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FOßOED. 

Saaledes somUndervisniiigerL i dansk Gram
matik Mdtil i det tele liar vseret drevet i vore 
Skoler, liar Maalet i det vsBsentlige vssret Ind-
0vels6iL af de almindeHge grammatiske Begrab er, 
altsaa dels Formkategorieme, for saa vidt som de 
fi-emtrsde i Modersmaalet, dels og fornemme-
ligst den derpaa st0ttede Ssetningsanalyse. 
SelTf0lgelig maa en klar og prsecis Ind0velse 
af de almiadelige grammatiske ßegreber til alle 
Tider blive an saare vsesentlig Side af den gram
matiske iTndervisningi Modersmaalet; men lige 
saa ubestrideligt er det, at man ogsaa kan gaa 
og paa mange Steder efterbaanden er gaaet 
alt for Yidt i ofte smaalig Udformning af 
abstrakte Begrebsbestemmelser, af bviLke 
mange ere ganske vserdilose og aldrig kunne 
blive til andet end tomme og d0de Navne, og 
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at der til G-engseld i stedse böjere Grad trsenges 
tu et forfriskende og befrugtende Pust fra 
Sprogets konkrete Liv og fra nogle af de 
mange nye Synspunkter, som vor Tids Sprog-
•videnskab efterbaanden bar draget frem. Hvor 
mangfoldige, endogsaa dybt indgribende Fseno-
mener er der ikke, med Hensyn tu bvilke 
man, selv paa de böjere Trni i Skolen, sjeldent 
eUer aldrig bar sorget for at aabne Elevens 
0re eUer Öje? Hvor mangen Elev er vel 
— for at gribe tüfseldige Exempler blandt 
mange — i Skolen bleven gjort opmssrksom 
paa, at der er en stör Forskel meUem han vil 
Uive drcelt, slal llive drcebt, vil drcebes, slal 
drcehes, der i Grammatikerne regelmsessigt op-
fores i Flseng som enstydige Udtryk for Frem-
tiden (!), eUer paa den i Sproget dybtliggende 
Betoningsforskel mellem jeg finder og en Finder, 
Bund-en og hunden o. m. a.? Og dog tör det 
med Sikkerbed paastaas — st0ttet bl. a. til 
Erfaringen fra enkelte mere fremragende 
LsBrere — at en passende Hensyntagen til 
sHgt ved Undervisningen ikke blot ikke vil 
vsere nogen ny Byrde, men tvsertimod i ganske 
anden Grad end mangen abstrakt Begrebs-
bestemmelse vü egne sig tu at vsekke Elevens 
Interesse og Selvtsenkning og aUerede derved 
faa Yserd i psedagogisk Henseende baade for 
Skolen og for Livet. 
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Det er en enkelt saadan Side af Sproget, 
•sdstnok den bidtil mest stedmoderligt beband-
lede, nemlig Lydlseren, som Porfatterne af 
det foreliggende Arbejde have 0nsket at give 
en saa vidt mnligt kort og klar Fremstilling af, 
og det forekommer mig, at dette i det bele 
er lykkedes dem sserdeles godt. Idet det 
derfor er mig k^rt at kunne ledsage Bogen 
med en varm Anbefabng, maa jeg strax be-
mserke, at det ikke er min Mening, lige saa 
lidt som det bar vseret Forfattemes, at den 
ligefrem skulde l^res i Skoler, om jeg end 
paa den anden Side ingenlunde anser det for 
ximuligt, at den paa enkelte Steder med Held 
vilde kunne benyttes i de böjere Klasser. 
Derimod vil en dygtig Lserer, der bar gjort 
sig selv fortrolig med det i Bogen udviklede, 
sikkert let finde Tid til lejligbedsvis ad mundt-
lig Vej at göre sine Elever delagtige i denne 
sin Viden, og jeg tror ikke, at ban vil fortryde 
det. Lasrere og Lsererinder i Dansk er det 
netop, for bvem Bogen nsermest maa siges at 
vsere beregnet, og jeg deler med Forfatteme 
det Haab, at den for Alvor maa vinde Ind-
gang bos disse ligesom bos alle, der forberede 
sig til den samme Geming, altsaa f. Ex. paa 
SkolelEererseminarier o. Hgn. Men ogsaa andre, 
bvem Syslen med vort Modersmaal ligger paa 
Sinde, ville ber vistnok finde adskilligt, der 
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kan interessere dem, og som de maaske ikke 
netop bave tsenkt paa för. 

Gid da Bogen maa finde Udbredelse og 
stifte Gavn i vide Kredse, og jeg tilföjer: gid 
den snart maatte bbve efterfulgt af en alsidig 
og tidssvarende Bebandling af vort Moders-
maals Grammatik. 

Villi. Thomseu. 



§ 1. Vi kunne bruge Sproget som Meddelelses-

middel paa to forskeUige Maader, idet vi egentlig 

bave to Sprog eller to Arter Sprog til vor Raadighed: 

T A L E S P E O G B T og SKEIFTSPEOGBT. 

Vi tale ved Hjaelp af Vi skrive ved Hjaelp 

Laeber, Tunge osv. 

Talen opfanges af 0ret, 

(b0res). E n d0vstam kan 

ikke b0re det talte Sprog 

(men bar maaske laert at 

se paa Miinden, hvad der 

siges, at aflaese Talen). 

Igennem en Telefon 

kan man tale med et 

Menneske, der er langt 

borte. [Graesk tele = 

fjemt + foneo = lyder]. 

§ 2. Talen bestaar af 

LYD. 

En lang Lyd er f. Eks. 
ce i Icese i Mods^tning 

til det körte ce i lasse. 

af Haanden (og Pen el. 

desL). 
Skriften opfattes med 

Öjet (laeses). E n bHnd 

kan ikke lasse Skriffc eller 

Tryk (men bar maaske 

lasrt Betydningen af op-

böjede Bogstaver, som 

ban kan f0le). 

Ved Telegrafen kan 

man burtig skrive til et 

Menneske, der er langt 

borte. [Graesk tele = 

ileTni-\-grafo = skriver]. 

§ 2. Skriften bestaar af 

BOGSTAVBE. 

Et langt Bogstav er 

f. Eks. f i Modsffitning til s,-



S er et stört Bogstav^ 

S et fedt, S et stört og 

fedt Bogstav. 
Et stnmt Bogstav vil 

sige et Bogstav, som ikke 

udtales, saaledes li i Hjul 

(sml. Jul), d i Bord (sml.. 

• bo(e)r). 

men staves med fem 

Bogstaver. 

men staves ens. 

men staves forskellig. 

Man kan ikke tale om 

Store eUer fede Lyd. 

En stum Lyd — en 

Lyd, der ikke lyder — 

er en Selvmodsigelse. 

Hvile bar fire Lyd, 

Kost (Eejekost) og Eost 

(E0de) lyde forskellig, 

Tejr, vcBT, vcerä og Iwer 

lyde ens. 

