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FÖROR».

Uti några byar i Oranienbau/iiska och Jamburgsha kretsarna af Petersburgska gu-

vernementet lefver ett litet folk, som i språk, seder och klädedrägt skiljer sig från

sina finska och ryska grannar, och sjelft kallar sig Wadj alai set, af Finnarne be-

nämnes Watjalaiset, af Ryssarne ly^ta och i (krönikorna) Bo^t samt i Sven-

ska och Finska historien förekommer under namnet Wo t er, Watländare. Detta

folk, som är i84-S (enligt v. Koppen") utgjordes endast af 5,148 personer af båda

könen, innehade fordom en stor del af Ingermanland, och dä detta landskap småningom

kom under Novgorodska repnbUkens välde, bildades deraf ett stäthållaredöme ^niunHa,

femtedel), som efter Woterna benämndes BorcKaa nuTnna. / sin egenskap af Novgo-

rodernas grannar och sedermera deras undersåter deltogo Woterna med betydliga kraf-

ter i de tallösa fejder, som inom deras landamären ständigt föreföllo mellan Ryssarna

och deras grannar, tills de förre slutligen genom fästningen Koporie's (på Finska:

Kaprio) uppbyggande är 1280 för länga tider stadgade sitt välde pä Finska vikens

södra strand, hvarefter äfoen grekiska religionslärans utbredande bland landets innevå-

nare Woterna och I se hor er na för dess herrar blef en lätt sak.

Såväl för denna deras historiska märkvärdighets skull som äfven genom sina

egendomliga drag i språk och seder hafva Woterna mer än en gäng ådragit sig de lär-

des uppmärksamhet. Den första underrättelsen om Woternas språk meddelar då vordne

pastorn vid Tyska församlingen i Narva Tre fur t uti Gadebuschs' Versuche in der

livländischen Geschichtskunde und Rechtsgelehrsamkeit I B:des V Stück,

s. i -28, i en uppsats von den Tse hud en. Ehuru han erkänner sin fullkomliga

okunnighet såväl i Estniskan som Finskan, är han dock böjd, att pä grund af det af

honom meddelade spräkprof, en Wotisk säng af 8 rader, antaga det Woterna vore ett

*) I en af honom uti Fulkitppfysnlngi-Ministerii Journal för år 1S5I, no 5 oc/i 6, puhlicerad

afhnudling, kallad: Boit, u Bomcnan nnmiina, hvilken afhandlins; innehåller värderika bidrag

till denna folkstams historia ur de ryska kriinikorna, oe.h % slutet upptager en detaljerad för-

teckning ofver de wotiska byarna jemte uppgift af innevånarnes antal i desamma.
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från alla sina grannar alldeles shildt folk, som icke stod i skyldskaps-förhållande Ull

något bekant folk. Delta gaf den bekante estniska språkforskaren Hitpel anledning att

i sina Nordische Miscellaneen, 9:tes u. lO.tes Stück s. 325 335, ur språklig

synpunkt undersö'>a den af Trefurt meddelade sången, och ehuru denna är högst felak-

tigt upptecknad, kommer Hnpel dock med dess tillhjelp till den rikliga slutsats, ''dass

die ingermanländisclien Tschuden Elisten oder deren Bräder sind.'^ Efter Hupel medde-

lade Porthan i Åbo Tidn. 1802, n:o 65 om detta folks seder och hemlif en mängd

uppgifter, dem han erhållit af en i Ingermanland född studerande vid namn Zeträus,

som under Porthans tid besökte Åbo akademi och sedermera blef luthersk pastor i finska

församlingen Slavanka uti nämnda land. De uppgifter denna uppsats innehåller om

Wotiska språket äro, ehuru få till antalet, för det mesta alldeles oriktiga och vittna om

meddelarens, Zeträi, fullkomliga okunnighet i ämnet. Icke mindre synes denna hafoa

varit hos Gottlund, som i Otawa II osa, s. 206-213, jemte korta på förenämnde

mäns meddelanden grundade anmärkningar om f-Voternas fordna och närvarande till-

stånd intagit den af Trefurt publicerade sängen med alla dess oriktigheter och dertill bi-

fogat en felaktig finsk öfcersättning. Af helt annat slag deremot äro de undersökningar

om Woternas slägtskaps-förhällanden och äldre historia, som Sjögren anställer i en

uti Petersburgska Wetenskaps-Akademiens Memoirer dr 1S33 tryckt afhandling: lieber

die Finnische Bevölkerung des St. Petersburgischen Gouvernements

und über den Urspr ung des Namens Inger manland. Grundlighet och skarp-

sinne äro utmärkande egenskaper i denna forskares arbeten och förneka sig ej heller i

den bevisning, hearigenom han i denna afhandling bland annat ådagalägger, att Wo-

terna och näst dem Ischorerna äro Ingermanlands äldsta innevånare. Om de förras

språk, hvarmed han gjort bekantskap under en kort vistelse i Kattila församling, yttrar

han den mening, att det, ehuru starkt försalt med Estniska elementer, i grunden vore

en finsk dialekt, utgörande öfoergångslänken mellan de båda systerspråken. Derjemte

hänför han Woliskan till den jämiska gruppen af de finska dialekterna och antager en

mycket nära förvandtskap mellan Woterna, hvilka han kallar sydliga Ts chu der,

och de rakt österut frän dessas landamären varande Wepserna, hvilka Sjögren be-

nämner Nord-Tschude r.
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Ehuru närvarande arbete i hufvudsaken faktiskt bestyrker denna Sjögrens me-

nmg, måste undertecknad, pä grund af den kännedom han varit i tillfälle att förvärfva

om den jämiska dialekt-gruppen, göra den rättelse i nämnde forskares omdöme om Wo-

tiskan, alt densamma är en jämisk dialekt med inblandade karelska ele-

menter. Finska språket sönderfaller nemi, oaktadt sill mlsträckta område från Hvita

hafvets stränder i norr till Riga-bugten i söder samt frän Onega och Bjelosero sjöarna

i öster till Bottniska viken och Östersjön i vester, blott i tvä hufvnddialekter, den Ka-

relska i norr och öster och den Jämiska i söder och vester. Den karelska hufvud-

dialektens gränser i öster och norr sammanfalla med språkets egna, i söder har den

vester om Ladoga inskjutit en mäktig kil in i del ßmiska området, i det Ingermanlands

nuvarande finska befolkning till det mesta är karelsk, och från detta land äter har denna

gren i starka kolonier fortplantat sig ända in i det egentliga ryska landel, i Novgorod-

ska och Tverska guvernementen. För dess gränser i vester kan man anse Kymmenc,

Päijäne och en Unie drager från denna insjös nordligaste strand mot nord-nordvest till

Bottniska viken. Det öfriga eller sydveslra delen af Finland tillfaller den jämiska huf-

vuddialekten, hvarlill vidare körer Wepsernas språk och områden vid Onega och Ojatj,

Woternas i Ingermanland och Esternas i Estland, Lijland och Pleskovska guvernemen-

tet af Ryssland. Ehuru nu skiljaktigheterna i dessa tvänne hufvuddialekter äro skarpt

utpräglade, har man Mttills föga fästat uppmärksamheten vid dem. Redan i lexikogra-

fiskt hänseende är olikheten dem emellan ganska stor och syskontycket mellan de jämi-

ska dialekterna, d. ä. Tavastländskan, Wepsiskan, Wotiskan och Estniskan, omisskän-

neligt. Härpå kunde otaliga exempel anföras, men dä här ej är rätta platsen för sä-

dana, inskränker jag mig till att blott omnämna elt par märkliga fakta frän detta om-

råde. Hvete heter i alla jämiska dialekter ni su, h vilket ord är denna saks genuina

finska namn, men hvilket för Karelärne, som stannade i norden och icke kände detta

sädesslag, förblef obekant; huru de sedermera antogo det uppenbarligen från de skandi-

naviska språken lånade ordet vehnä, hörer till hemligheterna i Finlands kulturhistoria.

Ordet tapan betyder i de flesta jämiska dialekter ursprungligen blott i allmänhet slå

och t apan riihtä (rihta, rigdj liar betydelsen af t r ös ka, /waremot Karelskan

har inskränkt ordets betydelse till den af s lä ihjäl och kallar slåendet vid en trösk-
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nhiq puin friihtä). Men i Ijudbildningen och böjningsformerna år olikheten mellan

de karelska och jämiska dialekterna och öfcerensslämmelsen mellan dessa sednare inbör-

des ännu mer påfallande. Jag tager mig friheten att göra läsaren vppmärksam pä nå-

gra af de mest framstående egenheterna i dessa sednare, dervid görande den anmärk-

ning, att- Tavastländskan genom långvarig och tät beröring med Karelskan äfvensom

genom finska skriftspråkets inflytelse, hvilket redan i sin begtjnnelse upptagit mycket mera

karelska elementer än man vanligen tillstår, förlorat en mängd af de gemensamma jä-

miska karaktersdragen, något som i ringare mån äfven är fallet med Wotiskan, ehuru

Ml en del af andra orsaker. 1 Wepsiskan och Estniskan deremot återfinnas de i sä

mycket större renhet.

Det är i synnerhet i läran om vokalerna som de jämiska dialekterna skilja sig

från de karelska. Här visar sig först och främst, att de förra icke utbildat eller ock

redan bortkastat vokalharmonin. Denna hörnsten i de finska och turkiskt-tatari-

ska språkens ljudsystem saknas alldeles i Estniskan och Wepsiskan, i Wotiskan är den

ej konseqvent genomförd, förekommer deremot i Tavastländskan. Vidare är frånvaron

af de tre karelska diftongerna uo, yö, ie lag i de tre förstnämnda dialekterna, hvilka

ersätta dem med de långa, o, ö, é, en företeelse så myckel märkvärdigare som dessa

diftonger icke heller anträffas i Tavastländskan, hvilken munart ersätter dem med ua,

yä, ia eller iä (se härom tidskriften Suomi, årg. i85i sid. 5i och årg. i85i sid.

HOJ. Såväl vokalharmonin som nämnda diftonger har man dock af okunnighet eller

bristande iakttagelse tillskrifvil Estniskan, med hvilken rätt, synes af det nyss sagda.

Och slutligen är vokal-elisionen en för de jämiska dialekterna och i synnerhet Est-

niskan och H^epsiskan, i mindre grad äfven för Pf'otiskan och Tavastländskan, egen-

domlig företeelse. Den sker vanligast i utljudet, sålunda att i nominativ slutvokalen

bortkastas ur alla trestafeiga ord och ur sädana tvästafviga, i hvilka förra stafvelsen

genom lång vokal eller position är gvantilativt läng (hvaremot sådana tvästafviga ords

uttjuds-vokal, i hvilfca förra stafvelsen är gvantilativt kort, förblir orubbad). Böjnings-

åndelsernas vokaler äro i alla slags ord underkastade samma utstötning. Men äfven i

inljudet förekommer en sådan elision mycket ofta i Estniskan och Ti epsiskan, mera

sällan i ff^otiskan och Tavastländskan; sd t. ex. heter afwepsiska ordet sanged, tjock,
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hvilkel redan timlergätt elision af utljuds-votalen, i det stammen är s an g ed a (i Fin-

skan sänke a), genitiv ej sang e dan utan s ang tan, adess. sangtal o. s. v.; sä lyder

i Estmstan freqventativa forman af ordet tapun, slå, icke som i Finskan tappelen,

utan med elision i inljudet taplen; mänga andra exempel att förtiga. Denna egenhet,

i synnerhet utljuds-vokalens elision, har man likaledes af okunnighet säväl i Turast-

ländskan som Estniskan tillskrifoit de germaniska språkens inflytande, oaktadt den dr ett

för alla jämiska dialekter gemensamt iaraitersdrag. Mindre märHiy, ehuru iaridteri-

stisk nog, är den omständighet, att det eslnisia orena o-ljudet, i detta sprüh shift be-

tecknadt tned ö, äfoen anträffas i JVotiskan och H epsisian, hvaremot deraf sä vidi

mig är beiant, ej förekommer några spär i Tavaslländsian.

Hoad konsonanterna och deras förändringar beträffar, äro siiljaktigheterna

mellan de ifrågavarande dialekt-grupperna i det hela sä ringa, att ma» frän företeel-

serna inom denna del af språket eller sprûkmaterialet icke kan draya några säkra

slutsatser. I förbigående kan här likväl anmärkas, att de jämiska dialekterna visa

större böjelse än de karelska att i an/judet tåla tvä konsonanter, i synnerhet muta fram-

för liqvida. Likaledes röja de fallenhet att ur nominal- och verbal-böjelsernas ändel-

ser bortkasta det slut-n, som Karelskan så mycket älskar, och äfven inuti ordet bort-

kastas denna konsonant ofta (man jemföre t. ex. Estniskans küüs, lääs, kaas med

Finskans kynsi, läns i, kansi).

För att nu komma till nominernas böjning är det denna sistnämnda fallenhet,

som beröfvat Woliskan och Estniskan den finska geniliv-charakteristikan -n. De i fin-

ska grammatiken intagna karelska kasus prolativ och komitativ hafva inga motsvarighe-

ter i de jämiska dialekterna, om ock svaga antydningar af dem förekomma i vissa par-

tiklar. Deremot hafva bland dessa Estniskan och TVotiskan genom sammansättning af

geniliv med partikeln kaas, förkortad till ka eller ga bildat en egen kasus, som Fähl-

mann intagit i estniska grammatiken under namn af inslrumentalis. Ehuru denna

sammansättning i mänga fall motsvarar Finskans adessiv, måste det dock lemnas bero-

ende af vidare forskningar, huruvida den verkligen förtjenar namn af kasus. För min

del har jag i delta arbete icke sammanskrifmt genitiven med postpositionen, emedan de

i folkets uttal icke tycktes bilda ett så sammangjutet helt som ordstammen och böjnings-
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Huruvida närvarande arbete förmår lemna en trogen och /dar bild af detta språk,

öfverlemnas titt sahlninniges bedömmande. Materialet dertill samlade jag om sommaren 1854

och vintern 1855, dä jag bägge gångerna vistades i Kattila församlings kyrkohg tillsamman-

taget omkr. 3 indnader^J. Om den här meddelade grammatiken bör jag nämna, att jag

i formläran följt methoden i Euréns finska grammatikor, hvaremol Ijiidläran är vppställd

på mera vetenskapliga grunder än hvad som varit lämpligt att i dessa iakttaga. De

här intagna sångerna, hvilka bland flertalet af wotiska folket redan hade råkat i glöm-

ska, hafva nu, sedan den sista som ur minnet reciterade dem, en gammal qvinna i när-

heten af Kattila kyrkohg^ några veckor efter min återkomst derifrån aßidit, med henne

för alltid gdtt i grafven. Att de oaktadt den omsorg, jag använde pä deras uppteck-

nande, och oaktadt jag varit i tillfälle att jemföra min uppteckning med en af Prof.

Lönnrot gjord samling af samma sånger efter diktamen af samma qvinna, i många

stycken äro fragmentariska och oklara, bör åtminstone icke tillskrifvas vpptecknarne.

Det förnämsta värdet i dem är deras egenskap af spräliprof. Större poetiskt värde hafva

kanske de sagor, jag likaledes såsom spräkprof intagit här. Huruvida de äro genuint-

wotiska, vägar jag dock ej afgöra.

Förkortningarna i ordförteckningen tillkännagifva :

E att det följande ordet är Estniskt
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Gratnmatih.
lijiidlära.

Ljudenas betechiatide och uttal.

§ 1. Dâ detta språk icke förut egt någon skrift, har jag försökt

fixera dess ljud med följande tecken:

Vokaler:

Hårda: a, o, o, u.

Veka: ä, ö, ii.

Medel-: e, ë, i.

Konsonanter:

Gutturala: k, g, h, j.

Linguala: 1, 1', r, r', s, c.

Dentala: n, n', t, d, d', s, s, z.

Labiala: p, b, w, f, m.
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§ 2. Vokalerna a, o, ii, ii, ö, e, i uttalas som i Flaskan, ü mot-

svarar det finska y och det estniska ii. För d finnes ej något motsvarande

ljud i Finskau ; delta tecken ar lånadt från estniska alfabetet och betecknar

i Wotiskan alldeles samma ljud som i Estniskan, d. 'À. ett orent, dunkelt

0, hvilket i några fall närmar sig e. — Med ë har jag betecknat ett sig till

ö niirmande, dunkelt e-ljud, t. ex. i orden: lakëa, siat, körkea, hog^ sie,

hand. De långa vokalerna äro betecknade med en öfver de korta anbragt

cirliumflex, såsom i: ma, jord, pu, trcid, sula, salt, cêli, tunga, hvilka

motsvara de finska orden : maa, puu, suola, kieli.

^ 3. Konsonanterna k, g, h, j, 1, r, n, t, d, s, p, b, w, f, m be-

teckna samma ljud som i Finskan och Estniskan; g, d, b, hvilka i många

andra finska språk förekomma endast såsom förmildringar af k, t, p, an-

träffas i W^otiskan åfven i början af ordet och i öppna stafvelser, såsom

i orden: gada, urm, goittaua, tofs, ohtago, afton, böriseb, biilar; f före-

kommer endast i lånade ord, såsom fila, fil, frowwa, fru, sifka, grå hast,

lafka, bod.

Ç 4. Ljudtecknen f, r', n, d', s' tillkäiinagifva mouillerade ljud af

1, r, n, d, s, såsom i orden: kallis, dyr, irha, kantning, näko, ansigte,

Waddalaset, TT^oterna, sälko,y^07.

\ 5. Med s' har jag betecknat ett ljud, som ar lika med det ryska

lu och mest förekommer i lånade ord, såsom: s kâppi, skup, skelmi, skälm,

kâs's a, griit, men äfven i några ursprungligen wotiska, såsom : n äpuska,

hlemnia, karjiis s i, inillherde, katus s i, skjul.

\ 6. Boktafven c betecknar samma ljud som det ryska 4. I Wo-

tiskan har detta ljud uppkommit ur k, derigenom att man, till följe af

grann-språkenas inflytelse, framför de veka och medel-vokalerna (med un-
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dantag ai' ë) förmildrat denna hårda konsonant till del vekare tungljudet

c. Sålunda hafva de /inska orden: käkö, gvk, kenkä, sko^ kirves, yxa,

kypsi, mogen, köhä, hosta, i Woliskan ötVergålt till: cäko, cencä, cir-

wes, c iiiisi, cöha. Men i lånade ord har k, afven IVariifur de nämnda

vokalerna, bibehållit sitt ursprungliga ljud, såsom i: keppi, kapp, kilat,
A

bråck (r. Kii^a), kökki, kok, icke: ceppi o. s. v. Ft'ii' jemförelses skull

må anmärkas, att i den moderna Svenskan en alldeles dylik lörvandlino

af k till c försiggått och att ord, som i det äldre språket uppfattades i

skrift och ännu skrifvas: t. ex. kärlek, ked, kista, kyssa, köra, nu för ti-

den uttalas: c ärlek, c ed, o. s. v.

§ 7. Bokstafven z angifver samma ljud som det ryska 3. Det

förekommer endast i inljudet, såsom i : ozra, korn, sozar, syster, iziit, fa-

der, rihezä, i stugan.

Ljudenas egenheter och förändringar.

Tokalerna.
/. Diftonger.

\ 8. A/V^otiskan har följande 14 diftonger: ai, au; äi, aii; ei, eä;

iu; oi, öe, oi, ou; öii; ui; iii; såsom i orden: taiwas, hiniinel, lauta,

bord, Aväitän, jag släpar, täüsi, full, einä, ho, teän, jag vet, iuhka, bot-

tensats, poimin, jag plockar, löekku, gunga, nöisen, jag uppstiger, löu-

nat, middag, c öiihä, fattig, kuiwa, torr, müi, han sålde.

^ 9. Diftongerna uo, iiö, ie, om hvilkas tillvaro i Estniskan man

tvistat, finnas icke i den oböjda wotiska ordstammen, utan i deras ställe
A

de långa vokalerna: o, ö, ê. Om dessas uttal bör anmärkas, att de ej

hafva det hårda ljud som de långa vokalerna i Finskan; så uttalas orden;

so, kärr, ö, natt, tê, väg, alldeles som de tyska: so, The och första staf-
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velsens vokal i ordet hören. Men hos personer, hvilka genom beröring

med Finnarne eller på nagol annat salt förlorat det genuina uttalet, höres

vid uttalandet af dessa långa vokaler ett svagt förljud liknande u, ü, 1.

Dock är det derigenom uppkomna ljudet ännu så långt ifrån att vara en

af de skarpt markerade finska diftongerna uo, üö, ie, att jag alldeles icke

tvekar att förneka dessa diftongers tillvaro i en oböjd, ursprungligen \vo-

tisk ordstam.

§ 10. Deremot höras två af dessa diftonger, neml. uo och ie, i

detta språk lika tydligt som i Finskan uti följande tvänne fall.

1) Då genom konsouant-elision e eller ê sammanstöter med e eller

é, och o med o eller o, sammandragas de sålunda sammanstötande voka-

lerna till ie och uo ; t. ex. af wesi, vatten^ lesi, härd, koto, hem, blir ge-

nitiv: (vree') Avie', (lêê') lié', (koô') kuô'.

2) I lånade ord förekomma de två nänmda diftongerna också gan-

ska hörbart; såsom i: gnieda, brun häst, r. rH'fe/\OM, wiesti, budskap, r.

B'tcTb, tuos , också, r. Toa;c.

C\ 11. Diftongerna förekomma ursprungligen endast i ordets första

stafvelse. De med i slutande diftongerna (ai, åi, ei, oi, öi , ui, üi) före-

komma dock äfven i inljudet, men då de anträffas i utljudet , hafva de

uppkommit genom ellsion af en vokal, vanligen a; t. ex. lehtoslkko, löf-

hÖg, inf. plur. lehlosiUkai i st. f. lehtosikkaja, laulaja, sångare, inf. plur.

laulajei i st. f. laulajeja. — I alla andra fall, då tvänne vokaler, som ej

äro af samma slag, sammanslöla längre fram i ordet än i första slaf-

velsen, bilda de ej diftong; t. ex. lapautunu, bogad, bör uttalas fem-

stafvigt.
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//. Volialharmonin.

(i 12. Med vokalharmoni foisias i de finska språkens graniinalik den

egenhet i dessa si)rak, att de hSrda vokalerna ivke kunna st.^i i ett osammansatt

ord tillsammans med de veka, hvaiemot medel-vokalerna äro nenlrala och lätt

förena sig med biida slagen. 'lUl iölje al' denna lag ;'iro böjningsandelserna

dnbbla, neml. hårda och veka, och ;'l('ven enklitiska partiklar hafva en dub-

bel skepnad, allt eller som de h;'ingas vid ord med hårda eller veka vokaler.

^ 13. I demia stränga konseqvens är vokalharmonin icke genom-

förd 1 Wotiskan, eller kanske rättare, andra språks inflytelse har gjort, att

denna mundart i likhet med Reval-Estniskan begynt lösgöra sig från vo-

kalharmonins band. Wäl äro böjningsandelserna dnbbla, så att ordet vid

böjningen antager hårda eller veka ändelser allt efter vokalens beskalFenhet

i stammens sista stafvelse, hvarvid är att märka, att om denna vokal är

en af medel vokalerna, bestämmes ändeisens vokal af den dernäst i ordet

stående hårda eller veka vokalen, och äro alla stammens vokaler medel-

vokaler, antaga ändelserna veka. Men ordstammen sjelf har undandragit

sig vokalharmonins lag, ty uti två- och flerslafviga ord, i hvilka de första

stafvelsernas vokaler äro veka, hafva i många fall stafvelserna mot slutet

antagit hårda vokaler, hvarigenoni harmonin hlifvit fullkomligt upphäfven,

såsom fallet är t. ex. i orden: sälko. Jo/, män'ko, /rk, n äko, ansigte,
A

rägun, j(/g bn//rar, lännikko, /yif/a, tüllärikko, flicka. Äfven förekomma
A

anhangspartiklarna endast med hård vokal; t. ex. ewät/o so? län de icke?
A

evvät itäjfca ned liicit, d"uria nig g/or ej.

