ljudlikhet eller ock att man ej .kunde förstärka en staf-, 
velse utan att förlänga den. Om så vore fallet, så vore det lika för alla språk och kunde icke, 
konstituera någon principiell skillnad för språken i afseende på versbildning.

Men om nu ingen sådan organisk förbindelse linnes mellan kvantitet, ljudstyrka och 
tonhöjd, så kan man likväl tänka sig. att fakultativt förefunnes i olika språk förbindelser mellan 
några af dessa bestämningar. I det ena. språket kunde på grund af vana ljudstyrkan vara för
enad med längden, i det andra med tonhöjden, i det tredje med längd och tonhöjd. Sådant vo
re ju tänkbart, så mycket mera som det öfverensstämmer med allmänt rådande föreställningssätt, 
äfven om uttrycken mindre egentligt peka på. de möjligheter vi i det föregående hafva uppställt. 
Öfverensstämmer nu med antagandet af sådana fakultativa förbindelser påståendet, att aksenten 
skulle komma i strid med kvantiteten? Nej. för så vidt aksent (resp, ljudstyrka och tonhöjd) 
och kvantitet äro olika saker, så kunna de ieke komma i strid med hvarandra. Om ett språk 
förenar ljudstyrkan med tonhöjden (d. v. s. starkt tryck med hög ton), så bör det ej komma, i 
strid med den omständigheten, att en lång stafvelse saknar det starka trycket. Den för hvilken 
en sådan fördelning af trycket är vana från barndomen, utför trycket på den höga tonstafvelsen 
såsom en naturlig sak, vare sig stafvelsen är lång eller kort. Den åter, hvilken såsom en an
dra natur äger vanan att förlägga, trycket till länga stafvelser, verkställer detta lika naturligt och 
låter de korta högtoniga. stafvelserna förblifva svaga. Endast för den. hvilken är van vid blott 
det ena sättet, förefaller det motbjudande och svårt att tala, på det andra sättet. Den som vant 
sig att förena längd, tryck och hög ton. skall naturligtvis finna det motbjudande att uttala en 
högtonig stafvelse utan att på samma gång få gifva den tryck och längd eller uttala en lång 
stafvelse utan att få gifva den hög ton och tryck. Striden mellan aksent och kvantitet kan så
ledes icke äga nim inom ett språk i och för sig själft, när det talas af dem. som beherska dess 
idiomatiska kombinationer af tryck, aksent och kvantitet, utan striden existerar blott inom dem. 
som kämpande mot inöfvad vana vid talande af ett. främmande språk medföra sitt eget språks 
kombinationer. Striden beror på ett praktiskt identifierande af en främmande kombination med 
en känd. Det är en täuschung. Liksom den. hvilken är van att höra och uttala slutet a långt, 
när han i ett folkspråk hör ett kort slutet a. gärna vill uppfatta och återgifva det som långt, 
emedan han har identifierat längd och djup timber, så vill ock den. som är van att uttala hög
toniga. stafvelse^' långa, när han hör ett ord med lågtonig lang och högtonig kort stafvelse. an
tingen uttala den långa stafvelsen högtonig eller den högtoniga stafvelsen lång, emedan för ho
nom den nationella kombinationen af längd och hög ton gäller som en identifikation.

Således, striden existerar subjektive för den ovane mest inom det halft omedvetna och 
spontana området, när han med en viss grad af medvetenhet och frihet vill bryta kombinationer, 
som blifvit en andra natur, men den finnes icke objektive eller logiskt i sakens d. v. s. språkets 
egen natur, såsom motsägelse eller motsatta tendenser.

Att man äfven vetenskapligt kunnat tala om en sådan strid, beror således derpå, att 
man ej kunnat fullt skilja dessa bestämningar utan identifierat dem, att man gjort en fakultativ 
kombination till en begreppsmässig identifikation eller en organisk förening.

Nu skulle man kunna, anmärka, att striden mellan aksent och kvahtitet icke existerade 
i språket, såsom sådant, utan blott i vers eller när språket skall lämpas till en gifven rytmisk 
form (ett versschema). Det låter tänka sig, att rytmen pä regelbundna, afstand, som bestämmas 
af ett visst antal stafvelser. fordrar ljudstyrka, förenad med längd eller på vissa, afstånd, bestäm
da af ett visst tidsmått, kräfver utmärkande ljudstyrka (iktiis. versaksent). Så ofta språkmateri
alet icke fogar sig efter denna lag, uppstår en strid mellan aksent och kvantitet.

Nu väl. om den rytmiska versen fordrar .regelbunden växling af starka längder och sva
ga stafvelser, som äro korta, så kan denna fordran lättast fyllas af de moderna, språken, i hvil
ka styrkan anses vara förenad med längden. Denna rytmiska lag synes nästan vara enkom af- 
passad för de moderna språken. I sådana, språk åter, som förena styrkan med tonhöjden, måste 
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en stor (tel af ordförrådet sta i strid med denna rytmiska lag. I latinet skalle endast hexa
metrar af följande eller dylika typer vara rytmiska:

o. s,

Alla tvåstafviga ord med kort penultima odi alla ilerstafviga med kort stafvclse i både 
andra odi tredje rummet från slutet skulle vara uteslutna från hexametern, likaså alla ord, i 
h vilka aksentstafvelsen föreginges af mer än en lång eller två korta stafvelscr. Att skrifva så
dana verser borde väl icke erbjuda någon oöfverstiglig svårighet för den. som beherskar språket 
och har en lefvande känsla af nyss framstälda rytmiska lag. Att utesluta de jambiska orden 
och ord med både penultinia och antepénnltima korta, borde icke vara svårare än att utesluta 
alla kretiska ord samt öfverhufvud alla ord. i hvilka förekommer en kort stafvélse omgifven af 
långa, och hvad beträffar ord. som beholde, t va aksenter för att astadkomma tvenne iktus, be- 
höfde de icke bli så många, nämligen blott ord af följande typer: — ■ —. — .
— ' — —, således minst fyrstafviga ord. Mangstafviga ord förefalla alltid något tung
rodda och undvikas af sig sjelfva. Om Runeberg i första sången af ”Elgskyttarne” hade måst 
undvika sådana ord. emedan de ej ägde mer än en aksent i svenskan, så hade det varit 2(1 
ord, som träffats af denna dom. Af dessa äro åtskilliga sökta såsom "menniskolynnen". "välbe- 
niedlade”, "mångordkunniga”, "välförståndige". ''vägkostsäcken", "hålkaksbröd". "sälskinnsfodret". 
''aftonbefattningar", "glaspokalen"; få klinga naturligt såsom "bränvinsflaskan" och ’‘bröllopsnat
ten"; de flesta strida mot daktylens och spondeeus stränga form: alla skulle mycket väl utan 
skada för innehåll eller form kunnat ersättas af andra vändningar.

Om åter rytmen på afsånd, bestämda af ett visst tidsmått, fordrar utmärkande ljudstyr
ka. så äro icke blott verser af de nyss antydda, typerna rytmiska utan äfveu af följande typer:

- - - i _ - - ■ i _ rn. II.

1) . v. s då kunna icke blott jambiska ord och ord med de två näst sista stafvelserna 
korta, utan tribrachys och proceleusmalieus, den upplösta paeonen och ord. med sex korta staf- 
velser förekomma i daktylen.

Verser af d^t förra slaget äro icke otänkbara, men jag tror, att man skulle få leta myc
ket länge, innan man hittade en enda som vore så. byggd, att hvar och en af de långa iktus- 
stafvdserna hade aksent. Det måste sannerligen förefalla underligt, att romare (och greker), 
som hade så stark känsla för det naturliga och det sköna, icke alls synas ha bemödat sig att 
efterkomma dessa rytmiska fordringar. Be hafva ju annars för att tillgodose formens kraf på
lagt sig strängare band än dessa. I hvilken beundransvärd grad hafva de icke undvikit vokal
möte och hårda, konsonantmöten! Ja, de hafva stundom helt och hållet undvikit ett misshagligt 
språkljud. Och hvad det senare slaget af rytm angår, så hade det medgifvit större frihet än de 
begagnat sig af. Den borde således ha. varit lättare att åstadkomma. Men nej, man finner ej 
ett. spär till sådana försök. Tvärtom finner man, att där de mycket väl kunnat använda aksent- 
stafvelse pä platsen för iktus, hafva de lika gärna - - man vore frestad att säga hellre — place- 



rat den mellan tvänne iktus. Och ändå föreföll dem versformen så naturlig, att de använde den 
ej blott för episk och dramatisk framställning, utan äfven för fabel och saga., epigram och satir, 
ordspråk och gåtor, för roman, bref och kåseri, för naturalhistoria och filosofi, historia och språk
vetenskap, för meteorologi, astronomi och kronologi, för antikviteter och geografi, för undervis
ning i agrikultur och hortikultur. jagt, fiske, medicin och kosmetik. Och rytmen föreföll dem 
så skön, att de sökte dermed förhöja prosastilens behag.

De moderna folken synas knappast fördraga versformen i episk och dramatisk poesi. 
Och ändå tror man sig kunna stanna vid en definition af rytmen och en uppfattning af språk
byggnadens allmänna bestämningar, enligt hvilka rytmen vore enkom skapad för de germanska 
språken, den germanska versbildningen typen för en korrekt versifikation, den latinska åter ett 
monstrum, som strede mot rytmen eller språkets egna lagar, en förkonstling, som endast skulle 
låta förklara sig. om latinarne lånat sin versifikation från germanerna och då gått så till väga, att 
de, där germanerna hade ljudstyrka, och längd, hade låtit sig nöja med längd, lemnande versen 
till en tummelplats för striden mellan aksenten och versiktus.

En sådan uppfattning kan aldrig tilltala det sunda förnuftet. Och vid tolkning af de 
språkliga företeelserna, i stort får man ej förbise den regel, som gäller vid tolkning af en språk
lig text, den nämligen, att det sunda förnuftet går framför allt. Blifver tolkningen en absurdi
tet, så har man i första hand att misstänka riktigheten af sin tolkning och icke påbörda förfat
taren oförnuft för nöjet att få förklara möjligheten af detta oförnuft.

Det misstag, som ligger till grund för möjligheten att antaga en sådan orimlighet i frå
ga om den latinska versen, tyckes vara den falska föreställningen, att texten i en vers skulle 
kunna vara orytmisk i och för sig själf. men blifva rytmisk genom att pressas i ett versschema 
såsom i en Prokrustes-säng. Språket i sin helhet är visserligen på grund af sina rika resurser 
ett mycket bildbart material, så att däraf kunna bildas alla möjliga rytmiska former; men den 
rytm ett till ord och ordställning bestämdt uttryck äger — och det äger alltid något slags rytm 
(i vidstr. hem.) -- den rytmen behåller det. vare sig det utgör en del af en framställning som 
i sin helhet är vers eller prosa. Om således i prosa förekommer ett uttryck, som på grund af 
sin rytm äfven skulle kunna förekomma i vers. t. ex. "att -- våra svärd blifvit slöa i kampen 
mot bröder", eller "Facturusne operae pretium sim", så har detta uttryck redan i prosa rytmens 
väsentliga bestämningar och får dem ej först då. när uttrycket inpassas i en vers med ett be
stämdt rytmiskt schema. Rytmen i språket, hvarhelst den förekommer, har saiiima väsentliga 
bestämningar. Det är således en motsägelse att tänka sig, att aksent och kvantitet skulle kun
na i ett språk vara på annat sätt förenade än rytmen fordrar. Om det är sant, att stafvelser
na "svärd", "slö-", "kamp-", "Inö-" i det svenska exemplet och stafvelserna "op-", "pret-“ i det 
latinska exemplet äro starka, så äro de starka i vers och i prosa, och om stafvelserna “-erae" och 
■’-ium" äro svaga, så måste^le vara det i vers och i prosa, och det kan icke vara väsentligt för 
rytmen, att på vissa afstand hafva starka stafvelser eller utmärkande ljudstyrka, eller m. a. o. 
aksenten, vare sig den melodiska eller den dynamiska, kan icke vara väsentlig för rytmen utan 
blott kvantiteten eller tidsmåttet, och vers kan icke byggas på aksent utan blott på kvantitet.

Om det åter förhåller sig så, att de latinska stafvelserna. -ac -um(s) äfvensom de näm- 
da svenska stafvelserna i ofvan anförda exempel äro starka, så måste antingen den större ljud
styrkan anses vara förenad med kvantiteten, eller ock större eller mindre ljudstyrka vara, något 
för ordens olika stafvelser oväsentligt, både i vers och i prosa, något som fakultativt kan tillde
las än den ena än den andra stafvelsen i ett ord. så. att stundom alla stafvelser i ett ord blifva 
svaga stundom flera, stafvelser starka, och detta, i latin så väl som i svenskan. 1 förra fallet är 
'det, såsom ofvan blifvit visadt, likgiltigt, om man säger, att versen är byggd pa aksent eller 
kvantitet, i senare fallet kan versen endast vara, byggd på kvantitet. Icke i någondera fallet kan 
man upprätthålla den principiella, skillnad mellan antik och modern versbyggnad, hvilken så 
länge varit förkunnad som en trosartikel.



Med föregående diskussion har jag endast haft för afsikt att uppvisa de Aarigheter. som 
vidlåda den moderna rytmiska åskådningen. Det är tydligt, att man ej kan öfvervinna dessa 
utan en förutsättningslös och kritisk undersökning af språkets allmänna akustiska bestämningar 
längd, ljudstyrka och tonhöjd. Dessa bestämningar böra, undersökas fristående för sig utan förut
fattade meningar om deras usnella kombination idler organiska, förbindelse. Mycken oreda har 
inkommit i språkvetenskapen genom det okritiska antagandet, af en hnfvndstafvelse och kombi
nation af melodisk och dynamisk aksent till akseutformer. Först när man har I noggranna och 
påtagliga mätningar af den relativa längden, styrkan och tonhöjden i ordens olika stafvelser (va
re sig orden tagas för sig eller ingå som beståndsdelar i satser och uttryck), först då kan det 
vara tid att börja tala, om sådana kombinationer, som man gifvit namn af akseutformer.



Om melodi oeh rytm i språket.

(Utkast).

UDe ljud, af hvilka språket begagnar sig. kunna betraktas med afseende på sin längd och 

styrka, samt timber och (i vissa, fall) ton. Längden och styrkan äro kvantitativa bestämningar, 
som tillkomma alla språkljud. Timbern och tonen äro kvalitativa bestämningar, af hvilka den 
första tillkommer alla, den andra blott somliga språkljud.

llvarje verksamhetsyttring måste upptaga någon tid. och då språkljuden frambringas 
genom talorganens verksamhet, måste hvarje språkljud upptaga någon tid. Men då talorganens 
förändringar eller artikulationer icke kunna försiggå med obegränsad hastighet och örat behöfver 
en viss tid för att sentera ett intryck, fordras ett minimum af tid för uppfattningen af skilda 
språkljud. Och då sinnena vid åskådlig uppfattning sammansluta flera sensationer till en bild■ 
som innefattas i en ram af gränser, kvilka äro gifna i en viss åskådningsform, så har örat en 
benägenhet att sammanfatta ett eller flera språkljud till en hörselbild, som fyller ett åskådligt 
tidsmoment, alldeles på samma sätt som ögat sammanfattar ett eller flera ljus- eller färg-intryck 
till en synbild eller åskådning. Flera hörselbilder sammanfattas.till en längre bild, dessa bilder 
åter till en längre o. s. v. Detta sätt att sammanfatta sensationerna till en bild, kan dock icke 
fortgå in infinitum, försåvidt bilden skall behålla, karaktären af påtaglig åskådlighet, hvilket just 
karaktäriserar en bild. Örats förmåga att kunna forma en bild af sina sensationer är hvad man 
kallar det rytmiska sinnet, hvars verksamhet är åskådlig tidsindelning eller distinkt tidsåskåd- 
ning och hvars funktioner äro äskädliga tidsmoment eller rytm. Rytmen är således sensationer
nas åskådliga tidsform.

llvarje språkljud niase äga någon styrka, d. v. s. framkalla en förnimbar hörselsensation. 
Graden af styrka kan vara större eller mindre, men i allmänhet kan man säga att eftersom 
språket är ett meddelelsemedel och dess ändamål således är att åt andra medelst språkljuden 
meddela tankar, föreställningar ' och. känslor, så måste styrkan i språkljuden afpassas efter den 
tilltalades förnimmelsehorisont, sa att språkljuden af honom förnimmas. I samband härmed är 
klart, att om man vill påkalla särskild uppmärksamhet för någon del af det meddelade, så söker 
man göra denna särskildt förnimbar. Detta, torde i allmänhet ske genom att öka ljudstyrkan, 
emedan detta framkallar en starkare sensation. Men ej alltid är det gifvet att ett sådant ökan
de af sensationens styrka skärper uppmärksamheten. Tvärtom kan denna stundom lifligare väc
kas genom påfallande svaga sensationel'. Ett pianissimo i ett musikstycke kan ofta tilldraga sig 
en större uppmärksamhet än ett fortissimo. En talare kan. när han vill framhålla kvintessensen 
af hvad han har att säga, sänka rösten i sin framställning och därigenom framkalla, en till and
lös tystnad stegrad uppmärksamhet. En prest. som söfver församlingen med sin predikan, väc
ker henne, när han säger amen.

Ser man ljudstyrkan i förhållande till den talande, så är det icke gifvet. att den större 
ljudstyrkans frambringande är förenad med större ansträngning. Den svagare luftströmmen är 
ofta beroende på bröstmusklernas uppbärande af bröstkorgen och den starkare luftströmmen be
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ror ofta på bröstinusklernas hvila, som later bröstkorgen falla och därigenom starkare frampres
sa luften. Den sjukes stönande rop beror ej på kraftyttringar utan på oförmåga att reglera 
bröstmuskler och stämband.

Ilvad de olika språkljuden angår, så är det icke de starkaste som förutsätta den största 
ansträngningen. Vokalerna äro i allmänhet de most hörbara språkljuden, men ett vokalrikt språk 
är icke därför mera kraftansträngande för talorganen än ett konsonantrikt. Det är icke mera 
ansträngande att tala i vanlig ton än att hviska.