§ 3. En Sammenligning mellem Ord som sTcylde 

(en Mand Penge) og shylle (Elasker) vil vise, at 

Eorskellen i Lyd (y—0-Lyd) er en bei anden end 

den i Skrivemaaden (Id—11). Ligeledes vilde man 

ikke, naar man blot kendte det skrevne Sprog, 

kunne ane, at der er den samme Eorskel i Udtalen 

meUem Mcmd og man som mellem Mcend og men,. 

Tilden og ulden, (Hr.) M0ller og (en) M0ller. 

Vi se altsaa, at den danske Retskrivning ikke 

giver noget paalideligt Billede af den danske Ud-

tale: man kan ikke, naar man ved, bvoiiedes et 

Ord lyder, deraf slntte sig til, bvoiiedes det skrives,, 

eller omvendt. 

§ 4. Af de naevnte to Slags Sprog — Talesprog og 

Skriftsprog — er Talesproget det aeldste og oprinde-
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ligste; Memieskeslasgten bar talt i Aartusinder, för 

Skriften blev opfnnden, og der gives jo den Dag,, i 

Dag mangfoldige Mennesker, ja bele Eolkeslag, som 

kunne tale, men endnu ikke skrive eller Isese. 

Talen er det naturligste Meddelelsesmiddel, Skriften 

derimod et kunstigt. 

§ 5. D e menneskelige Taleorganer kunne frem-

bringe en nendeUg Msengde forskellige Lyd, bvoraf 

bvert Sprog dog kun benytter et begraenset Antal. 

Porskelligbedeme meUem de enlcelte Lyd, saaledes 

som de opfattes af 0ret (mellem deres „Elang", 

„Klangfarve"), bero paa Eorskelligbeder i Tale-
organemes StiHinger: samme StiUing af Lseber, 

Tange, Ganesejl og Stemmebaand giver samme Lyd; 

men forandrer blot een af disse Dele Stilliag, opstaar 

en anden Lyd. E n Sproglyd beskrives derfor bedst 

ved en Angivelse af, bvorledes Organeme skulle 

stilles for at frembringe den. 

VOEALER. 

§ 6. De almiadelige danske Vokaler og de 

Maader, bvorpaa de betegnes i vor Retskrivning, 

ere (forel0big alfabetisk ordnede) folgende: 

a langt og kort, skrives a (f. Eks. i b a d e — 

Had). 

e langt, skr. e (evig), 

kort, skr. e (ved) eller i (spille). 
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i langt og kort, skr. i (file—spilde); i eet 

Ord e : de. 

0 langt, skr. o (roHg), 

kort, skr. o (Onsdag) eller öftere u (Hui). 

u langt og kort, skr. U (Hule—buld). 

y langt og kort, skr. y (byle—-bylde). 

<B langt, skr. ce (Haeler), sjeldent e (tjene, 

sjette), 

kort, skr. CB (bselde) eller e (Held). 

0 langt, skr. 0 (f0le), 

kort, skr. 0*) (E0l) eUer ofte y (skylle). 

ö langt og kort, skr. ö*) (Bröl—Lön). 

ä langt, sla'. aa (ä) (baane) eller sjeldnere o 

(koge), 
kort, skr. aa (ä) (Haand, blaat) eller o 

(blot). 

§ 7. Eorskellen mellem disse VokaUyd beror 

dels paa Lsebernes, dels paa Tungens Stilliag. 

a) Aabningen mellem L ^ B B K N B kan vsere 

spalteformet, idet Mimdvigene traekkes tilbage (som 

ved i — urimdede Vokaler), eller rundagtig, bvorved 

Lseberne i Regien tUlige ere noget fremskudte (som 

ved y — rundede Vokaler). E0lgende Vokaler 

svare parvis til binanden, saaledes at de kun ad-

sküles ved Laebeaabningens Eorm: 
TJEUNDBDB: i e ce. 

R D M D B D B : y 0 Ö: 

a er urundet, u o & derimod rundede. 

*) De fleste gennemfore dog ikke Forskellen paa 0 
og ö i Skriften, men skrive 0 og ö i Flasng. 
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§ 8. b) TuKGEN er dybest s;vuk6t -̂-ed Ud

talen af a, som frembringes med Munden belt 

aaben; derimod er den ba?A-et böjest op mod Ganen 

ved i (y) og M, bvilke derved komme Konsonanterne 

naermere end alle de andre Vokaler. 

Ved i er det den forreste Del af Tongeryggen, 

der baeves, ved u derimod en längere tilbageliggende 

Del af Tungens Overflade. Vokaleme e og ce dan-

nes naermest som i, men med stön-e Aabning mellem 

Tunge og Gane; og paa samme Maade forbolder o 

og ä sig tu u. 
Den Lj'd, vi skrive e i tibetonede Stavelser 

som i alle, lide, er i abnindelig ukunstlet Tale saa 

forskellig fra det egentlige e (sml. Alle, Ide), at 

den maa opfattes som en Vokal for sig selv; vi 

betegne den ber ved et omvendt e: 9. Tangen er 

ved Erembringelsen a,f 3 baevet Hdt bag ved det 

Sted, bvor e dannes. 

§ 9. Vi kunne nu opstille f0lgende System, som 

viser Vokalemes iadbyrdes Forbold; de rundede 

ere satte i 0-

% \{0) « (o)</" 

\ . \8e(ö) (a)// 
% \ / ^ 
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A n m. En naermere Unders0gelse vil vise, at der findes 
endnu flere Vokaler paa Dansk; de slutte sig dog saa 
nöje til andre, at man ikke fejler meget ved at slaa dem 
sammen med de ovenanf0rt6. Saaledes er den körte 
ä-Lyd (i blot=Haat) egentlig mere aaben end den lange 
(i otte, Uaa); den sidste Lyd findes forkortet i For-
bindelser som staa äf, og man vil ved Udtale af f. Eks. 
staa 6p let feie, at Munden aabner sig mere ved den 
sidste end ved den forste Vokal. — SammenHgner man 

dernaest Ord som 
Hest Hast Bönne Haie 
Rest Rast Rönne Haler, 

vil man se, at et r giver et kort «, a, ö og s en noget 
anden Lyd end ellers. I vore Diftonger (se nedf. § 33) 
findes atter andre Afskygninger af Vokaler, og gaa vi 
til danske Dialekter eller fremmede Sprog, trseffe vi en 
stör Mangfoldigbed af andre Lyd. 

VOKALOVERGANGE. 

§ 10. De to vigtigste Vokalovergange i Dansk 

ere Aflyd og Omlyd. 

Ved Aflyd forstaa vi det tüsyneladende rent 

vükaarKge Vokalskifte, der finder Sted i de for

skeUige Stammer, som dannes af samme Rod f. Eks. 

i baere — Barn — Baare, finde •— Eund o. desl.; 

navnlig bruges den i stör Udstraekning ved 

Dannelsen af Praeteritum (Datid) og Participiuin 

(Tülaegsmaade) af de staerke Verber (Udsagnsord): 

Hde •— led — lidt, byde — b0d — budt, biade 

— bandt — bunden o. s. v. 
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A n m . Gründen til Aflyden kan kun findes ad 
sprogHstorisk Vej og maa seges i det indoeuropseiske 
Grundspi'ogs Accentuation. 