III. Vohalförändrmgar.

^ 14. Nästan alla vokalförändringar i Wotiskan ske i utljudet el-

ler bindestafvelsen i allmänhet, och äro således att anse såsom ändelseruas
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återverkningar pä stammeu. 1 detta språk föiekomina följande slag al

vokalförändringar.

Volalförkortning. ^ \b. 1) Länga vokaler blifva i utljudet för-

kortade, när en ny vokal tillstöter, och om denna är ett i, bildar den så-

lunda förkortade vokalen med detta en diftong, hvarvid i enstafviga ord-

stammar Ô och ö öfvergå till o; t. ex. siibstantiverna : so, kärr^ ö, nalt,

tê, viig^ pu, tråd, hafva i inf. plur. soita, kdrr, oita, iiàtlcr, teilä, vägar,

puita, träd, uti adess. soila, pä kärren, öilä, om nätterna, teilä, på vä-

garna, puila, pä träden; verberna: san, jog fär, ton, jag hem tar, sön,

jag äter, wen, jag forer hafva i praeteritiv: &an\, jag fick, tö\n,jag hein-

tade, söin,jag ät, -wem,jag förde, och i konditional: saisêsln, jag skulle fä,

tdisêsin, jag nkulle hemta. sôisêsin, Jag skulle äta, weisêsin, jag skulle föra.

2) Enstafviga substantiver med lång vokal i utljudet förkorta den

långa vokalen framlör illativ's ändelse i singular; sålunda hafva: ma, jord,

pä, hufvud, su, nain, i denna kasus: mahase, in i jorden, pähäse, in i

hufvudet, suhöse, in i munnen.

3) I några ordstammar med lång vokal i utljudet förkortas denna

i nominaliv sing, och ett s vidfogas dessutom till ordstammen; t. ex. stam-

marna lampa, cirvs^ê, rattî, få i nominativ: lammas, får, cirwes, yxa,

ratis, visthus. I några ordstammar på ê eller ë förkortas denna vokal i

nominativ och en lindrig aspiration inträder efter eleu sålunda förkortade

vokalen; t. ex. af stammarna ehtê, site blir nominativ: ehe', grannlåt,

sie, hand.

^ 16. 1 ordet mes, man, förkortas stamvokalen oeh ordet böjes

såsom om stammen skulle heta mehe; alltså: gen. mehê', mannens, iness.

mehezä, i mannen, adess. melielä, hos mannen, o. s. v.
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<! 17. Dil efter eil û eller ii följer t, som (se (i 54, 2. b) förmil-

dras till w, förkortas dessa till u och ii och ett av inshjiites Aiinu mellan

dem och den förmildrade konsonanten; sålunda blir af ûsi (stam: ilte),

ru, gen. iiwwé', iness. UAVAveza, o. "s. v., af piitw, fân§a, blir praesenta-

tiv: piiwivan, jdg fätigar, prateritiv: piiwwin, y./^ /ir/z/g-^r/e o. s. v.

\^ 18. Om pa o, ö, ê följer en vokal, som icke är i, öfverga dessa

ljud till u, Ü, i, men tillika inskjutes mellan dem och den tillkomna

vokalen den närmast beslägtade konsonanten^ (w, j), hvilken, dä den ar

w, fördubblas; t. ex. af jun, yV/g dricker, sön, jag åter, wen, jag förer,

blir sålunda juwwa, dricka, süwwä, äta, wijä, jUra.

^19. Långa vokalers diftongisering. Om i ett tvåstafvi"t ord

vokalen i hvardera stafvelsen är ett e (é) eller ett o (o) och ilen mellan-

liggande konsonanten bortfaller, förvandlas ds sålunda sanimanllutna vo-

kalerna till diftong (se j 10. 1).

Dijtongers upplösning och vokalers öfvergång till konsonanter.

^ 20. Då efter någon af diftongerna au, äii, öu, öii t blifvil förmildrad

till yv, öfvergår diftongens ii eller ii till w; sålunda få orden: lauta, bord,

täiisi, full, routa, kala, cöiisi, rep, i genitiv: la^VAva', täwwé', roWAvâ',

c öv(^we'.

^ 21, Då det förmildrade t, som är d, kommer att stå efter en

diftong, hvars sednare vokal är i, sammansmälter detta i med d till d';

t. ex. aita, gcirdesgärd, gen. (aida') ad à', pä, liufvud, gen. plur. (päide')

päd'e', (obrukl.) meite, vi, gen. (meide') med'ê', nöitua, trolla, prœs.

(nöidun) nodun, jag trollar, tö, arbete gen. plur. (tölde') töde', pu,

träd, gen. plur. (puidé') pud'ê', pu, hjerpe, gen. plur. (piiide') piid'ê'.
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Â 22. f^okalfÖrlängniiig. Då ii i iiiljudet framför s eller t sainl i ul-

Ijudetaf alla nominal- och Je flesta verbal-former blifvit elideradt (se \\ (30),

blir den nästföregående vokalen, om den icke är lång eller diflongisk, förlängd;

t. ex. tiisi, Jk^i JLan-'P, kàsa, mec/, semétä, /ro, kala', ßskonti, oimeto', o/jck-

äff söti, det a ta; i stället för: tunsi, kansu, semenlä, kalau, onneton, sötin.

Anmärkn. Spår af en sådan vokal förlängning förekomma äfven i

Finskan* så har det svenska ordet /acta, vid upptagandet till delta språk,

i en del dialekter öfvergått till Innkku, i en annan äter till luukku.

Enk/a voka/nr.s förändringar i utljudet. ^ 23. 1) a framför ett

tillkommet i uti i)lural af tvåstafviga nominer öfvergår till ö, om förra

stafvelsens vokal är o, o eller u, eller om någon af dessa ingår deri såsom

den föna vokalen i en diftong; t. ex. af rokka, soppa, kowa, härd, sopa

(obrukl. i sing.), klädesplagg, pulma (obr. i sing.), brÖltupp, kuja, gata,

moiza, gods, kuiwa, torr, blir infinitiv plur.: rokkoja, kowoja, söpoja,

pulmöja, kujoja, mùizùja, kuiwöja. 2) a öfvergår i alla öfriga två- samt

flerstafviga nominer framför plural's i till o; t. ex. påta, kruka, kagra,

hafra, jalka, fot, silla, brygga, wiha, /lat, lauta, bord, kapnsta, kä/,

kattila, gryta, wasara, lia/nnuire, hafva i inf. plur. patoja, kagroja, jalkoja,

siltoja, wihoja, lautoja, kapustoja, ivattiloja, wasaroja. — Undantag från

denna re^el göra endast substantiva acloris på -ja, i hvilkcn ändelse a

framför plural's i öfvergår till e; t. ex. kantaja, bärare, inf. plur. kan-

tajeja, laulaja, sångare, inf. yhn: laulajeja,

3) a i alla verbstammars utljud öfvergår framför passivi ändefse

(ta, ta) äfvensom framför atledningsändelsen för verba factiva -la (tä)

till e; t. ex, wotan, J^ig ta^.r, prEtteril. pass. wötetti, det logs, polan,

jag brinner, pöletan, jag branner.
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4) a uti tvåslafviga verber, i hvilkas förra slafvelse någon af vo-

kalerna o, o eller u iche ingår, förvandlas framför prateritiv's i till o;

t. ex. anta, gifva, antöi, /utn gaf, walà, gjuta, waloi, htin gjöt, malisa,

betala, mahsöi, han betalte, kaiwâ, grafva, kaiwoi, han grcifde, alka,

börja, alköi, han började. — Om det härvid förekommande i bör anmär-

kas, att det, ehuru prateritiv's characteristica, höres alls icke i detta slags

verber, såsom fallet dialektvis äfven är i Finskan, t. ex. anto, walo, kaiwo,

i stället för de regelrättare: antoi, waloi, kaiwoi.

5) a i sådana tvastafviga verber, uti hvilkas förra stafvelse i ensam

utgör vokalen, öfvergår till u framför prseteritiv's i; t. ex. irnâ, gnägga,

irnui, gnäggade, tilkka, droppa, tilkkui, droppade.

Anmärkn. Efter förhållandet 1 Finskan vore man frestad att tro,

att dessa praeteritiver hafva äfven praesentatlver på -u: irnun, tilkun. Men

detta är dock icke fallet, och af verber på -u ändas dessutom i W^otiskan

prcEteritiv på -si (se ^ 116).

§ 24. 1) ä öfvergår i sådana tvastafviga subst.intivers iitljud,

hvilka i förra stafvelsen hafva diftongen ei, framför plural's i till o; t. ex.

einä, hÖ, inf. plur. einoja, seinä, vägg, adess. plur. seinoila, leipä, bröd,

iness. plur. leiwoiza.

2J ä förvandlas framför afledningsändelser, som börja med k, till

a; t. ex. emakko, sugga, Wenakko, Ryssinna, nenakas, atyfmunt, af

stamorden: emä, moder, Wenä (^obrukl.) , Ryssland, nenä, näsa.

§ 25. 1} e uti nästan alla tvastafviga nominal-stammars utljud

har i nominativ öfvergått till i, men i alla öfriga kasus återkommer e.

Undantag härifrån, i Finskan endast två (neml. orden: itse, sjelf och

2
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kolme, tre) äro ilfven i \'Voti&kaii högst få, såsom: enne, moder, kuse,

•brudfräina, neite, jungfru, wenne, bast, hvilka ej förbytt sitt e till i;

rätte duk, tedre, orre, hafva såväl denna form som : rätti, tedrl.

2) e förvandlas 1 detta slags nominer framför plurars i till a eller

ä allt efter som stammen har härda eller veka vokaler; t. ex. kahc i, hjörk,

inf. plur. kaskaja, ciwi, sten, iness. plur. ciwäizä, olci, halmstrå, inf.

plur. ölkaja, lahsi, barn, adess. plur. lahsaila, kori, bark, elat. plur. ko-

raissa, irsi, stock, allât, plur. irsäile.

3) Denna regel är dock ej af allmän giltighet, ty i en del af

samma slags nominer qvarstår bindevokalen e framför plural's i oförändrad

uti alla andra kasus utom infinitiv, hvarest det öfvergar till 1; t. ex. sdrmi,

xfinser, inf. plur. sormita, iness. sùrmeiza, adess. sdrmeila, o. s. v. Utan

att alltför mycket misstaga sig torde man således kunna antaga, att detta

'slaws nominer i plural hafva en dubbel böjning, den ena, hvari ulljuds-

yokalen e öfvergar till a (ä), den andra, hvari denna vokal förblir oför-

ändrad.

§ 26. 1) o, o' öfvergå i utljudet framför plural's i till a; t. ex.

lehto, blad, inf. pUn-. lehtaja, wihko, kärfvp, iness. vjrihkaiza, pölto, åker,

elat. poltaissa, alko, vedklabb, illat, alkaisi, pangko, ämbare, adess. pang-

kaila, poippo, kyckling, ablat. poippailta, pojo, gosse, allât, pojaile, roho,

gräs, ablat. rohailta, woho, get, inf. Avohaja, toho, näfver, adess. tohaila,

ahwakko, aborre, iness. ahvs^akkaiza, öhtago, afton, adess. öhtagaila, m. H.

2) Âfven framför en aflediiingsändelse öfvergar o (ö) till a ; t. ex.

af Wiro, Estland, blir Wirakko, Estinna.

Vokalers Elision. ^ 27. a elideras framför prseteritiv's 1 uti alla

sådana tvåstafviga verber, i hvilkas förra stafvelse någon af vokalerna o,
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ü eller ii ingår antingen ensam eller såsom förljudet i en diftong och dess-

utom i alla flerstafviga verbers utljuil; t. ex. osan, jug köper, ösin, jag

köpte, -vvotan, jag ta^er, Avötin, jag tog, wajellan, jag byter, wajtllin,

jcig bytte, kiunarran, yV/g bugar, kumarrin, jag bugade, lagotan, jag ut-

breder, lagotin, 7«g" utbredde.

(i 28. ä bortkastas framför ett tillkommet i såväl uti två- som fler-

stafviga nominal- och verbal-stammar; t. ex. rita, fader, inf. plur. ätiä,'

ctirppä, hermelin, iness. plur. c årpizä, cäppä, grafhög, elat. plur. cä-

pissH, piihä, helig, ess. plur. piihinä, påhcina, not, adess. plur. pähcinllä,

elan, jag lefver, praelerit. elin, tetiitän, jag låter gÖra, praeterit. tetütin.
^

^ 29. 1) e elideras uti nominativ i ilerstafviga stammars utljud,,

som till bindekonsonant hafva 1, m (n) eller r, eller s med föregående h;

t. ex. af stammarna: kaulele, ic eme, ahtere, iwuhse, arjahse uppkomma

nominativerna : kannel, Jiarpa, (le en) ice', landkött, aher, gctll, i>vus,

hårstrå, arjas, borst.

2) e elideras likaledes uti ilerstafviga nominers utljud icke alle-

nast framför plural's i, utan äfven framför infinitiv's i singular ändelse;

t. ex. semé' (gen. sémene), Jrö, inf. plur. semeniä, inf. sing, (sementä)

sêmêta, sininê' (gen. sinisé'), blå, iness. plur. sinisizä, inf. sing, sinissä,

inehminê' (gen. inehmisê'), adess. plur. inehmisilä, inf. sing, inehmissä.

3) e elideras äfven i tvåstafviga nominers utljud framför infinitiv's

i sing, ändelse, då någon af konsonanterna h, 1, m, n, r, s med en vokal

framför sig, föregår e; t. ex. af löhi, lax, poli, hälft, lumi, sno, uni,

sÖrnn, nori, ung, ûsi, rå, blir infinitiv sing.: löhta, polta, (lumta) lunta,

unta, norta, utta.
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4) e elideras slulllgeii i verbers ulljud framför prateritiv's i; t. ex.

imen, yag- suger, imin, jag sog, idgen, jag gråter, idgin, jag gref, puren,

jag biter, purin, yV/g- bei; och ur sådana verbers utijud, i hvilka e föregås

af någon allena stående bland konsonanterna h (k), 1, n, r, s, bortkastas

e äfven framför konsonanterna n, k, t; t. ex. uågen, jag ner, (stam: näke),

tulen, jag homtiipr, nmssenen, jag svartnar, puren, jag biler, nöisen,

jag uppstiger, fa uti indefinitiv: nähnen, tullen (i st. f. tulnen), musen-

nen, purren (f. purnen), nöissen (f. nöisnen), jag torde se, komina^

svartna, bita, uppstiga, uti 3 imperat.: nähko, tulko, mussêkô, purkô, nôiskô,

han bör se, komma, svartna, bita, uppstiga, och uti perf. adjekt. pass.:

iiåhtii, sedd, tultu, kommen, musettu, svartnad, purtu, bilen, ndissu

(i st. f. noistu), uppstigen.

^ 30. o i utljudet af de tre orden: roho, gräs, toho, näfver,

woho, get, blir ellderadt framför infinitiv's i sing, ändelse; denna kasus

heter af dem alltså: rohta, tohta, wohta.

Kousouaiiteriia.

/. Konsonanternas An-, In- och Utijud.

§ 31. I AnlJLidet förekomma alla konsonanterna utom h, 1', r', d', z.

§ 32. I Inljudet anträffas samtliga konsonanterna.

§ 33. I Utljudet förekomma endast följande konsonanter: 1, r, s',

t, d, s, b, -vv, m (i lånade ord).

//. Konsonant-förbindelser.

§ 34. Andra språks, i synnerhet Ryskans, inflytelse har gjort, att

två konsonanter, tvertemot lagen i de finska språken, kunna stå uti an-

ljudet. De konsonant-förbindelser, man i Wotiskan anträffar 1 lånade och
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onoinatopoetiska ords anljiid, aro loljatide: kl, kl', kr, gii, gr; sk, si, si,

si; tr, Is, si, sw; pr, pi, fr, br. Tre konsonanter 1 anljudet förekomma

endast i förbindelsen str, t. ex. slroitan, ja^ fyno''''' ^* CTpoHTt.

(i 35. I inljudet förekomma följande konsonant-fördnbblingar: kk;

II, If, rr, ss; ini, mi'. It, dd, dd', ss; pp, ww, nnn.

^ 36. Andra, af tvä ljud bestående konsonant-förbindelser i in-

ljudet aro följande:

1) gr, gl; hk, hg, hj, hl, hc, ht, hn, hs, hw, hm.

2) Ik, Ig, le. It, Id, Ip, Iw, Im; fk; rk, rg, rj, re, rn, rn', rt,

rs, rp, rb, rw, rm; rh; sk, st, sn, sm; ek.

3) ne, nt, nd; n'k, n'g, ne, n'd', ik , te, tn, ts, tf, tw; dg, dr,

dn, dz, dw; sk, st; zg, zr, zb, zw.

4) pk; bk, bg, bl, br; wg; fk; mn, mp.

§ 37. Konsonantförbindelser af tre ljud förekomma i wotiska ords

inljud endast under det vilkor, att det första af dessa ljud är en af de

liqvida konsonanterna 1, r, n, m. Sådana konsonantförbindelser, ordnade

efter dessa förljud, äro följande:

1) 1: Ikk, Ut, Ils, lic, Ipp.

2) r: rkk, rit, rst, rss, rpp.

3) n: nkk, ngk, ngg, nit, nis, nss.

4) m: mpp.

\ 38. I utljuclel anträffas i ett oförkortadl, ursprungligen wotiskt

ord aldrig tvänne konsonanter.

///. Konsonant-förändringar.

\ 39. Afven konsonant-förändringarna äro, i likhet med vokalernas

förändringar, föranledda af ändelsei-nas verkan på stammen. Då uemligen
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stammens sliilstafvelse ("bindestafvelseu ') genom en böjnings- eller aHednings-

ändelses tillkomst blir sluten, blifva många bland konsonanterna 1 denna

slutstafvelse ("biiidekonsonanterna") och nSgongång äiVen i den stafvelse,

som föregår densamma (penultima), pä ett eller annat satt förändrade. De

konsonant-förändringar, som hafva sin grund 1 detta förhållande, ilro de

talrikaste, och vi skola i det följande för hvarje fall särskildt omnämna,

när en konsonant-förändring äfven ulan en sådan slutsafvelsens lillslulning

eger rum.

Forenhling. § 40. De dubbla kk, It, pp, bli förenklade; t. ex.

kukka, blomma, nom. plur. kukat, blommor, akkàn, jag hugger, inf. aka-

ta, hugga; katti, katt, ablat. katilla, af katten, wötta, taga, 1 prses. wJ-

tan, jag tager; c äppä, grajhög, nom. plur. c äpät, grafhögar, tappa, trö-

ska, 3 praes. tapab, han tröskar.

^ 41, Åfven c c och ss äro underkastade förenkling; t. ex. äcci,

brant, nom. plur. äc it, branta, mussa, svart, nom. plur. musat, svarta,

FÖrmildring. ^ 42. Med förmildring mena vi en hård konso-

nants (k, t, s, p, f) öfveigång till en vek (g, d, z, b, w).

<^ 43. Då de i föregående ^ uppräknade hårda konsonanterna sins

emellan bilda konsonant-förbindelser, undergå båda konsonanterna förmil-

dring, när en sådan är af nöden, hvarvid

tk öfvergår till dg,

Sl^ » )) zg,

pk „ „ bg,

flv „ „ AVg,

t. ex. itkëa, gråta, 1 praes. idgen, jag gråter, niska, nacke, nom. plur.

nizgat, nackar^ sapka, mössa, elat. s âbgassa, ur mössan, lafka, bod, iness.
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lâwgaza, / boden. — Endast den hithörande konsonant-förbindelsen tf (i

lånade ord) bildar hnri ett undantag, i det den städse förblir oförändrad;

t. ex. britia, rakkaif, nom. plur. britfat, ntkknifvar. Konsonant-förbin-

delsen sk, då den står för i, öfvergår till hc och förmildras till ss; t. ex.

lehci, eiika (F. leski)
,

gen. lessé', pnkcins , kahci, björk, (Estn. kask),

nom. plur. kasset, bjUrkdi; wahc i, kuppcir, (E. och F. wask och "waski),

elat. Avassessa, af koppar,

<^ 44. 1) k förmildras elter andra konsonanter ooh efter vokal till

g, då en hård vokal eller ë omedelbart följer; t. ex. nahka, hud, abess.

nahgatta, ut« a hud, jalka, Jot, adess. jalgala, wed Joten, longka, garn,

iness. longaza, i garnet, orko, da/, elat. orgossa, ur dalen, seka, grutn-

mel, segottà, bhtnda, sika, svin, nom. plur. sigat, svin, koko, hiig, ablat.

kogolta, jrån högen, suka, kaiitm, nom. plur. sugat, kan)mnr. Undantag

härifrån utgöra verberna näen (stam näke), jag ser, ten eller tien (stam

teke), jag gor, i hvilka k uti praesentativ och pra-teritiv helt och hållet

elideras.

2) k öfvergår framför t, n, s till h, äfven utan den ofvan {^ 39)

anförda grunden till konsonant-förändring; t. ex. näen (stam näke), y«^

's^r, perf. adj. pass. (näktü^ nähtü, sedd, indef. (näknen) nähnen, ya^

lorde se, ten eller tien (stam teke), jag gÖr, (tektü) tehtii, gjord, (tek-

nen) tehnen, jag torde göra ; uhsi, dörr, mahsa, betala, ühsi, en, kahsi,

två, hvilka i Finskan lyda : uksi, maksaa, yksi, kaksi.

' 3) k framför de veka och medel-vokalerna med undantag af ë, öf-

vergår, äfven i utljudet och utan att stafvelsen är sluten, till c; t. ex.

cäko, gök, cätcüt, wagga, c ene ä, sko, c ütü, svåger, c ihun, jog kokar,

hvilka i Finskan heta: käkö, kätkyt, kenkä, kyty, kiehun.
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§ 45. 1) c ("öl-mildras efter vokal till g; t. ex. joci, flnd^ nom.

plur. jöget, ßüder.

2) c efter r förmildras till j; t. ex. ärca, uxr, nom. plur. arjîit,

oxar, jiirc Ü, stol, adess. järjiilii, pä .stulen, s;1rc i, mört, elat. särjessä, ur

mörten.

§ 46. 1) t mellan tvänue ii eller tväiiiie u förmildras lill d; t. ex.

äta, fader, nom. plur. adat, fäder, ulii, dimma, nom. plur. udut, dimmor.

2) t efter en diftong, hvars sednare vokal är i, förmildras till d,

hvilket med detta i sammansmälter till d' (se j 21).

3J t öfvergår till s i sådana tvastafviga nominers nominativ, uti

hvllka stamvokalen e öfvergått till i (se § 25. 1), och i verber på e, i

hvilka detta e bortkastas framför ett tillkommet i; sålunda uppkomma af

stammarna: irte, ute, wite, nominativerna: irsi, stock, iisi, rd, -wlsi, femj

af tuntea, kanna, blir praeteritiv (tunsi) tusi, /lan kände.

^ 47. p förmildras mellan tvänne vokaler till w; t. ex. lelpä, bröd,

iness. leiwäzä, i brödet., npa, asp, elat. awassa, af asp, (^obr.} sopa, klä'

desplagg, nom. plur. sowat, kläder, upa, böna, nom. plur. uwat, bÖnor.

j 48. b fönnlldras till w uti 3 personens i plural ändelse af ver-

bets praesentativ; t. ex. wötab, han tager, plur. wöttawat, de taga. Detta

gäller äfven om verbets nekningsord: sing, eb, han icke, plur. evpät,

de icke.

Assimilation ^ 49. c blir efter 1 assimlleradt till 1, efter n till n;

t. ex. tele i, axel, iness, lellezä, /' axeln, sele ä, rygg, elat. sellässä, från

ryggen, siilceä, spotta, praes. siillen, jag spo'tar, e ene ä, sko, nom. plur,

cennät, skor, ene i, andedrägt, gen. ennê', an'ledrägtens, oeh afledda ver-

bet ennähtä, andas.
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(i 50. u etter I, r, s oivergår lill I, v, s ; t. ex. luleii, jug kommer,

puren, y^/g biter., noiseii, jug uppstiger, fä uli indefiaitiv: (tulenen, tul-

nen) tullen, jag lorde kununci,
(
piireuen, piinieu) piuieii, Jag torde bita,

(nuisenen, nciisnen) nuisseii, yV/^ turr/e upjhstiga.

j 51. 1} t förvandlas, då det under ett ords böjning kommer att

sta framför n, till n; 1. ex. taiisi (slam täiite), f/i//, essiv (täütenii, taiilnä)

täiinnä, såsom Juli.