De språkljud som medgifva den största styrkan, vokalerna, medgifva äfven det svagaste 
uttalet t. ex. i hviskning. Somliga språkljud medgifva knappast någon förändring i styrka t. ex. 
verkliga tenues i grekiska, latin, franska.

Timbern är den kvalitativa bestämdheten hos alla språkljud. Som denna är den mest 
mångskiftande och mest specifika synpunkten, är den ock den svåraste att vetenskapligt bestäm
ma. Då det i den rena akustiska åskådningen är svårt att finna och fasthälla fasta hållpunkter 
för uppfattning och återgifvande af språkljuden i deras konkreta individualitet, så har man ock 
här varit mest hänvisad till andra synpunkter, som i själfva verket för ljudspråket såsom aku
stiskt meddelelsemedel äro främmande. Det är tydligen för ljudet såsom akustisk sensation lik
giltigt huru det frambringas. Det är ock tydligt, att samma sensation kan frambringas på olika 
sätt eller med olika organställningar äfvensom att lika organställningar kunna frambringa olika 
ljud på grund af organernas olikhet eller på grund af olikhet hos organer, som ieke särskildt 
tagas i betraktande vid artikulationsbeskrifningar. Alla beskrifningar af språkljuden, som grunda 
sig på organiska artikulationssynpunkter kunna derför icke betraktas som annat än subsidiära 
synpunkter tills vidare d. v. s. till dess man erhållit noggrannare vetenskaplig utredning af tim
bern, dess väsen, arter och modifikationer. Denna kan väl icke gifvas från annan än fysisk syn
punkt och man skulle således äfven då blott komma till en för den psykologiska ljudåskåd ningen 
yttre synpunkt. Men det är dock en väsentlig skillnad, om man erhåller sina synpunkter och 
indelningsgrunder från en uppfattning af ljudet såsom det närmaste objektet för sensationen än 
om synpunkterna äro hämtade från tillfälliga och växlande sätt för ljudets frambringande. Det 
torde också, om man i ljudet själft har fasta synpunkter för indelning, sedan ieke vara omöjligt 
att finna, med dessa paralella synpunkter i sensationen. För ljudlängden kan man hafva en ytt
re fysisk synpunkt i de till ruinsåskådningen hänförliga aftryck, som ljudet åstadkommer t. ex. i 
en fonograf, men denna synpunkt låter lätt omsätta sig i den psykologiska tidsåskådningen. då 
utsträckningen i ruinsåskådningen är fullt motsvarig och proportionell till utsträckningen i tids
åskådningen. Likaså har man i den fysiska åskådningen af tonen såsom beroende af vibrations- 
hastigheten en synpunkt som omedelbart låter omsätta sig i den psykologiskt-akustiskt-musika- 
liska åskådningen. På samma sätt torde man i den fysiskt-akustiska åskådningen af timbern i 
en framtid finna hållbara synpunkter för den fonologiska åskådningen af språkljuden. Men till 
dess får man söka hjelpa sig med artikulations-synpunkter,'dock med fullt medvetande om deras 
oegentlighet och med försiktig tolkning af deras betydelse för det akustiska intrycket (klangen).

En hjälpsynpunkt, som hittills icke blifvit använd, men icke torde vara att förkasta, är 
den optiska aflåsningen af fonografiska aftryck. Såsom hvar och en, hvilken har tillfälle att an
vända en fonograf, kan öfver tyga sig om, lemna de olika språkljuden olika fonografiska aftryck. 
Studerandet och jämförandet, af dessa former skulle måhända lemna icke så ringa utbyte för 
fonologien.

Tonen beror fysiskt sedt på regelbundna ljudvågor. Om dessa äro lika långa eller följa
på hvarandra lika tätt d. v. s. med lika afstånd i rummet, så passera de en punkt i rummet
med samma mellantider d. v. s. antalet vågor, 'som passera denna punkt, är direkt proportionelt 
till den tid. under hvilken vågrörelsen fortgår. Om dessa vågor äro tillräckligt stora och följa 
tillräckligt tätt på hvarandra t. ex. 04 i sekunden, uppfattas vågrörelsen af vårt öra såsom en
musikalisk ton. Det fysiska vilkoret för musikalisk ton är således lika täta ljudvågor af en viss 
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styrka eller storlek och en viss frekvens eller hastighet. (Med hastighet förstås då antalet vågor 
på hvarje tidsenhet, icke den våglängd vågen tillryggalägger på en viss tid. Denna är nämligen 
lika för alla toner d. v. s. lika med ljudets fortplantningshastighet eller 337 m. i sekunden).

Om en ton har till sin fysiska motsvarighet en vågrörelse af nyss angifna hastighet (64) 
och en annan ton förutsätter en dubbelt så hastig vågrörelse (128 i sekunden), så är det musi
kaliska intrycket olika, den senare tonen förnimmes såsom högre, men tonerna äga dock en viss 
frändskap, som gör. att de lätt kunna klinga tillsammans. Den senare förnimmes så att säga 
som en ny upplaga af den förra i ett högre-läge. Dåda tonerna hafva därför erhållit §gmma 
namn (C), ehuru den senare säges vara en oktav högre eller tillhöra en högre oktav.

Då. en ljud vågsrörelse alltid har sitt upphof i någon vibrerande elastisk kropp, så kan 
man äfven bestämma tonen efter det antal svängningar den elastiska kroppen gör i sekunden. 
Don ton. som har dubbelt så stort svängningstal som en annan, säges vara en oktav högre än 
den andra. Den ton. som har tredobbelt så stort svängningstal som en annan, utgör kvinten 
till den som har dubbelt, och den. som har fyrdubbelt så stort svängningstal som en annan, är 
dubbeloktaven till denna, oktaven till den som har dubbelt och kvarten till den, som har tre- 
dubbelt så. stort svängningstal som grundtonen, frän hvilken vi utgå. Femdubbelt svängningstal 
ger stora, tersen till dubbeloktaven och sexten till den ofvannämda kvinten. Det sexdubbla ger 
en liten ters till nyssnämda ters, kvinten till dubbeloktaven och oktaven till ofvannämda kvint. 
På samma sätt kan man fortsätta med toner, hvilkas svängningstal utgöra multiplar till grund
tonens svängningstal. Dessa toner samklinga eller konsonera med grundtonen, hvilket har sin 
fysiska motsvarighet däri, att de högre tonernas ljudvågor utgöra jämna delar (hälfter, tredje
delar. fjärdedelar o. s. v.) af grundtonens ljudvågor. Kunde man i musiken använda blott dessa 
toner, skulle man äga en naturlig skala, hvars alla toner kunde ingå en samklang med hvar
andra. En sådan samklang af öfvertoner till en ton förekommer ock merendels till hvarje ton 
genom de honom åtföljande s. k. harmoniska bitonerna, hvilka dock äro för svaga för att göra 
sig själfständigt gällande, ehuru de väsentligt modifiera, timbern hos tonen. Men då man i mu
siken icke vill lemna den lägsta oktaven tom ellei' blott begränsad af grundton och oktav.- icke 
vill nöja sig med kvinten i den andra oktaven, sä fyller man de lägre oktaverna genom toner 
som utgöra den lägre oktaven af. någon ton i den naturliga skalan. Så erhäller man kvinten i 
den första, oktaven genom en ton. hvars svängningstal är hälften af den naturliga kvinten i den 
andra oktaven. Stora tersen i den andra, och första oktaven erhåller man genom toner, hvilkas 
svängningstal äro resp, hälften och fjärdedelen af stora, tersen i tredje oktaven. På detta sätt 
erhåller man trenne oktaver med följande toner och förhållanden mellan svängningstalen:

Man finner lätt, att dessa toner äro de som ingå i c-durs-treklangen eller grundac
kordet i c-dur.

Toner, hvilkas svängningstal förhålla sig 
treklangen. Taga vi med en ton med sjudubbelt 
kommer i c-dur nämligen 1>. Fullfölja, vi sodan 
en naturlig skala ined följande toner:

c c g c e g 1> c
1 2 3 4 5 6 7 8

som 4, 5, 6 gifva således den stora eller dur- 
svängningstal, så erhålles en ton som ej fore
de svängningstal. som äro högre så erhålla vi

d c g l> h c
b 10(11) 12 (13) 14 13 16
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Låta vi alla föregående toner t. o. m. ljuda, så ha vi en dur-treklang. Taga vi äf-

ven med så erhålles ett septimackord. Till detta kan läggas 
ackord. Fortsätter man en oktav högre med följande toner

d
9' då man erhåller ett non-

12
g_

14 15
b h

IM 

d
21

/' a
21

241

med öfverhoppande af de inklamrade tonerna, så ser man. att samma förhållanden återkomma 
som i septimackordet: g, h, d, f. Här ligga septimackordet på g (dominanten) och stora tre
klangen på c tecknade med svängningstalen for toner ur den naturliga skalan på sådant sätt, 
att de båda ackorden upptaga alla toner i skalan utom a. Dessa båda ackord tillsammans gifva 
således en nästan fullständig karaktäristik af en tonart. Det är därför man kan i harmonien 
öfvergå från en tonart till en annan blott genom förmedling af ett septimackord. Kan man där
till erhålla ett ackord, där äfven nonan a förekommer, blir karaktäri stikon så mycket fullständi
gare. Men dessa ackord äro ej viktiga allenast i harmonien och för att karaktärisera en tonart, 
utan äfven inom melodien för dess rörelser. Dgt är en grundlag för örats välbefinnande eller 
njutning och dermed äfven för melodiens behag, att tonerna, ej få. nöta på’samma nerver i örat 
eller röra sig inom samma ackord. Melodier-kunna skrifvas. som röra sig blott inom ett ackord, 
men de blifva enformiga, emedan de, som det heter, sakna modulation. Saken har, som vi se. 
en fysiologisk grund. I längre musikstycken är det icke nog med modulation inom hufvudackordet 
och septimackordet, utan man måste modulera i flera tonarter med deras respektive hufvudackord 
och dominantackord. Hela tonfältet bör så. att säga beröras. Där en lucka uppstår, inträder för 
örat ett hvilofält, som så att säga längtar att träffas af toner. Det torde vara denna längtan 
efter allsidig tillfredsställelse, som stundom gör. att man känner ett behof af att få hvila ut på 
somliga, toner. I harmoniserad musik är tillfredsställelsen af tonsinnet alltid mera allsidig och 
harmonien utfyller hvad som føttas i melodien. Alan känner icke heller där samma kraf på me
lodien. Alen är en melodi icke harmoniserad, så inställer sig det nämda krafvet synnerligen 
pockande. Denna lag visar sig äfven i språket. Alen innan vi behandla tonen i språket, skola 
vi taga i betraktande ännu en viktig sak i musikens toner.

Den skala vi nyss beskrefvo hemtade sina toner från de enkla förhållanden, som råda 
mellan de harmoniska öfvertonerna till en ton. Tonernas svängningstal kunde då bestämmas som 
enkla multiplar af svängningstalet till en grundton i den lägsta oktaven. Denna skala kallas den 
naturliga, emedan den innehåller de toner, som äro gifna i själfva naturen af en ton med dess 
bitoner. De enda åtgärder konsten vidtagit är att fylla bristande toner i lägre oktaver med lägre 
oktaver till naturliga toner i högre oktaver. Detta skulle man kunna säga vore konstens härm- 
ning af naturen. Emellertid visar sig, att om man vill använda t. ex. /' icke blott som septima 
till dominanten utan äfven som kvart till närmast lägre c och kvint till närmast högre c. så är 
förhållandet 1(1: 21 något mindre än kvartens förhållande 3:4, och 21 :32 något större än klintens 
förhållande 2:3. Tonen a har såsom öfre kvint till d förhållandet 27: 18. hvilket är detsamma 
som 3:2. men såsom underkvint till e förhållandet 27:40. hviket icke är lika med 2:3. Om 
man hade ett instrument t. ex. piano stämdt i öfverensstämmelse med den naturliga skalan, skul
le iless toner endast kunna användas som vissa bestämda intervaller till bestämda grundtoner, 
och man skulle vid modulation behöfva en omstämning eller ock skulle man bchöfva ett annat 
instrument med annan stämning. Ja. svårigheterna skulle knappast undvikas ändå, enär öfver- 
gångsackord kunna anses på sätt och vis tillhöra både en föregående och en efterföljande ton
art. Sådana ackord' skulle dessutom kräfva ett instrument, som hade en blandad (tempererad) 
stämning. Det är svårt att säga, om något sådant vore utförbart. Trakterandet af sådana in- 



strument skulle naturligtvis lios exekutören kräfva en djupgående harmonisk insikt, som sällan 
förefinnes, och en ständig uppmärksamhet på modulationen inom ett musikstycke. Att musiken 
skulle klinga mera melodisk eller mjuk och ren, torde vara otvifvelaktigt. Emellertid har man 
föredragit att använda den blandade (tempererade) stämningen, som när som helst är användbar 
för en öfvcrgång eller modulation. Och det förefaller som om denna stämning i förening med 
modulationen framkallat en ny åskådning hos tonsinnet. Under det att folken på ett mera ur
sprungligt kulturstadium företrädesvis odla den naturliga skalan i de^s enklare tonförhållanden 
och med stigande kultur och mera kultiveradt tonsinne söka tillegna sig äfven dess mera kompli
cerade tonförhållanden, såsom förhållandet var i det gamla Grekland, så tyckes modulationen, 
när den forngrekiska kulturen stod på sin höjdpunkt, spelat så stor rol. att den framkallat be- 
hofvet af den tempererade skalan, hvarmed följde icke blott ett senterande af de naturliga to
nernas kvalitativt specifika klang utan ett skarpt senterande af tonernas graduelt skilda höjdlä- 
gen eller fysiskt sedt deras graduelt stigande vibrationshastighet, hvarigenom oktaven delades i 
tonintervaller med lika skillnad i vibrationshastighet eller svängningstal. Om då oktaven dela
des i heltoner, blefvo dessa (> med lika afstand, i halftoner, blefvo de 12, i fjärdedelstoner, bléf- 
vo de 24 med lika afstånd eller lika ökning i vibrationhastighet. Något sådant är icke fören
ligt med den naturliga skalan.

Om vibrationshastigheten eller svingningstalet för grundtonen betecknas med 1, är sväng- 
ningstalet för dess oktav 2. Den ton (fiss) som ligger midt mellan dessa skall hafva en vi- 
brationshastighet (x). som är lika mycket större än grundtonens, som oktavens är större är x 
(l:a’=a:2). x blir då lika med kvadratroten ur 2. Den ton (diss) som ligger midt emellan 
grundtonen och fiss, har en vibrationshastighet. som kan uttryckas med fjärde roten ur 2. Om 
den första fjärdedelen af oktaven nu delas i tre deler, så visar det sig, att på den första tolfte
delen af oktaven, d. v. s. en halfton. har hastigheten, från grundtonen räknadt, ökat så mycket 
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som kan uttryckas med 12:te roten ur 2 eller 2 'i-'. Fjärdedelstonen. som användes af grekerna
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och utgör af oktaven, ökar vibrationsliastigheten med 2 '2i- Om vi lemna denna ur sikte, 
emedan den ej användes i modern musik, kunna vi uttrycka svängningstalen för tonerna i den 
tempererade kromatiska skalan på följande sätt:

c i ss d diss e f fiss
c I 1 1 5 1

g i s g 1 g g 4 2 3 2 112 2 2

I denna skala visar det sig. att endast mellan svängningstalen för grundtonen och dess
oktav äger ett enkelt förhållande rum. Detta ger sig i samklangen tillkänna därigenom, att des
sa toner sammansmälta utan någon sväfning. Mellan alla andra toners svängningstal är förhål
landet så inveckladt. att det ej kan uttryckas med rationella tal. Däraf följer, att ljudvågorna 
för den ena tonen ej gå jämt upp i ljudvågorna för den andra. Detta ger sig för örat tillkänna 
i ett sväfvande. som för ett vid naturliga skalans toner vant öra måste förefalla som orena 
intervaller.

Den tempererade skalans toner hafva således en sträfvare klang än den naturliga 
skalans. Däremot erbjuda de vid modulering omätliga fördelar. Om en kvart bestämmes

5
af förhållandet Q fi‘< så är det tydligt, att ej blott c—f är en ren kvart, utan ciss—fiss är en

1 i 5 i 1 .
lika ren kvart: ty 2 /l2-2 'l2 2 '2- Likaså kan man utgående från hvilken ton som helst i den
kromatiska skalan erhålla hvilken inom den moderna musiken bruklig intervall som helst och
denna intervall är lika med samma intervall räknad från hvilken annan ton som helst.

Vi skola nu undersöka tonen i talet. Af det föregående torde framgå, att den naturliga
skalans toner med sina konstanta svängningstal och enkla förhållanden dem emellan äro mest

g giss a ais k . c
7 i 2 3 » ■ ■ 1 >

2 'u 2 a 2 '4 2 G 2 z‘a 2
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sångbara, men medgifva den minsta modulationen. Den tempererade skalans tonm- äro nagot 
mindre sångbara eller kanske rättare mindre veka och mjuka, enär deras svängningstal med 
undantag för oktavens, hafva invecklade förhållanden till hvarandra, man däremot me Igifva do 
obegränsad modulation inom den kromatiska skalans toner. Den enda resten från den naturliga^ 
skalan är de konstanta svängningstalen och oktav-intervallea sunt den a: i slutning till de enkla 
förhållandena, som ligger i de enklare ackorden. Man kan dock inom musikens historia spåra en 
fortgång från de enklare ackorden till de mera komplicerade. De:t äldre tidens koraler använde 
icke ens septimackordet: den nyare tidens musik kan låta hela perioder utgöra en kedja af disso- 
nerande ackord: och den nyaste musiken tyckes tinna användning för dissonanser, som i den 
äldre musiken skulle gällt som fel.