Hell forskeUig fra Aflyden er Omlyd, der op-

rindeUg bar vaeret en Slags vokaUsk Assimilation; 

men da den omlydvirkende Lyd nu saa at sige altid 

er forsvunden, lade Grundene til Omlyd sig kiui 

paa\-ise. naar man gaar tO. de aeldre Sprog af vor 

Sprogklasse (Oldnordisk, Gotisk o. s. v.). 

u-Omlyden er oprindelig fremkaldt af et u 

(eU. w) i Ordets Endelse, bvis Laeberunding over-

f0rtes paa Vokalen i Rodstavelsen, bvorved a gik 

over tu rt, der senere kan vaere blevet til ö eUer 

andre Lyd. Under Böjningen baves nu kun eet 

Eksempel paa denne Omlyd: B a m — Born. 

i-Omlyden var paa Hgnende Maade fremkaldt 

af et i (j) i Endelsen, der bevirkede, at Rod-

vokalens Artikulationssted blev forskudt lasngere 

frem i Munden. Denne Omlyd er endnu ret vel 

bevaret. D e vigtigste Overgange, som de nu vise 
sig, ere: 

a — ce: Eader —• Eaedre. 

ä — ce: Haand — Haender, 

Old — ^Ide. 

0 (ä) — 0: Moder — M0dre, 

Bog — B0ger. 

w (o) — y {0): fuld — fylde, 

ung — yngre. 
D e Tüfaelde, i bvilke «-Omlyden. indtrasder, 

ere isaer folgende: 
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1) Substantivernes (Navneordenes)Flertalsdannelse: 

•a) af de Ord, der i Elertal tilföje e, bave 

f0lgende Omlyd: Eader — Eaedre, Moder 

— M0dre, Broder — 'Br0dve, Datter (aeldre 
Dotter) — D0tre. 

b) uden Elertalsendelse: 

Mand — Maend og Gaas — Gaes. 

c) med Elertalsendelsen -er have mange Ord 

Omlyd, f. Eks. Nat — Naetter, Stang — 

Staenger, Rod — R0dder, Bog — B0ger, 

K o — K0er o. s. v. 

d) med -r i Elertal findes Omlyd kun i Bonde 
— B0nder. 

2) Adjektivernes (Tülaegsordenes) Gradböjning. 

Omlyd findes i: lang — Iffingre — laengst, 

ung — yngre —• yngst, stör — större — 

störst, samt i: faa — faerre — faerrest. 

3) Tidsdannelsen af enkelte svage Verber (Ud
sagnsord) : 

saette — satte — sat 

saelge — solgte — solgt 

vffilge — valgte — valgt 

spörge — spurgte — spurgt-

laegge — lagde — lagt 

sige (jvf. svensk säga) — sagde •— sagt. 

Mserk: Den oprindelige Vokal findes altsaa i 
Datid (ved sislye ses den i Salg), Omlyden i Nutid. 

4) Ordafledniag, saerlig ved svage Verbers 

(Udsagnsords) Afledning af Substantiver (Navne-

ord), af Adjektiver (Tillaegsord) og af staerke 
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A'erber (Udsagnsord), f. Eks.: Navn — naevne, 

god — gdde. sank (af synke) — ssenlce, for 

laf faxe) — f0re. 

Blandt andre Tüfselde af Afledning kunne maerkes 

Formindskelsesord som Gaesliag af Gaas, Kylliag 

af Kok o. fl. 

§ 11. Vi bave nu omtalt V O K A L B B N B ; det 

fselles for dem er, at Munden ved dem alle staar belt 

aaben, saa at der ikke i Munden opstaar nogen 

saerlig Lyd, medens den Lyd, der opstaar ved 

Stemmebaandenes Svirren (Stemmelyden), ganske 

vist aendres ved den forskellige Form af Mund-

hulen. Ved K O N S O N A N T B E N B er det anderledes; 

ber trsefPer Luftströmmen paa en Hiadring, idet 

den paa et eller andet Sted i Munden enten m0der 

en fuldstaendig Afspaerring eller en saa snaever 

Passage, at der opstaar en selvstffindig Lyd, idet 

Lnften presses derigennem. 

KONSONANTER. 

§ 12. Naar vi udtale en af de treLydj;) (som 

i Finde), ö (som i binde) og m (som i Mmde), maerke 

vi let, at Laebeme lukkes tset sammen; det er os 
immligt at udtale nogen af disse Lyd med aabne 

Laeber („aaben Mund"). 
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Medens ved p h m baegge Laeberne ere i 

Virksomhed, er det ved Erembringelsen af f (som 

i ftnde) og v (som i vinde) kun Underlaeben, der 

virker, idet den saettes l0st mod Eortaenderne i 

Overkaeben. 

Eorskellen mellem de to Lydgrupper (p, 1), m 

•— f, v) er altsaa en dobbelt; paa den ene Side 

ere de forste tre Lyd rene LajBBLYD og de aindre 

LaiBBTANDLYD; paa den anden Side er der ved p, 

b og m fuldstaendigt Lukke, medens der ved f 

og V kun finder en Indsnaevring Sted, saa at 

Lüften bele Tiden kan slippe ud. Vi kunne derfor 

kalde p en L U K K B T og f en A A B E N K O N S O N A N T . 

§ 13. Ved Udtalen af t (som i tage), d (Bage) 

og n (nage) er det ikke Laeberne, der ere virk-

somme; ber er det Tungespidsen, som danner et 

Lukke ved at ssettes op bag ved Overtaenderne. 

Disse Lyd kaldes saedvanlig „Tandlyd"; men da 

Tsenderne ikke selv spüle nogen Rolle ved Udtalen 

af t, d og n, og da Tungen ikke engang beb0ver 

at beröre dem, er det rettere at kalde dem T U N G E -

SPIDSLTD. 

§ 14. Svarende tu disse lukkede Tungespids-
1yd bavde man i aeldre Dansk to aabne Lyd, de 

samme som af Islaenderne betegnes med ]> og ö, 

medens Englaendeme bruge fh for bsegge Lyd 

(tMng — there). Lyden J er i nuvaerende Dansk 

overalt fortraengt af t Qing = Ting); i Steden for 

opriadeligt ö have vi derimod faaet en vistnok for 

Dansk saerlig Lyd, idet nu Tungespidsen ligger 
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roHg i Undermunden, medens den allerforreste Del 

af Tnngeryggen ba-ves omtrent op til Gummerne; 

denne Lyd skrive vi altid med d („det aabne d"): 

kvidre, lyde, glad. Den forekommer nntildags 

aldrig i BegjTidelsen af et Ord, idet der oprindeligt 

ö er aflost af d {der, denne o. s. v.). 

§ 15. Endnu en Tmigespidslyd bave vi paa 

Dansk, nemlig 1: den frembringes paa den Maade, 

at Tungespidsen ssettes paa samme Sted som ved 

t og d. men saaledes, at den ikke afspserrer Lüften 

fuldstaendig, idet der lades aabent R u m paa bsegge 

Sider af Tungen (mellem denne og Kindtsendeme). 