2) t efter I, n, r öfvergår under böjningen till 1, n, r; t. ex. polio,

åker, iness. polloza, i åkein, elat. pöllossa, från åkern, nom. plur. pöllot,

åkrar; anta, gijua, prtfs. ann^n, jag gijver, annat, au gifv<^r, annab, han

gijver; af stammen kurte blir nom. kurre, döf (gen. kurte'), parta, akägg,

gen. parrâ'.

3) t efter s öfvergår, äfven utan alt stafvelsen îir sluten, till s; så-

lunda heta de finska: musta, kastaa, ostaa i Wotiskan: mussa, svart, kassa,

fukta, össa, kupa. Afven infinitiv's 1 singular och elativ's såväl i sing,

som plural ändelser äro underkastade denna assimilation; t. ex. inf. owossa

(i st. f. oposeta), af opone', hiist, sinissä (i st. f. siniseta), af sininê', blå;

elat. sing, rihessä, nr stugan, c ülässä, ur hyn, c äessä, ur handen, i st. f.

rihestä, cülasta, c äestti, af rihi, sluga, c iila, by, cäsi, hand. — Undantag

från denna regel bilda lånade ord, i liviika t sällan assimileras efter

s; t. ex. risti, kors, R. KpecTü, ristin, korsa, diipa, R. RpecTHTb, c asta,

andel, R. lacTb, pristani, landningsbrygga, R. npHCTBHb. Afven infinitiv

sing, af pron. demonstr. kasse har t efter s och heter kasta (ej kassa), så-

som sammandraget af kasseta.

^ 52. p efter m öfvergår till m; t. ex. af stammarna lampa, sam-

pa, uppstå nominativerna lammas, får, sammas, stolpe (gen. lampa', sampâ'),

3
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FÖrvexling. ^. 53. Utom ofvauuppräknade förvexlingar af hår-

dare konsonantljud med vekare förekomma ännu följande förvexlingar af

ljud inom samma organ, hvilka icke kunna omedelbart anses för förmil-

dringar :

1^ forvexling aj lingual med lingual: r, 1; t. ex, nilko och nir-

ko, svinlryne.

2) forvexling af dental med dental: n, s; a) af stammarna opose,

sinise uppkomma nominativerna : oponê', häst, sininé', blå; b) af stam-

marna kâne, c une, läne erhållas nominativerna: kasi, lock, cüsi, nagel,

läsi, venter, i Finskan: kansi, kynsi, länsi.

"i) forvexling af labial med labial: a) m, b; ryska ordet öeSMeHi,

hesmaji, har i \^'^otiskan öfvergått till bezbeni; b) w, m; ryska ordet

noAomBa, såla, heter i Wotiskan podosma.

§ 54. FÖrvexling af konsonanter ur olika organer.

1) forvexling af guttural med dental: g framför i öfvergår i eii

sluten stafvelse till d'; t. ex. auci, gädda, gen. (augî') aud'î', gäddans,

purgan, jag lösbinder, praeterit. purdin, jag losband, sugen, jag kammar,

sud in, jag kammade.

2) forvexling af dental med labial: a) t, då det föregås af i och

efterföljes af o eller u, öfvergår till vs^; t. ex. sitoa binda, praes. siwon,

jag binder, itu, grodd, iness. iwuza, i grodd- b) efter ii och ü samt då

u eller ü är seduare ljudet i en närmast föregående diftong förvandlas t i

A

en sluten stafvelse till w, hvarvid û eller ü förkortas och ett w ännu in-

skjutes derefter, men när en af de nämnda diftongerna föregår, förvatidlas

diftongens u eller ü till w; t. ex. ûsi (stam ute), rå, gen. uwwé', suto,
A

domare^ elat. siiwwossa, frän domaren^ puta JlångOy praes. püwwän, Jag
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fungar, rauta, jern, ablal, rawwalta, af jernet, röuta, kiila, iness. roiv-

waza, / kdUiii, MjvlVÅ, ßnna, praes. \6yvyv'àn, jag ßiincr (se ^§ 17 och 20).

3) förvexUng af lab'uil med guttural: framför s öfvergår p till h;

sålunda hafva de finska: lapsi, kypsi, lypsää i VVotiskan öfvergått till:

lahsi, harn, c iihsi, mogen, liihsä, mjölka.

4) fÖrvexling aj labial med dental: m ölVergar framför t till n

hvilket n dock i flerslafviga ord bortkastas (se § 60. 1); t. ex. lumi, sno

inf. (lumela, lumta) lunta, siiti', (stam siiäine , hjerta, inf. (siiametä

siiamta, siiantä) siiatii. I auljudet öfvergår m också stundom till n, såsom:

nolepat, båda, i Finskan niolemmat, Mlkilta, det ryska Hbrbt'b, Mîkkula,

det ryska HHRO.iaQ. I utljudet öfvergår rn i noniinativ till n, hvilket

dock (enligt § 60. 2) ellderas; t. ex. af stammarna onnettoma, sormettoma,

seitsemä, kahehsama bli nominativerna: löiuietom, sörmetom, seitsem, ka-

hehsam; önneton, sormeton, seitsen, kahehsan) dnneto', olyckliga sdrmetô',

fingerlos, seitsê', sju, kahehsâ', åtta,

Elision. § 55. k blir elideradt i verberna nahä (stam näke), se

och tehä (stam teke), göra, 1 praesentativ och praeteritiv, hvilka lyda: naen,

jag ser, teen eller tien, jag gör, näin, jag säg, tein, jag gjorde.

§ 56. 1 har mycken benagenhet att bortfalla, i synnerhet i verbets

inljud. Några lagar synes språket härvid icke iakttaga, utan beror det af

den talande att bortkasta eller bibehålla 1; så heter det ömsom: juttelen

och jutten, jag berättar, wdittelen och woiltén, jag brottas, wottelen

och wötlen, jag tager ofta, tulen och tuen, jag kominer, ölen och den,

jag är. Företrädesvis synes detta bortkastande af 1 ega rum i den ne-

kande konjugationen; såsom: eb tue, /lan kommer icke, eb de {^vanligen

bde, också bdle^, han ar icke. Denna uteslutning af 1 förekommer också
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i Finskan, dock endast i de två sistnämnda verberna; snlunda stlges i slAI-

let för tulen dialektvis: tunn, och i st. f. ölen: oon, oun, uon.

§ 57. r bortfaller sliindom i ntljiidet, snsoni i ordet sözar, .syster,

som äfven heter suza.

§ 58. c' elideras i nominativ af ordet riiis, riicî', råg, ehuru det

enligt regeln borde der heta rüd'is.

§ 59. 1) t elideras, då det står mellan två vokaler, som icke aro

de ofvan (^ 46^ nämnda; t. ex. påla, kruka, nom plur. (paat) p;1t, nato,

svägerska, nom. plur. naot, cütü, svåger, nom. plur. (ciiiit) eût, jâti,

hingst, nom. plur jait, pâsi (stam pâte), flat sten, nom. plur. pâet, cäsi

(stam cate), hand, nom. plur. cäet, pitä, hålla, praes. piän, jag håller,

praet. (piin") pin, ja£; höll.

2) t efter h bortkastas; t. ex. tahtoa, vilja, praes. tahon, jag vill,

stam ahtere, nom. aher, gäll, pihta, skuldra, nom. plur. pihat, uhtoa,

skölja, praes. uhon, jag sköljer. Men i Herstafviga verber förblir t efter

h oförandradt ; t. ex. luiohtâ, förgäta, praes. iinohtàn, jag jÖrgäter, praet.

iinohtin, jag förgät.

§ 60. n elideras såväl i inljudet som utljudet, hvarvid den före-

gående vokalen, om den icke år lång eller diftongisk, blir förlängd;

1) i inljudet, framför s och i Herstafviga ord äfven framför t; t. ex.

tuntea, känna, praet. (tunsi) tûsi, han kunde, kasa, med i st. f. kansa,
h.

süätä i st. f. siiäntä, hjerla, sèmêta i st. f. sementä, frÖ, af stammarna:

siiame, semene. Men i tvåstafviga ord cjvarstår n framför t oförandradt;

t. ex. unta, sömn, lunta, snö, af stammarna une, lume.

2) i utljudet, öfverallt i nominernas böjnings- och harlednings-an-

delser och äfven i verbets passiv och nominal-modi ; t. ex. gen. kala',
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ß.shf'it^, pall'ai' p;u', uk^I hart /tujutid, gen. plur. kaloje', //sÅ:ci/;s; oponê',
A A A A

/last, oiiiietù', ofycklig, soinisé', matens, söü', dtt dt/ias, soll', det âts, i

sli'illet för: kalaii, pall aiii pj'iiu, Ualojen, oponen, oiinetoii, söiuisen, söün,

sötiu.

Koiisondtiter.s irislcjutnirig. § 61. h. Om i ett verb etter à ome-

delbart följer a, inskjutes mellan dessa vokaler ett h; 1. ex. af s.ni, jagfar,

blir infinitiv icke s;la, utan sàlia, Ja.

§ 62. j. Om på é följer en vokal, som icke är i, öfvergår ê till

i, och mellan detta och den tillkomna vokalen inskjutes ett j; t. ex. wen,

jng förer, InF. "wijil, fora (se § 18).

§ 63. w. 1) Da efter elt ii eller ü t blifvit förmildradt till w (se

§ 54. 2, b), förkortas dessa vokaler till u och ii (§ 17), efter hvilka ett
A A

AV inskjutes; t. ex. usi (stam ute}, rå, gen. (uwé') uwwé', puta, fånga,

prxs. (piiwäu) piiwwän, jag fungnr.

A,

2) Om på o eller ö följer en vokal, som icke är i, förvandlas dessa

vokaler till u eller ii, och mellan dem och den tillkomna vokalen inskju-
A

tes ww; t. ex. jon, jag dricker, sön, /ag dter, få i infmitiv: juwvva,

dricka, süwwä, ätu (se § 18).

§ 64. Konsonant-vidfoginng. 1) Några primitiva ordslammar med

lång utljuds-vokal bilda sin noininativ sålunda, att den långa vokalen för-

kortas och ett s vidfogas till stammen; t. ex. lampa, cirwe, ratli hafva i no-

minativ : lammas, får, cirwes, j'*v/, ratis, ri.sthus (se § 15, 3 och ^ 66. 4).

2) Alledda substantiva abstracta på u (ii) tillägga i nominativ till

stammen ett s; t. ex. Avajagus, brist, ilozus, skönhet, c'öiihiis, fattigdom,

af stannnarna: wajagu, ilozu, cöiilui (§ 66. 7).
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3) DiriiiiiiUivfr pî^i u (üj få i nomitiativ ell lill'lgg al l; 1. ex. iziil,

fader, c ätc iil, im^i^" {^ 66. ").

For 111 I si I* a.

/. Nomen.

§ 65. Likasom i andra finska spriîk är i Woliskau skilnaden mel-

lan substantiv och adjektiv hvarken till lorm eller betydelse strängt be-

stämd; sålunda kan I. ex. wajaga betyda både brist och bristfällig, soja,

både luänne och warm, niärcä både droppe och fuktig, wiha både hat

och bitter. Såväl substantivet som adjektivet nyttja samma ändelser för

bildandet af olika kasus och numeri, och båda sakna de genus-åtskilnaden,

hvilken vanligtvis tlilkännagifves med skilda ord för maskulin och femi-

nin eller uttryckes genom tilläggande af orden mes, mati, nais- (förkor-

tadt af naine', naisê') qvinna, såsom mes-eläjä, person af manliga könet,

nais-eläjä, person af qvinUga könet; foglarnes kön utmärkes medelst or-

den kukko, tupp, kana, hona, såsom: kukko-metso, //Vi'rfe/-/irt/Z(?, kana-metso,

tjäderhona, kukko-tedri, orrtupp, kana-tedri, orrhunn.

§ 66. Hvarje ordstam slutas på vokal, och nominernas stam före-

kommer i de flesta fall ren och obemängd i iiominativ sing. I ett jemfö-

relsevis ringa antal två- och flerstafviga nominer, hvilkas bindevokal är -e

eller en lång vokal eller hvilkas bindestafvelse är -ma eller -me, har stam-

men i nominativ undergått förändringar. Följande äro de fall, i hvilka

stammen i nominativ anträftas förändrad :

\j I de flesta Ivåslafviga stammar med bindvokalen e har denna i

nominativ öfvergått till i (se (i 25. 1) såsom: sörmi, finger, ani, gas, iiori,

ung, sarwi, horn, hvilkas stammar äro sorme, ane, nore, sarwe; ocli om
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biiulekonsoaaiUeii är t, (ifvergår den härvid lill s (se \^ 4(i. 3), såsom i or-

den c äsi, Iland, pâsi, hrctl slån, usi, onitigon, livllkas slainiuar äro : cale,

pâte, îite.

2) I några stammar på -ne lörbytes denna bindeslafveise i nomi-
A A

nativ lill -si, såsom: kâsi, luck, c iisi, nai^p/, läsi, /v,s7f/-. af stammarna:

kâne, c une, laue. 1 slammar på -se deremol öfvergår stammens s i no-

minaliv lill n, såsom opoaê', A/w/, inehminé', menniska, af stammarna:

opose, inehmise (se ^ 53. 2).

3) 1 Herslafviga stammar på -re bortkastas slulvokalen i iiominaliv,

och om konsonanterna äro hårda, försiggår med dem förändring, enligt

förut gifna reglor; sålunda hafva nominaliverna: sözar, syslf/-, wowwar,

/la/Zon, iihar, ju/uer, aher, g«//, uppkommit ur stammarna: sozare, wow-

ware, uhare, ahtere (se ^ 29. 1).

4) Några primitiva ordstammar med lång bindevokal bilda sin no-

minaliv sålunda, att bindevokaleu förkortas och 1 utljudel ett s vidfogas,

hvarigenom bindestafvelsen blir sluten och konsonant-förändringar deri nöd-

väudiga; så har af stammarna: lampa, rikk.4, w^artà, c irwê, rattx, riic î

uppslån nominaliverna: lammas, /i°/', rikas, rlÅ:, warras, steks/)ett, clrwes,

yxa, 1'alis, vistAus, rüis, râg, (se \^(i 15. 3 och (34. 1).
A

5) AHedda och äfven några primitiva ordstammar med é eller ë lill

bindevokal förkorta denna och erhålla slutaspiralion, hvarvid konsonant-

förändringar i stammen ega rum; af stammarna : site, rakë, iilê, ehtê, kurlê

blir nominatlv : sie', band, rage', hagel, üle', grädda, ehe', grannlåt,

kurre', d'6j\ (se \ 15. 3j.

6j I stammar på -lise förkortas denna ändelse i nominativ lill -s;

af pelohse, iwuhse, arjahse, jänehse uppslå nominaliverna: petos, bedrä-

geri, iwus, hårstrå, arjas, borst, jänes, hare (se § 29. 1).
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7) Afledda siibslaiitlva abstracta pâ u (ii) i'ifvensoin diminutiver på

u (Ü) tillägga i iiominadv till stammen, de förra ett s, de sednare ett t
;

t. ex. af stammarna: c'öühü, ilozu, wajagu blir nominativ: c öiihiis, fat-

tigdom^ ilozus, skönhit, Avajagus, hrist, och af stammarna: c ätc ii, izii

nominativerna : c ätc ut, vagga, iziit, J tider (se ^ 64. 2, 3).

8) I flerstafviga stammar på -ma och -me bortkastas denna ändelse

i nominativ och den nästföregående vokalen förlänges, hvarvid äfven kon-

sonant-förändringar inträffa; sålunda bli af stammarna: wöiteme, särpime,

iceme, wottime, onuettoma nominativerna: w^öd ê', smörja, sarwî', sof-

vel, icê', tandkött, wJtî', nyckel, ônnetô', olycklig (se ^^ 22 ocli 60. 2).

A. Deklination.

§ 67. Nomineruas böjning i Wotiskan sker genom tvänne nu-

meri, singular och plural, hvardera med 12 kasus. Dessa kasus och de-

ras ändelser äro följande:
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<^. (J8. Vid eU ortls böjning lilliiggas dessa îindelser lill ordstam-

ineti sadan den framslår enligt ^ 66 och med de l'örandringar, som enligt

förut gifna regior kunna vara nödvändiga. I allmänhet hör om dessa än-

delser anmärkas, att deras slutvokaler mycket ofta eJideras, hvilket isyn«

nerhet är fallet med infinitiv's, inessiv's och allaliv's ändelser, som i sin

helhet förekomma endast i poesi och i slutet af en sals.

§ 69. Nominativ i sing., som Icke har någon bestämd ändelse, ut-

göres af ordstammen, som här förekommer antingen i dess ursprunglighet

eller förändrad (enligt ^ 66).

^ 70. Genitiv's i sing, ändelse är i Finskan -n, tillagdt till ord-

stammen. Att detta varit fallet äfven i Wotiskan synes deraf, att binde-

konsonanten i genitiv är underkastad de vanliga förändringarna i sluten

bindestafvelse, oaktadt denna stafvelse i Wotiskans nuvarande genitiv icke

kan anses för sluten. Delta -n har neml. blifvit bortkastadt och bindevo-

kalen förlänges, om den är kort ; om den deremot är lång eller om bin-

destafvelsens vokaliska element ntgöres af en diftong, förblir den långa vo-

kalen eller diftongen i genitiv oförändrad; t. ex. kala, ß.sk, gen. kala', pu,

trcid, gen. pu', täi, hin, gen. täi'. Ur genitiv's i plur. ändelse bortkastas

t 1 två- och flerstafviga ord, af orsak, som i följande ^ närmare angifves.

Endast i enslafviga ord och i de tvåstafviga, hvilkas slam i nominativ är

förkortad enligt § 66, inträffar mellan föregående diftong och ändeisens t

den sammansmältning, som finnes beskrifven (i 46. 2. Dessa såväl som

andra förändringar af denna ändelse skola på sitt ställe anföras. >
'.!•".

^ 71. Infinitiv's ändelse -la förkortas till -a, då den lägges till

tvåstafviga ordstamtnar med enkel bindevokal, t. ex. linlu, fogel, inf. sing.

.:,
i

., ,: 4
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lintua. Orsaken hiirllll bör sökas i den egenhet hos språket, att ef låta en

sednare stafvelse i ljudstyrka öfvertralFd den föregående. Om t. ex. infi-

nltiv's ändelse 1 sin helhet blifvit lagd till fören/inuida stam lintu och in-

finitiv af detta ord skulle heta lintuta, vore sista stafvelsen fullkomligt lika

stark som den mellersta, och blefve genom den eufoniska accenten, som

hvilar på denna slafvelse, i sjelfva verket starkare än den förra. Men då

detta strider emot språkets genius, förlorar ändeisen här sin konsonant och

infinitiv af det ifrågavarande ordet blir sålunda lintua. För samma ända-

måls uppnående eger Wotiskan äfven ett amiat medel, som ej förekom-

mer i dess systerspråk Finskan. Infinitiv's ändelse blir neml. oafkortad

tillaad till stammen, men för att gifva andra stafvelsen större styrka än

den sista eller ändeisen har, blir bindevokalen förlängd, och det beror helt

och hållet af den talandes godtycke, hvilkendera formen han vill begagna.

Sålunda kan infinitiv af orden lintu, kala heta antingen: lintua, kala eller

lintuta, kalàta. Deremot kan detta icke inträffa i en-, tre- eller flerstaf-

viga ords sing., i hvilka harmonin mellan stafvelserna genom infinitiv's

hårda ändelse ej konmier i fara. I plural bibehålles infinitiv's ändelse

ofärändrad uti enstafviga och en del af tvåslafviga ord, men i en annan

del af de tvåstafviga och i alla fierstafviga bortkastas denna ändelses t.

Vi skola på sitt ställe uppgifva dessa olika förändringar af infinitiv's

ändelse.

j 72. Illativ's i sing, ändelse för enstafviga ord är -h- jemle den

vokal upprepad efter -h-, som närmast föregår detsamma. V id tilläggan-

det af denna ändelse förkortas ordets långa vokal, och om denna är u,

iår ändeisen icke u, utan ö; sålunda blir illaliv sing, af må, jord, so,

kärr, b, natt, maha, soho, öhö, men af pu, träd, su, mun, blir den puhö,
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suho. Jemie denna e"na ändelse för de enslafviga ordens illaliv sins.

kunna dessa ord beljena sig af den, som tvä- och llerslafviga ord nyttja i

denna k.isus. Denna ändelse är -se, vid hvars lilläcgande till stammen

bindevokalen förlänges, om den icke redan fornt är iang, i hvilket fall

den blir oförändrad; I. ex. af lintu, /%''V, kiija, ^nUi, pähc'inä, iiol, kal-

tila, gryta, sie (stam site), Imnd, lammas (stam lam]).'!), fur, hlir illaliv

sing.: lintnse, kujase, pälicinäse, silëse, lampâse. Denna ändelse antaga nu

åfven de enstafviga orden, i det de betrakta sin förut vunna enkla illativ

för stam och förlänga dess utljuds-vokal framför den nya ändeisen; så-

lunda kunna de ofvanföre uppräknade enstafviga orden jemte de dervid

anförda enkla illativerna äfven hafva formerna: mahàse, sohôse, öhöse, pu-
A A

hose, suhuse, utan att denna nya form medför någon modifikation i bety-

delsen. Prof på en sådan ändeisens dubbelhet hafva vi redan i föregå-

ende ^ anfört, och vi skola äfven framdeles komma i tillfälle att ådaga-

lägga Wotiskans böjelse för fördubblade ändelser. Illativ's i plur. ändelse

lögas till alla slags stammar utan andra förändringar än de framför plu-

ral's i.

§ 73. Alla öfriga kasus-ändelser förblifva ständigt oförändrade,

med undantag af den elision af ändeisens utljuds-vokal, som omtalas
j

68. Denna elision är äfven orsaken dertdi, att 1 ord med kort bindevokal

bindestafvelsen i inesslv, adessiv och allativ anses vara sluten och deri fö-

rekommande konsonanter förändras, ehuru ändelsernas konsonant i dessa

kasus ar enkel och således icke sluter stafvelsen; ty genom bortkastande

af ändeisens utljuds-vokal öfvergår denna konsonant i sjelfva verket till

bindestafvelsen och görande denna sluten förorsakar den ifrågavarande

konsonant-förändring. Då ändeisens eliderade vokal sedermeia någon
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sång âterstâlles och bindestafvelsens egenskap af sluten sålnnda upphör,

försummar sprakeL dock alt återställa de förundrade konsonanterna i deras

ursprungliga skick, en företeelse, som ilfven antriilfas i Finskan. Sålunda

borde inessiv af de wotiska orden: kukko, tupp, cäpp;'!, graßulle, nåttii,

trasa^ heta: kukko-za, capp:i-zä, nättii-za; men då åndelsens vokal bort-
A

fallit, kommer den att heta: kuköz, c äpäz, nätiiz, och då denna vokal se-

dermera återstalles, förblir den dock: kukoza, cäpåzä, näliizä.