Talet undviker principielt det sängbara. Tonen far icke behålla det konstanta sving
ningstalet. Intervallerna äro icke bundna af den naturliga eller tempererade skalans indelning. 
Oktaven utgör icke mera än någon annan intervall ram för tonfältets delning. Härmed är ut
rymme lemnadt för alla möjliga slags skalor, skalor af hvilken utsträckning och indelning som 
helst, skalor med utsräckning af ters, kvart, kvint, sext. septima. nona o. s. v. eller om man så 
vill, det finnes ingen bestämd skala utom röstens egen höjd och djup. Skalan kan få hvilken 
indelning som helst diatonisk, kromatisk, enharmonisk tonart (med fjärdedels tonsteg) eller ännu 
mera minutiös indelning d. v. s. man kan icke säga att skalan har någon bestämd indelning, 
häremot medgifver taltonen obegränsad modulation från den ena. tonarten till den andra eller 
från en tonart i det ena tonläget till en i det andra utan att begränsas af de skranker som äro 
gifna i en diatonisk eller kromatisk'skala. .Modulationen kan. soledes beröra hvarje punkt af 
tonfältet. Ett någorlunda jämnt berörande af tonfältets olika delar är också af stor vikt för ilen 
talande. Ett ensidigt berörande af vissa delar verkar tröttande eller t. o. m. söfvande. Ett tal. 
som ensidigt nöter på vissa, nerver (dier försätter tonnerverna i örat uti lika vibration, blir i 
längden tråkigt och outhärdligt. Det har sin naturliga orsak, att en församling somnar under 
inverkan af en entonig predikan, och. att man gäspar vid ahörandet af en tråkig konversation. 
Det intresselösa talet rör sig med en enformig modulation. Däremot drages åhöraren med af 
en liflig framställning med rask, ja öfverraskande modulation.

Taltonen är således obunden, sångtonen bunden, alldeles som prosan är rytmiskt obundet, 
versen bundet tal. Men liksom prosan, ehuru obunden, icke därför är alldeles regel- eller tygel
lös. så torde taltonen, ehuru icke fjättrad af sångtonens band, dock lyda vissa regler eller lagar. 
Det är måhända blott en viss frihet som är nödvändig för prosan och taltonen, för att de icke 
skola öfvergå till vers eller sång. Denna frihet synes mig för prosan bestå däri, att den icke 
är bunden af lika versfötter, för taltonen däri, att den ieko är bunden af konstant höjd (isochro- 
na ljudvågor). För öfrigt tyckas bada kunna tillegna sig motsatsens förtjänster utan att förlora 
sin karaktär af prosa och talton.- Man kan tala så att talet innehåller allt, som hör till musi
ken utom den på samma höjdläge stående tonen, och man kan utföra en musikalisk melodi med 
taltoner, så att det låter som om den framsades i st. f. sjönges.

Men hvilka regler skulle da taltonen följa? Först och främst den regel, som gör talto
nen till ton. Tonen, sade. vi. förutsatte regelbundna ljudvågor. Men regelbundna kunna icke 
blott de liktidiga (isoehroua) ljudvågorna, vara, utan äfven de oliktidiga. Ljudvågorna, kunna lik
formigt aftaga eller tilltaga, i längd, hvarvid svängningstalet och dermed tonens höjd likformigt 
tilltager olier aftager. Om vågorna aftaga i längd, sa att t. ex. hvarje våg har ett konstant för
hållande till den efterföljande (geometrisk serie) eller hvarje våg är en viss kvantitet kortare 
än nästföregående (aritmetisk serie), sa. stiger tonen i början långsammare men så småningom 
hastigare. Tonen kan äfven stiga, jämt, sa att han på lika tidsmoment stiger lika, delar af skalan. 
I detta fall är förhållandet mellan vågornas längd till en början större, men minskas ju mer 
vågornas längd aftager. Tidare kan tonen stiga med aftagande hastighet. I sådant fall måste 
förhållandet mellan vaglängderna vara minst dubbelt större x id början än vid slutet af en oktavs 
stigning. Liksom tonen kan stiga med jämn, tilltagande och aftagande hastighet, kan han äfven 



kan lian äfven falla med jämn, tilltagande och aftagande hastighet. Slutligen kunna stigande och 
fallande eller fallande och stigande toner förenas till sammansatta toner. Att alla dessa slag af 
glidtoner, specificerade på olika sätt, verkligen förekomma i talet, torde ej vara svårt att med ett 
någorlunda öfvadt öra märka och kan för öfrigt lätt iakttagas, om man på fiol, psalmodikon eller 
annat dylikt instrument söker framkalla dem. frigjorda från öfriga språkljudsbestämningar. hvilka 
i det konkreta språket försvåra iakttagelsen.

Efter dessa anmärkningar om språkljudens allmänna bestämningar återgå vi till frågan 
om rytmen. Rytmen är. såsom vi påpekade, sensationernas åskådliga tidsform. Åskådlig form 
plägar man kalla bild. Man har först fattat bild såsom åskådlig form för synsinnet. Därför har 
man opk åt sådana konster, hvilka framställa en synbild eller bild i rummet, företrädesvis gifvit 
namnet "bildande” konster. Men då åskådligheten icke kan frånkännas tidsåskådningen och de 
sinnen, som äro mäktiga af objektiv uppfattning inom dess ram. så har man icke rättighet att 
fråkänna rytmen karaktären af bild. Språkbruket tyckes ock i detta fall vara stadgadt, ity att 
man talar om rytmiska bildningar och figurer likaväl som melodiska bildningar och figurer. Ja. 
man talar oin tonbilder, som äro tecknade med rytmen och färglagda med melodien. Sådana 
talesätt äro icke bildliga i den mening, att de äro oegentliga. De äro visserligen icke ursprung
liga utan öfverfiyttade, men detta betyder blott att man först fattat'begreppet på ett område och 
senare på ett annat.

Den rytmiska bilden i språket erhåller sina konturer från tidsåskådningen, som afskiljer 
delar eller momenter i tiden, och den färglägges af språkljudens kvalitativa bestämningar. Ljud
styrkan motsvarar fullkomligt färgstyrkan i den målade bilden. Figurerna, tecknas fullkomligt 
utan någon särskildt markerad färgstyrka, med de kvalitativt olika färgerna, men tafian får mera 
lif och relief genom den olika fördelningen af skuggor och dagrar. Så erhålla ock musik och 
deklamation icke rytm eller tidsindelning, men väl mera lif och plastisk delokalisering genom 
forte och piano, genom v exlande kraft och styrka i föredraget.

Att däremot styrkan skulle spela någon större rol vid bildande af de rytmiska enheter
na eller momenterna i mindre skala såsom versfötter och membra, anser jag mindre sannolikt, 
ehuru t. o. m. musikaliska rytmici velat göra gällande, att rytmen skulle åstadkommas genom 
vexling af starkare och svagare toner, och man tämligen allmänt antager, att tonen efter takt- 
streck erhåller större styrka. En sådan åsikt vederlägges af flera fakta:
l:o finnes det flera musikaliska instrument t. ex. orgel och i allmänhet Blasinstrument, hvilka 
icke kunna åstadkomma denna tonförstärkning. men ingen lär vilja förneka, att den musik 
som åstadkommes med dessa, är fullkomligt rytmisk, om den äger riktig tidsfördelning på de 
olika tonerna.
2:o är en sådan förstärkning af tonen efter taktstreck faktiskt oskön, om. den iakttages på såda
na instrument, där detta, är möjligt, t. ex. på kammarorglar med metalltungor och moderations
apparat, på kyrkorglar med koppel, på stråkinstrument o. d. Ett undantag tyckas sådana instru
ment göra, på hvilka tonen anslås eller knappes; men detta beror därpå att en längre ton på 
dessa instrument beböfver starkare anslag för att icke senare delen skall blifva för svag. Nyare 
pianos med fyllig och ihållande ton behöfva dock knappast starkare anslag för den obetydliga 
förlängning tonen efter taktstreck tar i anspråk.
3:o s. k. aksentuering i musiken sker, såsom experimentellt kan ådagaläggas, icke genom för
stärkning utan genom förlängning af tonen, såvida den icke har karaktären af cresc. eller forte. 
Å andra sidan gör förlängning af tonen intryck af aksentuering och större notvärde medför 
starkare aksentuering såsom det heter, liksom synkopering medför förändrad aksentuering.
4:o man kan experimentellt utröna, att längden eller kvantiteten i spraket håller jämna steg 
med hvad man kallar hufvudaksenter eller biaksenter i exspiratorisk bemärkelse, och att således 
ile aksenter i svenska språket, hvilka i vers skulle motsvara de antika språkens kvantitet, i själf-
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va verket äro förlängningar, vare sig mi stafvelserna i sig sjäifva äro langa (aksentiierade som 
det heter) eller mot sin natur erhålla en s. k. metrisk aksentuering för att passa i versen.
;’>:o man kan genom hviskning öfvertyga sig om. att rytmen är densamma, äfven när vokalerna 
genom förlust af stämton nedsjunka till de svagaste språkljuden. Man behöfver därvidlag icke 
tro, att de omgifvande konsonanterna ersätta styrkan. Förhållandet är det samma, om man in
leder de aksentiierade stafvelserna med svagare konsonanter än de oaksentuerade. -Ja. man kan 
t. o. m. delvis utesluta stämtonen från de aksentiierade och behålla honom i de oaksentuerade 
och rytmen blir den samma ändå.

På grund häraf anser jag. att det tinnes föga skäl för den moderna åsikten, att ger- 
manisk vers bygges på aksenten, under det den antika byggdes på kvantiteten. Om Ijmlstyrkan 
spelar någon roll, i vers, så kan den icke spela samma roll som kvantiteten, så att don skulle 
kunna ersätta kvantiteten, alldenstund denna är väsentlig för rytmen. Häraf inses också, huru 
falskt det påståendet är, att vi skulle åstadkomma rytm i den latinska versen genom att aksentu- 
era de långa stafvelserna och att detta, skulle vara, en annan art af rytm än den romarne sjäifva 
hade i sin vers. Då vår aksentuering just består i förlängning, så är det uppenbart att vi just 
genom aksentueringen uttala de långa stafvelserna långa och genom att lemna de korta oaksentu
erade just uttala dem korta. Det är i prosan som vi uttala korta aksentiierade stafvelser 
oriktigt, därigenom att vi förlänga dem (expiratoriskt aksentuera dem som det heter) och uttala 
långa oaksentuerade stafvelser oriktigt, därigenom att vi förkorta dem (lemna dem oaksentuerade). 
Detta är mycket tydligt för örat och skulle ej kunna missuppfattas, om vi ej på grund af oriktig 
aksentteori varit, tångna' i en täiischung. Till yttermera visso kan det bekräftas genom experi
ment, som visa, huru vi uti prosa oriktigt förlänga stafvelserna men i vers uttala dem med 
riktig längd, åtminstone de stafvelser som falla under iktus. som det heter, hvaremot vi gärna 
förkorta långa stafvelser. som icke falla under iktus. Därigenom får för oss daktylisk vers en 
gång, som icke fullt öfverensstämmer med den jämna taktarten utan närmar sig till den ojämna 
s. k. jambiska taktarten. Detta torde hafva sin grund däri, att vi åtminstone i riksspråket, icke 
äga verkliga sporidéer, utan en stafvelse i hvarje ord är längre än hvarje annan. En sådan 
längsta stafvelse är då längre än tvenne af de kortaste stafvelserna i språket, hvaför lätteligen in
träffar. attt en lång stafvelse jämte tvänne korta förhålla sig som tesis och arsis i en troké. I 
folkspråken däremot förekomma ofta riktiga spomléer. Dessa pläga af dem. som endast känna 
dialekter, hvilka öfverensstämma med riksspråket, genom täiischung uppfattas som om de egde 
motsatt aksentuering till riksspråkets.

Den rytmiska bildens konturer eller de med sensation fyllda tidsmomenten mätas ome
delbart af örat, alldeles på samma sätt som ögat mäter längder, ytor och proportioner i rummet. 
Väl afmätta proportioner i plastikens eller arkitekturens konstverk tilltala oss omedelbart, utan 
att vi på grund af kalkyl uttrycka dessa proportioner i tal. Ja, den omedelbara estetiska njut
ningen störes t. o. m. genom inblandning af en förståndsmässig kalkyl, som alltid medför en 
viss förtunning af åskådningen. På samma sätt är den rytmiska uppfattningen omedelbar och i 
sin omedelbarhet säker. Den verklige musikern känner rytmen omedelbart utan någon sorts 
räkning. Så ock tonerna. Väl kunna tonernas förhallanden matematiskt uttryckas i tal. Men 
icke uppfattas de så af musikern. Af honom fattas de såsom kvalitativt olika, verkligheter. lik
som färgerna, af målaren. Hvilken oerhörd kalkyl skulle det icke vara, att omedvetet räkna vi
brationerna. blott i två på hvarandra. följande toner, af hvilka den ena vore en oktav af den 
andra, det enklaste förhållande, som kan äga. rum mellan tvenne toner (1 :2)1 Huru mycket vid
lyftigare skulle icke detta bli uti den enklaste melodi, äfven om den innehölle blott den naturliga 
skalans toner, i hvilken det mest invecklade förhållandet dock’ icke vore konstigare än 1 5: 16! 
Men hvilken kalkyl skulle kunna, följa flera samtidigare toner i en harmoni af enklaste slag! 
Och slutligen hvart kommer man med räkningen i den jämnsväfvande temperaturen, där endast 
oktavernas förhållanden kunna uttryckas i rationella tal! Hvilken räkning skulle kunna leda
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örat att mäta förhållandet mellan stora torsons toner (1:2 '») eller mellan kvintens (1:2 'n)! 
Nej, örat fattar tonernas förhållanden såsom kvalitativa, eller på sin höjd mäter deras gradvisa 
afstand på skalan såsom ögat mäter afstand i rummet. De naturliga tonerna kännas på sin 
egendomliga klang i förhållande till hvarandra och de tempererade tonerna uppfattas möjligen 
med öron mått efter det sätt hvarpå de dela oktaven i lika delar, ett betraktelsesätt som Äristo- 
xenus först gjort gällande.

Det enklaste förhållande i rytmiskt afseende är naturligtvis 1 : 2. eller kanske vi icke 
borde förbigå 1:1. Förhållandet 1:2 kunde möjligtvis fattas genoni räkning, men förhållandet 
1:1, huru skulle örat finna detta genom räkning? Jo. man drifves till antagandet af en normal
enhet. som skullte omedelbart fattas såsom den minsta rytmiska enheten. Denna skulle då. i 
större enheter ingå, i mångfald. Förhållandet 1 : 1 i längre tidsmoment skulle då innebära sam
ma multipel af enheten i båda tidsmomenten. lläraf borde följa, att detta förhållande skulle 
lättast fattas i de kortaste möjliga tidsmomenten. svårare åter i den mån tidsmomenten blifva 
längre. Vidare skulle örat icke kunna mäta annat än multiplar af enheten. Nu är det sant, att 
förhållandet 1:1 lättast fattas af örat. När barn börja tala och- hunnit så. långt att de börja., ut
tala tvåstafviga ord. använda de gärna detta förhållande äfven i ord, hvilkas stafvelser de endast 
hört uttalas i annat förhållande. När småbarnskolans elever börja läsa, använda de gärna det 
rytmiska förhållandet 1:1. hvilket ger åt det lästa den bekanta, enformigheten. Vid slapphet i 
uttalet kan hvem som helst falla in i denna rytmiska proportion. Meii det är icke svårare att 
iakttaga den lika eller jämna rytmiska proportionen i långa än i korta moment, för så vidt tids- 
momenten ligga inom en viss åskådlighetsgräns. Det är ock obevisadt och torde vara obevisligt, 
att vi endast kunna mäta tidsmoment som utgöra imdtiplar af något visst tidsmoment. Tvärt
om tyckes man man kunna mäta hvilka tidsmoment som hälst och det med lika lätthet, förut
satt nämligen att de ligga inom gränserna för den åskadliga mätbarheten. Stafvelser (och toner) 
förefalla i detta jämna förhållande såsom lika aksentuerade ( - —).

Det rytmiska förhållandet 1:1 kan specificeras till 1 : (‘/2: '/2). ’,2:'2 är naturligtvis 
detsamma som 1:1. Det härnäst lättfattliga förhållandet är 1:2 eller 2:1. Detta förekommer 
i jambisk och trokaisk vers. Barn och obildade personer iakttaga strängt denna proportion vid 
läsningen af s. k. jambisk vers. t. ex.

Där växte uti Hildings gård
Två plantor under fostrarns vard. 
Ej Norden förr sett två sa sköna. 
De växte, härligt i det gröna.

Det oöfvade barnet, som finner rytm i dessa verser, ledes af sitt rytmiska gehör till 
den rytm, som näst den jämna är lättast att mäta nämligen den rena jambiska. och läser där
för alla verserna lika. Känslan af ordens uttal i naturligt språk äger ej makt att besegra det 
rytmiska krafvet på enkel mätning och likformiga, versfötter. Den åter som beherskar det natur
liga uttalet så, att lian ej ger vika för för den rytmiska frestelsen, kan endast läsa, ilen tredje 
versen (Ej Norden etc.) med rent jambisk rytm.

Eget nog har den rytmiska teorien i den moderna tiden velat stanna vid dessa två takt- 
arter, den jämna (daktyliska.) och den ojämna (jambiska), hvarvid man omvändt förhållandet dem 
emellan, så att. den ojämna, fattats såsom den primära och den da.ktyliska såsom sekundär. Man 
måste antaga, att detta betraktelsesätt icke beror pä. örats vittnesbörd, annars skulle man få en 
allt för låg föreställning om gehöret hos nutidens rytmici. Lyckligtvis - för deras öra om ej för 
teorien — tyckas de icke utgått från gehöret utan från vissa traditionella föreställningar om att den 
och den versen är trokeisk eller daktylisk, respektive jambisk eller anapestisk. De hafva ock 
afstått från all mätning af tidsmåttet ock endast rört sig med talet om aksenter. Annars skulle 
de nödvändigt hafva. funnit att utvecklingsgången af det rytmiska gehöret går från den enklare 



eller jämna till den mindre enkla , eller ojämna taktarten och fortsätter med ännu mera kompli
cerade taktarter. Om jag får ge en välvillig tolkning åt omvändningen af utvecklingsordningen 
mellan taktarterna. så skulle jag antaga, att man börjat med den ojämna taktarten såsom den 
enklaste, emedan man försmått (len verkligen jämna taktarten såsom alltför enkel och enformig. 
Anmärkningsvärdt är också, att många nyare språk icke ega några verkliga spondéer. hvilka. re
presentera den enklaste formen af den jämna, taktarten. Den moderna daktylen äger också ofta 
ett vida mer kompliceradt förhållande än 1 : ('/2: '/.j. nämligen 3: (1 : 1) eller o:!1,/'/,) såsom 
ofta i musik, där den då också betecknas så, nämligen med punkterad ' 4 och tvenne '/l(! c. d.