— Prove: ved Udtalen af et Ord som Vindeltrappe 

bevaeger man slet ikke Tungespidsen fra Begyndelsen 

af n til Slutningen af t. 

§ 16. Den forreste Del af Tungens Overflade 

bruge vi ved Udtalen af s-Lyden. Tungen laegges 

op mod den baarde Gane, saaledes at Lnften kun 

kan nndslippe i en smal Rende midt i Tungen, 

hvorved s'ets hidslende Lyd fremkommer. 

§ 17. Laengere tübage i Munden dannes j: 

ber naermer den forreste Del af Tnngeryggen sig 

til den baarde Gane. Lyden er altsaa i sin Dannelses-

maade naermest beslasgtet med det aabne d. Heraf 

konuner det, at Smaaböm saa tit ssette j i Steden for 

denne Lyd („Billejer"), hvilket ogsaa byppigt finder 

Sted i simpelt Kj0bonhavnsk og paa Jydsk (Vaimel 

for Tadmel); ja vort nuvaerende j er i nogle Til-

fselde opstaaet af oprindeHgt d (ö), saaledes i Tejle, 

2 
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sml. Vedel. — ö og j kunne sammenfattes under 

Benaevnelsen MIDTTÜNGBLYD. 

§ 18. Lade vi Tnngeryggen frembringe et 

fuldstaendigt Lukke ved at slutte sig tast til Ganen, 

(noget Isengere tilbage end ved j) faa vi Lyden 

7c eller g. 

Hertil svarer den aabne ^-Lyd, som vi aldrig 

have i Eorlyd, men inde i mange Ord som Kage, 

Grige. Denne Lyd, der i Lydskrift kan betegnes 

med cĵ  eller f, er ligesom Ic og g en T U N G E E Y G L Y D 

(„Ganelyd"). 

Anm. h, g foran Fortungevokaler maa i tidligere 
Tid have vseret lukkede Midttungelyd, frembragte paa 
samme Sted som j; selv om her intet virkeligt j f/alger, 
gör denne Udtale, der er bevaret i flere Dialekter, 
nsermest Indtryk af Icj, gj, og derfra stammer Skrive
maaden med j (kjende, gjöre), som der altsaa ingen 
Grund er til at beholde. 

§ 19. R-Lyd kunne frembringes paa flere for-

skelHge Maader. Ved det almindeligste r bev»ger 

Tungespidsen sig op og ned i hiirtige Svingninger, 

saaledes som man gör, naar man vil efterligne 

Trommehvirvler eller tirre en Hund. Dette r, som 

bruges f. Eks. af de fleste Svenskere og Nordmsend 

samt Islaendere, er mange Steder erstattet af en 

Lyd, hvorved Dr0belen svinger paa tilsvarende 

Maade. Et saadant Dr0bel-J' er almindeligt bos 

Skaaninger og Nordtyskere. Basgge de naevnte r'er 

findes paa Dansk; det forste i flere Dialekter, sseiiig 

i Jylland („at rive paa r'et"); det andet kan under-

tiden h0res, isser paa Scenen og fra Praedikestolen. 
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Men ved vort almindebge dagligdags )• finde ingen 

Svingninger Sted; det er en aaben Lyd, frembragt 

ved H£e\TiLag af det bageste af Tungen imod 

Svaelget: TÜNGEEODLYD. 

§ "20. I Strubehovedet endehg dannes STEUBB-

L Y D B N h (sml. den Lyd, som man frembringer, naar 

man aander paa en Rüde). Da L»beme og Tungen 

saaledes ikke direkte have noget at göre, medens h 

udtales, indtage de naesten altid den StilHng, som 

er ejendommelig for den Vokal, der skal f0lge, saa 

at h i Eorbindelsen hu bar en bestemt M-Klang og 

altsaa ikke lyder ganske som i ha eller hl. (Det 

samme gaelder til Dels ogsaa om r). 

Et h, der ikke betegnes i Retskrivningen, bave 

vi i Dansk (sjeldent i andre Sprog) gennemgaaende 

effcer udlydende Vokal (i Slutningen af en Saetning), 

f. Eks. vi, nu. 

Anm. Det i § 28 ff. omtalte Stad kan ogsaa be-
tragtes som en lukket Strubekonsonant. 

§ 21. Vi have nu set, bvorledes vi kunne ind-

dele Konsonanterne dels i lukkede (som Begyndelses-

lydene i Ordene Dag og gad) og aabne (som Slut-

ningslydene i de n»vnte Ord)*), dels efter den 

Del af Taleredskaberne, der er virksom, i Laebe-

1yd, Tungespidslyd o. s. v. 

*) Hertil kan regnes som en tredje Klasse de side-
aabne Lyd (l). 

2* 
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Men laden for samme Klasse findes igen andre 

EorskelUgheder; saaledes ere p, h og m aUesammen 

lukkede Laebekonsonanter, men iklie desmindre af-

gjort forskellige i andre Henseender. 

§ 22. Eörst sküle vi m ud som en N ^ S E -

LYD, d. V. s. en Lyd, under bvis Erembringelse 

Lüften strömmer ud gennem Naesen, medens ved 

6 og p ogsaa denne Udvej er spaerret, idet Gane-

sejlet (den bl0de Gane) belt spserrer Eorbindelsen 

mellem Naesen og Munden. 

Til Naeselydene h0rer ogsaa n, der forholder 

sig til d som m til 6, og endelig (svarende tu g) 

en tredje Konsonant, der i almindeüg Skrift ikke 

har noget ssrligt Bogstav, men i Lydskrift betegnes 

ved II; den skrives dels med n (saerlig foran 7c, 

f. Eks. i ManJce), dels med ng, f. Eks. i mange. I 

dette sidste Ord findes ingen g-Ljd, hvad man kan 

se ved at sammenligne det med Ord som Ungarn, 

Singularis, bvor ng = ij -\- g. 

Anm. Disse tre Konsonanter ere de eneste Nsese-
1yd i almindelig dansk Udtale; i nogle Landskabsmaal 
(saerlig Fynsk) og f. Eks. ogsaa i Fransk (an, on, un, in) 
findes desuden Naesevokaler (Nasalvokaler), der staa i 
samme Forhold til de almindelige Vokaler som m til b, 
og ved hvilke Lüften altsaa faar Lov til sam.tidig at 
strömme ud gennem Nsese og Mund. — De Folk, som 
i deres almindelige Tale ikke ere i Stand til ved Hjaelp 
af Ganesejlet at afspserre Naesen fuldstaendig, siges at 
„snövle". 
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STEMTE OG STEMMELOSE, SVAGE OG 

ST.ERKE KONSONANTER. 

ij 28. Naar man udtaler to Ord som vinde — 

finde (euer Vane — Fanc), vil man let bemerke, 

at MimdstilHngen A-ed vinde (Yane) er den samme 

som ved finde (Fane): den eneste Eorskel er den, 

at ved L'dtalen af /"-Lyden blfeses Lüften klangl0st 

ud — sml. Lyden af Viuden, der suser gennem en 

Sprsekke — medens der ved v h0r6s en Summen, 

som bliver saerlig tydelig, naar man fori senger Kon

sonanten, og som bedst b^res, naar man, samtidig 

med at man höjt og bestemt udtaler Lyden, holder 

sig for 0rene. 