§ 74. Betydelsen och bruket af dessa kasus ar alldeles lika med

de olika kasusformernas betydelse och bruk i Finskan, hvarföre det torde

vara onödigt alt hilr upprepa allmänt kända saker. I förbigående må näm-

nas, alt bruket af essiv i W~otiskan är vidsträcktare än i Finskan; så heta

t. ex. de finska satserna: hän kaasi klasin täyteen vetta, han gjöt glaset

fullt med vatten, pane piippu täyteen tupakkaa, stoppa pipan fall med

tobak, på Wotiska : tämä w^aloi stokana' täiinnä wettä, pane trubka täiinnä

tabakkata. Adessiv's betydelse åter är inskränktare än i Finskan, |ty "Wo-

tiskan uttrycker ej med denna kasus medlet, hvarmed något uträttas. För

detta ändamål beljenar den sig af samma utväg som Estniskan, neml. ge-

nitiv med postpositionen kâsa, med, förkortad till kâ; t. ex. tämä loi c ir-

w^e' kâ, han slog med yxan, på Finska: hän löi kirveella; miä wäitin

ölkaj kolmê' oposê' kâ, musa', allî' ja gnied.T kâ, jag släpade halm med

tre hastar, med den svarta, den gråa och dm iniiiia, på Finska: mina

vedin olkia knlmella herosella, mustalla, hal/illa ja ruskealla. Man har

i Estniskan ansett denna partikel för en kasus-ändelse och af den der-

med förenade genitiv gjort en kasus instrumentalis, oaktadt denna sam-

mansättning är alltför mekanisk för att förtjena namu och värdighet af

kasus. -i;."''!
UillOrUO/l



if'oliah GraininalU:. îifl

^ 75. Utoin olvaii anförda kasus finner man bland partiklarna, räkne-

orden (se »j 90) och i vissa talesätt spårat" instruktiv; l. ex. ni' och neniu',

fia, kui', huru, .uhoni, instruktiver i pku". af pronomineiiia se, (obr.) ku;

roliga' eller rehg;!', mycket^ wîsî' rubli', umkiinir Jciu rub<'l, pall ai' cäsi,

med blotta liättderna, o. s. v. Men som bruket af denna kasus har-

utöfver icke förekommer i språket, hafva vi från vår kasus-förteckning

uteslutit densamma.

§ 76. Såsom af ofvaii meddelade förteckning redan synes, är

plural's tillägg ett -i, som föregår kasus-ändelsen, utom i nominativ, som

liar ett -I, lagdt till ordstammen.

^( 77. Deklinationen i Wotiskan är en, men för bättre öfversigts

skull hafva vi, i öfverensstämmelse med hvad som sker i linska gramma-

tiken, indelat nominerna i sex klasser, hvilka grunda sig på bindevokalens

olika beskaffenhet och förändringar.
, ^

§ 78. Första Kl a s a en.

Enstafviga ord.

I denna klass qvarstår inflnitivernas t, men geniliv's i plur. t im-

dergår den ^ 46. 2 beskrifna saininaiismältuingen med föregående diftong.

Ordstammens långa vokal förkortas framför plural's i (§ 15. 1) och äfven

framför illativ's ändelse (§ 15. 2), men om ordets vokal är i, förblir den

oförändrad, hvilket äfven är fallet med en sådan i ordet förekommande

diftong, livars sednare vokal är i. Exempel: mît, Jun/, so, Åtir/; pu, tråd,

lä i, /us.
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§ 79. Andra Klassen.

Ord, som hafva oföränderlig bindevokal (i, u, ii).

I infinitiv sing, och geniliv i plural bortkastas t, men qvarstår i

infinitiv plur. uti ord p?i -i, hvareniot det i ord pä u och ii kan qvarslå

eller bortkastas. Exempel: sîli, igelkott, lintu, /o^«?/, wäwii, svåger.

S i n g u 1 a r.

Nom.
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Adess.
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Adess.
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vokalen e (§ 29. 2). I inf. plur. bibehålla en del tvåslafviga ord I, en

annan del bortkastar detsamma, hvilket afven alla flerstatViga göra. Afven

i genit. plur. bortkasta alla till deinia klass hörande ord dess t. Om bin-

devokalens förändringar se \ 25.

I denna klass böjes en mängd ord, hvilkas stam i nomlnativ lidit

större eller mindre förändringar, och hvilka finnas uppräknade under § 66.

För att bättre åskådliggöra alla de vid böjningen i denna klass in-

träffande förändringar, meddele vi här följande exempel : ciwi, uten^ sormi,

finger, opone', häst, nhar, jujver, Iwus, hårstrå, w^dd ê', smörja.

Singular.
Nom.
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Iness.
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Allativ lehole lehtaile

Essiv lehtotia lehlaina

Translativ lehohsi lehlaihsi

Abessiv lehotta lehlaitta.

') vanligen: lehtaj.

§ 83. Sj e t te Klassen.

Oicl , som hafva slutaspiration.

Den aspiration, hvavom Ii/ir är fråga, förekommer endast i nom.

sing, och i'ir af två slag, antingen l:o en hastig tillslutning af den luft-

ström, som varit nödig för uttalandet af den sista vokalen, hvarvid ett

knappt hörbart h uppkommer, såsom i orden : üle', grädda, rage', hagel,

wene', hät, eller 2:o ett s, hvartill aspirationen i en mängd ord förhård-

nat, såsom i: ratis, visthus., lammas, får, kaU'is, dyr. Båda fallen hafva

det gemensamt, att aspirationen uppkommit på bekostnad af stammens

långa iitljuds- vokal, som blifvit förkortad. Bindestafvelsens tillslutning

och bindekonsonantens till följe deraf skeende förmildring äro i båda fal-

len föranledda af slutaspirationen.

Iidinitiv's i sing, ändelse -ta lägges omedelbart till stammen sådan

den förekommer 1 nominaliv, hvarvid i ord af det 2:o omnämnda slaget

denna ändelses t framför s öfvergår till s (se \ 51. 3); deremot i ord,

som höra till den i l:o anförda klassen, öfvergår slutaspirationen framför

* inlinitiv's i sing, ändelse till t, om bindekonsonanten är I, i alla öfriga

fall öfvergår den till h; t. ex. af sie', band, kue', inslag., ehe', grannlåt,

hvilkas stammar äro: site, kuté, ehtê', blir infinitiv sing.: siettä, kiietla,

eheltä, men af wene', bât, üle', grädda, tev\ve\ fri.tl-, blir samma kasus:

wenehtä, iilehtä, terwehtä. I inhnitiv plur. bibehålies ändeisens t; men i

genitiv plur. bortkastas det i alla andra ord än de på -as, i hvilkas geni-
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tiv pliir. den
Ç

med föregående

följande exempel

J. Jhlqvist

46. 2 beskritna sammansmältningen af det förmildrade t

difton<r eaer mm. Dessa förändringar ses tydligare af

: ehe', grannlåt, iile', grädda, ratis, visthus, armas, kar.
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Allât.
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föirtndiiiig eger rum, såsom 1 (saas) sas, den hnndradt-, af sala, hundra.

1 de öfriga kasus li'gga ordiiiiigslaleii till stammen ett -ttoma (-ttöma);

t. ex. kolmas, wies hafva i genitiv: kdlmatlomâ', wiettömä', iness. köl-

matlömaza, wiettömäzä, plur. nom. kolmattomat, wiettomät, iness. kolmat-

tumiza, iviettömiza, o. s. v., men inf. sing, har regelrätt ur stammarna

kolmas, wies : kolmatta, "wîelta.

j 89, Af dessa enkla räkneord bildas de öfriga genom samman-

sättning, på följande sätt :

Grundtal;

11. ühstos S amatta

12. kahstoss amatta

13. kölmlos s amatta

14. nellätoss' amatta

15. wislos s amatta

1(3, kustos s amatta

17, sei tsêtoss' amatta

18, kahehsâtos s amatta
A

19, ühehsätos s amatta

20, kahs' cümmetä

21, kahs' cümmet' ühsL

29. kahs' cümmet' ühehsä

30. kölm' cümmetä

40. neU'ä cümmetä

50, wis' cümmetä

60. kîis' cümmetä

70, seitsê' c ümmelä

Ordninçstal:

ühstos S amas

kahstos s'amas

kölmtos's'amas

neUä tos s'amas

wistos's'amas

kustos's'amas

seitsêtos s amas

kahehsâtos' s' amas

ühehsätos s amas

kahsc ummês

kahs'-c ummês-esimenè'

kahs'-c ümmes-ühehsämäs

kdlm'-c'ummês

nellä-cümmes

wis'-c'ummês

kiis'-c ummês

seilsè'-c ummês

Ö
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80. kahelisà' c iimmêla
A

90. iihehsa' c iinimêu'i

101. sara ühsi

200. kahsi sntâ

300. kühne satà

2000. kahsi tuhatta

5000. wîsi tu ha (ta

kahehsâ'-c uiiimès

ühehsä'-c ummès

sata-esiineriê'

kahsi-sàs

kôlme-sâs

kahs'-tuhattonias

wîs'-tuhalloinas.

Ordet toss'amatta i talen mellan 10 och 20 är inf. sins. af tossa-

mas (analogt med det finska toistas i de dialektvis förekommande: yksi-

loistas, den elfle, kaksitoistas, den to/jtn^ o. s. v.), och sålnnda hela t. ex.

11, 12 i A^ otiskan msprnngligen: iiiisi tos s amatta c ümmetä, kahsi tos-

s'amatta cummêti'l, ordagrannt: 1, 2 af del andra tiuta/et. Af talen un-

der 100 dekllneras utaf de n)ellan tiotalen belägna endast det mindre talet,

I. ex. iihele tos samatta, ät elfvn, kahs' c iimmét' ühehsältä, af tjii^onio,

kahelisà' c iimmét' nelläzä, / åttiofyra; hvaremot i de jemna tiotalen,

hundratalen och de mellan dessa liggande hvarje i sammansättningen in-

gående ord böjes, t. ex. wiessä c iimmenessä, ///• fenilin, kahela sala, hos

Ivdlinndra^ kolmela sala kuela c iinnnenelä kahehsamala, kos trehundra

sextioåtta.

^ 90. Af grundtaien lörekonnna ännu älVea instruktiver, af hvilka

instruktiv siug. sfisom i Finskan är alldeles lika med genitiv, alltså: uhé',

kahé', kulmê', iiellä', o. s. v. och inslrukliv pliir. ändas pfi i' (i Finskan:

in), med de vanliga förändringarna af bindevokalen framför i, således:

ühsi', kahsî', kolinî', iielir o. s, v. Instruktiv sing, har i delta fall bety-

delse af geiiiensaut/K I; t. ex mö assusimma lélä mö kölme', vi gingo

lângsiued i-ctgen, tre td/saiiirna/'s, kahéko lö ropa' soilla? tflo ni pä tu-
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tiutnnn luunl iipp grdlpn? — Instruktiv pliir. har betydelse af iiiige/àr-

lighet, och nyttjas således i sådana fall, då andra språk bruka pr.Tposilio-

nen oini-r/i/g; t. ex. kasenna talwena ewat jaAVOt mahsa linnaz kui kolmî',

uell'î' rubl'î', i lieniia vinter kosUtr idce iKJiifet i slaih^ii (nenil. St. Pe-

tersburg) mer un omkring 3, 4 rubel.

^ 91. IlAirter betecknas i Woliskan på saiunia s;'ilt som i Finskan

med poli, ià/V^, halft, och iuhuiliv sing, af det ordningstal, som ar när-

mast öfver det hela i det tal, som skall betecknas; således: \ poli, l^

poli tüissa, 2.', pùli kolmatta, 3J poli nell ;itt"i, o. s. v. Af dessa ord bö-

jes endast det förra, såsom : polessa neH'älta, ur 3,^, polelta kahehsamatta,

af 1\. — \ heter kolmas osa, \ cetwerl eller c etwertakka. Andra bråk

känna ej Woterna.

^ 92. Då priset för något i Finskan anges med adessiv (t. ex.

oslin kolmella ruplalla, viidellä kymmenellä kuudella kopeekalla, jdg köpte

iör 3 rub. bK) kop.), liar Wotiskan blott del ord i adessiv, som sä<ier, af

hvad slag priset är, men talordet står i genitiv; så lyder ofvanstående i

W otiskan: dssin kolmc' ruplala, Aviê' ciimmenê' kuê' kopêkala, en egen-

het, som kan förklaras endast derigenom att adessiv här är en Fennicism

och i dess ställe bör stå den. Finskans adessiv motsvarande sannnansätt-

ningen af genitiv med kà (se ^\ 74), således det nyssanförda exemplet lyda:

ossln kolmé' rupla kâ, 56 kopêkà' kâ.

D. Pronomen.

Pronominerna äro i Wotiskan af följande slag.

O 93. Personalui: miä, jug, siä, r///, tämä, him, mö, vi, tö, ni,

iiämä, de. Deras böjning är följande:
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y 94. Demonutrativa: se, den der., kasse, den här, denne. De-

klination sker som följer:

Singular.
kasse

kasé'

kasta

kassena

kasessa

kasse

kasela

kaselta

kasele

kasenna

kasehsi

kasetta

^ 95. Relativa: c en, hvilken, kumpa, hvilken, mi, hvilken, hvcid.

Deras böjning sker på följande sätt :

Singular.

Nom.
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mer och mer i aftagande. Sådana sufflxerna för del närvarande anträfFas

i delta spräk, ;uo de:

1) -al, min, hyilken, om ordstammens Bindevokal är e eller i, för-

kortas sålnnda, att i elideras och n (enligt § 60, 2) bortkastas samt denna

blndevokal förlänges; t. ex. min duk, mm hast lieta : (rältini, oposeni,

rättin, oposen) i'ätli, oposê.

2) -si, din, vanligen förkorta dt till -s; t. ex. lintusi eller linlns,

din fogel.

3) -sa (-sä), gemensam för 3:dje personen i singular och plural,

med betydelse af hans, sir/, derns. Det possessiva begreppet ultryckes

ömsom med denna suffix och med en, det Finska -h-n motsvarande, för-

längning af det ords ntljuds-vokal, hvartill snffixen hör. Om denna vokal

redan i sig sjelf ärlång, då kan endast suffixen -sa (-sä) komma i fråga.

Exempel: naisesa eller naise, sin hustru^ naiselesa eller naiselé, ät sin hu-

slrit^ naisettasa eller naisetta, utan sin hustru; lampâsa, sin eller deras

f(u% kal.'îsa, ef .sin. eller digras ßsh. Den nämnda vokal-förlängningen i

stället för 3:dje personens suffix undvikes dock så snart någon förvexling

med l:sta personens sammandragna suffix är att befara.

4) för l:sta personen i plural finnes ingen egen suffix, utan nytt-

jas 1:sta personens i singular suffix äfven till betecknande af begreppet

vur; t. ex. (2:dra versen i 20 stycket af de här meddelade sångerna)

meri med'ê' owwezani, hnfvet dr pä vår gärd; mö lähetimmä nålset

eneni iessä molsase, vi skickade /instrurna i stället Jiir oss sjelfva till

godset.

5) -no (nö), edi^r., t. ex. poikano, eder son, rätlinö, eder duh,

poigaleno, åt eder so//., rätizänö, i eder dut
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\ 9y. Vida olïare i'iu |j3 ofvanbeskrifvet satt förekomma dessa sui-

iixer i förening med adjektivet oma, egen^ hyilket da antager betydelse af

den persons possessiv, hv.irs suf/ix är detsamma vidhängdt, och förblir

sjelft indeklinabelt. Följande exempel upplysa, närmare detta förhallande:

jag håller bröllopp åt min dotter^ miä piän pulmöj omani tüllärele; gif

Jidfrii ât dina hästar^ anna kagroj omasi oposiie; han slår sin hustru,

tama löb omasa naissa; vi skära råg med våra skaror, mö riiissä jii-

tämmä omani sirppié' kà; ni åken med edra hastar, tö ajatta omano

oposle' kà; de köpa foder för sina kreatur, nämä ossawat kormà omasa

s iwatoile.

^ 99. Reßexivn äro ihse och ene, båda med betydelse af sjelf.

Ihse förekommer ensamt endast i nominativ, i alla andra kasus bifogas

dertill ene, hvilket far böjningsändelseriia och som åter ej förekommer i

nominativ. 1 betydelsen sjelf anträffas i de öfriga kasus ene vanligen en-

samt, och då sjelf siM- såsom ett personelt pronomen, får ene i dessa kasus

den ifrågavarajide personens suffix; t. ex. ät mig ''jelf, enelleni eller

enellé; af eder sjelfva, enellänö; hos dem sjeljva, eneläsä eller enellä.

IJetta ord, hvaraf plural är lika med singular, böjes på följande sätt:

Nom. Ene

Gen. Enê'

Inf. Entä

Iness. Enezä

Elat. Enessä

lllat. Enése

Adess. Enelä

Abiat. Eneltä
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Allât. Eiiele

Essiv. Eiieiiiï

Transi. Enehsi

Abess. Enetlii.

Nästan i samma form och med samma användningssätt förekom-

mer detta ord i Estniskan. Dess tillvaro är lika sjelfständig och dess ur-

sprung lika svårförklarligt som hvarje aujiat primitivt ords. Alt härleda

det från sufflxen -sa (i Finskan dialektvis -nsa}, såsom Ahrens gör i sin

Grammatik der Ehstnischen Sprache § 118, är alldeles ovelenskapligi, ty

på ett sådant förfaringssätt skall man hafva svårt att finna exempel i de

finska språken. Tvertom kan det ännu uppvisas, att de flesta såväl böj-

nings- som aflednings-ändelser uppkommit ur verkliga ord, som ännu äro

förhanden, och sålunda är det äfven högst sannolikt, att den nämnda suf-

lixen har i W otiskan sitt ursprinig i ordet ene och i finskan i dess mot-

svarighet hän (han), Iivilken lorni för 3:dje personens suffix i det sist-

nämnde språket också är vida allmännare än -nsa (-nsä). Att pronomen

hän, /^«//, i Finskans veslliga dialekter har reflexiv betydelse, synes bland

annat af många ställen i den finska bibelöfversättningen.

\\ 100. Indefinita: monikas, någo/i, mû, e/i ai/na/i, mokoma, en

sådan, nolepat, båda, sama, densarmne, defsanuiia, iihsi, detsamma-,

koikki, oll, kôikêlainê', allehanda, mJnélaine', mångahanda, joka, hvarje,

eb cencäi, Jngen, eb micäi, intet.

Monikas, gen. mouikkâ', mokoma, gen. mokoma', sama, gen. sama',

kôikêlainê', gen. koikêlaisê', monêlainê', gen. monêlaisè', böjas regelbundet

7
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1 den klass, hvartill livarje af dem enligt sin bindeslafvelses beskalFenhet

hörer. Mû deklineras i första klassen, med nndantag af genitiv plur., der

det har munne'. Nulepat /ir ett komparativ pä samma sätt som det mot-

svarande finska molemmat och deklineras såsom llerstafviga komparativer.

Ühsi i betydelsen af det.sam ma böjes endast i singnlar, för öfrigt regel-

bundet. Köikki, gen. köiké', böjes såsom ett nonien på -e, med undan-

tag af nominativ plur., som det har lika med nominativ sing. Juka är

indeklinabelt. Uti eb cencäi och eb micäi är stafvelsen cä (äfven ka, i

Finskan ka, kä) en numera betydelselös anhangspartikel och i uti slutet

är det förkortade ki, som stärker negationen. Dessa ord böjas regelbun-

det, sålunda att c en och mi deklineras och cäi efterhänges. Endast infi-

nitiv gör häri ett undantag, i det den bortkastar enklitlkan cä och anta-

ger dubbel ändelse, den ena framför, den andra efter partikeln -i, alltså:

(ce-tä-1-tä, mi-tä-i-tä) c etäitä, mitäitä.

//. Verbet.

^ 101. Verbets slam fuines i sin renhet uti den nekande konju-

gationens praesentativ ; t. ex. af siiwwä, <ita, tulla, komma, nekande prae-

sentativ: (en, et, eb, o. s. v.) sö, tule, stam = sö, tule. Men dä verbets

utljuds-stafvelse i den nekande praesentativen anses sluten, aro alla förän-

derliga konsonanter i denna forms bindestafvelse underkastade förändrincar.

som förut blifvit beskrifna; söker man stammen för verber, i hvilkas ne-

kande prœsentativ en sådan konsonant-förändring egt rum, bör man endast

återställa de förändrade konsonanterna i sitt ursprungliga skick, och stam-

men är funnen, t. ex. af wötta, taga, öita, skota, nekande praesentativ :

(en, et, çb, o. s. v.) wo ta, od a, stam - wötta, öita.
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§ 102. Konjugationen i Wotiskan är tvåfalldig, jakande och ne-

L-tiinle, t. ex. wJtan, wotal, wotab, ja^, du, han tager, en wöta, et ivota,

eb wöta, jcg, du, han lager icke.

§ 103. 1 läran otn det llnska verbets modi och lempora herrskar

ännu stor förvirring genom de många olika uppställningar och benämnin-

gar, olika författare deri infört. Vi vilja här begagna den ordning och de

benämningar, al hvilka Lönnrot betjenar sig i sitt arbete: Oni det Nurd-

Tschudiska xpråket (Helsingfors l8ô3). Wotiskans modi blifva sålunda

följande: praesentativ, praeteritiv, indehnitiv, konditional, imperativ, sub-

stantiv, adjektiv. Med undantag af den sistnämnda, som har två tider:

den oförllutna och den förllutna, hafva dessa modi blott en tid, neml. den

oförflutna.

§ 104. Praesentativ har ingen ändelse, utan läggas här persons-

ändelserna omedelbart till stammen; t. ex. tulen, jag koiumer, wottaAvat,

de taga.

§ 105. Prifleritiv's tillägg till stammen är -si, som i en del ver-

ber blir -i. Framför detta i undergår stammens utljuds-vokal de förän-

dringar, som förut blilvit uppgifna; t. ex. puhun, yV/g^ blåser, prœteritiv

puhusin, yr/g blaute, s;ni, jag Jär, praeteritiv sain, jag fick.

§ 106. Indehnitiv lägger till stammen ändeisen -ne, hvilken de

enstafviga verberna, egendomligt nog, fördubbla, och h vars konsonant ef-

ter beslägtade konsonanter undergår förut uppgifna förändringar; t. ex.

wötan, jag tager, indehnitiv vrottanen, jag torde taga, wajellan, jag

byter, indef. w^ajeltanen, jag torde byta, sön, jag äter, indef. sonenen,

jag torde ala, tulen, jag kommer, (tuleneu, tulnen) tullen, jag torde

komma.
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§ 107. Roiiditioiiars tillägg är ändelse« -isi, hvilkeii äfveii blir î

euslatViga verber fördubblad till -isèsi; I. ex. kannan, yag bar, konditional

kantaisln, jn^ .skulle bära, imen, jag siiger^ kond. imeisin, jag akulle su-

sa, ennählän, jun andas, kond. ennähtäisin, jag skulle andas; jcui, yag

dricker, kond. joisèsin/y'ag- skulle dricka, yvèn, Jag JÖrer, konå. weisesin,

Jag skalle fura.

§ 108. Imperativ fogar till stammen ändeisen -ka. Dock är denna

ändelse i imperatlv's 3:dje person såväl i singular som plural förbytt lill

den i Finskan förekommande modus rogativ's ändelse -ko, hvilken för-

blandning af dessa äfven till betydelsen ganska nära beslägtade modi dia-

lektvis förekommer ocUså I det sistnämnda språket. Vidare är om Impe-

ratlv's ändelse I Woliskan att märka, att den I dagligt tal sällan före-

kommer i 2:dra person singular, ulan begagnas här den nakna stammen

sådan den förekommer I den nekande konjugatlonens praesentatlv. Detta

är äfven fallet I Finskan, meq dialektvis förekommer anförda ändelse 1

detta språks 2:dra person Imperat. (t. ex. annaka 1. annakka, gif du), an-

dra dialekter åter liafva I stället för denna ändelse en mycket stark aspi-

ration (^anna, gif du, låter I savolakska dialekten nästan som annak^, och

i de här meddelade woliska sångerna träffas den äfven ull Ifrågavarande

2:dra person sing. af Imperativ. Del är således alt förmoda, alt den först

I en sednare tid bortfallit från delta slälle, helst den ännu såväl I Fin-

skan som i Woliskan anträffas I 2:dra person plur. af denna modus,

hvaresl persons äiidelsen, som med densamma sammansmält, gjort dess

vokal lång.