När man nu i själfva verket i teorien icke gifvit rum för mer än den ojämna taktarten, 
har man försökt reducera den daktyliska takten till denna genom att förklara att två oaksentu- 
erade stafvelser kunde stå i stället för en. ja man har t. o. m. gjort sig en ära af att upptäcka 
detta. Man har dock icke kunnat undgå att märka, att det blir en synnerligen enformig versi
fikation. om vers skall skrifvas efter denna teori. De smakfullaste versifikatörer hafva icke hel
ler i sin diktning låtit binda sig af sådana fjättrar, ja t. o. m. haft mod att uttala sin rytmiska 
känslas allvarsamma protest emot så enformigt smidda verser. Teoretici hafva icke kunnat för
neka denna enformighet, men i stället för att utbilda teorien till att omfatta äfven andra rytmi
ska förhållanden, hafva de valt den utvägen att do påstå att rytmen får icke strängt tillämpas, 
man får och måste göra undantag från rytmens genomförande. Men hvad är detta annat än att 
fälla forkastelsedomen öfver sin teori? Nej, låt verkligheten gälla för hvad den är och rätta 
teorin därefter! Fordrar örat andra taktarter än den jambiska, så låtom oss äfven gifva dessa 
plats i systemet, Grekerna. som i allt hvad till konstens område hör. ännu stå såsom klassiska 
mästare, erkände flera taktarter och ha visat, att de i teori och praktik kunde rytmiskt fatta 
andra förhållanden, skulle då dessa vara främmande för vårt rytmiska gehör? Jag kan icke tro 
detta. Jag är öfvertygad. att tids- och rums-åskådningen är ungefär den samma för alla folk, 
och då den objektiva sinliga tidmätningen är en förmåga hos våra sinnen eller det rytmiska sin
net. så kan jag ej tro, att denna förmåga skall vara främmande för oss. Det gäller fastmer att 
genom undanrödjande af förutfattade meningar frigöra vårt gehör från den villa, som hindrar 
uppfattningen af det verkliga förhållandet.

I musiken omfattar den moderna tiden med förkärlek den jämna och ojämna ('2- och 3- 
tidiga) taktarten med deras sammansättningar och underarter, men spår tinnas dock af ö-tidig 
taktart med förhållandet 2:3 eller 3:2 och vore man ej bunden af en notskrift som användes 
ungefär på samma sätt som de moderna folkens oegentliga, ortografier. så. skulle nog musiken 
oftare än nu är fallet skrifvas i andra taktarter. Men liksom vi uti svensk skrift med bok- 
stafven k den ena gången beteckna k-ljud. den andra gången tj-ljud. så användas äfven takt
arterna för att beteckna, än den ena. än den andra rytmen. Kompositören använder en viss 
taktart, icke därför att den strängt taget uttrycker den rytm han vill giva sin musik, utan där
för att andra kompositörer förut användt denna taktart för liknande rytm eller ock därför att 
han icke har något annat sätt att nedskrifva sin rytm, ungefär som vi i svenskan skrifva sju med 
sj, icke därför att i ordet sju höres något s- eller j-ljud, utan därför att vi alltid sett sju skrif- 
vet med sj eller därför att vi med vårt alfabet icke gärna lämpligare kunna beteckna första ljudet 
i sju. Så ock kompositören. Han känner att notsystemet icke förmår uttrycka hans tankar full
ständigt. men han litar på att om exekutören förstår hvad han menat — och detta framgår i 
musiken af sammanhanget liksom i språket — så skall han ock riktigt utföra hans musik. Han 
skulle ock anse sig ha lika stor rätt att skratta åt den dumbom, hvilken metronomiskt utförde 
hans musik, som vi skratta åt den. hvilken bokstafiigen läser svenska språket så. som det stafvas.

Det skulle föra oss för långt från vårt ämne' om vi ville närmare söka uppvisa de olika 
arter af rytmiska, figurer, som. kunna förekomma i musik, och deras hänförande till olika takt
arter. men så mycket vilja vi framhålla, att man i musiken ofta får höra s. k. aksentueringar, 
hvilka gifva åt takten en väsentligen annan tidsfördelning än taktartens beteckning tillkännagifver 
och att man kan omskrifva mycken musik i en annan taktart t. ex. 5 #. 5 4, hvarigenom samma 
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melodi tar en ivtm. som viss<'rli”en är en annan än ilen vanliga,- men dock så väl forliker sig 
med det rytmiska gehöret, att musici, som äro vana blott vid de vanliga taktarterna, icke finna 
något särskildt främmande däri, utan anse den förändrade rytmen blott som ett särskildt marke- 
radt utförande af en känd taktart. Solon i sang och musik kunna, utföras så. att de påminna 
föga, om den ursprungliga taktbeteckningen. Det är fullkomligt obefogadt att påstå, att detta ut
förande. som just är utmärkande1 för större konstnärer eller konstnärinnor, vore ett förfalskande 
af rytmen. Det torde vara den rätta tolkningen af kompositörens mening eller kanske t. o. m. 
päträtTande af den rätta eller bättre rytmen, som kompositören själf icke funnit. Liksom icke 
skalden själf alltid är den bäste deklamatorn af de dikter, han skrifver. så kan också en exeku- 
tör möjligen gifva ett bättre utförande af ett musikstycke än kompositören själf tänkt. Detsam
ma äger ju rum på mänga andra områden af konst. Ett drama kan vara ofullkomligare i för
fattarens fantasi än utförandet af en genialisk aktör. En dikt kan af den ursprunglige författaren 
erhållit en ofullkomliga re form än den erhåller af en öfversättare på ett annat språk o. s. v. 
Men om nu den konstnärlige exekutören gifver åt musiken en rytm, som rättare borde skrifvas 
i */ */ eller andra för den moderna musikteorien okända taktarter, så visar detta, att den 
moderna taktkänslan icke är främmande för utan snarare kräfver andra taktarter än dem teo
rien uppställt.

Då taktkänslan är den samma i språket som i musiken och öfverhufvud hvarhelst vi 
mäta rytm, så kan vårt gehör icke tillfredsställas af ett evigt tröskande i tretakt eller den ojäm
na taktarten, utan vi känna ett oafvisligt behof af att få mäta äfven andra taktarter eller skåda 
andra rytmiska figurer. Det är detta rytmiska gehör de. som endast erkänna den ojämna takt- 
arten. lemna sin tribut, da de medgifva. att en kort (svag) stafvelse kan fä passera i st. f. en 
lang (stark). Tv hvad är dettta i sak annat än ett medgifvandc af rytmiska, former med en 
lang och tre korta stafvelser?

Där rä.rle uti Jfiltlitif/s (/ånl
Trå plantor mu/er fostrarns nlrd.

Det torde vara omöjligt att förneka, det i dessa verser stafvelserna -te n-ti och -tor un- 
-tler äro korta. Ilvad är da enklare än att uttryckligen erkänna, att vi här hafva andra rytmi
ska figurer än jamber? Mim det vore naturligtvis alldeles för enkelt. Hvilkensomhelst med 
normalt öra skulle da kunna beskrifva den rytmiska figuren i dessa verser. Så kommer därtill 
det skälet, att dessa verser alltid ansetts för jambiska. Men hvad gör detta? Menar man med 
jamb en rytmisk figur af en viss beskaffenhet d. v. s. med bestämd tidsindelning, så låtom oss 
använda denna benämning, där vart öra tinner en sådan tidsindelning, men icke där en sådan 
tidsindelning saknas. Ja. men skalden själf har afsett jambisk rytm, när han skref versen. Vej, 
detta är icke så säkert. Han har möjligen afsett en känd rytmisk form, som kallades jambisk, 
men att han verkligen afsett en rytmisk form, som af örat mates såsom bestående af stafvelser. 
som äro hvarannan kort och hing, är ej bevisadt. förr än man ådagnlagt. att skalden själf sa 
läste sin vers eller att hans öra endast gillade en sådan uppläsning. Men jag tager för gifvet, 
att ingen vill tilltro Tegnér att hafva läst dessa verser med samma rytm som den följande eller 
päbörda honom en deklamation, som ogillas t.- o. m. i smäharnskolan. Men. invänder man. med 
antagandet af tre korfa blir versen sä oregelbunden: taktlikhctén gar förlorad. Ja. det är just 
det. Om man skall hålla sig till verkligheten, så är det ej så lätt att få en teori, och därför 
nöjer man sig med en ytlig analys af verkligheten, ty då går det sa lätt att konstruera upp en 
teori. Att den kommer i strid med verkligheten, tar man ej så noga, ty "det finnes ingen, regel 
utan undantag". Undantagen bevisa således regelns riktighet!! Haller man sig till verkligheten, 
så maste man medgifva: l:o en mångfald af taktarter. 2:o att taktlikhctén, sådan som man van
ligtvis fattat den. icke är nödvändig för konstnärlig rytm. Ett sådant medgifvande öfverensstäm- 
mer med både den grekiska (antika) åskådningen och den musikaliska, praxis, där taktlikhctén 
i vissa arter af musik är skenbar eller blott förefintlig i notskriften för ögat.



Men livad skiljer då rytmisk vers från prosa? Frågan är icke så alldeles lätt alt be
svara. Till och med antiken fann åtskillig' vers så lik prosans rytm, att den skild från den 
musikaliska melodien föreföll som prosa, och åtskilliga nationers vers får. älven nu uppbära den 
förebråelsen att vara rimmad prosa. Lägg härtill den omständigheten, att somlige deklamatorers 
sätt att läsa vers är sådant, att man oj förnimmer någon särskild meter, blott några föga moti
verade rim här och där.

Vi hafva ofvan påpekat. att det är väsentligt för prosan att ej vara bunden af lika vers
fötter eller af taktlikhet. Om nu äfven versen medgifver taktväxling. så tyckas vers och prosa 
sammanfalla. Åtminstone tyckes man ej kunna uppställa någon väsentlig skillnad, alldenstund det 
kan finnas arter af vers, som lika gärna kunde fattas som prosa. Endast viSsa arter af vers 
skulle då skilja, sig från prosan. Vers och prosa skulle då. vara skilda till graden, men icke till 
arten. Härmed stämmer dock icke den bestämda känsla af motsatser, som man tycker sig haf
va och som redan hos antiken fann sitt uttryck i påståenden sådana, som dessa: vers och prosa 
äro till sin natur oförsonliga fiender, och om genom ordställningen vers uppkommer, så är det 
fel i prosa. För att lösa detta problem hafva vi att taga i betraktande ännu en sak. skillnaden 
mellan poetisk och prosaisk framställning, poesi och prosa. Den förra utmärker sig genom en 
högre lyftning, under det den senare nöjer sig med en hvardaglig stämning. Nu ligger det i 
den upphöjdaré stilens natur att älska mera välljudande rytmer, under det att den lägre stilen 
håller till godo med hvilka rytmer som helst. Den förra vill tilltala sinnet och fantasien med 
ett mera, allsidigt behag, den senare vänder sig hufvudsakligen till förståndet. T den förra far 
därför det rytmiska sinnet ett mera afgörande inflytande. Nu hafva vi förut sett, att där det 
rytmiska sinnet får verka mera ostördt af förståndet, skapar det enkla rytmiska förhållanden äf
ven på språkets bekostnad. Hos barn formade det rytmiska sinnet på bekostnad af språkets 
natur rytmer enligt det jämna förhållandet. Det är då att vänta, att där fantasien och det 
rytmiska gehöret äga. en större makt öfver stilen, rytmer skola skapas, hvilka utan att göra våld 
på språket i vissa afseenden foga sig efter de enklaste rytmiska förhållandena. Detta jämna 
eller lika förhållande kan framträda l:o inom hvarje takt (eller versfot) mellan dess delar, man 
har då den jämna taktarten; 2:o mellan takterna, man erhåller då den för flera versarter ut
märkande taktlikheten: ;’>:o mellan taktpar eller dubbelfötter (dipodier), dipodisk mätning; 4:o 
mellan versled (membra, kola); 5:o mellan verser, enradig (stichisk) mätning; (»:o mellan verspar 

-(disticha), tvåradig (distichisk) mätning; slutligen 7:o mellan sammanfattningar af flera verser, 
strofisk mätning.

När det jämna förhållandet framträder mellan taktens (versfotens) delar (arsis och the
sis), fordras för att rytmen ej skall blifva enformig, en omväxlande byggnad eller bildning af 
dessa delar. Endast spondéer eller endast pyrriker i denna taktart, skulle blifva alltför enformi
ga, oafsedt att de förra skulle blifva för tunga, de senare för lätta, eller flyktiga. Daktylen och 
anapesten hafva de båda delarne olika bildade. Men det oaktadt skulle idel daktyler blifva en
formiga, . hvartill kommer en annan omständighet, nämligen att de skulle hafva en viss benägen
het att närma sig den ojämna eller tretidiga taktarten och därigenom fä en löpande eller rul
lande fart (trokéartade eller kykliska daktyler). För att den jämna gången skall upprätthållas 
med vederbörlig omväxling, fordras inblandning af spondéer. För att underhålla den stigande 
rytmen och den angripande karaktären hos anapesterna, så att de ej öfvergå till daktyler, an
bringas insnitt efter hvarje taktpar. Men för att atlägsna enformigheten omväxlas med spondéer 
eller daktyler. Insnitten verka lätt dipodisk mätning.

Sträng taktlikhet förekommer icke hos antiken i mindre än 4-tidiga takter. De stränga 
jamberna eller trokéerna utgöra blott i undantagsfall rytmiska konststycken, men ingen vanlig 
taktart. Däremot förekommer likhet mellan 4-, ö-. (i- och 7-tidiga takter. De 4-tidiga fordra 
merendels omväxling i den inre byggnaden, under det att ö-, (i- och 7-tidiga takter kunna byg
gas lika. De 4- och (i-tidiga takterna hafva inom sig ett enkelt förhållande och gifva sträng 
versform. De f>-tidiga takterna hafva mellan sina delar förhållandet 2 ; 4, hvilket icke hör till de 
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enklaste. Versen får därför genom detta förhållande icke den stränga reducering till enkel mät
ning som genom de föregående. I själfva denna mätning ligger således ett atlägsnande från den 
stämningsfulla poetiska enkelheten. Denna mätning kan därför i viss utsträckning förekomma i 
talet, utan att det öfvergår till vers. I musiken åter äger nästan det motsatta förhållandet rum, 
att nämligen den jämna takten är utmärkande för marsch, den ojämna för dans, men den ö-ti- 
diga med förhållandet :•’>: 2 synnerligen egnar sig för sång. Däraf det egendomliga, att texten 
till lyrisk musik, i och för sig utan melodi, mest liknar prosan med afseende på rytm. *

De 7-tidiga takterna med förhållandet 4:3 aflägsna sig ännu mer från den poetiska 
enkelheten. Epitriter kunna därför upprepas lika väl i vers som prosa. Med musik gifva de 
en synnerligen lyrisk stämning. Epitriterna förekomma därför i ode-lyrik likaväl som i trokaiska 
och jambiska verser, hvilka stå prosan nära med afseende på rytm och stämning.

Dipodierna hafva merendels de båda versfötterna olika byggda. Den ena takten kan 
vara tretidip: och den andra fyrtidig, hvarigenom dipodien blir en epitrit (7-tidig), eller ock kun
na de båda takterna, hafva ännu ojämnare förhållande såsom 3:3’/2. hvilket egentligen är 
6 :7. Detta förhållande atlägsnar sig så mycket från den rytmiska enkelheten, att det får en 
synnerligen prosaisk karaktär. Dipodier af den jämna taktarten fordra gärna olika byggnad in
om de båda takterna.

Versled eller membra, som hafva samma tidsmått, kunna inom sig äga taktlikhet eller 
ock olika takter. Taktlikheten kräfver merendels olika byggnad af takterna. För att versformen 
skall väl senteras vid olikhet mellan takterna, fordras gärna, att de olika takterna hafva bestämd 
byggnad och sinsemellan bestämdt läge, så att leden blifva lika byggda eller i sin helhet före
te lika rytmiska figurer. Lika taktled med oliktidiga och olika byggda takter äro egentligen led 
i en prosaisk period. Det behöfs musik för att gifva sådana led poetisk klang. I modern vers 
ersätter man (lock musiken med rim.

Vid ehradig mätning äger den ena versen samma tidsmått som den andra. Versleden 
kunna hafva. olika men dock bestämda tidsmått. Leden kunna sammansättas af olika takter men 
med konstant lika byggnad. Hela versen bildar en rytmisk figur med bestämda konturer. 
Känslan af det lika och jämna förhållandet mellan verserna är så stark, att man ej kan miss
taga sig på denna form. Den är vers och kan ej vara prosa. Upprepning af sådana verser i 
prosa är alltid fel. Däremot kan aldrig en sådan vers för sig blifva annat än prosa, så vida 
man icke känner igen den från en poetisk dikt. Om man blott något litet ändrar versernas 
längd och byggnad.. så har man ej längre vers utan rytmisk prosa. Da man i nyare tid från
gått det strängt lika tidsmåttet i verserna äfvensom den likformiga byggnaden, har således det 
enkla jämna förhållandet mellan verserna gått förloradt. Det finns således ingenting uti rytmen 
(tidsindelningen), som kan göra tvänne verser till likar eller ett par. De skulle därför blifva 
led i prosa, om ej rimmet (upprepad timberfiguri markerade dem som motsvarigheter. I he
breiskan betecknas motsvarigheten genom upprepande af samma tanke.

Distichon innehåller tvänne olika verser, hvilka inom sig kunna hafva lika eller olika 
led med taktlikhet eller taktväxling. Om ett distichon skall för sig taget fattas som vers, for
dras jämt förhållande mellan leden eller mellan takterna. Ett distichon. som ej uppfyller något 
af dessa vilkor. är endast en sammanställning af tvänne led i rytmisk prosa. Sådan prosaisk 
rytm är vanlig i svenska, ordspråk'.