Denne Summen — der minder om den Lyd, 

Bieme frembringe ved at lade deres Vinger svirre 

op og ned under Elugten — fremkommer ved, at 

Stemmebaandene hurtig svinge op og ned under 

Udtalen af v. Dette kan man f0le, naar man laegger 

Eingrene fast paa Strubehovedet („Adamsgebiet") 

samtidig med, at man traekker Lyden langt ud 

(vvv'J ) * ) . Siger man paa samme Maade ffff * ) , 

f0ler man ingen Svingninger, idet Stemmebaandene 

her forholde sig ganske rolig, saa at Stemmeridsen 

staar belt aaben. F kaldes derfor en S T E H T Lyd, 

/• en STEMMBLÖS, og da MundstilHng og Stemme

baandenes Virksomhed ere indbyrdes uafhaengige, 

*) Vel at mserke ikke Bogstavernes Navne ve-ve-ve-
og ef-ef-ef... 
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kan man til enhver stemt Lyd frembringe en til

svarende stemmel0s og omvendt. 
§ 24. I nogle Tilfselde have vi paa Dansk 

saadanne parvis til binanden svarende stemte og 

stemmel0se Lyd, uden at Sln-iften gör Eorskel. 

Saaledes er i Ord som gro r'et altid stemt, medens 

det efter en stemmel0s (stserk, se nedf.) Konsonant, 

f. Eks. iKro, tro, af de fleste udtales uden Stemnie-

klang; sml. ligeledes l og n i Ordpar som 

glo — Klo 

gny — Kny. 
Ved r kan (efter kort Vokal) ogsaa den f0l-

gende Konsonants Beskaffenhed vaere bestemmende, 

sml. saaledes 
myrde — Myrte 
Harlo — Harpe. 

Paa samme Maade udtale mange Mennesker 

foran t i Ord som smagt den til det aabne g i 

smage svarende stemmel0se Konsonant, der omtrent 

er den samme, som Tyskerne skrive eh (schmachten). 

Hvor vort Skriftsprog bar hj (hjem, hjcslpe o. s. v.), 

udtale de fleste blot j (stemt), medens man i 

störste Delen af Jylland endnu kan h0re den op-

riadeligere Udtale, ikke, som man i Regien . tror, 

h -j- j, men den til j svarende stemmel0se Lyd*), 

der ogsaa i Regien h0res i Ord som Pjalt, Tjener, 

Kjole (omtrent som tysk eh i ich, Mädchen). 
§ 25. Den her omliandlede Eorskel mellem 

*) pfte efterfulgt af et virkeligt j. 
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stemte og stemmehise Konsonanter spiller ikke saa 

stör en RoUe hos os som de fleste andre Steder. 

Saaledes adskille nassten alle andre Sprog deres 

h og p, 

d og f, 

g og Z-

udelukkende ved at udtale h, d og g steinte, og 

p, t og l' som de tilsvarende stemmel0se. Paa 

Dansk derimod er Stemmebaandenes Medvirkiiing 

ved ö, d, g yderst svag, saa at den ikke vilde vwre 

tilstraekkelig til at holde de to Lydklasser ude fra 

binanden. Dette opnaas da ved at göre jo, l og 

/.• til „Aspirater", d. v. s. efter den egentlige 

Konsonantlyd f0lger et stemmel0st Pust, inden 

Vokalen h0res. D a dette Pust, der slet ikke findes 

f. Eks. ved det franske (uaspirerede) p, altsaa for 

os bliver det egentlige Kendetegn paa p i Mod-

saetning til 1), ere vi, naar vi b0re f. Eks. Fransk-

maend tale, meget udsatte for at forveksle Ord som 

2}nin („Br0d") og bain („Bad"), idet vi opfatte dem 

baegge som „baeng". 

D a pi, t, It saaledes paa Dansk vsesentlig adskille 

sig fra b, d, g ved den staerkere Udaanding, kunne 

de passende kaldes ST.a<;EKB Konsonanter i Mod-

saetning tu de S V A G E . Det bör maerkes, at Lyd-

betegnelsen ofte er forvirrende, idet man efter -s 

skriver j), t og Je, men i Virkeligheden udtaler de 

svage Lyd; sml. Nordens Guder — Nordens SJmder; 

DcmmarJcs gceve (skceve) Sünner o. s. v. Ligeledes 

forholder det sig med Dobbeltkonsonanten i Ord 
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som tylike, BceMce, Lapper, der i almindelig Udtale 

falder sammen med Lyden i tygge, bcegge, Labber. 

Anm. Den ssedvanlige Sprogbrug, hvorefter ?c 
kaldes en „haard" Lyd og g en „blad", er uheldig, da 
man ved disse Ord slet ikke faar noget at vide om, 
hvori Forskellen mellem Lydene bestaar, idet Ordet 
„bl0d" bruges om de mest forskellige Forhold. Saa
ledes menes ved „btodt d", hvad vi have kaldt „aabent d"; 
men ved „bladt s" menes stemt s (z paa Fransk og 
Engelsk); de „blade" Vokaler = Fortungevokalerne 
(i, e, 0. s. V.) i Modssetning til Bagtungevokaler {u, o, 
u. s. v ) ; og endnu mere forvirret bliver det, naar man 
taler om. Bogstavernes Udtale og f. Eks. siger, at c ud
tales „bledt" foran i o. s. v. (d. v. s. som s.' Cigar), men 
„haardt" f. Eks. foran a (d. v. s. som Z«: Cadiz). Man 
gör derfor bedst i slet ikke i Lydlseren at benytte 
saa vage og intetsigende Bensevnelser som „bl0d" og 

„haard". 

KONSONANTOVERGANGE. 

§ 26. To sammenst0dende Konsonanter paa-

virke ofte binanden; saaledes tidtales Ord som 

Haandldceder og Benldceder i Regien ikke med n, 

men med i;. Her er altsaa foregaaet det, at den 

forste Konsonant paa Grund af den f0lgende Tunge-

i'ygly'i 6r oph0rt at vaere Tungespidslyd og er 

bleven en Tungeryglyd, men ellers har beholdt sin 

Natur. Andre Eksempler paa saadan ASSIMILATION 

er hcnte for gammeldansk hemte (afledt af M(j)em), 

lille for ffildre lidle (sml. Uden), stift, sml. stiv. Det 
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vil ses. at Assimilationen ikke altid som i det forste 

Eksempel angaar Stedet, hvor Lyden frembringes, 

men ogsaa ofte Artikulationsmaaden, saaledes naar 

f har gjort r stemmelöst. 