$ 109. I substantiv, ehuru I Woliskan mycket fattigare än I Fin-

skan, förekomma 4 olika ändelser, nenil. 1 ) -ta (-tä), livars konsonant är
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underkastad åtskilliga förändringar, som framdeles på sitt ställe skola an-

gifvas; 2) -te, hvari konsonanten likaledes nudergår förändringar; 3) -ma

(-mä), och 4) -minê'(-misè'}, ändelse för det abstrakta snbstantivnm ver-

bale, som bildar öfvergången från verbet till substantivet, böjes genom alla

kasus och hvaraf endast inf. sing, och adess. sing, i förening med 3:dje

personens possessiv-suflix omedelbart höra till verbet. Följande äro de

böjningsformer, som förekomma med dessa ändelser t. ex. af verberna :

sön, ja^ åter, tulen, j(ig kommer, akkân, jag /lugger:

1) Infinitiv: siiwwä, äto, tulla, kumnia, akata, hug^i>a.

Translativ : siiww^ähsi, tidlahsi, akatahsi, //// att åta, komma, hugga.

2} Inessiv: siivrwezä, tulleza, akateza, ander ätandet, kommandet,

huggandet.

sömäzä, tulemaza, akkâmaza, i äta, komma, hugga.

sömässä, tidemassa, akkamassa, frun att äta, komina,

hugga.
A A

sömäse, tulemasa, akkâmàse, //'// alt äta, komma, hugga.

sömättä, tulematta, akkâmatta, utan att a ta, komma,

hugga.

sömissii, lulemissa, akkamissa, alt ata^ konuna^
^^^^gS^^*

A A

sömiselä, tulemisela, akkàmiselà, just i begrepp att äta,

komma, hugga, (i Finskan: syömäisillään, tulemaisillaan,

hakkaamaislllaan).

^. 110. Adjektiv förekommer både i den oförHutna (praesens) och

i den förflutna (perfectiun) tiden. Den förras tillägg är -Ava, t. ex. af

wotan, ;ag tager, adj. pras. wdttawa, tagande, den sednares -nu, w^ot-

tanu, som tagit.

3)
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L 111. Persoiial-andelserna för de 4 första modi aro foljaiide :

Singular. Plural.

1. -Il -mma (mina)

2. -t -Ua (ttä)

3. -b -wat (wat).

I praeteritiv och konditional har 3:dje personens i sing, ändelse

bortfallit och modus-slaminen star här naken. I imperativ har 2:dra per-

sonens i sing, personal-ändelse jemte modus-ändelsen likaledes gått förlo-

rad' 1 de öfriga personerna har den lörra sammansmält med den sednare

och modus-ändelsens vokal har till följe deraf blifvit förlängd, en förete-

else som förekommer t. ex. i Finskans 3:dje person praesent. (^tulee 1 stäl-

let för det ursprungliga tuleb). Substantiv's och adjektiv's flesta former

kunna i likhet med öfriga nominer erhålla possessiv-suffixerna; t. ex. siiw-

-wähseni, /o> mig ott äta, egentligen: //// mitt att äta, siiwwezäsi, me-

dan du åter (eller ut), egentligen: i ditt dta, sömättäsä 1. sömättä, utan

att han äter (eller util^, egentligen: utun hans {sitt) ata, o. s. v.

ft 112. Något egentligt passiv, sådant det förekommer i de indo-

oermaniska språken, har Wotiskan lika litet som de andra språken af

Finsk stam. Det som i dessa språks grammatik blifvit kalladt passiv är

egentligen en impersonel aktiv konjugation, som äfven låter förena sig

med de vanliga objektskasus; t. ex. minua löli, man tilog mig. Dess all-

männa tillägg till verbets stam är -ta (-tä), hvilken ändelse i några fall

åstadkommer förändringar 1 stammen, framför prarteritiv's ändelse sjelf

förlorar sitt a och i praesentatlv låter sitt t undergå alldeles samma

förändrintjar , som t undergår i infuiitiv af modus substantivs' första

form.
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\\ 113. Modus-tilli'lgget i passiv i'ir för pneseulativ elt -s, uppkom-

niel af -sse (-lise) ocli motsvarande Eslniskans -kse ( = s). Pr.i'teritiv's

motliis-tillägg är ett -tî, sammandraget af tie, livilkeii form förekommer i

(le här meddelade sångerna. Iiidefiniliv fogar elt -nes till stammen, kon-

ditional åter ett isi, likaledes sammandraget af isie. 1 imperativ och sub-

stantiv samt pra-sens af adjektiv begagnas aktiv's böjnings-ändelser, per-

fectum af sistnämnda modus lägger till stammen ändeisen -tu eller -tii

(-ttu I. -ttii).

^ 114. I likhet med nominerna fördela sig verberna enligt sin

bindevokals beskaffenhet i följande fem klasser.

A. Jåkande Konjugation.

§ 115. Första Klassen.

Enstafviga verber.

Prarteriliv's tillägg i denna klass är förkortadt till -i, vid hvars till-

komst den långa bindevokalen blir förkortad och bildar diftong med detta

i, hvarvid o och ö öfvergår till o. Indefinitiv's och konditional's ändelser

äro fördubblade. Konsonanten t bortfaller i infinitiv af substantiv's första

form, i inessiv af dess andra form och i pra-sentativ i passiv, hvarvid de

förändringar med stammen inträ/fa, som finnas förut beskrifna. Åfveii i

priTteritiv's ändelse 1 passiv bortfaller t. Exempel : jon, jag dricker.

Ak tiv.

Praesentativ.

Sing. 1. jon Plur. 1. jomma

2. jot J2. jôtta

3. jôb 3. jôvat.
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Praeteriliv.

Sing. 1. jöln Plur. 1. jüimma

2. joit 2. joitta

3. jôi 3. jöiAval.

Iiidefinitiv.

Sing. l. jôneneii Plur. 1. jônenemma

2. jônenet 2. jônenetta

3. jôaeneb 3. jônenewat.

Konditional.

Sing. 1. jôisêsln Plur. 1. jdisêsimma

2. joisêsit 2. joisêsitta

3. jôisêsi 3. joisêsivat.

Imperativ.

Sing. 2. jo 1. jôka Plur. 2. jôkâ

3. jôkô 3. jôkô.

Substantiv.

1) Inf. juvrw^a

Transi, juwwahsi

2) Iness. juww^eza

3) Iness. jômaza

Elat. jomassa

Illat. jômâse

Abess. jôniatta

4) Inf. jômissa

Adess. jôrniselà
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Adjektiv.

Praesens : jôwa

Perfectum: jôuu

Passiv :

Prîpsentatlv : juw'vvas

Praeteriliv: jùtî

Indefinitlv: jolanes

Konditional: jùtaisî

Imperativ: jotakô

Substantiv: 1) Inf. jôtâ. 2) Iness. jôtaeza.

Adjektiv: Praes. jôtaw;i, Perf. jôtu.

§ 115. Andra Klassen.

Ord med oföränderlig bindevokal (i, o, u, ü).

Praeteritiv's ändelse Kigges oafkortad till stammen. Konsonanten t

i infinitiv af substantiv's första form, i inessiv af dess andra form och i

praesentativ i passiv bortfaller. Ex. korin, jag ska/ar, ihon, Jag hvässer,

ujun, jag siintnor, äiiliin, jag blänker.

Aktiv.

Prsesentativ.

Sing. 1. kôrln ihon

2. kôrit ihot

3. kôrib ihob

Plur. 1. korimma ihomma

2. koritta iholta

3. koriwat ihowat

ujun

ujut

ujub

ujumma

ujutta

ujuvs^at

aülün

äülüt

äülüb

äülümma

aülüttä

äülüwät.

8
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§ 117. Tredje Klassen.

Verber, som till bindevokal hafva a eller ä.

Praeteritiv's ändelse förkortar sig till -i, framför hvilket bindevoka-

len ä alltid bortkastas (§ 28), och äfveii a i tre- och flerstafviga verber,

men endast i sådana tvåstafviga, i livilka o, o eller u ingår i den före-

gående stafvelsen; a förvandlas i verber, som i föregående stafvelse hafva

i, till] u (§ 23. 5); dock äro sådana verber högst få; i alla andra tvåstaf-

viga verber öfvergår a till ö, hvarefter prœteritiv's i nästan alls icke hö-

res (§ 23. 4). Framför passiv's ändelse öfvergår bindevokalen a (ä) till

e i alla de fall, da t från passiv's ändelse ej bortkastas, t undergår såväl i

aktiv som i passiv samma förändringar som i föregående klass. Alla dessa

förändringar ses bäst af följande exempel : algan, jag begynner, wötan
,

jag tager, mtän, jag skär (säd).

Aktiv.

Praesentativ.

Sing. 1

.

2.

PIur.

3.

1.

2.

3.

Sing. 1.

2.

3.

algan
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Perf. alleltu 'j wdletlu nîtellii.

') aU'ettii.

§ lis. Fjerde Klassen.

Werber med e till bindevokal.

Bindevokalen bortkastas l'rainfor prateriliv's till/lgg, som hür är -i.

Âfvcn bortkastas densamma (ramlör n, t och \\, om bindeivonsonanteu är

med dessa förenlig {^ 29. 4). Med t i alla ändelser förfares såsom i före-

gående klass; nieu da bindevokaleii e framför t blifvit eliderad, assimileras

t med den föregående konsonanten, i fall stafvelsen är sluten; eljest qvar-

står det. Tredje personen i sing, nti pr^rsentativ och indefinitiv förvand-

lar i llerstafviga verber bindvokalen e till ë. Då I i flerstafviga verber

är bindekonsonant, kan det efter behag elideras öfverallt, der vokalernas

sammandragning ej gör svårigheter. Exempel : nullen, jag ßor, suren,

jag (lur, jutlelen, jag berättar.

Aktiv.

Pracsentaliv.

Sing.
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Plur. 1.

2.

3.

Sing. 1

.

2.

3.

Plur. 1.

2.

3.

Sing. 1.

2.

3.

Plur. 1.

2.

3.

Sing. 2.

3.

Plur. 2.

3.

uülllmmä

nüllittä

nülcivät

jutteliinma

juttelitta

juttelivat.

nülc enen

niilc enet

nülc eneb

jutellen

jutellet

jutellëb

1) Inf. nülc eä

Transi, nülc eähsi

surimma

suritta

surlvat

Indeflnitiv.

surren

surret

surreb

nülc enemmä surremma jutellemma

nülc'enetlä surretta julelletta

nülc enewat surrewat jutellewat.

Konditional,

nülc eisin sureisin jutteleisin

nülc eisit sureisit jutteleisit

niilceisi sureisi jutteleisi

nülcelsimmä sureisimma jutteleisimma „ jutteisimma

nülceisittä sureisitta jutteleisitta „ jutteisitta

nülceislwät sureisiwat jutteleisiwat „ jutteisiwat.

Imperativ,

nulle 1. nülleka, sure 1. sureka, juttele 1. jutteleka ')

nulcekô surkô jutelkô

surkâ jutelkâ

surkô jutelkô.

^) juttê 1. juttêka.

Substantiv,

surra jutella 1. juella

surrahsi julellahsi

eller jutteisin

„ jutteisit

„ jutteisi

nülc ekâ

nülc ekô
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2) Iness. nüicezä surreza jutelleza

3) Iness. nülc emîlza suremaza juttelemaza 1. juttemaza

Elat. nüicemassä suremassa jiiltelemassa I. juttemassa
A

Illat. nülcemäse suremàse jullelemâse 1. juttêmâse

Abess. nülc'emättä surematta juttelematta 1. juttêmatta

4) Inf. nüicemissä suremissa juttelemissa I. juttêmissa
A

Adess. nülcemlselä suremisela juttelemisela 1. juttêmlselâ.

Adjektiv.

Praes. nülc'ewä surewa juttelewa 1. juttêwa.

Perf. nülcenü surru jutellu.

Passiv.

Pr.Tsentativ: nülceas

Pmeteritiv: nüUetti

Indefinitiv: nüllettänes

Konditional: nüllettäisi

Imperativ: nüllettälvo

jutellas 1. juellas.

jutelli I. juelti.

juteltanes 1. jueltanes.

juteltaisi 1. jueltaisL

juteltako 1. jueltako.

surras

surtî

surtanes

surtaisî

surtakô

Substantiv: 1) Inf. nüllettä surtâ juteltà 1. jueltâ

2) Iness. nüllettäezä surtaeza juteltaeza 1. jueltaeza.

Adjektiv: Prœs. nullettawâ surtawa juteltawa 1. jueltavra.

Perf. nüllettü surtu juteltu 1. jueltu.

Verbet olen, jag à>-, bojes îlfven i denna klass, men som några

oregelbundeiiheter ingå i dess konjugation, vela vi liar framställa den-

samma särskildt. Den är följande:

Aktiv.

Praesentativ : Sing. 1. olen 2. diet 3. on, Plur. 1. olemma 2. oletta,

3. omat.

9
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Praeterltiv: Sing. 1- oUn 2. ôlit 3. oli, Plur. 1. olimma 2. dlitta

3. oliwat.

Indefinitiv: Sing. 1. lien 2. liet 3. lieb, Plur. 1. lienemma 2. lie-

nettâ 3. lieuewat.

Konditional: Sing. 1. ôleisin 2. oleisit 3. ôleisi, Plur. 1. dielsimma

2. dleisitta 3. dleisiwat.

Imperativ: Sing. 2. ôle 1. de 3. dlkô, Plur. 2. dlkâ 3. dlkô.

Substantiv: 1) Inf. dlla Transi, dllahsi. 2) Iness. dlleza. 3) Iness.

dlemaza Elat. diemassa Illat. dlemàse Abess. dlematta.

4) Inf. dlemissa Adess. dlemiselà.

Adjektiv: Prses. dlewa. Perf. dllu.

Pasttv.

Prsesentativî dllas.

Prœteritiv: dUî.

Indefinitiv: dltanes.

Konditional: dltaisî.

Imperativ: dltakô.

Substantiv: 1) Inf. dltâ. 2) Iness. dltaeza.

Adjektiv: Pra-s. oitawa. Perf. oltu.

Anmärkning. Indefinitiv af verbum dien nyttjas äfven' och mest

såsom futurum ; t. ex. omen lieAvät oposet kassena, / niorgun nkula hä-

starna vara här. För öfrigt bör om detta lien märkas, att det är sam-

mandraget af lénen, motsvarande det linska llenen.

§ 119. Femte Klassen.

Verber med låug bindevokal.

Praeteritiv's ändelse lägges i sia helhet till stammen, hvaremot bin-
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devokalen framför densamma förenklas. I indeiinitiv är bindevokalen un-

derkastad samma förenkling, hvarjemte bindekonsonanten undergår för-

ändring och ändeisens konsonant fördubblas. Detsamma är fallet med

bindestafvelsen och ändeisens konsonant i perf. adjektiv. Framför t, som

qvarstår i alla ändelser, är bindestafvelsen underkastad samma reducering,

men ändeisens konsonant förblir enkel. Exempel: suwan, jag älskar,

uppôii, jag drunknar.

Aktiv.

Praesentativ.

Sing.
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Adjektiv.

Prses. suwâvva

Perf. suwannu

Passiv.

Praeseutativ: suwatas

Praeteritiv: suwatli

Indeflultiv: suwattanes

Konditional : suwattaisi

Imperativ: suwattakô

Substantiv: 1) Inf. suwattà

2) Iness. suwatlaeza upottaeza.

Adjektiv: Prars. suwattawa

Perf. suw^attu upottu.

uppowa

upounu.

upotas

upotti

iipottanes

upottaisî

upottakô.

upottâ

upottawa

B. N eh ande Konjugation. ~

§ 120. Den nekande konjugationen uppstår sålunda,"att dä nega-

tion tillkommer till verbet, öfverga de personliga konjugations-ändelserna

från verbet till nekningsordet och detta konjugeras, hvaremot af verbet

endast qvarstår modusstanimen. Nekningsordet och tillgången vid denna

konjugation ser läsarn bäst af följande exempel, hvilka äro tagna eti ur

hvarje konjugationsklass, neml. en jo, jag dricker icke, en ujii, jag sim-

mar icke, en wöta, jag tager icke, eu nulle, jag flår icke, en uppô, jag

drunknar icke.
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Aktiv.

Pr.psentaliv.

Sing. 1. en \

2. et

3. eb

Plur. 1. emmä

2. etta

3. ewät

Prseteritiv.

Sing. 1. en

2. et )
jonû, ujunu, wôttanu, nülcenü, uponnu.

3. eb

Plur. 1. emmä

2. etta )
jônut, ujunut, wottanut, nülcenüt, iiponnut.

3. ewät

Indefinitiv.

Sing. 1. en

2. et

3. eb
> jônene, ujune, wottane, nülcene, uponne,

Plur. 1. emma

2. etta

3. ewat
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Koiiditional.

Siiig. 1. en

2. et

3. eb

Plur. 1. emmä

2. etta

3. ewät

Imperativ.

Sing. 2, eis 1. ;llä jô, uju, wöta, uülle, uppô

3, elkü joko, ujiiko, woltako, iiülc'eko, upoko

Plur. 2. elkâ jûka, iijuka, wöttaka, uülceka, upoko

3. elkô joko, ujuko, wJttako, iiülc'eko, upoko.

Substanti'j och Adjakliv îlro såsom i föregående jakande koujuga-

tioneii, med tiiläggaude af iiekniugsordet eb framför verbformen.

Passiv.

Praesentativ: eb j\nvwa, ujiita, wöteta, iiiilleta, upota.

Praeteritiv: eb jôtu, ujuttu, wJleltu, nüllellü, upottu.

ludefiniliv: eb jôtaue, iijuttane, wutettaue, nuilettane, upottane.

Konditional: eb jûtaisi, ujuttaisi, vvötettaisi, niillettäisi, upottaisi.

Imperativ: elkô jôlako, ujuttako, vrotettako, niillettäko, upottako.

Om Substantiv och Adjektiv se aumärkniiigeu för samma modi

i aktiv.

Anmärkning. 3:dje personens i sing, ändelse i Finskan, som dia-

lektvis öfvergår till w, förllyktigas i skriftspråket helt och hållet, hvaremot

bindevokaleii förlänges; t. ex. Wotiskans: annab, tuleb, korib bli i finska

skriftspråket: aiitaa, tulee, kuorii, och i några Karelska dialekter: antaw^
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tulew, kuoriw eller antâw, tulêw, kuovîw. Deniia process îir afveii nek-

uingsordet underkastadt. Af det ursprungliga eb, hvilkel "W'oliskan ännu

beaaaiiar, har neml. Finskan allratörst fått e\v, sedermera ee eller ê. Men

lånat e öfvergar i några af delta språks dialekter till ei, i andra åter till

ie; t. ex. af wesi (slam: wete), i^atlen^ esi (slam: ete), det fram]Ur he-

lagna, heter iuessiv i de förra: weissä, eisså, i de sednare: Aviessä, iessä.

Ehuru det långa e 1 verbets 3:dje person endast undantagsvis ;'lr under-

kastadt denna diftongisering (ty endast högst sällan hörer man tulie, aldrig

deremot tulei), lyder deremot neknlngsordet under denna lag, och deraf

finnas båda formerna: ei och ie, den förra förekommande allmännast och

i skriftspråket, den sednare deremot i den Karelska dialekt, som talas i en

del af Olonetska guvernemenlet, der jag hört den pä vägen mellan stä-

derna Olonetz och Petrosavodsk. Huruvida äfven evr ännu anträffas i

någon dialekt (i likhet med de ofvannämnda antaw eller antâw o. s. v-),

kan jag ej säkert uppgifva, men förmodar att detta icke är fallet.

///. Partihlarna.

§ 121. Postpositioner.

alla, undery bakom; ala, under tUl; älta, under ifrån; aletse, under

igenom. Alla dessa postpositioner konstrueras med genitiv.

iezä, framför (hvila), iessä, fram ifrån (rörelse ifrån), etêse 1. etê,

framför (rörelse till). Konstrueras med genitiv.

ilm;V, utan; med genitiv.

kasa 1. kâ, med; likaledes med geniliv.

kaulla, igenom; konstrueras äfvenledes med genitiv.

läpi, igenom; med genitiv och elatlv.

mö, långsmed, står med infinitiv; mölii, förbi, med elativ.
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paltl, pâ (hvila); paha, ofvan ifrån, ifrån (rörelse ifrån); pâle,

pu (rörelse lill); stå alla med geniliv.

periiss, efter, för skulL; med geniliv.

sn, (inda till ; konstrueras med illaliv.

takn, efter; takase, haktill; takana, bakom; stå med genitiv.

tiiwe, ////,• tiiwöt I. tiiweä, ifrån; konstrueras båda med genitiv.

Uli, ufver; med genitiv, stundom äfven med elativ.

iimpär, omkring; med genitiv, stundom åfven med elativ.

warte', J'iir, Jör skull.

wassà'o. w^asô', emot; slå med genitiv och allativ.

Anmärkning. De flesta af postpositionerna nyttjas afven såsom

adverbier.

§ 122. Adverbier.

1. Såsom i Finskan finnas äfven i W diskan s. k. anhanss-

adverbier. Dessa äro: -ki 1. -ci (någon gång förkortadt till -i), ock,

äfven, -ka, som 1 nekande satser stärker negationen och motsvarar det

svenska heller, och -ko, hvilken utgör frågeparlikeln samt i bruk och be-

tydelse motsvarar det ryska -jo. Om de tvänne sednare af dessa partiklar

bör anmärkas, atl deras vokal aldrig öfvergår till vek.

2. Blaiul de sjelfständiga adverbierna angifva följande tids-

förhållanden :

aikâ, fur längesedan.

aina, (dilid.

egle, / giir

enn' eglc', / förgår.

eime, fardom.

10
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ielä 1. iel och iezä 1. iez, fÖrul.

iessäi, fürst.

ill â, sent.

ic e IIe, längesedan .

A

järkiä', strax.

jo, redan.

jcka kerta, alltid; arwa kerta, nästan alttid.

köhalla', strax.

kos, nar,

niid 1. iiiide, nu.

omen, i morgon.
A

omet perä, i Öfvermorgon.
A.

perä, efteråt.

SIS 1. sise, sedan.
A

tamic', i ons, for en stund sedan.

tas 1. tå se, (iter.

tänän 1. tänänne, i dag.

tona, för en tid sedan.

usei', ofta.

warai', tidig^t, bittida.

welä 1. wel, ännu.

3. Ä«'/i-förhålianden betecknande adverbier äro följande:

ålas, ned.

êtes, framåt.

kassenna, här, se här.

kaukana, långt borta.
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kuza, hvarest, kuhö, hvarthän^ kussa, huarifrän.

lic i, nära, licepHl, närmare.

dwwel, ute.

sealä I. seäl, der, der borta, seältä 1. seält, derifrån, sitine, dit,

sina, der, sît;'i, derifrån^ sihê, dit.

tagas, tillbaka, tagepas, längre bort, tagepaza, längre borta.

teälä 1. teäl, här, teältä 1. teält, härifrån, tänne, hit.

wällä, ut, bort.

4. Qvantitet beteckna följande adverbier:

aiwol', ganska, för mycket.

enäpes, mera.

ill'aUkôt, sakta.

kokonà, alldeles, helt och hållet.

köikkia, allra-.

ohlo, nog, jnj/cket, för mycket.

pallo, mycket.

rôhgà, ymnigt, ganska mycket.

sohsem, alldeles, helt och hållet. R. coBC%li'&.

taki, nödvändigt.

tolko, 1. loi ki, endast, allenast. R. TOJbRO.

waitas, blott, allenast.

werrâ': kune Tveria', huru mycket, sene werra', så mycket.

5. Qvalitets-aAy^yhiQV uppkomma ur många substantlver och

adjekliver derigenom, att instruktiv plur. af dessa begagnas såsom adverb,

eller ock såliiiula, alt till den nominala stammen adverb-ändelsen -ssi (F.

-sti) vidfog.is; t. ex. af iiwa, god, paha, ond, cîre, bråd, uppkomma
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adverbierna: iiwî' och üwässi, vet/, pahoi' och pahassi, i//<i, c îrèssi,

snabbt. Till detta slags adverbier räkna vi äfveii följande:

alassi, utan kläder, blottadt, naket.

awöi, otillslutet, uppe.

ivtä, löst, obundet.

katci, afbrutet, af

c inni 1. cini, tillslutet, fastbundet, fast.

lahti, åtshils, i sär, lÖst.

löhk, i stycken.

waiti, utan att tala, tyst.