Strofen innehåller flera verser, mellan hvilka alla undantagandes en jämt förhallande 
kan äga rum. Om jämt förhållande ägde rum mellan alla, blefve mätningen enradig eller 
stichisk. .hi mer likheten uteslutes från förhållandet mellan verserna, desto mer vill den fram
träda i andra -förhållanden såsom mellan led eller takter. Skulle det jämna förhållandet ute
slutas från strofen i och för sig och endast förekomma mellan stroferna, så måste stroferna i 
och för sig förefalla som rytmisk prosa, och det är endast strofernas genomgående lika omfatt
ning och lika byggnad, som skall rädda dem från att fattas som prosa. Emellertid störes upp



fattningen af denna likhet genom ordens kvalitativt olika byggnad genom timber och ton. Ett 
sätt att göra likheten mera förnimbar vore att söka bygga, motsvariga verser med lika timber 
och ton (musikalisk aksent). Genomförandet af något sådant torde dock stöta på oöfvervinne- 
liga praktiska svårigheter, så vidt det icke gäller enstaka konststycken, som sammansättas för 
kuriositetens skull. På. ett praktiskt sätt genomföres problemet genom att sätta musikalisk me
lodi till sädana strofer. Pen melodiska likheten understödjer omätligt uppfattningen at den 
rytmiska likheten mellan stroferna. Genom denna observation kunna vi lätt första, hvad Cicero 
menar, när han i Orator (öö, 83) på tal om rytmen i prosa anmärker, att saken är lättare i 
vers, ehuru äfven där kan anmärkas, att om man skiljer musiken fran vissa metra (matt), så 
tycker man sig hafva obundet tal, och detta förhällande äger mest rum i fråga om de bäste 
bland Grekernas lyriska skalder, hvilkas sånger utan musik förefalla nästan Som bara prosa, 
(naturligtvis i rytmiskt afseende, ej med afseende pa stil eller stämning). Vissa likheter härmed 
kunde man finna hos romerska skalder t. ex. i Ennii Thyestcs: "quemnam te esse dicam? qui 
tarda in seneeta?” etc. Utan flöjtens beledsagande toner liknade detta i hög grad prosa. I mo
dern vers låter man motsvarighetens uppfattande understödjas genom delvis lika timber, nämli
gen i versslutet (rim).

Se vi nu tillbaka på de olika sätt, hvarpå det rytmiska, krafvet ger sig uttryck i det 
jämna förhållandet, så finna vi, att taktlikhet (tiktidiga versfötter) visserligen i allmänhet är ut
märkande för versen, men att dock dels versfötter med mura invecklade förhållanden oaktadt 
taktlikhet. gifva en mera prosaartad klang utan musik dels att den poetiska, rytmen! isynnerhet led
sagad af musik uppfattas i strofer utan taktlikhet med vers- eller led-likhet, ja t. m. utan vers
likhet blott med genomgående lika byggnad. Versen beror således på iakttagelsen af upprepad 
rytmisk likhet eller motsvarighet, hvilken fattas såsom konstnärligt eftersträfvad eller ock som 
en naturlig j>ro<lukt af en mer eller mindre afsiktligt skapande rytmisk förmagä. Prosan äter 
måste, huru mycket den än eftersträfvar rytmens behag, dock undvika upprepande af rytmisk 
likhet eller motsvarighet, som skulle kunna omedelbart iakttagas och därför vittna' om. att rytmen 
vore sökt ocli icke följt af sig själf. Den jämna och den ojämna taktarten såsom närmast lämpa
de för versen måste därför undvikas 1 prosan, då. däremot den ö-tidiga (peoniska) taktarten med 
förhållandet 3:2 eller 2:3, hvilket äfven i vers ger en prosaisk klang, mycket väl lämpar sig 
för prosa, som man vill gifva. rytmisk anstrykning. Strofer med taktväxling men verslikhet kun
na lätt förvandlas till prosa genom undanrödjande af verslikheten. I moderna strofer, där vers- 
liklieten icke är synnerligen sträng, kan den prosaiska rytmen merendels erhållas blott genom 
undanskaffande af rimmen.

Om man nu också, väl kan skilja, vers och prosa såsom i rytmiskt afseende skilda arter, 
så måste dock medgifvas, att man kan fatta rytmen i en strängare bemärkelse såsom väl ordnad 
eller symmetrisk åskådlig tidsindelning. Man skulle då i (len språkliga framställningsformen 
kunna urskilja trenne grader: 1) den (relativt) orytmiska. prosan, 2) den (relativt) rytmiska, 
prosan och 3) den rytmiska, versen. Någon bestämd gräns mellan de två första graderna kan 
icke uppdragas, då ju all prosa måste hafva en i någon mån ordnad tidsindelning och den högre 
graden ständigt måste söka, undvika den ordning hvarigenom den Idefve vers. Den rytmiska 
prosan och versen skiljas väl alltid in concreto från hvarandra, men i många afséenden öfvergå 
de i hvarandra. I poetiskt afseende kan den rytmiska prosan stå högt, under dot vers i komedi, 
kåseri och andra ämnen kunna innehalla ringa doft af poesi. I afseende på rytmernas upp
höjda gång kan äfven den rytmiska prosan öfverträifa verser med rytmer af det .mest prosaiska 
slag. Skilnaden mellan vers och prosa blir här en mera artificiell. Den retoriska prosan öfver- 
träffar ofta versen i poetisk stämning och rytmisk kla.ngfidlhet.

För dem. som icke tilltro sig att med sitt öra mäta längden eller tidsmåttet i språket, 
vilja vi slutligen gifva några anvisningar, som dels kunna tjäna till att rätta uppfattningen dels 
till att utveckla örats säkerhet i fråga om rytmisk tidmätning.



Det är en mycket vanlig föreställning. att stafvelserna i svenska spraket skulle hafva i 
det närmaste samma längd eller att olikheten i tidlängd är så obetydlig, att längden ej skulle 
kunna hafva någon betydelse för rytmen, h varemot skillnaden i styrka skulle vara så stor, att 
denna lämpligare kan läggas till grund för vcrsbildningcn. Vi hafva i det föregående sökt 
visa, att styrkan spelar föga rol i rytmen, under det att längden är väsentlig för rytmen såsom 
åskådlig tidsindelning. Vi påslå nu vidare, att olikheten i längd mellan stafvelserna. är mycket 
större i svenskan än i latinet. Ja. just det egendomliga förhållande äger rum. att de s. k. kvanti- 
terande språken hafva mindre skillnad mellan' stafvelsernas längd och de s. k. aksentuerando 
språken ha större skillnad i kvantitet. Beträffande ljudstyrkan vågar jag ingenting yttra, då 
jag icke känner någon tillförlitlig metod att mäta densamma. Längden eller kvantiteten åter är lått 
att mäta. Alan kan slå takten och aktgifva på huru stafvelserna falla pä olika taktslag. Emel
lertid måste man då slå takten mycket fort, hvilket försvårar iakttagelsen. En annan svårighet 
ligger för den vid taktmarkering ovane däri, att han i stället för att slå en själfständig takt, 
efter hvilken stafvelserna kunna, mätas, gärna vill med sina taktslag följa språkstafvelserna. 
Handen har benägenhet att följa samma, rytm som talorganerna. Denna benägenhet att med 
olika organer följa samma rytm är djupt rotad i organismen. Se t. ex. pä ett barn, som med 
ena handen vill framställa figurer för silhuetter pä väggen. Den andra handen härmar ofrivil
ligt samma rörelser. Man må försöka, att med ena handen markera två taktslag, medan man 
slår tretakt med don andra. Det befinnes vara nästan omöjligt. Eller man försöke att med 
ena. handen klappa, sig för bröstet, under det man för den andra långsamt upp och ned. Det 
lyckas ej vid första, försöket. Antingen vill man föra den första, handen tipp och ned eller klap
pa med den andra. Troligtvis kan ingen musikalisk sånganförare slå takten strängt metrono- 
miskt utom i marsch- och dans-musik. I annan musik ryckes han med af den egendomliga 
rytmen, hvaraf uppkommer den villan, att han tror sig slå takten så som den tecknas i not
skriften. Nåväl, om man ej försöker motarbeta denna benägenhet utan tvärtom följer naturens 
anvisning, så kan man lätt komma därhän, att man t. ex. med ett pennskaft eller en blyerts
penna mot bordet, markerar samma takt, som man hör i talet. Man kan lätt åstadkomma ett 
grafiskt aftryck af denna takt, om man låter draga ett pappersark öfver den punkt af bordet, 
där man med en blyertspenna pa detta sätt markerar takten. liedan de aftryck. man på detta 
sätt erhåller, äro egnade att bei eda en viss öfverraskning. Man skulle dock önska sig en appa
rat. som säkert förde papperet. En sådan äger nian i — telegrafapparaten. En sådan kan 
man fä tillfälle använda på ett fysiskt laboratorium, men i brist på sådant kan man skaffa sig 
tillträde till närmaste telegrafstation. Om man nu ber en telegrafist telegrafera sex a efter hvar
andra utan bokstafsmellamum. så skall man under telegraferingen tydligt förnimma en jambisk 
rytm. Aflåser man telegrammet' skall man finna linier, som inbördes hafva följande förhållande: 
1.2. 1.2.1.2,1,2.1.2. 1.2, om man nämligen räknar hvarje linie till början af nästa linie. Mar- 
kerai' man själf en hexameter (5 daktyler och 1 spondé), så skall telegrafisten säga, att man te
legraferat ö il och 1 in. Aflåser man linierna. skall man finna de förhållanden, som motsvara 
hexametern.. När nu pappersremsan löper likformigt, så måste tidsmomenterua. som motsvara 
dessa, linier, äfven hafva. förhållandena: 2. 1. 1,2.1. 1.2. 1. 1.2.1. 1.2. 1.1.2.2. Man kan sedan af- 
trycka rytmen i andra verser eller i en prosaisk fras och man kan sedan atiäsa tidsförhållandena. 
Vill man studera rytmen mera, så torde det i allmänhet icke vara någon svårighet att pä en 
kortare tid få låna en s. k. öfningsapparat. Jag tror, att man ej skall behöfva experimentera 
länge, förr än man känner sig öfvertygad om. att hvad vi kalla exspiratorisk aksent egentligen 
är kvantitet och att vi mäta den exspiratoriska aksentens grader efter det rytmiska måttet för 
längden. Efter en liten tids experimenterande skall man ock hafva uppöfvat sitt öra. sa att man 
temligen säkert mäter längden i sprakets stafvelser.

k ill man hafva en själfregisterande apparat, som omedelbart utan handens förmedling 
aftecknar stafvelselängden. så har man en sådan i fonografen. Alan deklamerar i fonografen 
och aflåser sedan fonogrammet medelst en löp. Denna aflåsning är dock synnerligen svår, där



för att nian i lupen endast ser en obetydlig' del af stafvelsen. Man mäste tor att se hela stat* 
velsen vrida vaxcylindern och det är då lätt att förlora det rätta spåret ur sikte. Vid det för
sök jag anställt, har jag i vaxcylindern instuckit en längre papperscylinder och på denna lindat 
en hvit tråd i tillräckligt mänga hvarf med några millimeters afstand. Vid aflåsningen har jag 
på tråden med bläck afsatt prickar, så länge en stafvelse varit synlig, och lemnat tråden omärkt, 
där ingen stafvelse varit synlig. När jag sedan afrullat träden, hafva de märkta delarne tydli
gen visat stafvelsernas längdförhållanden, när jag nämligen räknat från början af en stafvelse 
till början af nästa.

Jag meddelar här facsimile af några strofer ur ’’Frithiof och Ingeborg" efter telegrafaftryck.

w väx- te ii- ti Hil- dings gård

två plan- tor un- der fost- rarns vård.

Ej Nor- den förr sett tvä så skÖ- na.

de väx- te här- ligt i det grö- . na.

Den e- na sdm en ek sköt fram,

och som en lans är hen- nes stam;

men kro- nan. som i vin- den skälf- ver.

~ lik- som- en hjelm sin run- del hvälf- ver.

Den and-- ra väx- te som en ros

när vin- tern nyss har tiytt sin kos; :

men vå- ren, som den ro sen göm- mer

i knop- pen lig- ger än och dröm- mer.

Men storm- en skall kring jor- den gå.

med ho- nom brot- tas e ken då.

och vår- sol skall på him- len glö- da.

då öpp- nar ro sen läpp- ar rö- da.



■ Det skulle varit ett nöje att meddela facsimile lill hela denna sång. Men på grund af 
de typogatiska svårigheterna och den begränsade tid, som står till buds för tryckningen af detta 
program, måste vi afstå därifrån, liksom vi äfven måste utesluta den kommentar, hvartill anförda 
facsimile kunde gifva anledning.

Vi kunna dock icke underlåta att lemna ett prof på latinsk vers.
måttet är det s. k. Archilochium (piartum. -

Hor. carm. I, 4. Vers-

or* säst sBetsnBat imbø ksAmwi MassiaøM aMø mm aB^naMM bmm natanoKM ^bm mhmb

Sol- vi- tur ac- ris hi- ems gra- ta vi- ce ve- ris et Fa- vo- ni

Tra- hunt- quo sic- cas ma- chi- nae ca- ri- nas.

Sist meddelas äfven ett prof på latinsk prosa läst efter kvantiteten. Stället är hemtadt 
ur Cic; De or. I. 2S. 12b.

Sae- pe e- nim re Ro- sei- um cum it- a

re- pe- re disc- i- pu- him

quern 

nem.

qui- dem

non

non

Dessa båda latinska ])rof äro ej af mig lästa på annat sätt än det som af moderna 
rytmici förklaras vara det oriktiga, nämligen så att jag för att begagna deras terminologi aksentu- 
erat alla långa, stafvelser men lemnat alla korta, stafvelser oaksentuerade. hvartill kommer, att 
jag vid vokalers sammanträffande iakttagit, hvad latinarne själfva kallade "coniungere vocales"

Af dessa prof framgår med tydlighet, att det för oss icke är omöjligt att uttala, det la
tinska språkets kvantitet riktigt, att denna är identisk med hvad nu för tiden merendels plägar 
kallas cxspiratorisk aksent, alt denna således väsentligen är kvantitet, att när man säger latinska 
språkets aksent råka, i strid med kvantiteten, detta beror därpå, att man låter aksenten, som 
hos latinarne var tonhöjd, betyda, cxspiratorisk aksent d. v. s. kvantitet. Det är ej underligt, att 
aksent och kvantitet komma i strid med hvarandra, när man söker utföra något som innebär en 
motsägelse. Det teoretiskt motsägande är i praktiken outförbart. Det är en motsägelse, att 
samma ord skulle på en gäng vara troké och jamb. Det hjälper icke säga, att ordet, skulle va
ra troké efter aksenten och jamb efter kvantiteten. Ty dels betingas de rytmiska formerna tro-, 
ké och jamb af tidsmåttet, dels är det, såsom vi visat, ingenting annat att vara troké efter 
aksenten än att vara troké efter kvantiteten. När man uttalar dies efter aksenten, såsom det 
heter, gör man första stafvelsen lång och den andra kort: när man åter uttalar det efter kvanti
teten. så gör man första stafvelsen kort och den andra lång. Att dessa uttal ej kunna förenas 
är själfklart.
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Härd' följer nu också. att om man öfverallt i vers och prosa använder ett uttal af la
tinet. som riktigt återgifver kvantiteten. sa inträffar ingen sömlerslitning af latinets aksenfformer. 
när man läser vers. Att läsa latinsk vers bör vara den lättast»' sak i verldem om man i prosa 
uttalar kvantiteten riktigt. Det hör vara mycket lättar»' än att läsa modern v<^rs. som meren
dels erbjuder ojämnheter i den rytmiska gangen. Den latinska versen äter är alltigenom kon
sekvent byggd på korrekt kvantitet eller, för att tala i modern terminologi, latinets ryim är allt
igenom byggd pä aksentuerade stafvelser. sä. att aldrig en oaksentuerml stafvels»' tar passera i 
st. för en aksentuerad. såsom sa ofta sker i modern vers, där jämväl i germansk vers sådan 
ofullkomlighet tolereras.