I de bidtil nwA"ute Eksempler har en Lyd iud-

virket paa den foregaaende (tilbagevii'kende Assimila

tion); men ogsaa det omvendte kan finde Sted 

(fremadvirkende Ass.), saaledes naar gammeldansk 

Jlalnc er blevet til Molle, hvor man fra först af har 

udtalt to fer eller et langt l; ligesaa Kal(v). Her 

ser altsaa det, som oprindelig var Assimilation, 

naermest ud som Bortfald af en Konsonant; og 

det samme er Tilfaeldet, naar f. Eks. svide og ofte 

ogsaa srige udtales svie, eller naar Kugle udtales 

som Kule; i disse Ord er den aabne Konsonant 

assimileret med eller gaaet op i den foregaaende 

Vokal. 

E n Assimilation er i E^rd med at foregaa, 

hvor vi have Eorbindelsen sj, idet her de fleste 

ikke udtale rent s med efterf0lgende rent ,;', men 

et af ./et sendret (palataHseret) s enten alene eller 

i Forbindelse med et (oftest stemmel0st) j. Det 

palataliserede s ligner, men er dog ikke ganske det 

samme som den Lyd, der i Tysk skrives seh, i 

Engelsk sh og i Eransk ch, og i Eremmedord ud

tale vi derfor disse og dermed beslaegtede Lyd 

som dansk sj (Schak (Skak), Shavl, Chokolade — 

genere, jaloux). 

Langt sjeldnere end Assimilation er det mod

satte Eaenomen, DISSIMILATION, f. Eks. i fcdme for 



26 

fakie (afledt af forseldet fal (bieg) som blegne af 

Ueg); N0gle for L0gel, der endnu findes i Dialekter 

(sml. luMx). 

L,/ENGDE (Kvantitet). 

§ 27. En Lyd kan enten vsere af kort eller lang 

Varighed; saaledes er ce kort i Icesse, men langt i 

Icese, n er kort i han, men langt i handle, r kort i 

var, langt i varme o. s. v. Paa Dansk kunne alle 

Vokaler og aabne Konsonanter vaere baade körte 

og lange; derimod kunne de Itüikede Konsonanter 

{p, b 0. s. V.) kun vaere körte; i andre Sprog (f. Eks. 

Svensk og Engelsk) findes disse Lyd ogsaa lange. 

Anm. Paa de Steder, hvor vi skrive dobbelte 
Konsonanter, have vi vel i aeldre Tid overalt haft 
lange Konsonanter; men nu bares kun en enkelt kort 
Lyd, saa at Konsonantfordoblingen kun betegner, at 
den foregaaende Vokal er kort: Malle (jfr. male), skurre 
(jfr. sJmre), hedde (jfr. hede); ligeledes/loppe, hitte, strikke 
0. s. V. (Undtagelsesvis lang Vokal i .SSgget, Bredde 
o. a., hvor Dobbeltskrivningen betegner den lukkede 

Konsonant)-

ST0D. 

§ 28. En Sammenligning mellem f0lgendeRaekk6r 

af Ord: 
anden Anden 

kom! _ kom (Datid) 



tuender Trender 

Moller (Faelle!̂ nâ l̂1 M0ller (Egennavn) 

saaret Saaret 

Lauser la»ser 

haabet Haabet 

saa (spörgende) saa (af „at se") 

vil vise. at Ordene til venstre indeholde samme 

Lj-d som de tilsvarende til böjre. Afvigelsen beror 

paa. at Ordene i Raeldien til böjre udtales med 

et S T 0 D (..St0dtone'''. der mangler i Rsekkeii til 

venstre. Dette Stöd opstaar ved, at Stemme

dannelsen et OjebHk opli0rer, idet Stemmebaandene 

Ittkkes sammen for straks igen at sldlles; derved 

hindres Lüften fra at komme nd (ligesom ved de 

kikkede Konsonanter). Det er i Virkeligheden det 

samme St0d, som findes ved Hoste og Hikke; om 

Dialekter, der göre staerkt Brug af St0d (f. Eks. 

Vesterjydsk), siges derfor ofte, at de „hikkes frem". 

St0d findes i Rigssproget kun paa Vokaler og 

stemte Konsonanter, aldrig paa stemmel0se Konso

nanter. Blandt de ovennaevnte Eksempler have de 

fire 0verste St0d paa Konsonanten, de fire nederste 

St0d paa Vokalen. 

§ 29. Stöd indtraeder saerlig i f0lgende Grup

per Ord: 

a) mange Enstavelsesord: Mand, Hus, bo, faa 

o. s. V. 

b) mange Tostavelsesord paa -el, -er og -en: 

Fcengsel, Slyngel, JEsel, Vinfer, Orden, Äsen 
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c) Rodstavelsen i mange sammensatte Verber 

(Udsagnsord), Adj ektiver (Tillaegsord), Adverbier 

(Biord) og Verbal-Substantiver (Navneord af-

ledte af Udsagnsord), de tre sidste med Afled-

rdngsendelser: indsamle, bjeins0ge (men samle, 

S0ge), medskyldig, varmblodig, firbenet (men 

sTcyldig, blodig, benet), Anklager, Indsamling, 

Tilvaerelse (men Klager, Sämling, Tcerelse). 

Herben h0re ogsaa Ord med uaccentaerede 

Eorstavelser: bevise, erfare, forteile, ugyldig 

0. s. V. Andre Arter af Sammensaetning, som 

tudskraale, lysvaagen, Euglesamling, have der

imod ikke St0d. 

d) En stör Msengde Eremmedord, der f0lge saerlige 

Regler med Hensyn til Accentuering (se § 34): 

Kanon, Student, spasere, September, Amerika, 

Bulgarien. 

§ 30. Ved Hjaelp af St0dets Anvendelse eller 

Ikke-Anvendelse skelnes bl. a. f0lgende Former fra 

binanden: 

a) Den besternte Eorm af Enstavelsesord (med 

St0d) og af Ord paa -e (uden St0d): 

Aanden (af Aand), men Aanden (af Aande). 

Bunden (af Bund), men Bonden (af Bonde). 

Slt0det (af Sk0d), men Sk0det (af Sk0de); 

hgeledes Flertalsformer som: 

Ordene (af Ord), men Bordene (af Borde). 

Acdene (af Aal), men Naalene (af Naale). 

b) Elertal af Ord med Endelsen -er (de fleste 
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med St0d), og Ord med Endelsen -r (uden 
Stod. maerk dog Bßndcr): 

JEnder (af And), men Ender (af Ende). 

Stoyu/er (af Stang), men Stccngcr (afStsenge). 

c) Xutid af de sta?rke Verber (Udsagnsord) 

(i R e g i e n med Stöd) og Nutid af de svage 

Udsagnsord (i R e g i e n uden St0d): 

stcerke: stiger, lyder, ceder, synger. falder. 

svage: higer, fryder. Idceder, gynger, Imlder. 

Mterk Stodet i trceder (aeldre Datid traad), galer 

(aeldre Dat. gol), sJdnner (aeldre Dat. sJcen). Andre 

Eksempler paa Stöd i svage Verber (Udsagnsord) 

ere: taaler, hyler, mener, piner, lyser, viser, spiser. 