6. Adverbier, som uttrycka arten och sättet, äro följande:

kaniii', så der.

kui', huru, såsom.

nennî', sä, sålunda, på detta sätt.

AS O
ni, sa.

§ 123. Konjunktioner.

a, tnen. R. a.

da, och. R. Ä«.

dali, eller. R. ?

ehe i, kanske; ehuru.

ellä 1. el, om, i fall.

hos, om.

hoti 1. hot, ehuru. R. xon.

i, och. R. H.

ja, och.

ios, om.
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kul', emedan, såvida.

libo, eiler • libo — libo, aiiliiigen — eller. R. jh6o.

moset, mos' t, mest, kanske, kanhända. R. uoHceTX 6biTb.

sillä, derfore.

sto, att. R. HTO.

tUOS , också. R. TOJKC.

wai, eller? eller ock?

walkka, oaktadt, ehuru.

wed, ju. R. B'Ë4b.

§ 124. Interjektioner.

Glädje: ahâ, hâ, hà!

Sorg: ai! Tvoi! oi!

Förundran: wà, wà, wâta! noh!

Förakt: oi! sê!

Tilltal: oi!

Anrop: hei! hoi!

Bortdrifvande: se, se, seh!

Orclbilfliiiii^slära.

A. Nomen.

§ 125. De genom samtnansattning bildade ordens antal i Wotl-

skan är jemförelsevis så ringa och lagarna (ör sammansättningen så enkla,

att vi icke ansett det löna mödan att här särskildt afhandla desamma.

Deremot skola vi i det följande kortligen framställa de ändelser, törmedelst

hvilka oxÅ-afledning sker i detta språk.
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I. Substatdiver.

§ 126. Personers namn.

1) -ja 1. -ja (gen. -j<? 1. -Ja^); exempel: söja, ätare, iijuja, sim-

mare, nîtli'ij:'!, skördeman, nülc'lji'l, ßäare, suwjîja, älskare^ ur verberna:

sön, äta, iijiin, simuia, nitän, skära, nullen, JIu, suwan, älska. Med

deinia ändelse bildas ur alla slags verber ben^imningar på den handlande

personen, sälnnda att densamma bigges till verbels stam, hvarvid binde-

vokalen, om Aqw iir e, ölvergår till i. Stundom får det sålunda aHedda

ordet sig tillagdt ett s, t. ex. uac ijäs, vitine, af näen, se.

2) -ri (g. -rî'); exempel; jomari, drinkare, sömäri, storätare,

ilkuri, grutare. Demia ändelse, som innebär imgefär samma betydelse

som den föregående, synes vara ur Fornskandinaviskan inkommen i de

iinska språken, och lägges vanligen ej till en verbstam, utan till ett sub-

stantiv, såsom den i ofvan anförda ord är tillagd substantiverna : joma,

dryck, sömä, mat, ilku, gråt.

3) -s s i (g. -SS i'); exempel: karjussi, ucill/ierde, aï kAr)a, boskap.

4} -riikka (g. -nikà'); exempel: abinikka, medhjelpare, tönikka,

arbetare, älven arbetsam, wokkinikka, stuirjiare, ur stamorden: abi,

hjelp, tö, arbete, wokki, rock. Denna ändelse, motsvarande den finska

-niekka, är inkonmien från Ryskan.

5) -laine' (g. -laisê'jj exempel: W irolainé', Est, Waddalainê',

tyot, Sômalainê', Finne, pakolainê', flykting, sukulainé', slägting, \iv or-

den: Wiro, Eslla/id, Wadda, IFalland, Öomi, Finland, pako, ßjkl,

suku, släs,t. Andeisen ijenar (ill bildande af ord, som benämna folkslag

eller klasser.
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A

6) -n/inta \. -ntlmä (g. -ntlm.V 1. -ntlma'); exempel: isiuliuiiï, slyf-

fcir, eminlim;'), styfmor, pojiiitiina, .s/y/soit, ur slamorden: isi'i, far, enui,

/nur, poika, son. Hit hör /itVeu den egeiuloailiga biklniiigeii tüt;'irlent;imA,

styfdotter, af ordet lutar, doller, Jivars ändelse saïuiolikt ar beslaglad med

ordet eller andeisen -länta i de finska orden: piene-li'inlä, något äten,

iso-läntä, något stor, o. s. v.

7) -s (g, -hsê'); exempel: sozares, en af systrarna, Avelles, en uj

brcidente, ciilüs, en af svdgerskuma, nr orden: sdzar, syster, welli, bror,

cälii, brorhustru. Betydelsen ses af exemplen. Anmärkas bui', att denna

ändelse, enligt hvad form och betydelse gifva tillkänna, är densamma som

den närmast efterföljande.

§ 127. Tings namn.

1) -s (g. -hsê'); exempel: arjas, borst, jalgas, mede, teras, stål, nr

stamorden: arja, borsta, jalka, fot, terä, bett. Ord, bildade med denna

ändelse, beteckna ämnet för det ting, stamordet benämner, eller ock detta

ting såsom påbörjadt, icke färdigt.

2) -US (g. -uhsê'j ; exempel: kaglns, krage, kannns, sporre, rinnns,

bröstrem, sormns, ring, af orden: kägla, hals, kanta, hcil, rinta, bröst,

sörrai, finger. Med denna ändelse bildas namn för sådana saker, som på

ett eller annat' sätt höra till det ting, livars benämning slamordet är.

Stundom afvlker den dock från denna betydelse, såsom i orden: sisiihset,

inelfvor, jätiihset, qvarlejuor, at sisä, dol inre, jältö, åli-rslud.

3) -é (g. -emé'), -/ (g. -imé') ; exempel: -wJd'ê, woilemé', smörja,

salva., kannê, kantemê', nyckelring, wolî, wotlimé', nyckel, Avöti, wöttime',

rem i sedolkan, särwi, särpimé', sofvel, ratasi, ratassimê', tygel, ur stam-

orden: Wüd'an, smörja, kannan, bara, wolan, taga, gripa (wotî betyder
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således ursprungligen handtag), wöti'in, farse med bälte, särwän, siirpla,

ratasau, rida. Ord med denna ändelse äro bildade ur verber och benämna

verktyget för den handling, som stamordel betecknar. En oäkta bildning

är ordet jalgû, jalkumê', ^itigbygpl^ såvida något verbalt slamord derför

ej finnes i språket.

4) -<? (g. -é'); exempel: jawe, 'iiä/t/, kase, dagg, kate, täcke, kuë,
A

inslag, paise, böld, risset, barndop, pärme, konlning, sie, band, lilke, is-

pigg, af Slamorden: jawan, mala, kasan, väta, kåtan, förse med tak,
A

täcka, kuon, räjva, paisun, svälla, b/ilna, ristin, korsa dupa, pärmän,

kanta, sion, binda, tilkan, droppa. Med deiuia ändelse bildade substanti-

ver hafva alllid verber till stamord. Betydelsen af densamma är svär att

definiera, ty dermed bildade ord benämna än ämnet för den med stam-

ordet betecknade handlingen (t. ex. jawe, kuë, kate), än handlingen sjelf

(t. ex. risset) än åter dess resultat (såsom: paise, päraie, tilke). Oäkta

är bildningen üle, grcn/da, af iili, o/ver, pä.

5) -ma (g. -ma'); exempel: surma, diid, Avajoma, sankt ställe, af

suren, dii, Avajon, sj/inku. Denna ändelse är egentligen andra ändeisen

för adjektiv prreleril., och substantiver bildade med tillhjelp af densamma

äro högst sällsynta 1 Wotiskan.

(3) 'ikko (g. -ikû'); exempel: apasikko, aspskog, lehloikko, Ibfrikt

ställe, äfven lofliiig, ninisikko, lindskog, rogosikko, ra.ss, tammislkko, ek-

skog. Deiuia ändelse, den enda för kollektivers bildande i Wotiskan,

motsvarar de linska -kko och -sto, men fogas icke såsom dessa rakt till

stamordet, ulan tillägges det ur delta alledda egenskaps-adjektivet på -né'

(g. -se'). Sålunda äro de nyss anlörda orden ej omedelbart härledda ur

stamorden: apa, asp, lehto, blad, niui, lind, rôko, vassa, tannni, ek, utan
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ur de frän dessa afledda adjektiverna : âpaiiê', lehtonê', nîninê', rôkone',

taiiiminê'.

§ 12S. Egenskapers nanin.

us 1. -Us (g. iV 1. ii'); exempel: cöühüs, fattigdom, ladd'us, bredd,

lakëus, vidstracklhet, nôrus, ungdom, s kelmüs, skcdmaktighet, terweiis,

helsa, ivajagus, brist, üwüs, godhet, af stamorden: cöiihll, fiittig, ladd'a,

bred, Iakëa, vidsträckt, nôri, ung, s kelmi, skälm, terwe, frisk, "wajaga,

bristfdllig, iiwil, ^od. Egenskapers namn bildas ur alla primitiva adjekti-

ver och äfven sådana substantiver, som kunna antaga adjektivisk betydelse,

men högst sällan ur härledda adjektiven

§ 129. Handlingars namn.

1) -miné' (g. -misé'); exempel: jôminê', drickande, ujuminê', sim-

mande, nîttamiiiê', skördande, niilceminê', flående, suwâminê', diskande.

Med denna ändelse bildas det substantiviska infmitivet ur alla slags verber.

2) -o (-Ö) 1. u {-ii',\ exempel: nîllo, skörd, wötlo, tagande, mahso,

betalning, (lumi-) sato, (sno-) fall, niilcii, flående, ciilwii, sådd, itku,

gråt, nagru, skratt. Hvarken i Finskan eller Wotlskan hafva vi lyckats

finna pä lagen, när den ena eller andra af dessa liktydiga ändelser skall

begagnas; sa mycket synes vara afgjordt, att -o (-ö) icke tdlägges andra

verbalstammar än tvåslafviga på -a, och alt -u (-Ü) helst ansluter sig till

verbstanunar med e till bindevokal. De uttrycka vanligen en verksam-

hets abstrakta begrepp, ofta äfven det lidande objektet lör en transitiv

verksamhet, såvida detta betecknas endast såsom det gjorda ; t. ex. kaiwo,

brunn, katto, tak, jawo, mJol, sulku, damm, sJtku (nyttjas endast i plu-

ral: sddgut), byk, puru, tugga ^ stundom förena ord med dessa ändelser

11
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båda betydelserna; sä t. ex. betyder cîtto både berömmande och beröm,

manko bfide leLanch^ och /ek, laidu både xjtingande och säng.

3) -os 1. -US (g. -ohsè' 1. -ulisê'); exempel: cirjiitos, skri/ning och

skrift, cihgutos, kliciiide och klåda, öhselus, spyende^ i plur. spyor, pai-

setiis, svullnad, pajatus, tal. Såsom dessa exempel utvisa tillägger denna

ändelse substantiver, bildade ur trestafviga verber, samma betydelse som

de nästföregående ändelserna dem ur tvåstafviga.

§ 130. Diminutiver.

1) -né' (g. se'); exempel: uîltiné', trådända, wâlijainê' sköterska

(smeknamn åt mödrar), laukojainè', baderska (likaledes smeknamn åt

mödrar), oponé', häst (hvilket ord dock redan förlorat sin diminutiva be-

tydelse), neitsiikkainê', ywA/^/V-i/, af stamorden: nîlti, träd, walija, sköter-

ska, laukoja, baderska, opo (F. hepo), lidsl, neilsiikka, jungfru, (hvilket

ord sjelft redan i andra ledet är diminutiv, uemligen: i) neilsiit, 2) neit-

siikka, ur stamordet neitsi).

2^ -ut 1. -iit (g. ue' 1. üe'); exempel: iziit, god far, emiit, god

mor, lehiit, litet blad, öhsut, liten qvist, päiwiit, sol, cätciit (liten göm-

ma) vagga, tomut, liten hdgg, siiämiit, litet hjerta, ur stamorden: izä,

far, emä, mor, lehto, blad, öhsa, qvist, päiwä, sol, cätcö, gömma, tomi,

hàsTiJ^ süä (g. süäme'), hjerta,

3) -^^ (g- -ô'); exempel: pasko, svala^ cäko, gÖk, emo, mor, lehto,

blad, ur stamorden: päski, cäci, emä, lehli. De med denna ändelse bil-

dade orden hafva till det mesta förlorat sin diminutiva betydelse och nytt-

jas numera i stället för sina stamord, af hviika större delen försvuiuåt ur

språket.
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4) ikia (g. -ikà'); exempel: kaun'ikka, brödkant, kâsikka, liten,

god brudfrània, miisikUa, blåbär, ratikka, liten bod, saunikka, liten bud-

stuga, wasikka, IcalJ, ur stamorden: kanta, häl, kitse, brudfräma, inussa,

svart, ratis, vislhns, sauna, badstaga, wasa, kalf.

5^ -s/t« (g. -ska'); exempel: n'äpus'ka, liten blemrna, ur näppu, -

blemrna-

6) -kho (g- -ko'). Denna ändelse innebär äfven ursprnngligen en

diminutiv betydelse, sSsom synes t. ex. af c udikko, liten, nätt skjorta,

sânikko, kälke, tutikko, disktrasa, för hvilka stamorden äro: c'ûtto, skjorta,

sani (R. caHH), släde, lutti, tvaga. Men de flesta ord pä denna ändelse

hafva dock förlorat betydelsen af diminutiver, såsom: kazwatikko, foster-

barn, pimelikko, mörker, ämärikko, skymning, naisikko, qvinna, tüttä-

rikko, dotter, ßicka, Wirakko, Esliiina, V\^enakko, Ryssinna, polikko,

j^'e'"''/"?^) ur stamorden : kazwatti, fosterbarn, pimëa (urspr. pimeda), mörk,
A

ämärä, skum, naine', gift qvinna, tiitär, dotter, Wlro, Estland, A\ enä,

Ryssland, poli, hälft. Denna äudelses finska betydelse, uttryckande natur-

beskalFenheten af ett ställe, är endast svagt representerad i Wotiskan, så-

som i orden: ciwikko, stenhanden mark, pasikko, ställe med ßata ste-

nar, ur orden: ciwi, sten., pàsi, flat sten.

§ 131. //. Adjektiver.

l^ -né^ (-se'), betecknar vanligen subjektets äutne, stnndom en

egenskap i allmänhet. Da denna ändelse lägges till stamord, som hafva a

till bindevokal, inskjutes framför ändeisen ett d. Spår af ett sålunda in-

skjutet d (t) förekomma såväl i Dorpat-Eslniskau som i Finskan, uti det

sednare språket dock endast i de två adjektiviskt bildade orden : pAitset,

grinima, suilset, betsel. Såsom exempel på adjektiva, bildade med denna
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ändelse, må anföras: karwadnê', hårig, sôladiiê', naltig, s'olkadnê', af silke,

terähsine', af .stål, sûkkunoinê', af vadmal, siniue', blå, tasöne', jpinn,

wassöne', ny, ur stamorden: karwa, hår, sola, salt, solkka, silke, terîis,

stål, siikkuna, vadmal, sinl, blåfarg, tasa, jemn, Avassa (obr.), nyss. —
Hit liöra äfven diminutiv-adjekliverna på -kkoine', t. ex. wahäkköiné',

helt liten, ullukkdine', något galen, ur wah^'i, liten, ullu, galen, och ad-

jektiverna på -moine', såsom kaukomolné', afldgsen.

2) -Une' (g. -lise'), öfverensstammer i betydelse på det närmaste

med föregående ändelse; t. ex. tuzgallînê', sorglig och sorgsen, totûUînê',

sannfärdig, trogen, otsallînê', som sitter i andan af bordet, lawwallînê',

som sitter ?rid bordet, ur stamorden: tuska, smarta, sorg, totns, sanning,

ötsa, anda, lauta, bord. Somliga ord med denna ändelse hafva öfvergått

till substantiver, t. ex. kdrwallînê', (som sitter vid örat, vid sidan) brud-

ledare, kùUîset, mânadsrening, ur orden: körvra, o/a, ku, månad.

3) -ëa (g. -ëâ'), angifver en yttre egenskap, såsom i orden: lakëa,

slät, karmëa, skroflig, korkëa, hÖg, öikea, rät, ruskëa, brun, sökea, blind,

vralkëa, huit, o. s. v. Estniskan och W epsiskan gifva vid handen, att

denna ändelse egentligen heter -eda, och den är en af de ursprungligaste

adjektiviska ändelser, hvarför det numera är svårt att i språket återhnna

stamorden till alla med detsamma bildade adjektiver.

4) -likko eller rättare -ikko (g, -iko') är en ändelse, som tillagd de

freqventativa verbernas stam gifver subjektet egenskapen af fallenhet för

den handling, som stamordet betecknar; t. ex. pettelikko, bedräglig, sditte-

likko, grälig, tappelikko, som slåss gerna, ur stamorden: pettelen, be-

draga, sdittelen, gräla, tappelen, slåss. Oäkta är bildningen mätta likko,

tufvig, ur ordet måtäs, tiifva.
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5} -kas (g. -k;V), tlllaod en substantiv-stam af konkret betydelse,

auCTifver rikedom eller öfverflöd hos subjektet pS det ämne, hvars

namn stamordet utgör; t. ex. denggakas, peiiningerik, leiwakas, som kar

spaiimål eller bröc/, oiagakas, çvi.sf/g, rôjakas, smutsig, mutikas, grum/ig,

razwikas, fet, umalikas, rusig, ur stamorden: deugga, penning, leipä,

spanmål, brÖl, öhsa, qvist, röja, smuts, muta, gyttja, razwa, fett,

umala, humla, rus. Stundom antaga ord med denna ändelse substantivisk

natur, t. ez. sörmikas, (egentl. som är försedd med fingrar) fingervant.

6) -wa 1. -ivci (g. -wâ' 1. vrä'), lägges likaledes endast till substan-

tiv-stammar och tillkännagifver tillvaro eller förråd af det, som stamordet

benämner; t. ex. cirjawa, brokig, melewä, klok, önnewa, lycklig, wäce-

wä, stark, icäwä, ledsam, olewa, omsorgsfull, ur stamorden: cirja,

prydnad, meli, förstånd, önni, lycka, wäci, styrka, icä, ålder, tid, ôli,

omsorg.

7) -za (g. -za'), tillagd en substantivisk stam, medförer ungefär

samma betydelse som den föregående ändeisen; t. ex. iloza, vacker, rut-

toza, hastigt förßytände, munter, w^éroza, kullrig, ur stamorden: ilo,

glädje, rutto, hastig, wero, fördjupning.

8) -la 1. là (g. -lä' 1. lä') har äfven samma betydelse som de två

föregående, t. ex. -wetelä, tunn (om flytande ämnen, egentl. vattenhaltig),

matala, låg, ur Tvesi, vatten, mata, krypa.

9) -tå' (g. -ttomâ') tillkännagifver, att subjektet är i saknad af det,

som stamordet benämner; t. ex. leiwälo', brödlös, polijalo', bottenlös, ju-

maloito, gudlös, ur åtamorden: leipä, hrÖd, puhja, botten, jumala, gud.
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B. Verbet.

<s 132. De primitiva verbernas vanliga ändelse ai- för iraiisitiver

-a- (-ä-) och -e-, för intransitiver -u- (^-ü-^; t. ex. laulan, sjunga, kai-

wan, gràfua, kannan, bära, elan, lefva, cît;'in, beronmia, nîtan, ikara;

idgen, grata, pnren, bila, inien, suga, sùdgeu, bj'ka jaliun, svalua,

iijun, simma, cihun, Å;oka, loekun, gunga, kulun, slitas, vr;lsün, bli/va

trött, cüsün, fråga, w^îwiin, fördröjas, o. s. v. Fraii denna regel göra

de enslafviga och äfven några tvåstafviga verber undantag. I allmänhet

äro alla verbstammar af flera än två stafvelser härledda, \erbers här-

ledning sker antingen ur nominer eller verber, med tilläggande af nedan

uppräknade ändelser.-

§ 133. /. Ur nominer.

1) Substantiv-stammars öfvergång till verbala sker sålunda, att

verbets modus- och personal-ändelser läggas till åe.\\ nominala stammen.

Härvid öfvergår a i stammens ulljud, då endera af vokalerna o, o eller u

3lår i föregående slafvelse, till e, i andra fall till o; ä förvandlas alltid till

i, e deremot än förblir oförändradt, än öfvergår till i, och i uti stammens

utljud qvarstår oföränderligt. Exempel: munen, värpa, siglon, sikta, c'ö-

hin, hosta, cerin, nysta, kuzen, låta sitt vatten, vreren, rulla, c'êlin,

squallra, korin, skala, rislin, korsa, döpa, ur substantiverna: muna, ägg,

sigla, sikt, cöhä, hosta, cerä, nystan, kuzi, urin, wéri, sida, céli, tunga,

kûri, bark, skal, risti, kors.

2) Ett annat slag verbstammar adedes ur nominer genom tilläg-

gande af ändeisen -tia- (-tlä-) till nominal-stammen. Dä denna ändelse

kommer att stå efter s, förenklas dess t-ljud och det enkla t öfvergår efter

s till s; det sålunda vunna ss blir dock åter (enligt § 41) framför sluten
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stafvelse förenklad t. Om denna ändelse bör îlfven anmärkas, att den, til-

lagd en del nominal-stammar, förlorar sitt t-ljiid helt och hPillet, hvarvid,

om stammens ulljiids-vokal ;'ir a, delta tillsammans med ändeisens vokal

bildar a. Exempel: ivoläii, JiJrse med balte, -vvarotan, förse (ett kärl)

med hand, muretaii, snntla, lagolan, utbreda, lådd otan, göra bredare,

raWAVOlan, jernheslå, sowetan, fÖr.se med kläder, sawwutan, beröka, ni-

metäii, benämna, paratan, Uika, tiilijelän, tömma, sujelan, värma- puha-

san, rengöra, cirkasaii, klargöra, uppblanka, walmisan, gÖra Järdigf

arean, räfsa, inioan, längta efter, partian, ånga, kuiwan, upptorka, tus-

k;ui, plåga, nr stamorden : wö, bälte, wai'O, tunnband, muru, /;//, lakëa,

bred, lådd a, bred, rauta, jern, sopa, klädesplagg, sawwu, rÖk, nimi, namn,

parepi, bättre, lühjä, tom, soja, varm, puhas, ren, cirkas, klar, walmis,

färdig, aro, räfsa, imo, begär, paru, unga, kuiwa, torr, tuska, pläga.

3) Da den närmast föregående formen blott tjenar till afledandet

af transitiva verber, bildas motsvarande intransitiver med tillhjelp af andel-

sen -ttu- (-ttü-), som lägges till nom.inal-stammen och hvars t efter s un-

dergår samma förändring som t i förenämnde ändelse. Exempel: siiwä-

tün, blifra behjertad, blifvn ond, rohotun, blifva gräsbevuxen, jiiritun,

ruta sig, rosetun, rostas, omehtun, mÖglas, c irkasun, klarna, walmisun,

blifva färdig, rikasun, blijva rik, ur stamorden: siiä, hjerta, roho, gräs,

jùri, rot, rose, rost, öme, niögel, cirkas, klar, Avalmis, färdig, rikas, nk.

Hit hör äfven den något oregelbundna bildningen muinnun, förändras,

ur mû, en annan; till förklarande af denna oregelbundenhet tjenar dock,

hvad om della sistnämnda ords geniliv plur. säges § 100.

4) Intransitiva verber, som ullry(ka subjektets behiniande i det till-

stånd, stamordet betecknar, bildas ur substantiver genom tilläggande af
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ändelseu -tse- till substantiv-stammen; t. ex. ilotsen, vara glad, lehitsen,

stå i blad, kuivitsen, blomma, editsen, blurnma (om vissa sädesarter), ur

stamorden: ilo, glädje, (obr.) leliti, blad, kukka, blomma, ede, blomma.

(i råg m. m.).

5) lutrausitiva verber, uttryckande subjektets öfvergång till eller

antagande af den egenskap, stamordet betecknar, bildas ur adjektiver med

tillhjelp af ändeisen -ne-, hvilken framför t i de verbala böjuingsandel-

serna helt och hållet försvinner. Exempel: paranen, blifva buttre, till-

Jrinkna, musseuen, svartna, matilnen, ruttna, plmenen, mörkna, pehme-

nen, mjukna, in- stamorden: parepi, bättre, mussa, svart, mala, rutten,

pimëa, mörk, pehmëa, mjuk.