Man kan ock nu bedöma värdet af sådana försök som afse att skrifva. vers efter aksenten. 
Åfven dessa, grumla sig på kvantiteten, men på en kvantitet som oriktigt förlägges till aksent- 
stafvelserna. En sådan vers saknar fullkomligt en historisk grund. och har sitt berättigande 
endast i vårt felaktiga uttal af latinet såsom ott kuriosum, hvilket visar att vana vid ett fel
aktigt uttal gör. att man kan finna felaktig vers lika, naturlig, som man finner den korrekta i 
det nationella uttalet grundade versen onaturlig. Väl är det sant att latinets uttal under tider
nas lopp förändrades, så att långa stafvelser förkortades och korta förlängdes, men denna för
vandling gick, medan latinet existerade såsom latin, aldrig så långt som till regelbunden för
längning af aksentstafvelserna och förkortning af de oaksentuerade. Detta uttal tillhör dess 
postlmma användning af de lärde, sedan nationerna redan talade språk, som endast ledde sina 
anor frän latinet. Däraf förklaras också., att användningen af det utdöende latinet för s. k. 
aksentuerandc vers aldrig är med konsekvens byggd på aksenten d. v. s. på längd i aksentstaf- 
velsen. Denna skenbart egendomliga, versifikation som tyckes hvarken grunda sig på aksent 
eller kvantitet, var nog öfverensstämmamle med sin tids kvantitetsförhailamleo, liksom en Ho- 
ratii och en Vergilii versifikation öfverensstämde med den klassiska tidens kvantitetsförhallanden. 
Vers däremot som bygges rent pä. kvantitet i aksentstafvelserna har icke sin grund i något 
nationellt uttal af latinet. Man kan dock säga att den subjektivt för Versifikatoren haft naturli
gare grundlag än vers som grundat sig på den antika kvantiteten. Man skall nämligen icke 
begära, att någon skall skrifva vers efter annan kvantitet än den han har i sina öron. Däraf 
förklaras också, hvarför många och kanske de flesta, om de vilja vare uppriktiga, tilltalas mera 
af s. k. aksentuerande latinsk vers än af den antika. Den förra öfverensstämmer nämligen med 
den kvantitet de hafva i sina öron d.’ v. s. med de hörselbilder af de latinska ordens rytm, som 
de hafva i sitt medvetande. Den klassiska versen åter öfverensstämmer icke med dessa i med
vetandet förvarad»' rytmiska bilder af de latinska orden, och »let uppstår en kontrast mellan de 
ordbilder, vid hvilka betydelsen är fästad, och de ordbilder versen för till örat. Däraf påståen
det att den latinska versen söndersliter aksentformerna. Dessa aksentformer äro intet annat än 
de oriktiga rytmiska bilder ■fri hafva i vara öron, som ej äro vana vid att hafva do klassiska 
bilderna associerade med någon betydelse. Därför Idir versen oförstådd, tills man genom ny 
associationsverksamliet fått betydelse fästad vid de nya (rätteligen gamla) ordbilderna. Men da. 
vanligtvis endast filologerna komina därhän, sa. förefaller det naturligtvis blott som ett Hårdt 
snobberi att kunna fatta en latinsk vers vid uppläsningen eller åhörandet. Vidare då den 
oriktiga kvantiteten biifvit vana och därigenom natur, så förefaller komponerande af vers efter 
riktig kvantitet som onatnr. Sådant versifierande kan ej ske efter örat utan efter beräkning. 
Da man själf skulle nödgas anlita en sådan räknekonst för att åstadkomma vers, sluter man att 
andra, måste göra det. ■ Och då man ej besinnar, att fornlatinarne hade annan kvantitet (efter 
modern terminologi aksent) i sina öron, sa lejlcs man att tro. det de niaste göra på samma sätt 
och att versen för dem var en sadan förvrängning som: galna kattor få rifvét skinn. Det skulle 
tagna mig. om jag genom »let föregående lyckats göra klart, att vi ej behöfva antaga, det lati- 
narne hörde till de nationer, som kunde ga därhän i galenskap. Eör min del tror jag. att 
ingen nation kan »let.
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Vi skola nu Itefrnkta melodien i språket. Melodi är enligt vanligt språkbruk en musi
kalisk tanke uttryckt i toner. När man i detta fall talar om tanke, så. är det själfklart. alt tanken 
fattas i ytterst formell bemärkelse. Vanligen- användes tanke i sådan betydelse, att man äfven 
med hänsyn till innehållet innefattar den psykokologiska betydelsen af begrepp eller begripen in
sikt och den kunskapsteoretiska af nödvändig kunskap. Det är gifvet att den musikaliska, tanken 
livarken är i besittning af begreppsmässighet eller kunskap i vanlig bemärkelse. Återstår såle
des endast den allmännaste formen bos tanken nämligen följdriktig utveckling. Innehållet åter 
är så långt ifrån begrepp, att det snarare närmar sig den motsatta polen inom medvetandet el
ler förnimmandet, och dess sanningsbetydelse kan icke vara annat än hvad man kallar poetisk 
sanning. Nu kunde man sätta i fråga, huru det är möjligt, att i psykologisk bemärkelse så lågt 
innehåll kan liafva så. fulländad form. Häremot vilja vi blott erinra, att hvarje förnimmelseform 
inom sin art är mäktig af den högsta, fulländning, blott den fattas ren inom sig. Det är genom 
sin brytning mot andra, förnimmelseformer, som formen krossas, när lägre innehåll göres till ma
terial för en högre förnimmelseforms bearbetning. Inom sig själf utvecklas bvarje förnimmelse- 
form enligt verksamhetens och särskildt förnimmelseverksambetens lagar och former till full
komlighet i sin art. Liksom de olika djurtyperna t. ex. lejonet, hästen och hunden inom sig 
kunna, äga en fullkomlighet i sin art. som värdigt låter dem få plats i en konstnärlig framställ
ning. så är ock förhållandet med de lägre förnimmelseformcrna. som hvar för sig inom sin 
art kunna erhålla en konstnärlig bearbetning. Hvarföf vi anse apan så ful. är därför, att vi 
bedöma henne efter menniskotypen. På samma sätt blir oek föreställningens form tillfällig 
och motsägande, så snart den bedömes efter tankens lagar. .Inom sig och bedömd efter sina 
lagar kan föreställningen erhålla, den högsta, formfulländning. Den som hufvudsakligen lefver i 
föreställningsformen, skall ock finna större fulländning i denna än i den mest logiska och syste
matiska tankegång i en begreppsutveckling. Således, för att återgå till melodien, anse vi det 
icke vara meningslöst att äfven kalla denna en musikalisk tanke uttryckt i toner. Melodien kan 
ock enligt de analogier vi ofvan anfört formelt innehålla en tankegång med logisk och systema
tisk utveckling ej af begrepp, men väl af stämningar och känslor. Innehållet i denna form är 
således känslor och stämningar. Medlet för deras uttryckande är sensationer, närmare bestämdt 
tonsensationer. Huru det är möjligt att dessa sensationer kunna uttrycka och meddela eller 
framkalla stämningar af rent andlig betydelse, är icke så lätt att säga. Tal- och skriftskråket 
uttrycker tankar och föreställningar på grund af den med orden associerade betydelsen, hvilken 
kan vara, mycket konventionell. Samma ljudkompelex kan för olika nationer liafva vidt skilda 
betydelser och olika. Ijudkomplexer kunna liafva samma, betydelse. Alen musiken gör anspråk 
på att tala ett universalspråk, hvilket omedelbart uttrycker och meddelar en viss stämning, som 
framkallas på. samma sätt kos personer af olika nationalitet utan föregående association. Det 
måste således ligga i tonernas natur eller i sättet för deras förening någonting, som mera direkt 
och bestämdt tilltalar sinnet och känslan än språkljuden kunna, eller och ligger i stämningen 
och känslan någon större lättrörlighet, som gör den tillgänglig för intryck, som lomna de högre 
själsförmögenheterna oberörda. Detta torde icke vara svårt att fatta, om vi betrakta de psy
kiska känslorna och de fysiska affektionerna såsom olika sidor af samma sak. (Detta betraktel
sesätt är ock inom ilen psykologiska vetenskapen rätt vanligt). Tonernas xibrationer meddela 
då. åt organismen vibrationer, som omedelbart omsättas i andliga stämningar, och det är da mer 
än ett talesätt, när man säger, att en stark och ädel sinnesrörelse kommer ens hela, varelse att 
vibrera. Den inre sinnesrörelsen tar sig uttryck i en fysisk affektion och en yttre affektion 
framkallar i sin tur en sensation och sinnesrörelse. Det är icke blott talesätt, att hjertat klap
par och pulsen brinner vid starka affekter. Sinnesrörelser såsom glädje, sorg, hopp och förtvif- 
lan. fruktan och vrede inverka på nervsystemet, hvilket i sin tur inverkar på blodomloppet och 
respirationen. Å andra sidan kunna inverkningar på nervsystemet, blodomloppet och respirationen 
framkalla sinnesrörelser. Rytmer och vibrationer af besläktad art framkalla hvarandra sannolikt 
ömsesidigt. Däraf detta omedelbara sammanhang mellan musiken och sinnesstämningar, däraf 



musikens stora betydelse bäde i fysiskt och psykiskt afseemle. Grekerna hade mycket noggrannt 
studerat musikens fysiska och etiska, betydelse. De kunde därför också mycket noggrant ka
raktärisera de olika arterna af musik och rytm efter deras inflytande på sinnelaget.

Men om det nu ligger i musikens natur att tilltala omedelbart utan förmedling af asso- 
ciationsverksamhet, M är dock icke associationsverksamheten utesluten från den musikaliska npp- 
fattningen. Eöljden häraf visar sig däri, att uppfattningen af musikerns betydelse underlättas ge
nom association. Liksom man lättare fattar musik vid upprepadt ahörande, därigenom att den 
stämning, som framkallades vid första åhörandet, inställer sig både på grund af association och 
på grund af musikens natur, så inställer sig ock vid åhörandet af en ny melodi, på grund af de 
likheter den erbjuder med kända melodier, stämningar likartade med dem som erfarits vid åhö
randet af dessa melodier. Liksom den i litteraturen bevandrade har större förutsättningar för 
att förstå och uppfatta en dikt eller annat litteraturalster, än den som saknar litteraturkännedom, 
så är det ock med musikkännaren. hvilken studerat mycken musikalisk litteratur: han äger.flera 
förutsättningar för att kunna njuta, och uppfatta ny musik. Är han därtill tonsättare, så äger 
han större makt öfver musikens uttrycksmedel än den som blott, har sitt, musikaliska, sinne till 
ledare, alldeles som beläsenhet bidrager alt hos en författare utveckla väldet öfvér språket Be
tydelsen häraf är så stor, att en tonsättare med ringa originalitet och torftig musikalisk begåf- 
ning kan på grund af beläsenhet blifva. en temligen produktiv kompositör, under det en djupt 
musikalisk begåfning kan visa ringa produktivitet, på. samma sätt som en temligen tankefattig 
författare genom studier kan blifva en pjodiiktiv skriftställare, under det ett snille kan ha. tem
ligen svårt att. gifva form åt sina tankar. Detta förhållande kan dock inom musiken, i hvars 
natur det ligger att omedelbart tilltala, hafva menligare följder än inom litteraturen, hvars ut- 
trycksmedel till sin natur äro beroende af association. Musiken kan på detta, sätt urarta till att 
blifva ett konstspråk, hvilket blott begripes af dem. som hafva samma musikaliska förutsättningar 
som kompositören, men lemnar det oförvillade musikaliska, sinnet oberördt. Man erhåller en 
konstmusik, som njutes af de invigde, men saknar förmågan att inverka på den obildade all
mänheten.

Vare nu härmed hur som helst, visst är att man äfven inom musiken kan skilja sådant, 
som omedelbart och förutsättningslöst tilltalar det musikaliska sinnet, och sådant som genom 
association erhållit sin betydelse för en viss del af den musikaliska verlden. Det förra kan ka
raktäriseras som det omedelbart stämningsfulla och tilltalande, det senare som det medelbart be
tydelsefulla och målande. Vilja vi tillämpa detta på språket, så kunna vi säga, att ehuru detta 
på grund af sin natur är betecknande och uppfattas blott af den. som känner tecknens betydel
se. så kan man dock icke helt och hållet fränkänna detsamma egenskapen att i någon mån kun
na omedelbart tilltala. Man kan, äfven om man icke förstår ett enda ord i ett språk, dock fatta 
något af ett samtal som man åhör. Man kan merendels fatta om det föres i upprörd och passio
nerad eller lugn och lidelsefri ton. om det talade innebär hot eller bön. glädje eller sorg, öfver- 
raskning eller likgiltighet o. s. v. Det är således äfven i språket hnfvudsakligen sinnesrörelsen 
och stämningen, känslan och affekten, som omedelbart uppfattas utan kännedom af ordens spe
cifika betydelse. Hvad är det då som meddelar oss denna omedelbara uppfattning'? Utan tvif- 
vel det musikaliska elementet i språket, melodien och rytmen, hvartill äfven torde böra, hänföras 

"vissa timberförändringar. Emellertid får man ej taga för gifvet att en stämning alltid tar sig 
lika uttryck i hvarje språk och att hvarje melodiskt uttryck, som för sig taget skulle kunna ut
trycka en viss stämning, äfven i språket nödvändigt uttrycker en sådan stämning. Vissa stäm
ningar kunna i olika språk erhålla mer eller mindre konventionella uttryck och vissa melodiska 
uttryck kunna användas blott som språkliga tecken. Däraf följer, att man stundom kan grund
ligt misstaga sig på stämningar, om man ej förstår språket, och att man kan fatta såsom uttryck 
för en stämning något som blott är ett egendomligt manér för ett visst språk. Hur ofta händer 
icke att det egendomliga tonfallet i en dialekt kan vara sådant, att om man hörde det i en an
nan dialekt, man vore berättigad att fatta det som uttryck för vemod? Eller hvem har icke i 



somliga nationers sätt att uttrycka, jakande aller nekande svar till en början öfverraskats af den 
skenbara köld eller otålighet som man trott sig förnimma? Så stor betydelse bar maneret. Ja, 
somliga nationer eller klasser af en nation kunna ju öfver hela sitt sätt att tala draga en slöja 
af likgiltighet, som vid första beröring kan kännas frånstötande, under det andra nationer, klas
ser eller individer kunna förljufva sina likgiltigaste yttranden med en ton. som låter en ana den 
hjertligaste godhet och välvilja, utan att de själfva därom hafva den minsta aning.

Undersökningen af det musikaliska elementet i språket har att taga i betraktande den
na olikhet, då den vill finna livad som målar en stämning och hvad som är allenast ett ett språk
ligt hjälpmedel, likartadt med de olika språkljuden. Vi kunna icke nu här ingå på någon när
mare utredning af dessa frågor, dels emedan de fordra vidlyftiga, undersökningar med anförande 
af talrika exempel, för hvilkas utförliga diskuterande tid och utrymme saknas, dels emedan det 
fordras ett beteekningssätt, för hvars användande i större utsträckning typografiska svårigheter 
ställa sig i vägen. Några antydningar vilja vi dock gifva, men vi skola först gifva några meto- 
diska vinkar för underlättande af iakttagelsen och förklara det beteekningssätt vi använda.

För att distinkt uppfatta taltonens olika, glidningar och höjd fordras mycken uppmärk
samhet och en metodisk öfning. Musikaliskt öra är icke tillräckligt, men icke heller nödvändigt. 
Man kan finna, omusikaliska personer, som hafva ytterst fint öra. för taltonens skiftningar och 
stor färdighet att återgifva dem, under det att verkliga musici kunna hafva svårt att säga, hvari 
taltonen skiljer sig från den musikaliska tonen, och fullkomligt sakna förmåga att härma dess 
egendomliga brytningar. Jag tror således, att fullkomligt omusikaliska forskare skola kunna åstad
komma lika fina och säkra iakttagelser på detta område som den musikaliskt bildade. Det är 
endast i fråga, om fasta hållpunkter för fixerande af sina iakttagelser som den senare äger före
träde. Han känner intervaller och tonarter samt kam därför lättare uttrycka sina iakttagelser i 
musikalisk notskrift, men i fråga om det för taltonen karaktäristiska, glidningarne och deras 
skiftningar, står han lika hjälplös som don omusikaliske iakttagaren. Det torde vara härpå det 
beror, att äfven musici gjort så otillfredsställande iakttagelser på taltonens område.

För att underlätta iakttagelsen är det alltid ändamålsenligt att söka frigöra taltonen från 
alla öfriga språkljud. Detta kan ske pä flera sätt. Man kan öfva sig att tala blott med röst
banden. Till en början kan man välja ord. som innehålla blott vokaler, eller fingera sådana ord 
och uttala dem med samma ton som kända ord. Småningom skall man komma därhän, att man 
kan uttrycka taltonen i hvilken mening som helst utan tillsats af konsonanter, ja. äfven så att 
man använder blott en vokal t. ex. a. hvilket äfven underlättar iakttagelsen. Ett annat sätt är 
att hvissla taltonen. Detta är nästan ännu bättre än det föregående. Genom att sålunda små
ningom öfva sitt öra kan man uppfatta tonen likaväl vid hviskning som vid Ijmlligt tal. Det 
är nämligen ett misstag, att den musikaliska aksenten skulle komma till uttryck, endast om 
stämbanden ljuda. Man kan andas eller lindrigt blåsa fram tonerna i en språkmelodi likaväl 
som i en musikalisk melodi.

Men huru väl man än på detta sätt kan uppfatta tonerna i Ilen lindrigaste andning, så 
står dock äfven för den. som äger säkerhet i tonträffning. en viss osäkerhet kvar, beroende där
på att intervallerna i språket ej låta jämt mäta sig med de musikaliska, intervallerna. Ett bevis 
härpå är det alltför ofta, återkommande talet om fullkomligt glidningsfria toner i språket äfven- 
som antagandet att hela följder af ord skulle-ligga på samma tonhöjd. För att öfvertyga sig 
om oriktigheten häraf och vinna full säkerhet i uppfattningen kan det behöfvas ett instrument. 
Ett. piano är dock icke för detta ändamål användbart. Hvad som lagt så stora hinder i vägen 
för beteckningen af taltonen med noter och för en riktig uppfattning af noter som skulle återgifva 
talton. torde vara, att man sökt reproducera noterna med sångtoner eller pä piano, hvilket na
turligtvis måste förefalla otillfredsställande. Ja, äfven om man användt fiol, så har det berott af 
en tillfällighet och man har ej varit medveten om det olika sätt, hvarpå tonen skulle frambringas 
för att likna talets toner, eller ock har frambringandet af tillfredsställande glidtoner misslyckats. 



emedan inan ej känt de olika riktningar, hvari glidningen skulle löpa. Men använder man fiol 
eller helst ett monokord och har tålamod, så skall man snart nog lyckas åstadkomma glidningar, 
som likna taltonen så mycket man vill. Man skall då också finna, hvad som äfven framgår vid 
hvissling, att tonen kan reduceras betydligt med afseende på glidningens längd utan att den 
upphör att gifva intrycket af talton. blott tonen verkligen -glider och icke stannar på en viss ton
höjd. Tonen i talet kan därför temligen riktigt betecknas med enkla noter blott man aflåser 
eller exekverar dessa riktigt d. v. s. med glidtoner, som glida i rätt riktning. Ofullkomligheten 
i notskriften visar sig dock däri, att man ej kan beteckna tonsteg. som äro mindre än en halt- 
ton, och sådana förekomma ofta i talet just i sådana passager, hvilka betecknas såsom entoniga. 
En annan ofullkomlighet ligger däri, att man ej kan beteckna glidningens riktning. Denna sista 
olägenhet skulle dock kunna lätt afhjälpas därigenom, att man läte anskaffa not-tecken, hvilkas 
hufvuden kunde intaga sned riktning ej blott såsom nu från venster till höger uppåt utan äfven 
från venster till höger nedåt. De förra kunde beteckna glidning uppåt, de senare glidning nedåt.