Staerke Verber (Udsagnsord) uden St0d ere: tager, 

beder, bserer m. fl. (i daglig Tale dog: tar, ber, beer 

med Stöd). 

d) Nogle svage Verbers Perfektum Participium 

(Udsagnsords Eortids Tillsegsmaade) i Elertal 

(med Stöd) og Datid: 

(de bleve) p)inte — (han) pinte; ligesaa dömic, 

f0rte o. s. V. 

e) BestemtForm afEnstavelsessubstantiver (Navne

ord) (med St0d) og Perfektum Participium (Eor

tids Tülaegsmaade) . af det tilsvarende Verbum 

(Udsagnsord): 

St0vet — st0vet; Sejlet — sej/et. 

f) Nogle Egennavne (med St0d) fra Eaellesnavne: 

Krieger —• Kriger; M0ller; Engel. 

g) Nutid af Verber (Udsagnsord) (med St0d) og 

et deraf afledet Substantiv (Navneord): 
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maier — Maler; Iceser —• Lceser; l0ber — 

L0ber. 

h) Den besternte Eorm af Enstavelsessubstantiver 

(Navneord) og Substantiver paa -en, afledte af 

Verber (Udsagnsord): Tvivlen, Smeden o. fl. 

Anm. Dette Forhold, der först er opdaget af 
H0'ysgaard i Midten af forrige Aarhundrede, spiller, 
som det ses, en stör Rolle i vort Sprog, om end ikke 
den samme i alle Landets Dele. Saaledes findes Stad 
i mange Tilfaelde paa Jydsk, hvor det ikke" bruges i 
almindelig dansk Tale (i Ord som Icender, smager, Feher, 
könnest), medens paa den anden Side Stadet slet ikke 
kendes i de sydligste Dele af Landet (störe Str»k-
ninger af Saiiderjylland, Sydspidsen af Fyn og afSjsel-
land med de omliggende 0er, Bornholm). I det hole 
staar vort Modersmaal saa godt som ene med Hensyn 
til denne Anvendelse af Sted, der uden for det kun er 
fandet meget faa Steder (f. Eks. i Lettisk). 

STAVELSE. 

§31. Et Ord kan bestaaaf een eil er flere Stavelser. 

En Stavelse kan bestaa af een eller flere Lyd (sml. 

f. Eks. u|be|gra6n set); men der vil altid i hver 

Stavelse vaere een Lyd, som trseder stssrkere frem end 

de andre og saa at sige bliver Stavelsens Baerer. 

Denne Lyd kaldes Stavelsens SBLVLYD ; de andre 

Lyd, der slutte sig til den, som forholdsvis u.nder-
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ordnede, kaldes Stavelsens M E D L Y D * ) . I det valgte 

Ord ere n—e—ce—e{<>) de fire Stavelsers Selvlyd, 

b—g—r—n—s—f derimod Medlydene. 

§ 32. I de fleste Tilfaelde viUe som her Selv-

lydene vaere Vokaler; men det behöver ikke at 

vsere saaledes. Siger man f. Eks. et Tostavelsesord 

som Katfen med almindelig dagligdags Udtale, vil 

man maerke, at Tungen bliver i samme StiUing 

(hvorved der dannes et Lukke) fra Begyndelsen af d 

(skrevet t) Ordet ud; der forekommer altsaa aldeles 

ikke noget e (a) i den anden Stavelse, da en Vokal 

jo kun kan opstaa, naar Luftvejen ikke er tillukket 

paa noget Punkt; w udtales umiddelbart efter t eller 

d {Jcadn) og bKver saaledes den anden Stavelses eneste 

Lyd, altsaa dens Selvlyd. I Kalten^ (kadns) er n 

Selvh'd, men s Medlyd. 1 Handel {hanl) er ligeledes 

Konsonanten / Selvlyd (en selvlydende Konsonant), 

i handle {hanls) er & Selvlyd, l Medlyd osv. 

§ 33. Omvendt kan ogsaa en Vokal optraede 

som Medlyd (medlydende). Dette er Tilfaeldet i 

de saakaldte DIE T O N G E E (TVBLYD), hvorved forstaas 

Eorbindelser af to Vokaler i een Stavelse, af hvilke 

altsaa den ene bKver Selvlyd, den anden Medlyd. 

At vi paa Dansk skrive den anden Lyd med et 

Konsonanttegn, maa ikke forlede os til at tro, at 

det er en virkelig Konsonant, vi udtale. 

*) I mange Bager bruges „Medlyd" og „Selvlyd" som 
Oversaettelse af „Vokal" og „Konsonant" Denne 
Anvendelse af disse Ord er dog mindre beldig og 
leder let til Misforstaaelser. 
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Diftongeme paa Dansk falde i to Klasser, 

eftersom det sidste Led af dem (Medlyden) er en 

Mellemlyd mellem u og o eller en Mellemlyd meUem 

i og e. I de forste bevarer Selvlyden den alminde

Hge Udtale (Eksempler: hmvne, havne, hovne); Med

lyden skrives altid med Tegnet v, uden Hensyn til, 

om den aeldre Udtale og Skrivebrug (der er bevaret 

i Norge), havde 2i eller virkeligt v (Laebetandlyd), 

sml. seldre Stavemaade: Tavle—taiis. Den anden Af-

deling omfatter kun to Diftonger; Selvlyden i den 

forste er et a, der er lidt forskelhgt fra det 

almindehge a, i den anden en Mellemlyd mellem ö 

og et; i Slmft er den gammeldags Betegneise nseste-

altid beholdt, dog saaledes at j er traadt i Stede'; 

for i (eller y). Eksempler paa den forste Diftong 

er: vaje, veje, Yegne, mig, sejsten (tidligere skrevet: 

Sexten); paa den anden: böje, Boje, Nögle, Yind-

beutel. 

A G C E N T . 

§ 34. Naar vi udtale Ord som f. Eks. Er-

faring, Beskadigelse, vil enhver maerke, at der 

hviler et större Eftertryk paa anden Stavelse (hen-

holdsvis fa og sJca) end paa de övrige, hvilket beror 

paa, at disse to Stavelser udtales • med störst Ud-

aandingsstyrke. Dette Eftertryk kaldes AGOENTBN, 

de naevnte Stavelser kaldes accentuerede. I de 

anf0rt6 Ord havde de accentuerede Stavelser lang 
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Vokal; men Vokalen i den accentuerede Stavols^ ' 

kan ogsaa vsere kort f. Eks. i udtr̂ /klielig, Preder/cia. 

I de fleste danske Ord hviler Accenten paa Rod

stavelsen (som oftest forste Stavelse): Kaerlighed,' 

Fattigdom o. s. v. I sammensatte Ord har i Regien 

forste Led sta?rkest Accent, og andet Led en mere 

eUer mindre staerk Biaccent, f. Eks. Husmand, 

Husmandskost. 

L'accentuerede ere de oprindeHg tyske Eor

stavelser: be- (be-s-ise), er- (Erkendelse), for- (Eor-

fatter) — forskellig fra den danske accentuerede 

Forstavelse for- i Formiddag, forberede o. s. v., — 

ge- (gemen) samt den danske . Forstavelse u-

..(usynlig); maerk dog: Mvenlig, Z7ro (men nroHg). 