6) Onomatopoetiska verber, betecknande ljud, bildas med tillhjelp

af ändeisen -se-; t. ex. jiirisen, dåna, elisen, klinga, mölisen, ränta, böli-

sen, böla kraj)isen o. kripisen, knastra, m. fl. Såsom stamord för dessa

kan man kanske anse de onomatopoetiska subslautiverna: jiirinä, dån,

elinä, klang, mölinä, ramande, bölinä, bölande, krapina o. kripina, kiLa-

strande.

§ 134. //. IJr verber.

1) Faktiva verber afledas ur alla slags verbstammar förmedelst än-

deisen -tta- (-ttä-). Exempel: jotan, låta dricka, sölän, mala, ujutan,

låta simma, uagratan, låta skratta, JÖranleda skratt, elätän, låta lefva,

lijnära, suretan, låta dö, imeläji, gifva di, uppôtan, låta sjunka 1.

drunkna, werelän, låta rulla, loholulan, låta graAÄÉ^yr/ar«*, rosetutan, låta

rostas, elisiilän, låta klinga, uv slamorden: jon, dricka, sön, äta, ujun,

simma, iiagran, skratta, el;'in, le/va, suren, dö, imen, suga, u])pôn, sjunka 1.

drunkna, vv^êren, rulla, rohotun, gräsbeväxas, rosetun, rostas, elisen, klinga.
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2) 8;tsoiii ur iiominal-stainrnar så h/irledns iritraiisitiva verber /Ifveii

ur verbal-slainmar med tilllijelp af /indelsen -üu- (-(tu-). Exempel: sei-

sotuii, stiiriNii, ur seisou, .slå. Bildningar at" denna beskafFenhet Aro dock

högst sAllsynIa i Wotiskan och fiterfinnas förnämligast 1 sådana faktiva

verber, hvilka icke omedelbart till stammen lagt den faktiva /indelsen,

utan först erhållit ifrågavarande intransitiva ändelse och dertill foaat den

faktiva. Exempel på en sådan bildning äro: têliitan, lata göra, seisotu-

tan, lätn .stanna, ohsetutan, förorsaka kràkning, ur stamorden: tên,

göra, seison, stå, uhsennan, spy.

3) Freqventatlva verber bildas^ med ändeisen -le-, förnämligast ur

faktiva verbstammar. Exempel : murettelen, smula ujta och / små smu-

lor, lagottelen, utbreda ofta, utbreda i tunna lager, sawwuttelen, berÖka

ojta och litet i sender, elättelen, smått lipiära, imettelen, werettelen

wiwiiltt-Ien, o. s. v.

4) Ett slags augmentativa verber bildas på -o-, såsom : wizaon,

kasta ofta och ymnigt, lohgon, klyjua i större stycken, auwon, öppna

ofta och raskt, ur stamorden: wiskàn, kasta, Idhkan, klyfra, aukan,

öppna.

5) Reflexiva verber bildas med tillhjelp af vokalen -u- (-Ü-), som

lågges till den primitiva verbstammen; t. ex. laskëun, slappa 1, sänka sig,

tungkëun, trånga sia, walkaun, spillas, antaun, gifva sig, ur stamorden:

lazgeu, slappa, tunggen, tränga, walgan, spilla, annan, gifva.

6) Ett annat sått att bilda rellexiv konjugation består deri, alt det

primitiva verbets utljuds-vokal förlånges, hvilken förlängning gäller denna

vokal icke allenast i den nakna praesentatlv-stammen, utan älven i de öfriga

12
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modus-statnmarna; t. ex. af rewin, jag rifver, prseteritiv repisin, jag ref,

bildas reflexivet repîn, jag klöser mig, prsel. repisîn, jag k/o.ite mig; af

eitän, jag kastar, prseteritiv eitin, jag kastade, blir reflexivet eitlän, jag

kastar mig, praet. eitdn, Jag kastade mig; af ciilwen, jag badar, prae-

teriliv c iilwin, yag badade, bildas ciilpèn, jag badar mig, preet. ciilpiri,

jag badade mig, indef. c iilpenên, y«^ torde bada mig, koiidit. cülpeisin,

jag skulle bada mig, o. s. v. Dock lärer denna form numera ej vara

mycket i bruk.
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II.

SpràJbprof,
A. Sänger.

Pu Im a
A A

1. Sulhassa c nfvettäs, tärna'

mennezä naimäse.

C iilvve, c ülwe welwiierii,

C'ülpekka c'üpeüeni,

Cülwe wleli'l c üinmenelä,

Kazivvu kaliehsamala!

Izül seisob ulisê' alla

Sàrê' sàppogal cäezä,

R.alâ' sàpka kainaloza.

C'ülwe, cülwe welwiieni,

C'ülpekka c'üpeüeni!

10. Emût seisob uhsê' alla

C'irjà c ûdikko c aezii,

K.alâ' kàlsat kainaloza.

C'ülwe, cuivre welwüeni,

C ulpêkka c'üpeüeni!

Sôzar seisob nhsê' alla

Tammê' tanc'iat piwoza,

C'äsi'iWltti c'i'itnmalelä.

Cülwe, cülwe welwüeni,

Cülpekka cüpeüeni!

20. Rölni' on wihtâ lawala,

Wir s ä i.

Ühs' on wihta dnni-wihta

Töine' w^ihta w^üine' wihta,

Külinas wihta kazwo-wihta.

C'ülwe, c'ülwe w^elwüeni,

C'ülpekka c'üpeüeni!
A

Pühä Cum cülwetteleb,

Nätelpäiwä tulta näütäb,

Wies päiwä wetlä wizgob.

C'ülwe, c ülw^e w^elw^üeni,

30. C'ülpekka cüpeüeni!

Wirre wienä kaukaloza,

Motu möilana Tviezä. —
Erna' naine', ennê' tüttö,

A A

Peskâ pätä päzgoltani,

Ihmatkà imo-iwnhset,

Mennä marjà' muile maile,

Kala' ninile kalàjeile,

Tômul tuisile wesiie,

Sulkani eri sukûse.

2. Sulhasê' tulleza saunassa.

Terwe tûlêse Jiitnalâ',

Terwe cûwe cülpeütta,'
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Terwe kala kazlwutla!

W^ùla niid Jumal' apîse,

Wota kâsa kallis loja,

Elêse enio Juniala !

3. Sulhasê tulleza rîhêse.

Läliekka Jumal' apîse,

Lahss' awilakka Jumala,

Awitakka armollîiiê',

Lähielzä lâpL lawiê', 30.

Ltipi pîiiâ' pihla-puisê',

La pi rautadzê' sakarâ'!
A

Cülä' rahwas, visti-rahwas,

Nôiskâ iessS ellaltani,

Kahê' pôle' kalttàkâka,

10. Antakâ têla ledrileni.

Mata mâsikkaiseleni !

Iziieui otsalline',

Laukojani lawwallînê' !

Pane niid izüt sulnê' s ûba, 40.

Enneni ewê-podus ka,

Laukojaiseni lakanat,
A

Püha' Màijà' padda waippa,

Kuhd issubi imoni,

Asub ainia welwiieni,

20. Ala jalkojê' Jiimalâ',

Ala lîtsâ' armollîsê',

IST

A

Ala piihcemê' pühiitü',

Ala laikô' lâditetu .

Slliê issuie imoni,
A

Knza Màrja ot makasi,

Püh;'5-risti riuggotteli,

Anceloinê' aigotteli.

Sihê issuie imoni,

Asê ainia wehviieni,

Wasô' lautâ wassessa,

Wasô' kàtta Avalkëata,

Sui' niiissâ motua,

Casî' c'iijawâ c ippâ.

Kui' miä wâtan waijoissani,

Primelitan pôloissani!
A A

Mit' on pazgô' pähüt màza,

SirkiV silmiiet wesiza?

Wai on kaiihtanas' katala,

Sârê' sâppogat matalat,

Kus's akkainê' kurja wöttü,
A

Cüpäresi c iillî' pazä?

Ela ôli Avelwüeni,

Karla kannus-jalgoeni,

Eb oe kauhlanas katala,

Sârê' sâppogat malalat,

Kus's akkainê' kurj' eb wöttü,
A

Cüpäresi c Ulli' päzä;
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Prîskawat mesi-pisaret

Kus' sakalla kullatulta,

50. Cüpärella mclletültä.

El;'l oll weivvüeni,

Rarta kamiiis-jalgoeni,

Et inene ülisi' Avelwüetii,

Et kahê' üwä kalani;

Meneb sarka siijuëhta,

Riuku ritinâ'-issujeita,

Meneb kil iza-mehenä,

Meneb päi^vä pä-mehenä,

Piiiwä' poika korwallînê',

60. Tähet kàsa kàsikkana;

Öözar wêb sonat sormikkàza,

W irret wêb wità' kagluhseza.

Eli'i ôli wehviienl,

Karta kannus-jalgoeni,
A

Et lie 1ÖIÜ lehlüeni,

Mâle pantu marjoeni.

A A

4. Sulhasele pù'tas apia nimolta.

Suivn suri linniieni,

O iino kôrkëa kotouê'!

Awillakà armassani

Cen sonala, c'en sowala,

Rumba wassela wanala,

Kullala kuiunnuela;

Nad'eza raha kiiluza,

Raha-niarkat raukëwat.

Elii ôli -welwiieni,

10. Wed meila koto tecebi,

Meil' on ilmala izani,

MeilA enneni eloza,

Izüt otsala issubi,

Enne elkab permatala,

Iziit sûwitab sukua,

Enne lautâ làdittelëb.

5. Sulhase' eb unohtâ ennea.

Unohtin m;'ilehtämässä,

Cüsümässä, sacimassa,

Mi piti lessa juella,

Se wîpiisi wîmeselisi:

Kui' süntüsi süamüeni,

Ainia welwiit annettie,

Sozar toi sônâ' rlhèse:

"Noiskà c iiiit c ülleltanö,

C'ilüt cAtcuê' takâ!"

10. Iz«U pilkkasi pilahoita,

Meni sauna, tui liiwele,

I ciisiisi, sacitteli:

"Olpa ellâ elajani,
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Naine' kauuis kàsoeni,

Min sille Jumala anto,

Mine anlu armoliînê'?"

Enne ^vasô' >vassaelëb:

"Anto lùja adra-cättä,

Loi lôja lohi-kaloja."

20. Sill' eb de enne eiltaminê',

Wàlijà' wajeltaminê',

Enne uiici sûre' waiwâ',

Carsisl emonê' c ipua.

Nurmeza 'b sil;i ciwea,

Ruza 'b enne isnskëlln,

Orgoza 'b sil;'l ni;'i lassa,

Ruza 'b enne ôkaellu,

Wêruza 'b sitä lalieltä,

Russa 'b enne AvellA jônu.

30. W il! oeni, welwiieni,

Tulet c Uwe cüntaraässa,

Atikkoa äessi'i massa,

Löwwät ennè' ninoniuiê',

Wâlijaisê' waipimnuê',

Eh'i acî' ärnähtele,

Cîi'êssi cillalitele,
A

Enne on ella eiltüniäse,

Ragrâ' liblo kaihlumâse;
A

Nôssa pata, pâ sowutla,

40. Sis sinua 'b Jumal' eita,

Eb eitä ella lôja.

Hot lie tôtawas' parepi,

Rahâ' pantu rakkâpi,

Eb Je enne eillaminê',

Wâlijâ' wajellaminê',

Sûtluwat sinû Jumalat,

SiniV ristit rikkauwat.

6. 8ulhanê' läheb wuitamäse

nôrikkoa.

Lähe nüd Jamal' apîse,

Lähe kâsa kallis lôja,

Elêse emo Jumala!

Noise lôja lôkâ' pale,
A

Armoliînê' aisà' pale!

Tê nüd lisliä elêse,
A

Lu OAveza ozmueni,
A

Lö oweza, od a entas,

Rununailàkka kultoeni,

10. Rahê' pôle' kaloeni.

Ruho pùltiniet puhose,

Se pu piuiollamâse,

Rulio lehtôse ieulagos,

Se lehto lehilsemäse.
A

C üla' lahwas, risli-rahwas,

Wâllakâkka w^allâ' inliAvas,
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Meneb marja muile maile,

Kala muile kalajeile,

Sulkaui eri sukûse,
A A

20. Meneb p:ïla pîleinase,

Iwuzutla irttarnase.

Wâta, wâta welwüeni,

Kui' eb pênta peletlaisi,

Malalâ manilettaisi

Necl'ê' sûreza suguza,

Rohkëaza rahwâza;

Wîsas wâtab wîlô' alla,

Rawala katohsê' alta,

Wotab werta welleltäiii,

30. Kauneutta kaloeltani.

7. Rthêse mennezä nôrtho' huoza,

Wêkà well'eni rihêse,

Sôjâse süämüeni,

Wehviit tungkëub tultawahsi,

Tungkëub talô' omahsi.

Iziieni ôtsallîuê',

Laukojani lawwalUné',

Anna siha silnialeni,

Asepaikka ainialeni,

Kuhù issubi imoiil.

10. Iziieni ôtsallînê',

Ela seiso denggas tiihê',

Makaele märkas tuhê',

Annol pall o, aiiua wêla,

Anna iùl;'i, miu lupasil,

Mine tûnâ loiwottellt,

Mine cäwwezä cäsätit.

(ßulhasele .)

Toitko wölii woUimia,

Takana sala-tapoja,

Mill.'i wotat wùisê' linnâ',

20. Waî' walkëà' cerikô'?

8. Suku ciisub sömissä.

Langgokkoni, knilakkoni,

Langgol dikëat oinani!

Elkâ ukatka üwülli'i,

Pillaelka pîragoila;

En niia tuUu somas tiihê',

Enka jôhsnu jijmas ti'ibè'.

Langgokkoni, kullakkoni,

Sla mesî' méliiittelet.

Sia winoi' vvîwiitlelet,

10. Wirô' wînat jôlaAvana,

Omà' ma' mesi-oluet;

En miä wiAvii winosila,

En miä mellüne niesile.
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Wed iiieila koto lecebi,

Meil' 011 eiHieni eloza,

Armiainè' ahjô' sûla;

Eb se eniieni magannii,

Armiainè' ôkaellu,

Noisi ôinnisel warai',

20. Esimesezi'l kukëza,

Tec i erlvut ellcileni,

Pêiieleui pîragaiset.

Laiiggukkoiii, kullakkoni,

Ela ulvkà üwütläsi,

Pillaele pîragoita.

9. Snlhanê isuh lautäse.

Issuie niinû' imoiii,

Asê ainia welwiieni

Ala jalkojê' Junialâ',
A

Ala piihcemê' piihAlii',

Ala lîtsà' aimollîsê'!

Rui' niia wâtan warjoissani,

Primetitaii pûloissani!
A A

Mit' on pazgô' pähüt mâza,

Sirkû' silmiiet wesiza?

10. Ela oll -vvehvüeni,

Karta kaunus-jalgoeiii,

Et tullu iilisî' welwüeni,

L Q r 1 s j-

Et kahê' iiwa kalarii,

Sùzar tiili k:îsa kàsikkaiia,

Welleläui wêrakkona.

Kùikki on sâjat sàppagoiza,

Wêjat werha-Avâtteiza,

Nôret Kalliza kaluza;

Silla s.îjat sâppagoiza:

20. Ciiüsi linuâse izani,

Toi sAni-kôrmâ' snppagoita.

Unohlin mälehtamässä,

Cüsömässä, sacimassa:

Miss/i liisi 1 teile tulla,

Tedê' owAvêse ôsasin?

Sîta tûsin teile tulla,

Tedê' owwêse ôsasin:

Laulô kukkë kulta-arja

Langkoiîi riliê' olsala,

30. Wares wàkkus wahci-kagla
A A

Langkoni wiiräjä' pälS,

Aukkus koira rauta-kagla

Langkoni warajiV ieza.

Laka -wâtan langgô' rihla !

Rihi ou •vvisl-wilolline',

Sali on sata-salwoUînè'^

Perä-seinä on pddrâ'-luinê',

C'ülc i-seinä c iinni'l-puinê',
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Aluhset anê'-pajuiset,

40. Uhsi oti jumlna-ulisi,

Pîtiat omat pihla-puiset,

Saminas oniii sâriii-puinê',

Ariiia tehtii arjahsissa,

Mû ahjo muna-c'iwess'J,

Lac i on lahna-sômuhsissa,

Silta on sigà'-tinassa.

Cäünü ou cako riheza,

Cäünü tûtlkko caeza,

Pesnii puiset puhtâssi,

50. Lusikat lumi-üwähsl,

Seinät pesnii sêniê'-ivdila.

A A

10. Somi'tié' c ätas.

Pômasibo langgoleni
A.

Söttämassä, jôttainassa,
A

Pâle pall'o palwomassa!

Cäüsin pultnaza moneza,

Rahehsamal kâsikkana,
A A

En sönü nîta sömisiä,

En jônu nîta jômisia,

Mit ned nîza langgoizani.

Langgokkoni, kullakkoni,

10. Elii ukkà üwüttäsi,

PlIIaele pîragoitas,
A A

Eb de passa sömlsilä,

Ebka p/lssa jômisila,
A A

P.'iset pala da üwälä;

Anna sitä, min liipasit,

Mine tônâ toiwottellt.

(ßulhasele :^
A

Tôitko wöläs wottimia,

Takanas sala-tapoja,

Milîi wotat -wolsê' linnâ',

20. Waî' walkëa' cerikô'?.

(Perê'-mehele tås:)

Langgokkoni, kullakkoni,

Et sia wêta welwüttäni,

\'\^êlat Avell'iä omias,

Sôzarias armaita.

Wêkà wiesli neitsiieie,
A

Antakâ anele tätä,

Ett' eb neite itkëisi,

Itku iugab siiamê',
A

Cüuel sllmät cilvelëbi.

1 1 . TVôeradê wäll'ä mennezä.

Alka, aika welwüeni,

Aika aiainagoisueni

13
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Jo irnab izäs oponê'!

Alli-rûiia ailahtelëb.

Aika, aika welwiieni!

Adils winol' wîwiiltelëb,

Ammas mesî' mèliittelëb,

Ela wîwii wînosila,

Ela mêltiiiie mesile;

10. Willoeni, welwiieni,

Te niid ristiâ elêsi,

Kahê' pôle' kagloilesi,

Sua mêles süiiuü'-risti,

O tsales ôpeinê' risti.

VV âta, wâta welwiieni,

Tueb piirje puhlaita,

Pmjéza piihas emäntä;

Eis w^dta esimeissä,

Tapaele takutilaissa,'

20. Esimeinê' sôittelikko,

Takiimalnê' tappelikko,

W (jta cellä cehcimSinê',
A

Wännä warpa wälimåine'.
A

Irmula isä' kotona,

Eitiitä emô' tiiwenä,

Sise ueitsii pelc aisi,

A

Ijä' kdikê' irmuaisi,
A

Kiii' tulta ihosa pältS,
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i.

Säteitä säreltäsä.

30. O Iko citetlii Jumala,

Tönattii totine' loja!

Uwat oti markat mâle pantu,

K.iilta-lehtüet lewätiit.

Miiie tahtoi, sen tapasi,

Mine dlsl, sen dsasi.

tjhs dli ouna-pu ciiläza,

tjiisl dhsa duna-puza,

Ühsi duna ohsueza,
A

PäiwiV poleza punadne',

40. Senei wdtti Avelwiieni,

Sene tammeni tapasi.

Lahe niid Juinal apîse,

Lälie kâsa kallis loja!

Mine jiUän jalleleni?
A

Jätän parwê' päzgé' päita
A

C iila' poisile kujala,

Tiittarile waiuiala.

12. Norikko tuwwas sulhase'

öwwése.

tjhsî' meni wel^v^iieni,

Kahê' tneb iiwä kalani,

Tob orjA' enneleni,

Warâ' wâlijaiseleni.
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Noise ursissa einäni,

Lakauoissa laiikojaiii,

Wasô' wiHo-welwütlilni;

Meni ühsi' weljvüeiii,

Kahê' tueb üwä kalaiii;

10. Ihasukka med'ê' eniie,

Löuhu med'ê' loekuUaja;

Onnewa on med'ê' eniie,

Sai kahsi kaswannutta.

13. Nôrikkoa terwenttäs rthese

tulleza.

Terwe iiori neitsüenl,

Terwe teltä tulluele!

Laka wâtan iieilsüttäni,

Laka tuniuisaii tiilela,

Laka wàtau walkëala:

Jiieltî mussa ueitsüeni,

Sawwû'-karwadnê' kauani',

O Ikô mussa juttelija,

Sawwû'-karwadnê' sanoja;

10. ÜWH on ollu, üw' on wêla,

Iloza i ha- péri za,

Casärätiza capeä,

Oniii kaunis kâtteriza.

Neitsiieni, nôrikkoni,

Tûsit tulla, tunne ölla,

Talô' jûrta tallaella,

Wîtsi niid ôila wiseäna,

Saci olIa saleana,

Ndis' ilmâ' nôsaltamatta,

20. Wisia wisitlämättä,

Tähiti'i taheha päiwa,

W öta merkki olawassa.

Kule ad'äs, kûle ämmäs,

Kûle kukë' laulaminê,

Sis liet minjS enneleni,

^^âiijaisele w^ateri.

Algat elkkoni elä,

Tammeni taloza ôila,

Menet kaiwole kanani,

30. Wesi-têle wêrakkoiii,

Sis c'üsüb cüläne' naine',

Sac ib naine' nâpuradnê':

"Mit' on silla silmat märjat?"

Sia wasô' w^assaele:

"Sit' on milla silmat märjat:

Sawwu saurab silmiani."
A

Söta årjät adäs saut,

W^asikat wanepâ' saut,

Sis liet minja enneleni,

40. W^âlijaisele wateri,
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' M- A,
Sis siä piät pitc ät wîtat,

Raiinat kdikëat kaputat.

Neitsiieiii, aiuagoai,

Ned keime uiiohtamissa:

ula c aumine c area,

Piniellkko pltaminê',

W algetikko wâttaiiilnè'.

14. Nôrihlto wiäs Tiaiwole wetta

wâttamâse.

Lähe kaiwole kanani,

V\~esi-têle wêrakkonl,

Med'ê' wetta "wâttamàse,

Rui' se "wesi -wei'attelëb

Sômer-pohja sôutelossa,

Lîwa-pohja lippelossa.

Wàta, wâta neitsiieui,

C'aii kiijal kummarrellen,

Caü majet mändätellen.

10. Hot miet kaiwole kanaui,

Wesi-têle w^êrakkoni,

Ela pâ pangkai kaiwo-têle,
A

Cülä' naine' pangget wêbi,

Rôira korjabi kôretà'.

Neitsiieui, aiiiagoui,

Izaiii iniottu niinja^

Ennê' minja esimeinê'!

Tûsit tulla, tunne alla,

Cülä siä c ülmä sauna,

20. Lämmitä äheä löülü,

Tê lêlinê' lipëa,

Jdka sauna ûsi Avihta,

Usi wilita, lisi c ûtio,

Cäsärätti, cêrto-pagla,

Lilu-cûtto, ummis-cencä.

Rui' annat ciito' cillutellen,

Ainiat kâtsat kallutellen,

Sis siä piät pile ät w^irsut,

Paglat Jhjahsê' pahsutta.

30. Rui' lênet UAva-tapôinê',

Aui armas-wlrgoUînê',

Piät uula unimis-c ennät,

Rassêla karwa-c ennät.

Sis lênet c'üiäle kûma,

Lênet wallale w^ateri.

15. Nôriho' lahjat antâs ja

c Utas.

O Ikô cîlettii Jumala,

Jo näütli cäko cätesä,

Wiipi sormesa wirilli !

Laka wâlan lahjojani.

Laka wâlan walkëala.
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Laka, lunnusan tulela:

Kui' oa i)éni, ni' on pada,

Kui' ou lad a, ni' Iakëa.