Hade man nu en notskrift, som betecknade de olika riktningarne i glidningen, som 
kunde utmärka så små tonsteg man ville och som därtill vore böjligare med afseende på rytmen, 
så skulle man kunna temligen noggrannt återgifva melodien och rytmen i språket. Emellertid 
skulle en sådan notskrift kunna användas endast, af den, som känner vanlig notskrift. Nu är 
visserligen notskriften icke svårare att lära, än att hvem som helst lätt kan underkasta sig det 
besväret. Men då denna notskrift i alla fall är inadeqvat och för öfrigt icke synnerligen tydligt 
framhåller hvad som är hufvudsaken i språket, så skall jag i det följande söka framlägga för
slag till ett beteckningssätt som på samma gång det framhåller just det väsentliga i taltonen, 
äfven är så åskådligt, att dess betydelse omedelbart uppfattas af hvem som helst och medger 
exekverande på ett monokord utan kännedom af notskrift eller annan musikalisk apparat. Till 
förklaring af detta beteckningssätt vill jag blott påminna om några från akustiken kända fakta. 
Om en sträng är spänd, så att han vid anslag gifver en viss ton (c), och man griper midt- 
punkten samt anslår ena hälften, så gifver denna oktaven till den första tonen. Om man gri- 
per strängen så, att å ena sidan om greppet befinner sig ’;3 och å den andra 2,3. så gifver den 
förra delen kvinten till oktaven eller g, den andra delen 7 en oktav lägre. Griper man strängen 
så, att den delas i '/4 och 3/4, så gifver den förra delen dubbeloktaven, den andra «leien kvarten 
/' till lösa strängen. af strängen gifver stora tersen till dubbeloktaven. *;s stora tersen till 
lösa strängen; ‘/s kvinten till dubbeloktaven. ®/6 lilla tersen till lösa strängen. I följd häraf är 
tydligt, att om man på. ett monokord griper strängen på ’/ från ena ändan, så gifver den åter
stående delen lilla, tersen till lösa strängen, griper man den på. '/t. så erhåller man stora tersen, 
på '/4, så erhåller man kvarten, på */3. kvinten, och på O,. oktaven. Men detta gäller icke blott 
på dessa delar af den lösa strängen, utan på samma delar af strängen räknade från hvilken 
]mnkt som helst. Om man således griper hvilken punkt som helst af strängen och tänker sig 
deft till stallen återstående ljudande delen uppdelad i hälfter och den ena hälfien som ligger 
längst från stallen uppdelad i 3 lika delar, så gifver den nu ifrågavarande delen af strängen, om 
den gripes i den första sjättedelen, lilla tersen, i den andra sjättedelen, kvinten, och i hälften, 
oktaven. Man kan nu uppgöra ett enkelt notsystem, som fullkomligt afbildar detta förhållande, 
om man låter höjden öfver raden beteckna den del af strängen som kommer till apvändning vid 
återgifvande af en språkmelodi. 1 6 af denna höjd betecknar lilla tersen, 2iK kvinten och 3/6 
oktaven. Dessa höjder kunna lätt mätas med ögonmått i skrift, likaväl som delarne af strängen. 
Om man således med en linie har betecknat en viss ton och nästa ton ligger en kvart högre 
d. v. s. utföres på */4 till höger af den återstående delen äf strängen, så betecknas den äfven 
med en linie som ligger '/4 af den återstående höjden högre än den föregående linien. Om man 
från en högre ton går en stor ters nedåt, visar sig detta, därigenom, att man går till venster så 
mycket som '.'4 af strängen höger om grippunkten för den föregående tonen, och detta uttryckes 
i beteckningen genom en linie som är så mycket lägre än den föregående som '/4 af dennas af
stand från höjdgränsen. På detta sätt visar sig således full motsvarighet i beteckningen och det 



sätt livarpå strängen uppdelas. Eöljden häraf är att äfven om en musikaliskt obildad person 
använder detta sätt att experimentera och beteckna resultaten af sina experiment, sä kunna de 
atläsas likaväl af musikaliskt bildade som af . musikaliskt obildade personer. Den musikaliskt 
obildade kan efter beteckningen framkalla samma toner på ett monokord och därigenom höra, 
hvilka toner åsyftas, den musikaliskt bildade kan därjämte bestämma, hvilka intervaller och mo
dulationer förekomma. För språket är dock i själfva verket angifvandet af de musikaliska inter
vallerna i viss mån oväsentligt, sä vida det icke gäller fixerandet af en iudividncll deklamation. 
Ett språkligt uttryck är bestämdt såsom nationellt språk blott genom de relativa intervallerna, 
vare sig dessa i och för sig äro större eller mindre. Det är icke storleken i intervallerna som 
skiljer den ena dialekten från den andra, utan tonernas form och rytmiska figurer. Man kan 
den ena dagen söka fixera ett dialektalt uttryck i vissa~ntervaller, men man skall strax finna, 
att man nästa dag lika, gerna kan fixera det i andra, intervaller. I följd häraf kan man också, 
om ett språkligt uttryck är betecknadt så som jag ofvan antydt. icke allenast utföra det på hvil
ken del som helst af ett monokord. utan man kan Hytta de längdförhållanden, som pa en -viss 
del af strängen följa af beteckningen, till en annan del af strängen, och det blir väsentligen sam
ma språk i alla fall. Om t. ex. ett uttryck på en viss punkt har ett kvartintervall och detta på 
en viss del af strängen måste uttryckas med tre tums skillnad i grepp, så kan man utföra språk
melodien på en del af strängen, som ligger mera, till venster d. v. s. ger djupare ton och ända 
låta tonintervallet uttryckas genom en skillnad af tre tum. Detta intervall blir då mindre än 
en kvart, men om äfven alla de andra intervallerna uttryckas med samma, längdskillnad som på 
det högre läget, så blir språkmelodien väsentligen den samma, äfven om det individuella, uttryc
ket blir olika. Skillnaden blir den samma, som om uttrycket uttalades af olika personer, af hvil
ka den ene använder stora och den andre sma intervaller, eller som om uttrycket uttalades af 
samma person vid olika tillfällen med nagot olika patos-.

Såsom prof pa detta slags beteckningssätt meddelas här första strofen af Tegnérs Till 
Leopold”. Kvantiteten åtorgifves i ytterlig förkortning efter ett fonogram (1 kvartpetit motsva
rar 1 cm i fonogrammet: linien öfver "pa" motsvarar 3 cm i fonogrammets.

Där satt pa en af Pin- - dens tro- - ner

En sång- - ar- kung i ut- - dödt hof.



0<’h harp- - - an med de ren- - a ton----- er

Lag tyst-----nad pa hans arm och sof.

Språkmelodien är betecknad efter min deklamation och verifierad pa monokord. Natur
ligtvis kan melodien växla i oändlighet, sa att jag knappt två ganger deklamerar alldeles lika. 
Men denna är en af de möjliga. Latom oss något närmare betrakta den. De första fem stafvel- 
serna (orden) uttalas med en langsam glidning nedåt från g till f. således med intervaller af 
’4-toner eller rättare glidningen fortgår temligen jämt och intervaller eller mellanrum uppstå 
blott därigenom, att somliga konsonanter äro tonlösa och därför förorsaka afbrott i tonen. Det 
största afbrottet uppstår med anledning af det tonlösa tt i "satt", det därnäst största genom s och 
tr mellan "Pindens" och "troner", men äfven mellan hvarje stafvelse uppstår ett litet afbrott i tonen. 
En sådan glidning som denna plägar betecknas som entonighet. men hvar och en kan genom 
experiment eller blott noggrann uppmärksamhet öfvertyga sig om att tonen glider nedåt. Tyd
ligast märkes detta, om man jämför begynnelsetonen pä ’’Där" och sluttonen på "af". Alan kan 
äfven uttala "satt" med uppåtgående glidning, men då förefaller detta ord för mycket aksentue- 
radt. På ‘‘Pindens’’ första stafvelse höjer sig tonen från tonen på ’’af" f en kvart till. b och gli
der sedan uppåt till h för att sedan på andra stafvelsen sänka sig en stor ters till g. Detta 
uttal af "Pindens" är i min mun det va.nliga och förmodligen är det äfven det vanliga i Norr
land och större delen af Sverige. Men jag nekar icke att jag kan uttala första stafvelsen med 
glidning från f till b, hvarvid då andra stafvelsen får en glidning från c till b. Ja. ett sådant 
uttal skulle på detta ställe möjligen vara vackrare i melodiskt afseende. Om man då ville dra
ga. slutsatser af blott detta enda exempel, skulle man lätt frestas att tro detta, uttal vara det fö
redragna. Annu ett uttal är möjligt. Första stafvelsen glider från f till b, den andra från b 
till r, På detta ställe tycker jag dock, att detta uttal ger sämre melodi. Men denna ensidiga 



uppåtgående glidning passar synnerligen väl i frågor äfvensoni vid panser för sä vidt nian vill 
skarpt markera att fortsättning följer. Såsom afslntad fristående form förekommer den ej hos 
mig. I ordet "troner" glider tonen fran /’ till m därpå i andra stafvelsen fran a till «w. Den upp
åtgående tonen, som tvärt af bryt es vid här inträdande paus, antyder, att man blott liar ett led 
af det hela, som ensamt liknar en från kroppen lösryckt lem.

Se vi tillbaka på taltonerna i detta kolon, så hafva. vi exempel på både hvad man kal
lar akut och grav eller enkel och sammansatt aksent. Hilda utgöras, som man ser. af samman
satta eller brutna toner. Den förra består af en hög uppatglidande ton jämte eu lägre nedåt- 
glidande. Den senare tvärtom af en låg nedåtglidande och en högre uppatglidande ton. .Jag 
kan för resten icke inse, hvad man vunnit genom att frångå don ursprungliga, betydelsen af ak
sent (accentus) eller ton (gr. tonos) och göra den till en kombination af toner. Låt den höga, 
stigande tonen kallas akut och den låga, fallande tonen kallas gravis. sa blir saken mycket enk
lare. Antiken hade uppenbarligen äfven här en både riktigare och enklare uppfattning. Enligt 
dess åskådning har första stafvelsen i "Pinden" akut och den andra gravis, däremot första staf
velsen i’’troner" gravis, den andra akut (Pinden, troner). Gravis på frö- har samma förhållande 
till akut på -nér som gravis på åf till akut på Pind-. Skillnaden ligger i kvantiteten. Hvarje 
ord liar för sig uttaladt en hög stigande ton. De stafvelser som föregå denna ha låg fallande 
ton. Däraf följer. att om Hera stafvelser föregå aksenten, så måste den första börja något högre 
för att medgifva tillräckligt utrymme för tonens fallande. Om blott en kort stafvelse föregår 
aksenten, sä har den låg ton (vanligen en kvart lägre än aksenten), om den föregående stafvel
sen är lång (dier åtminstone har lang sonans. sa måste tonen börja något högre för att hafva 
utrymme för fallandet. Om flera stafvelser följa på aksenten, så hafva de återigen fallande ton. 
Härvid är likgiltigt om dessa -stafvelser alla höra till samma ord eller om liera af dem höra till 
följande ord: de fortsätta dock i samma glidande nedåt till nästa, akut. Däraf kan följden blif- 
va. att den i föregåenee ord på akuten följande stafvelsen blir högre i förhållande till den föl
jande akuten, om det följande ordet börjar med flera låga stafvelser. än om det började med 
akutstafvelsen. och äfven denna, första fallande stafvelse ansattes i förhållande till den föregå- 
ende akuten högre, än om den ensam skulle komma närmast framför akutstafvelsen i det följan
de ordet. Jämför den indiska aksentläran. Ju enklare och -djupare man fattar verkligheten, 
desto mer finner man. att det gifves allmängiltiga bestämningar äfven med afseende på aksenten, 
och eget nog tyckes antiken haft en klarare blick på verkligheten än den moderna tiden. Den 
senates förvillelser tyckas hafva sin grund däri, att man vid öfvertagamle af den förras arf utan 
noggrann profiling af verkligheten sökt göra gällande för moderna språk en falsk uppfattning 
af antiken.

Men vi ga vidare i amdys af vårt exempel. Tonen faller på stafvelserna "en sangår-" 

för att höja sig på "-kung”. Därefter faller den ater på "1 iit-” för att höja sig på "-dödt". Pa 
“hof" stiger den först men fäller omedelbart. Detta sista fallande kan tvärt afbrytas. hvilket 
ge-r intryck af något oafslutadt. hvaraf följer, att man väntar fortsättning. Vill man ater antyda 
fullständig afslutning, så later man tonen sjunka fullständigt. Ordet höf har således samman
satt ton. motsvarande antikens cirkumflex. Hof kan uttalas med enbart stigande ton. men den
na ger intryck af fråga eller förvåning. Det kan äfven uttalas med blott fallande tom men den
na ger intryck af en omotiveradt stark aksentuering på utdödt. Det är nämligen att märka, att 
aksentuering eller markering af ett ord sker lika ofta eller oftare genom reducerande af andra 
ords aksenter än utbildande af dess egna.

Nästa kolon uppvisar en liten egendomlighet. Efter akuten på sista stafvelsen af "har
pan" följa ej alla de tre lågtoniga stafvelserna i samma glidning nedåt, utan glidningen så att 
säga repeteras, emedan den skulle gä för djupt, om den fortsattes i ett. Detta repeterande af 
en fallande tonföljd förekommer egentligen om många lågtoniga stafvelser förekomma mellan 
tvenne akuter.. Här är det öfverflödigt. men det blef vid den deklamation, jag här betecknat. 



en följd däraf. att jajx hade en förnimmelse däraf. att jag skulle lata glidningen pä stafvelsen 
"ton-" utgöra en fortsättning af glidningen pä "ren-", hvilket dock icke är nödvändigt. Den de- 
klamation. som här betecknats, utgör med afseende pä markering en förmedling mellan det sätt, 
som låter stafvelserna "med de re-na to-" iiyta i en jämn, nedåtgående glidning, hvarvid "rena 
förefaller mycket litet betonadt. och det sätt. da. stafvelserna "med de ren-" gä i samma glid
ning. men "-na" höjer sig till en half ton under föregående akut, och "-er’ till en half ton un
der "-na", hvarigenom 'rena" blir. lika, eller starkare betonadt än "toner”. Måhända är denna 
betoning riktigare, men faktum är att jag händelsevis här användt en annan. Ett annat sätt att 
åstadkomma denna, formedling är att. låta stafvelserna "med de re-” gä i samma glidning och 
ansätta stafvelsen "-na" högre mod fallande ton i samma glidning med "ton-". Denna, aksentu
ering förtjena.r att observeras, emedan den sannolikt motsvarar grekernas dämpade akut på ul
tima. Slutligen må anmärkas, att om man vill starkt betona "rena'1 såsom motsats t. ex. till 
orena, sa sker detta genom att lata "tönör" fä fallande ton. i samma glidning.

I sista ledet tinnes ingenting anmärkningsvtirdt utom att akuterna mot slutet blifva läg
re för att antyda afslutningen med fullständig sänknig af tonen såsom ofvan blifvit antydt.

Blicka vi nu tillbaka, på hela strofen, sa ser man. att akuterna bilda, gränsen uppåt och 
att hvarje efterföljande akut i ett kolon är ungefär en halfton lägre än den nästföregående*.  
Skulle man ansätta akuten en halfton lägre hela strofen igenom, skulle tonen sjunka, för mycket. 
Därför ansättes första akuten i hvarje kolon högre*  än den sista i nästföregående kolon, stundom 
på samma höjd som den första. Alen det blir dock entonigt, om hvarje kolon börjar med lika 
hög akut. Man bör därför ansätta andra kolons första akut nagot lägre än den första, i det

* Härifrån gör dock akuten på "-na" undantag, i det att denna är lägre än på "-nér". såsom ofvan blifvit 
närmare förklaradt.

första kolon. Det tredje kolon kan sedan ansätta första akuten i samma höjd som det första,
och det. fjärde i samma höjd som det. andra. Häst undvikes tröttande entonighet. om inga aku
ter ansättas i samma höjd, förrän örat fullkomligt glömt intrycket af den Pirra höjden. Detta
är ock möjligt, då talet tilläter obegränsad modulation och följaktligen intrycket fortare glömmes. 
Det som säges om akuters ansättande gäller naturligtvis äfven om de lägre tonerna, ehuru en- 
toniglieten där mindre märkes och i viss man undvikes af sig själf. om man iakttager vexlingen 
beträffande akuterna. Dock gifvas många fall, där oaktadt akuternas vexling särskild åtgärd for
dras för mellantonernas goda komposition. Lyckligtvis vidtager man vid deklamation dessa åt
gärder omedvetet. En god deklamator är därför en improviserande kompositör af sprakmelodi- 
er i talron.

Att fullfölja och analysera de följande stroferna skulle ha varit önskligt. men de typo
grafiska svårigheterna och tidens knapphet tillåter ej att använda denna beteckning i större ut
sträckning. Till all lycka kunna vi förkorta denna beteckning genom användande af- akut, gtn- 
vis och cirkumflex. Vi utsätta akut eller gravis blott på första stafvelsen i en följd som har 
samma glidning och upprepa denna aksent blott när en glidning repeteras.

Hån var ej mer som förr den glade
Eörtjiisårn hörd af stad beh lånd.

Och mörkret för att hämnas hade 
Eppå hans ögon lågt sin händ.

Ilär anmärkes att man skulle kunna deklamera glådé. men näppeligen hadé och att hand 
naturligtvis har gravis på n. hvilket ej kan typografiskt uttryckas.



Dä reste sig ett yngre slägte 
■ med sorl ur sina dalars nätt, 

de stormade men ingen räckte 
till tronen dar den gamle sått.

Man kan äfven läsa röste och räckte, men därigenom betonas den speciella betydelsen 
i dessa ord,

Gick så en främling möd sin lyra

den vilda tummelplats förbi 

hån såg väl striden ocii dess yrå 
mön icke meningen däri.

Det må anmärkas, att jag har uttalet störmådö. meningen. Uttalet stormade, meningen 
uppgifves vara stockholmskt. Jag har ock hört detta uttal hös stockholmare, men äfven det för
ra, så att jag ej kan afgöra, hvilketdera är mest utmärkande för hufvudstaden. Visst är, att 
det förra tillhör Norrland.

Hväd vill, sad' han. det länga kifvet?

Den högés mattstock är ej var.

Frän andrå höjder såg hån lifvet.

Håns sång på andrå tönér gar.