Accenten paa Afledningsendelsen findes i nogle op

rindeHg lyske Ord som selskabelig, barnagtig, Sanger

inde 0. fl. 

Accenten hviler paa sidste, naestsidste eller 

tredjesidste Stavelse i mange fremmede Ord: Student, 

Universiiet, Korporal, Konversation, Barometer, Kon

stantinopel, September, Amerika, Panoptikon,- Familie 

0. s. V., i AlmindeHghed i Overensstemmelse med 

det Sprog, hvorfra de ere optagne. Saaledes ogsaa 

i enkelte Eremmedord, der i det Sprog, hvorfra de 

ere optagne, have Accenten paa forste Stavelse, 

f. Eks. TaUerken (af nedertysk ttillerken == böjtysk 

Tellerchen); Yalkjrie, BersSirk. 

Danske Stednavne have ikke sjeldent Accenten 

paa sidste Stavelse: Kors0r, Kj0benha,vn o. s. v. 
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§ 35. Ligesom de enkelte Stavelser i et Ord 

udtales med forskellig Udaandingsstyrke, saaledes 

ogsaa,«de enkelte Ord i en Ssetning. Smaaord, 

sqm Pronomener (Stedord), Prsepositioner (Eorholds-

ord) 0. dsl., samt Hjselpeverber (Hjaelpeudsagnsord) 

staa, som oftest accentl0se. I en Ssetning som: 

3).et'kan dtt, vcere vis paa, er det og vis stärkere 

accentuerede end de 0vrige Ord. 
Undertiden kan hele Ssetniagens Betydning 

aendres ved en forskeUig Accentuering, sml.: 

Ben gamle Qreve gik' igen [sin Vej] og 

. Ben gamle Qreve gik igen [som Sp0gelse]; 

staa' op og staa op' ere to forskelHge Ting. 

Naar et Ord i Ssetningen staar uaccentueret,^ 

forkortes de lange Lyd, det indebolder (sral. blive 

med blive syg'), St0det tabes (sml. Iceser — Iceser 

op), og undertiden foregaa andre Eorandringer; 

Herre, Konge, Qreve, Frue, Madame tabe deres e 

{Hr. Hansen, Kong Kristian o. s. v.). Maerk; BarOn 

— Bstron Knuth; et Kvarter — et Kv&irters Tid. 

SserUg stserk' Accent faa Ord, der skulle frem-

hseves, isaer i Modsaetniagsforhold: 

Jeg gav Bogen til Hans (ikke til Jens); 

Jeg gav Bogen tu Hans (ikke Kniven). 



P. G. PHILIPSENS FORLAG. 

OEHLENSCHLÄGERS 
SKRIFTER 

I 

FOLKEUDGAVE: 
Nr, I, Hakon Jarl hiin Rige. Andet Opkg . , . 25 0re. 

» 2. St. Hans Aftenspil. Andet Oplag . . 25 » 

» 3. Axel og Valborg. Andet Oplag ... 25 » 

» 4. Thors Rejse til Jotunheim 25 » 

» 5. Palnatoke 25 » 

» 6. Aly og Guihyndy 25 » 

» 7- Hagbarth og Signe 25 » 

» 8. Erik og Abel 25 » 

» 9—10. Aiaddin 5° » 

» II. Vaeringerne i Miklagard 25 » 
» 12. Dina . . . 25 » 

» 13—14. Halvhundrede Digte . ... 50 » 

» 15. Dronning Margareta 25 » 

» 16. Den lille Hyrdedreng. Landet fundet og 

forsvundet 25 >r 

» 17—18. Nordens Guder 5° » 

» 19. Correggio 25 » 

» 20. Baidur hiin Gode 25 » 

» 21. Vaulundurs Saga 25 » 

> 22—23. 0n/arodds Saga 5° * 

» 24. Kjartan og Gudrun 25 » 



P. G. PHILIPSENS FORLAG. 

POUL LA COUR: 

HISTORISK MATHEMATIK. 
ET IHDLEDMDE K[JE5US. 

M E D 174 TE.^Sl\riT O G EKT BILLEDTAVLB. 

Dagbladet: »Forfatteren har en sjaelden Evne til at 

udtrykke sig klart og forstaaelig; dette i Forbindeke med 

det tilfajede historiske og kulturhistoriske Stof gjor, at Bogen 

meget Iseselig, ja'hele Dele af den kunne nydes som Sund 

Adspredelseslaesning af Laegfolk, bvis Interesse ikke 

begraenser sig til den rent sesthetiske Literatur. M a n 
kan kun onske, at denne og lignende B0ger maa finde vid 

Udbredelse ved Hajskoler. Udviklingen gaar da sikkert i et 

sundt Spor. For Folkebibliotheket vil Bogen formentlig vsere 

vel egnet.« 

Morgenbladet: »Lerere ville kunne 0se af de mange 

livfulde kulturhistoriske Trsek, og de ville finde mangt et 

Vink til at bringe den ukyndige Elev i et inderligere For

hold til Opgaven. Men f0rst og fremmest er »Historisk 

Mathematik« en Bog for de unge. Den gjor Tankearbejdet 

mere tiltraskkende, den vil v£ekke Trang til Viden, gJ0r 

Mathematiken mere anvendelig paa de daglige Livsytringer. 

O g ved Siden af en lettere Tilegnelse har en fyldigere For-

staaelse tillige vsret Maalet.« 

5 Kr. 25 0re, indb. 6 Kr. 75 0re. 





i'. G. P }£ 11,1 P ,S E N S F O R L A G . 

ILLUSTRERET 

DANSK LITERATÜRHISTORIE 
AF 

P. HANSEN. 
Med SS Bilag, 244 Forfatierportmter,- S9 Haandsknfts-

faksimiler, 146 Initialer, Titeiblade, Textprever, 

polemiske Billeder og andre Illnstralioner samt Friser, 

tegnede af 

Hans Nikolaj Hansen. 

(Berlingske Tidende) »Vserket iidma:iker sig ved 

traeffende D o m m e , klar Redegjerelse for de skiftende 

Tiders Ejendommeligheder og for Literaturens Udviklingsgang 

igjennem dem. Bogen er let Og underholdende at leesB, 

idet Stilen gjennemgaaende er klar, kortfattet og naturllg. 

Den grafiske UdstyrelSe er saa nmdhaandet, at det allerede 

er en Forn0jelse at gjennemblade de to Bind for at se 

de mange smukke og h0J8t forskjeiligartede Billeder. 
Der foreligger kort sagt her et Vserk, som har krtevet be-

tydelige Ofre af Tid, Flid og pekunisre Midier, men Resul-

tatet er saa vellykket, at Skriftet i fortrinlig Grad fortjener 

at tildrage sig den dannede Lseseverdens Opmaerksomhed, 
og at vi med Glaede anbefaler det til alle Venner af vort 
Feedrelands Literatur « 

To Dele. Pris 28 Kr., indb. i he!t Ltederbiiid 35 Kr. 50 0. 