Här märkes, att kifvet, ehuru slutande en fråga, icke tär fortsättande glidning uppåt 
på andra stafvelsen. Denna skulle i mina öron gifva en öfvertlödig ton af förvåning. Frågan 
är tillräckligt uttryckt genom sin språkliga form och den starka stigningen på ”kff-“. förvåningen 
uttryckes tillräckligt genom den med säker -rytm sakta fallande tonen på hela det föregående 
uttrycket.

Fran himlen kommer sångarljuset

Dess förstå färg har ingén sött

Det bryts i skyn, döt bryts i gruset
För Glid allena är det étt.

läitom oss äfven taga ett stycke prosa!

Vargen och lammet.

En varg och ett lam kömmo på sammå gång till en bäck för att dricka. Vargen stod. 

öfvérst, lammet stod längt nedanför. Vargen ville döda lammet och sökte därför anledning till 

tvist. »Hvårför grumlar du vattnet, som jag skäll dricka?» sade vargen. »Huru skulle jäg 
kunna grumla vattnet för dig?» svarade lammet. »Vattnet rinner ju från dig néd till det ställe
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där jäg thicken. Mot denna tydliga sanning kunde vargen Ingenting invända. »Mén», förttor 

lian, »du talade illa öm mig. för ett år -stølane »Då var jag ännu icke född ', svarade lammet. 

■Da har din far gjort det», svarade vargen, och med raseri kastade han sig öfver lammet och 

ref ihjäl det.

Början af denna fabel erbjuder ingenting anmärkningsvärdt. i afseende på ton. men re
plikerna så. mycket mera. Lammets svar: Huru skulle etc. visar fyra stigande glidningar, hvilka 
börja med med Huru, jag. vattnet och dig. Fortsättningen visar en glidning nedåt (trän g till 

il t. ex.'). från glider uppåt ungefär en oktav (från g till g), dig uppåt en kvart (från c till g),
'’néd till det ställe där” är repetition af föregående glidning, där den ej fick rum utan att stiga
för högt (från rf till g), "jäg dricker" glider uppåt (från r till g, nämligen ‘jäg" från r till rf,
“drick-" från rf till /', “-ér‘ från /' till g).

Dessa stigande glidningar mala Limmets förvåning öfver vargens oförskämdhet. A id 
dessa glidningar kan man iakttaga att de lättare och kortare stafvelscr, som annars i tonlösa 
följder pläga utgöra fallande glidningar, här taga en motsatt riktning. Det märkvärdiga är, att 
icke blott de ord. som tillhöra anförandet, utan äfven anföringsverbet "svarade" och dess subjekt 
"lammet" kunna dragas med i dessa stigande glidningar alldeles på samma sätt som de följa 
med som ett bihang i fallande glidningen t. ex. i vargens yttrande. De stigande glidningarna 
i sådana fall som dessa äro således ömvändningar af de vanliga tongångarne. En sådan om

kastning af tonen i mindre utsträckning förekommer äfven i följande mening i orden tydliga, och 
vårgen. i hvilka -liga glida uppåt, liksom båda stafvelserna i vargen, då annars i mitt vanliga 
uttal (såsom i ordboksformen) sista stafvelsen i dessa båda ord skulle falla. Likaså skulle uti 
‘‘ingenting-1 andra stafvelsen falla och den sista stiga, under det att här bada de!sista stafvelser
na stiga. I denna, reflekterande mening är dock omkastningen icke, mera väsentlig än att jag 
den ena gången kan säga ingenting, den andra gången ingenting, den ena gangen vargen, den 

andra, vårgén. Till omkastningen af ton hör äfven. att "tyd-" i ordet tydliga, som annars skullo 
ansättas lägre än sista stafvelsen i denmi. här ansättes högre.

Ännu en sak är anmärkningsvärd. Da spraket i regel använder glidtom>r. förekommer 
här t. ex. i början af "jag" stående ton. som blott så småningom börjar glida. Detta öfverens- 
stämmer fullkomligt med hvad som yttras af Aristoxenus. hvilken först nöjaktigt skilt mellan 
sangton och taltom Han sägor nämligen, att tonen alltid glider i talet, utom när vi pa grund 
af något särskildt patos låta den stanna. Äter ett nytt bevis på de gamla grekernas tina obser
vation. I sammanhang härmed må anföras, att Aristides Quintilianus anför ett slag< deklama
tion som skulle vara ett mellanting mellan sång och tal. emedan rösten ofta stode stilla pa sam
ma ton. Denna deklamation tyckes icke lia gillats af Aristoxenus. Det är eget, huru väl denna 
analys öfverensstämmes med hvad man förr fatt höra presteras under namn af predikoton.

Vi skola nu anföra ett stycke ur "Herr Petterssons huspredikningar" af Sigurd (Patron 
Jönssons memoirer;.

Nej sé. du har latit laga min mammas gamla vås och satt dén fylld med blommor pa 

bordet! Du visste nog huru stort värde jag satte pa den gamla, våsen. Ja. du är allt en liten 
/ / \

snäll och rår kvinna, Klara; men sa har jag da heller inte pa. mitt samvete att inte jäg vet 

att värdé ...



Hvad nitton millioner är det här för något!!! Klara! Klara! Hvar håller du hus? 

Skalle du bara lägga upp kaflebröclet? Ja. jag kan tänka, du ville hélst inte sé huru ditt atten

tat åtiöpte. Hvad är meningen med att gifva mig sliingsténår till frukost? I hvilken petrifikat- 

såiuling har du snattat dom dér? Du vH att jag på morgnarna har så brådtom till mitt arbete 

att jag tår ordentligt sluka maten: men någon rigtig struts är jag ändå inte.- intéalldeles, Klara!

Jaså: ”li lian skrék. så Karin fick lof springa in till henne just som äggen skulle tagas 

upp^ Tackar ödmjukast! Det skall således bero på en sinkadus, öm ungarna behaga hålla 

sig lugnå. huruvida dén söm sliter födån i halsen på er allihop skall få ägg eller makadam 

till fråkost?

Den griniga ton. som här åsyftas, hålles i högt läge, i lågt framträder ironien mera.. 
Slutet af meningarna sänkas icke. Gravis, som annars ligger lägre än akut, kommer emellanåt 
högre t. ex. frukost, i hvilket slutord sista stafvelsen kan ansättas högre eller lika högt som den 
första. För att gifva en tydlig bild af deklamationen i sådana stycken med omkastning af ton- 
gliduing eller tonhöjd fordras en tydligare beteckning än denna förkortade.

Till sist skola vi söka gifva en föreställning om den latinska aksenten, hvilken enligt 
mångfaldiga vittnesbörd just var det samma som det melodiska elementet.

Laudåbhnt älil elåråm Khödön aut Mitylénen

Aut Ephesön bimärisve Cörinthi

Moéniå vel Båcchb Thébås vol Apölline Délphos 

Insignes aut Théssälå Témpe.

I ordet ”Inirdäbunt" har första stafvelsen gravis d. v. s. tonen sänkes (deprimituri: andra 
stafvelsen har akut d. v. s. tonen höjes eller stiger (elevatin', erigitnr. ascendit): på sista faller 
eller sänkes åter tonen (descendit. deprimitur. deponitur). Med anledning af motsvarigheter i 
det svenska språket och Romanies egna besk ritningar tyckes det som om man temligen riktigt 
skulle kunna uttala detta ord. Beträffande gravis i första och sista stafvelsen torde icke råda 
någon tvekan. Endast i fråga om andra stafvelsen kunna olika meningar göra sig gällande. Man 
har velat påstå, att akut skulle vara en jämn hög (oben hoch) ton. Denna åsikt måste vi till
bakavisa. emedan don strider dels emöt taltonens natur: en lång vokal med jämn ton skulle fö
refalla som sång, dels emot Romanies egna beskrifningar. Men man skulle kunna fråga, huru
vida tonen glider jämt uppåt hela tiden, som den langa vokalen uttalas, eller om den först gör 
en ansats cförslagsnot") på det lägre tonläget och därifrån hoppat uppåt till det högre tonläget 
för att sedan glida uppåt, såsom fallet ofta är i svenskan, eller om den t. o. m. på första, delen 
af vokalen sänkes och på senare delen höjes. såsom i vissa svenska, dialekter t. ex. gotländskan. 
Beträffande uttalet af “älii" råder ingen tvekan. Tonen stiger (ascendit) på a och faller steg för 
steg på ii (gradatim descendit). Clåråm har cirkumfiex på första stafvelsen d. v. s. tonen stigor 
och faller (ascendit et descendit), det förra i ett högre, det senare i ett lägre läge (ex acuto et 
gravi constat). Fallandet fortsätter på, andra stafvelsen. Aut, som ensamt för sig såsom ord- 
boksform cirkumtlekteras, och vel, som i detta tall har akut, fin go sannolikt i sammanhängande 



tal blott fallande ton d. v. s. gravis. Bimarls är ensamt proparoxytomm. men sammanstäldt med 
-ve, förlorade det sannolikt akuten på bi d. v. s. tick fallande i st. f. stigande ton på denna stafvelse.

Att nu förena den riktiga stafvelsekvantiteten med vederbörlig höjning och sänkning af 
tonen är ej omedelbart, någon lätt sak. men bör dock för ett öfvadt öra icke erbjuda oöfvervin- 
neliga svårigheter. Svårare torde vara att finna det rätta förhållandet mellan akuternas höjd. 
Men en riktig uppfattning af innehållet torde äfven härvid leda en någorlunda rätt. Att skrifva 
melodien a priori går .ej an, men om man efter örat åstadkommit ett. uttal, sonf uppfyller de i 
aksentbeteckningen liggande fordringarna och pä samma gång fyller förståndets fordran på. na
turligt framhäfvamle af uttryckets betydelse, så anser jag sannolikt, att man ej skulle vara längre 
från ett i rytmiskt och melodiskt afseende riktigt nttal. än att man skulle blifvit förstådd af en, 
som lärt uttalet bland de gamla Romarne.

Jag anför här ett annat exempel med utsättande af de noter, genom hvilka tonen gli-
der. betecknade med bokstäfver, da notskrift ej står mig till buds.

c a g -a -q
Réc- ti- üs vi- ves.

« g ~g f
Li- el- ni. neque

7< g 
al- tiun

b -a -g o 
Sém- -per hr- gén-

/' -» 9 ~9
dö ne- qae dum

/' ■ b -g 
pro- cél- lås

u -g f -u e
Cau- ti- iis vi- tas,

9 ~9 f 9 
ni- mi- um pré-

h f a -9 / ' 
men- dö Li- tüs

e g d c. ' 
in- i- quhm.

Detta efter ett sätt att läsa denna strof. Inmärkningsvärdt i ir härvid, att verlief vives
fått gravis (fallande ton) liksom äfven vokativen Llclnl. Detta, strider mnot de uppgifter om den 
latinska betoningen, som blifvit oss öfverlemuade. Men med akut förefaller vives för starkt ak- 
sentueradt. Skulle verkligen äfven för latinet i vissa fall gälla samma regel som för sanskrit? 
Hvad vokativen beträffar, förefaller det för mitt öra. som om ilen skulle betonas på vanligt sätt, 
om den såsom tillrop står i början af en sats, men i bedjande ton och inskjuten skulle förlora 
sin akut. Skulle det möjligen vara detta som åsyftas af Nigidius Figulus. da han förklarar, att 
i sådana ord som Valeri genitives och vokativus hafva olika uttal, nämligen så att i genitiv an-, 
dra stafvelsen har högre ton än första, hvarefter sista stafvelsen sänkes, i vokativ första stafvel
sen har högsta ton. hvarpå de öfriga stegvis falla? Rellins, som anför detta citat, förklarar vis
serligen. att om någon på hans tid skulle, när han tilltalade Valerius, gifva. första stafvelsen
akut enligt Nigidii föreskrift, så skulle han utskrattas, men 1 :o har icke Nigidius sagt, att första
stafvelsen höjes eller förses med akut (aeuitur) utan blott har högsta tonen, hvilket inträffar äf
ven i det uttal jag ofvan betecknat, 2:o är det möjligt att Nigidii observation gäller den inskjut
na vokativen (och inskjutningen torde på den tiden varit vanligare än på Gellii tid) eller den
bedjande tonen, under det Gellii observation gäller to.nen i tillrop. Att tonen sjunker i bedjan
de ton. kan hvar och en finna genom att jämföra sådana uttryck som -Goa hörrn. gé imj ön slant! 
och »Hérrn gåf mej en slant» med sänkningar pä -n och -n(t) samt det fragande: Herrn gåf 
dej én slänt?» (utan sänkningar i de med akut betecknade orden).

Af de antydningar vi nu gjort torde framgå, att undersökningen af melodien i språket 
har att i främsta rummet göra reda dels för glidningens riktning, dels för den relativa tonhöjden. 
Glidningens riktning är så viktig, att ett ord fattas såsom väsentligen egande samma aksentue
ring, fasän tonhöjden omvändes, om blott riktningen förblifver densamma. Däraf förklaras ock 
de motsägande uppgifterna om höjdförhållandena t. ex. i ord sådana som Pinden, Hjalmar. För
sta stafvelsen har stigande ton. Därnäst torde det vara af betydelse att skilja mellan olika arter 
af glidningar, långsamma eller hastiga, ökning och minskning i hastigheten. För att tydligt kun
na grafiskt framställa detta fordrades icke allenast sneda linier utan äfven kurvor, men då dessa 
äro svårare att typografiskt ätergifva, så har jag ej kunnat gifva något exempel på sådan beteck



ning. Alen hvilka toner behöfde tecknas med kurvor, märkes af den uppmärksamme lyssnaren 
och det faller liitt i ögonen vid utförande pä ett monokord.

Synnerligen viktigt vore att utforska, hvilka tonarter eller skalor förekomma i talet. 
Därvid mäste man doek frigöra sig frän förutfattade meningar om företinlligheten af våra vanli
ga. dnr- och moll-skalor. Man mäste lemna möjligheten öppen för hvilka skalor som helst, sam
mansatta huru som helst. A priori är det sannolikt, att man skall finna motsvarigheter till den 
naturliga skalan, och de ofta förekommande kvart- och kvint-intervallerna äro naturligtvis hämta
de frän örats, benägenhet att mäta enkla förhällanden. Men dä just de enkla förhållandena äro 
mest sångbara, eller klinga, mjukast, så måste den vanliga skalans sångbarhet sä. att säga, upp- 
häfvas. hvilket, sker genom glidtonerna. Och när talet befinner sig i en .jämn längre glidning, 
så blifva intervallerna sträfvare eller mindre sångbara, än till och med en tempererad kromatisk 
skala. Intervallerna rätta sig där icke efter musikaliska förhållanden utan efter rytmen. Lyss
nar man till, längre sammanhängande tak så finner man därför påminnelser om de musikaliska ska
lorna endast i vissa, intervaller, öfriga intervaller delas efter rytmen. Först mot slutet af perioder, 
då rösten höjer eller sänker sig, inträda tydligare ansatser till naturliga intervaller. Därför kan 
man ock lättare iakttaga musikaliska intervaller i enstaka ord eller kortare fraser. Ilos barn 
finner man den naturliga skalans intervaller renast. Sä länge de blott tala enstafviga eller två- 
stafviga ord. äro do naturliga, kvinterna och kvarterna synnerligen tydliga. Alen ju längre ut
tryck de frambringa., dess mor inträda invecklade förhållanden. I det utvecklade logiska språket 
har nästan hvarje spar af naturliga intervaller försvunnit. Endast känslan kan där återföra 
énkla intervaller. Äfven den förskönande deklamationen kan stundom för ett ögonblick återtaga 
mera naturliga, intervaller, men kan ej länge bibehålla dem. utan måste så att säga genom en 
modulation komma i tonarter med andra intervaller. Eller kanske det är riktigare, att denna 
modulation beror af de delar af tonfältet som lemnats oberörda och nu längta att erfara tonens 
påverkning, och att den nya tonarten således är beroende af hvilka tonnerver som nyss blifvit 
tröttade och hvilka. som på grund af hvilan längta till verksamhet.

Vidare borde uppmärksamheten riktas pa de olika röstlägen, hvari fraserna uttalas. Här
med menar jag da ieke den olika tonhöjd som skiljer toner i olika stafveiser. utan de sa att 
säga olika register, pa hvilka rösten förflyttar sig vid märkbarare ombyte af stämning. I sam
manhang härmed blir det en viktig uppgift för tonologien att utforska de olika uttvyck stäm
ningen erhåller i spraket. Blott mistaka antydningar hafva vi gifvit. Nagon klassifikation af sa- 
dana uttryck' hafva vi af angifna skäl hvarken kunnat eller velat gifva. Innan num företoger nå
gon sadan. fordras en omfattande analys och diskussion af uttryck med bestämd karaktäristisk 
stämning. En sådan diskussion skulle vara möjlig, om man ägde ett organ för tankeutbyte i 
dessa frågor, en tidskrift, som mod tillräckliga typografiska resurser öppnade sina spalter för 
undersökningar öfver detta ämne.

Vi måste nu sluta vära undersökningar. Såsom vi fran början antydt. är del blott ett 
knapphändigt utkast vi lemnat. och detta har äfven blifvit mera fragmentariskt än vi skulle önskat. 
Anledningen ligger lill en- del i den brådska, hvarmed dessa rader uedskrifvits. Vi hade näm
ligen förut sökt finna någon tidskrift, som ägde typografiska, resurser för utförligare, atergifvaude 
af de experiment vi utfört, men detta misslyckades. Händelsevis kom jag då aft meddela mig 
med den typograf, som skulle trycka läroverksprogrammet. och erfor, att det icke var alldeles 
omöjligt att fä. åtminstone några prof återgifna. .lag beslöt dä begagna tillfället a.tt göra några 
anteckningar i hopp att möjligen gmiom deras offentliggörande framkalla diskussion om de språk
frågor. jag häi' berört. Däraf förklaras också i nagon man- den otillfredsställande form, hvari 
dessa, anteckningar framträda. När tryckpressen skall matas efterhand, har mun ej alltid tillfälle 
att se, huru sammanhanget ter sig. Men mitt ändamål är vunnet, om jag genom dessa anteck
ningar kunnat framkasta några synpunkter för diskussion om dessa frågor.