Pômasibo langgoleni,

10. Kahsi ned'ê' kanlajale!

Eb anlann auê' magata,

Ripa-säré' ringgotella;

Eb Kinionn c'üla' lawoja,

C'üla' ôilt' eb öigatelhi,

Aina lahjoja lateli,

Aina cellaza kajasi,

Maranaza matkaeli,

Paitteli puna-panimat,

Sata-laiUot lâditteli.

20. Rüikki kangkaita kuomma^

Emma köikki kâtterita,

Rurja on kàtteri kutoa,

Sata-laikko lâdltella;

tjhs on nîta c ümmenezä,

Rahs on sàtu saâ' sisässä,

Cet ned kàtteri t kuowat,

Sata-lalkô' làdittawat.

Ruhô miä tämä' paneisin ?

Pan tämä' parapikohsi,

30. Gerikoza c'äwwezäni.

Ikô cîtettu Jumala,

Üwät on markat mâle pantu,

Rulta-lehtiiet lewätüt !

Neitsüeni, ainagoni,

Tûsit tulla, tunne ölla,

Wîtsi ölla "wiseänä.

Sac i ölla saleana!

Suwi- Wir s ä i.

16. Sni-Päiwänä.

Laka watan löekkuani,

Missa pussa löekku tehtü,

Ebko lie lepässä tehtü,

Paju-pûssa painuteltu?

— Leppä abras murtumase,

Paju abras painumase:

Warot omat wahteradzet,

C'ülci-put on cünnä-puiset,

Alus-pût ânê'-pajuiset.
A

10. C'ülä' poisit, welwüeni,

Elkâ religâ' löekultaka,

Raskàssi rahsuttaka,

Ett' en mâle langkëisi,
A

Rohô' pâle rohsahtaisi,

Eb öe -welwüt löekiV alla,

Ebk' öe cirja c îkû' alla,
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Eb oe mâlla wôttajeita,

Rôjassa üleiilHJeitä.

Wanoile siiwi sulaza,

20. Merê' raïuiat raukëwat,

O jâ' pohjat oikëwat,

Meile laulut langkëwat,

Ilo-wirret wizgotasse.

Tüttäret, sdzeüeni,

Laulakà einäni lahset,

Rukkukâ emi'iiii kullat!

Laka lugen luikkojaiù,

Arwaelen aiiiani,

Onko luikkoni luguza,

30. Onko aiiet arwauza,

Ebko lie Weuai wênii,

Rôtsi laiwoisî latonnu.

Wasakô Weiiaî* oponê',

Rôtsî' rôtnat kadgetkôse

Lina-palta Uuguttàza,

Rassa-päitä kantaeza!

Uuohtin mälehtäraässä,

Cüsümässä, sacimassa:

Wôibko lôekku loekutella

40. Meitä kahta ja kanâ,

Kahê' kanâ' kâtterita,

Rôlmê' kdrwa-rengkaita ?

J H LQ ri s T

Tüttäret, sözeüeni,

Laulakâ emäni lahset,

Riikkukâ emäni kullat,

Runne on Avîsi walluttani,

Rahehsa kawalutlani,

Runne on kassa kaglalani,

Iwus pltc ä pihoilanl.

50. Rui' sàn marja muile maile,

Tômut tdisile wesile.

Sis en mahsa niâlta rohta,

Olci-kortta ûlitsalta;

Einä-inüUü on eltêpi,

Ragra-kappa on kall'îpi,

Minä ozmut ôtawapi.

Tüttäret, sözeüeni,

Läheniniä läpi-c ätösi',

Läpi linnâ' linnukkaiset,

60. Läpi kastarî' kanaset,

Laomma rüppü rüpültä,

Panima sormus sormuhselta,

Panemnia sanat sözässä,
A A

Ålet ädä' tüttärissä,

Seisotumm' somerê' pale,

Asêmm' arja-mättäle.

Tüttäret, sözeüeni,

tjhezä wie' weämmä,
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tjhê' kaiwô' kaiinatamma,

70. Ùhê' ma' inarana-jalgat,

tJhê' poezà' pupiis'Uat:

Laulammai ühezä lahset,

Kiikumma ühezä kiillat. —

Kasta olin kaiigà' aigoi',

Suwê' sîilani pUelin,
A

C'esa' aina cêlel/liii.

17. Troitså^-päiwänä.

Tulkà tüuäret (ulele,

Wanat nålset walkëale,

Tuli on tehtü tütlärile,

Laikka lahsaile lawottu,

Tuli on tehlii tûlê' pale,

Laikka utsale lawottu.

Tiittaret, sözeüeni,

Sôbrani, emäni lahset,

Laka kukuu kiV "walula,

10. Laka wilisAn wilula,

Kajahtutan kassêla.

Se kiilub kumu kotôse,

Ali ciiihcäb enneleni,
A

C'ülä täb kurjet kukkuwahsi,

Linna linout laulawahsi,
A

Tunneb enne /ilessäni,

Kumeassa kurkussani,

Enne waso' wassaelëb :

A

"Ewät ned kuku c'ülä' kurjet,

20. Ewät laula linna' linnut,

Se kukub kuwatluseni,

Ilotseb imetettüui.''

Tüttäret sozeüeni,

Laulamma eniäiil lalisel,

Kukumma emäni kullat!

La tueb suAvinê' aika,

Tueb ellä einä-aina,

Rulloza rüce' nillo,

Tuieb kallis kagra-aika,

30. Nitän rünnät, nilän rännät,

Nitän miä katalat kagrat,

Ozrat sitä ojelapat,

Mtän kûrô' kü' walula,

Rui' nîtan, ajattelen:

"Kui' tueb süwä süc'üsü,

Talwl-talwat tulewat,

Kui' tob Mihala' Jumala,

Sis miä piän pitc ät pîruf.

Sis jômma jöka dl net,

40. Piämmä joka pikarit,

Jöka kannut kallotamma;

Lewwib sûni laulamâse,

Eneni ilolsemàse.
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18. Suc üsü-wirsi.

Perê'-mês, peiê'-isaiitâ,

Perê'-nainê', naisiieni,

W'ota Avällältä wäceiii,

Upa-mailta ulkkumassa,

Tara-maita tallomassa,

Üzä jalgat, jäzä pölwet,

Räiitä rad'ob korwojani.

Perê'-mês, peiê'-lsanta,

Anna tupâ tuUahseni,

10. Rihl-sôjà ôUahseni!

Ela eitlüä mlnua,

EHika m inu' wäceä,

En tullu kûlisi, en kahehsi,
A

Enka pîisko paiwahsi,

Tulln lunnîhsi ühehsi,

Ani aigahsi üwähsi.

Anna tupâ tullahseni,

La tantsln, tare jariseb,

Rihi kûslnê' kumiseb,

20. Kota elminê' eliseb,

Rikkâ mehê' riheza,

Olewôisê' dwwueza.

Perê'-mês, perê'-isanta

Pani assiat pakole,

Lato latwadzet umalat,

Lahci wirtê' johsemàse,

Se tuli motu makëa.

Kui' jdimma slta olutta,

Maisllmma sita niotua,

30. Meni mesi powweleni,

Sima se siiameleni,

Lewwib siinl laulamâse,

Eneui ilotsemâse.

La tantsin, tare jariseb,

Rihi kûsinê' kumiseb,

Rikkâ mêhê' riheza,

Olewôisê' ()-w\vueza.

Pasibo tähä talôse!

Tazi'l taiisî' annettie,

40. Cipoi' kapoi' kannettie

Antakô sihè Jumala

Tulewala wôtuela
A -»

C'iwê' pale, kannô' pale

Rahsî' päi' kaswamâse,
A

Rôlmî' kôrsî' korkëmâse!

Pasibo tähä talôse,

Täzä taiisî' annettie!

A A

19. Omâ cülä c Utas.

C'ülüttani, lidnottani.

Ma' parassa paigottani !
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Pautii ou paikale iiwi'ile,

A

S;'iHü male sAlozale,

Wêllii mâle wêrozale,

Sui* pantii siilâ merèse,
A

Pai' päiwä' uJisemâse.

Eb oe liduoUa alepi,

Kastaria kalllozapi,
A

10, Air ou lùliit, pala pollot,

Air on nîtiit atmanad ê',

A

Pälä pollot palikkad e',

C'ehceua üwä cüläni,

Cülassäni cülrnä johseb,

Mâssani wesi inakëa.

Üwä on üwä c üläiii,
A A

Sättü mâle sätozale,

Wêttii mâle wêrozale;

Sita on paha elämä:

20. W^allâ' söjä wainiala,
A

Werê* jôja wêrû' pälä;

SM on paha elämä:

Kui mêb orkôse oponê',

Sise witsoi' winggutellas,

Terwa-rozgâ' lômmitasse.

T alwi- IV i r s ä i.

20. Kangka-htitoja tiätärthko.

W âtan merta akkunassa,

Meri on med è' owwezani,

Laugât laulà' salwameza,

Tare on merê' sisäzä,

Neite on tare sisäzä.
A

Neite knob kulla-wötä,
A

O igutab öpea-w^ötä,

Katkêsie kulta-nîlli,

O igahti opëa-uîtti;

10. Tämä idgi izalê,
A

Iziit ihc i ihna-wölä;

Neite idgeb, c'iinel wêreb

Sinisissa silmüissä

Punasile poskusile;

Neite idgeb, ciinel wêreb

Punasilta poskusilta

Kaunîle goiltanoile,

Kaunîlta goittanoilta

Rummes-c irjale rukale,
A

20. Pale pôlwê', polwi-lînâ',
A A

Pale WÖ' wdw^warma-cirjâ'.

21. Paha naine.

Oi siä tîro, pêni tîro,

14
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Kuho~ menet, pêiii tîro,

Pêni sâuikko peräzä,

Pêiii cirwes sânikola,

Pêiiet ciiitàt cäezä,

Pêiiet cirjat cintaiza,

Ruho menet, pêni tîro?

"fiatikkata rad'omâse,

Saunlkkata salwamase."

10. Mille sille saunlkkata?

"Tukka-piitä tuwwahseni."

Mille sille lukka-pätä?

"Jalkojani jahsamâse,
A

C'enciaiii c öüttämase.

Entinê' ajutô' naine'

C ennät c öütti, ne kawotli,

Ratet uhtoi, ne upotti,

Sauna' cütti, sen cüetti,

Pôle' paikassa poletti,

20. Kahet katsat kartutteli,
A A

Lehmä' sötli, sarwe' murti,
A

Lampa' sötti, sen suretti,
A A

Sigâ' sötti, silmä' pissi,

Lautà' loi, lapiâ' murti,

Rihê' pühci, luwwat i-ikkd."

22. Kalmoiza örjännü weiti.

Saab lunta, utta lunta,

Walab wazgessa ragëlita,

Uwwê' turgiV iilitsale,

Wanâ' lurgiV Avalniale,

Wazgesê' paja' etese.

Tuli iiell ;'l neitsiikkäissä

Wazgesê' paja' etese,

Juttd tdinê' toiselesa:

"Milä nöisemm mäncamäse,

10. Kulilako wai kalila?"

Ruli kukkui taiwase,

Kali Avêri kalmo- tele,

Wérakko c eriUko-têle,
A A A

Wèri Ayellê' cäpä' paie:

"Ol "welwüt emäni lahsi,

Wditko iidissa ja ületä,

Anna Ci'lpässä cätiiet,

Sormet lîwassa wiritä !"

^'VeH'i waso' wassaelëb:

20, "En ^vöi nôissa, en ületä;

Oi söza, emäui lahsi,

Mené kuo', öle kotona,

C'iliuta pata niuudja,

VV^âli Avakka piragoita,
A

Tô munat mullâ' pale,
A A A

Pîragaiset c'a pä' pale,

Nimetä minû' nimeni.
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Arwâ miiiiV aigoenl!"

23. Wassöne söta-wäci.

Tolle soassa cirja,

Sala-cirja Saksâ'-mâlta:

Sozarlê' sdtâse mennä,

WeU'ite' koluna olla.

Eb öe sila iela kiillu,

lelä kultu, ielä iiaüü:

Sozarlê' solàse meniia,

Wellilé' kolona dlla;

Eb oe sila ielä kultu,

10. lelä kullu, ielä nätlii:

KoUula koli-ripâ,

Satulal.i sallo-pätä.

24. Lahsajë' wirst.

O po kominab kominaza,

Mi se on ôwo' peräzä?

Moisa, nioisa iiiêli tarkka,

"Mia möisan, mlhs eu moisa:

Reci ou o wo' peräzä."

Mi se ou regê' sisäzä ?

Moisa, moisa méli tarkka.

"Miä moisau, milis en moisa:

Neite on regè' sisäzä."

10. Mi se on nedê' parmaila?

Moisa, moisa mêli tarkka.

"Miä moisaii, mihs en môisa:

Lahsi ou nedê' parmaila."

Mil neil on kaugat kahê' pôle'?

Moisa, moisa uiêli larkka.

"Miä molsan, milis en moisa:

Aisat kaugat kalié' pôle'."

Mit ned duggâ' eiltelewat?

Moisa, moisa uièli larkka.

20. "Miä moisan, mihs en moisa:

O hjat onggâ' eiltelewat."

Mi on päzä wiunV, waunV?

Moisa, moisa mêli tarkka.

"Miä möisan, mihs en moisa:

ail al on paza wiuru w^auru .

A A

Mit ned on päzä örtsöläsä?

Moisa, moisa mêli tarkka.

Miä möisan, mihs en moisa:
A A

Körwal ou päzä örtsöläsä."

30. Mi se läblätäb läwelä?

Moisa, möisa mêli larkka.

"Miä möisan, mihs en möisa:

Lammas läblätäb läwelä."

Mi se ammub akkunaza?

Möisa, möisa mêli tarkka.

"Miä möisan, mihs en möisa:

Lehmä ammub akkunaza."
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A

Mi se ou -wöttä waîniala? Mi se on cennettä kujala?

Môisa, mdisa mêli tarkka. Moisa, moisa mêli tarkka.

40. "Miä mdisan, raihs en mdisa: "Miä mdlsan, mihs en mdisan:

AVolio wötlä wainiala." Sika c'eunättä kujala."

B. Sagor.

1. Nes ter t.

lel dli mes, Nesterihsi sitâ kutsutli. Talla kûs poikA. Tämä dli

c öühükkone'. Juttêb: "piäb mennä Jumalalta cüsümäse armôta, kui'
A A

cäseb söltä Jumala minû' lahsai ja mille eneleui süwwä auuab."
A

Mêb têtâ mö, lueb pûha Petro wassâ', ciisub: "kuhd siîl Nesteri
A A A

met?" — "Läheu Jumalalta c üsümäse, kui' cäseb söttä miuiV lahsai ja

mille eneleni süwwä annab." — "Lähe minû' kâ' ühezä."

Menti iiheza Jumalale sa. Petro jutteli Neslerile: "sia ôtlê mluua

ôwweza." — "A kui' sia minna unohtat, et juttê Jumalale, mita miä tu-

lin; anna mille jalkumet, sîs sla et unohta minua." — Petro antdi jalku-
A

met, a unohti Neslerî', eb juellu Jumalale Nesterî' asjata. Petro tuli wällä

Jumalalta, ndisi omasa oposele selc äse ndiscmase, eb dllu jalkumîta. Sîs

wassa malehti Nesterî'. Meni tagns Junialâ' tiiwe. Jumala ndisi cüsü-
A

mäse: "mitä siä lulit tagas?" — Petro julleli: "lulin tagâs Nesterî' peräss,

tall' eb oe mitä süwwä." — "La Nesteri wdtab w^olgahsi hot ceneltä hot

leipä hot denggâ; kui' tullas wdlkâ sâmâse wäll'ä, la wannob kdlme kër-

tâ, s'to eb wdttannu, da kdikki pros'enoi lêneb." — Petro tuli da pajatti:

"nî' sitâ wîtta cähsi Jumala wdlkâ wdttamâse i waunomâse kdlme kërtâ,

s'to et wdttannu, da kdikki lêneb pros'enoi." — Petro ndisi oposelê sel-
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A

Ci'lse ndisêmâse, Nesteri 'b jalkumîla anna, wannob kolme kërta: "jei bohii,

en wdUaiinu!" — Pelro jullêb ihse enellesa: "tam;"» 'b lene wôttannu," da

lahsi wall'a.

Nesteri luli kolose dn iihsê' peale ripussi jalkuniel. Mêb lierra
A

lêta mö, ajallelëb: kassenna on kulta-màsteri, kumba kulladzia jalknmîta

tnnneb teh;'i. K.nlsanle jntlèb: "pia c inni oponê', Ki ini;'i h'ihen c assen

tehi'i kulladzet jalkumet eneleni." Hena se mêb rihêse, ciisiib: "siä ölet

jalkumiê' mâsleri ?" — Nesteri wassasi : "olen." — "Elko Avota mille tehä

kullass jalknmîta?" — "Tee eisin, a boe knltà, miness leba." Herra talle

knltâ antôi, miness teh;'l, da anlöi dpëata. Sîs jultêb: "kds siä têt?" —
Tämä jutleli vvassâ': "mi;l kni' sân walmihsi, ihse ton siile jalkumet."

Herra ôttamâse tStâ, ôtteli, ôtteli, mihsi nî' kangâ' tärna 'b tô.

Meni aikà üwä pala, tidi ihse dtsimàse. O tsi Nesteri' da löüti juttêb

Nesterile: "mihsi siä mille et tônu jalkumîta?" — Nesteri wassasi: "miä
A

jalkumîta en tunne tehä", da ndisi rîtêmase. — Herra jullêb: "siä milta

wdtit seitsê' satâ denggoitn, da ivdtit kultâ da dpëata, da jalkumîta et

tehnii; lähe nüd miniV kâ sûtôse, seäl suAVwitas." — Nesteri juttêb herrale:
A A

"miä en wdi mennä sintV kà, dlezi kclme pälwä jo sömältä." — Herra
A

sötti. — Tämä sîs juttêb: "miä dien ceimättä, en >vdi mennä." — Herra

tälle antdi omasa sàppogat jalkàse. — Sîs juttêb: "miä dien ühelä ciitola
A

waitas, enäpä so'po'ita 'b 6\e, en wo i tulla sinû' kâ." — Herra s'ûbâ' iile

A

antoi omasa, sîs wei karetiza tämä' siitôse.

Menti sûtôse, herra juttêb: "sitä da sitä vvîlla Nesteri denggat, kul-

lat, dpëat wdlti, da jalkmnîta 'b telniü". — Nesteri jullêb: "peltêb herra
A A A

miniV pyle lühjä ; herra posalnl juttêb, s'to on inilla lama' sàppogat jal-
A

gaza". — Herra wâtab jaikojê' pâle: "miniV onni sàppogat jalgaza". —
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Nesteii jutlêb: "si/i Aveltl pos'alui wdit jiiella, s' lo milla simV sûba ou iilh'l."

A A

— Ilena wàlab l:'tni:i' pale: "niiniV onni sûba silla Ulla". — "^'\~ot siilo
A A

niieb, sic läinä liilijä ])euêb mimV pale", jullêb Neslerl i sîs kolme kërtâ

wannob, sic: "jei bohii, mi' en wottaumi!" da koikki pros'enoi oli. —
A \

Nesterl rikkâhsi p;'isi, ni c'enele 'b (Mi inahsâ, hot milä ^volgahsi wölli.

2. Pühä Kiiisma.

oli sötames, Kuisma nimê' kà, slus'i 50 aigassaikà kunlkâla ivernessi.

Eb ôUii kotoiia sohsem wàttamaza sukua nîza Tvîeza c ümmeuezä aigassai-

gaza. Lassettî sîs ostawgale, aniiettî koikki kâsa, piissii, rautsa, sungka,
A

môekka. Tull kahê' tuhattômâ' wirssa' passa kotôse.

Tuli Surma wimeselä wirssala lalle wassâ. Sdtamês cüsüsi: "mi

sia ölet?" — "Mia ölen Surma, miä siuu niid tapau". — Sötames jutteb:

"elä tapa, lasse miuua kotoa w^àttamâse, miä Aviezä c ümmeuezä aigassai-

gaza eu öle kotona öllu". — Surma jutteli : "annat mille deuggoita, sîs

eu tapa", - "Milla deuggoita euäpi 'b öle, kölme rublâ tolki oii". — "Miä

kölmea rublâ eu wöla, miä sluû' tapan".

Tappöi sîs Surma sötamehé' tele. Meuiwät Jumalale nölepat Surma'

kâ. Jumala cüsüsi sötameheltä : "mihê siä tulit tämie?" — Kuisma ^vas-

sasi: "Surma kasse tappiii". — "Tahot nüd kotôse mennä tagas, Avai mihé?"

— "Rolöse lahtoisin meuuä". — Jumala tämä' lahci kölmehsi päi-wähsi.

Tämä kolme päiwä oli kotona, tuli tagas sîs. Jumala cüsüsi: "tahot siä

nüd mennä iessäl raila vvàllamâse, wai tahot àdà mennä "wàttamâse ?"

Kuisma iessäi meiii ralhese. Cüsüsi seälä : "onko kassenna tabakkâ,

n'ûhaltawà dali pöletettawa?" Wassatlî: "'b öle". Tämä jutteli: "kui'
A

'b öle, milla 'b sîs kassenna sünnü öUa"; i wäll.i tuli seällä.
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Meiå âdâse. Nöisi sealä läse c'üsümäse: "ouko tabaUk;^?" Juellî:

"millissä sille piäb?" — "liol u'uhattawâ (lall pöletellawa". Annelti nîi-

liatlawâ, paui sarwê' taüiiiiä eiieles;'i; âdas s'ikka jutteb ti'illc: "mené siä

Willl'i'i, kasseiina 'b (île siHe tilà". — Ti'iiin'i juilôb: "kui' 'b ule mille lllâ?

Å. A

lui mlti'i on lühjä tilàla wèli'i". — Ilot kiii' pall'o on, 'b oie siniV warlê'

kassenna lilà". Se oli sotamês jutnalilUnê', le;isi Jnmal.i pall'o. Eb nôi-

sennu sùtamês w^alla lulemâse, jutteli : "la se miuù' wolab wilHii, c'en

minû' tanne toi".

Ataman, se àdas's'ikka, Ihse on raiita-ahiloiza ciiiiii pakô' pi'iza;

A

tämä kopittl tôlset pakanat iihtêse, jutteli: "ajakâ -vväU'ä sdtamês". Sota-

mês "Wallä 'b mê, ühsi 'b tohi tnlla sotamehê' tÜAve. 'Ivul' 'b mené sita

A

wittfi Wi'iU'i'i, juttêb ataman: "sis pii'ib ülieltä -wôttâ nahka, selk'issä nüiceä

nahka, tommata rautadzê' wakà' piile nahka se, barabaaa tehtl, niennä
A A A

uhsê' taga, noissa lömäse barabauâ, sis sotamês mêb wall "i".

tjlielta niillettî nahka sellässä, tehli barabana, loti barnbanâ. Sota-

mês kui' barabanà' kiili, sis unohli kaiivê' nuV, jutteli: "ai, pii'ib joutua

fronttâse, miä sliis'baza o leu". Tuli sis tagàs Jimialale. Jnmala cüsüsi:

"mihê siii tulit waH'a seältä àdassa?" Tämä jutteli: "mia teasin, s'to sliis'-

baza lin, milla 'b mû püsünnü niêleza". Jumala juttêb : "niid simV piäb

noissa uhsile wahtimâse, eb pi;'i c'etäitä lahcemà' ilmâ' enelti'lsi".

Tuli Sin-ma. Sotamês uhsê' ieza c'üsüsi Surmalta: "mi sia o^let?"

Surma jutteli: "miä o~len Sunna." — "Kuho' tahot mennä ?" — "A lalien

Jumalalta tötä c'üsümäse". - "Ole sia lassenna uhsê' takana, miä lälien

iessäi, pajatan Jumalale". Jumala c'üsüb: "mitä siä, Kuisma, tahot?" —
A A A

"Surma tuli c üsümäse lötä ; mitä siä Surma' cässet tötä tehä ?"

—

"Mené,

juttê Surmale, la tämä .murlêb kolme aigassaikâ wanà rahwassa". So~tamês
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tull wälla, julleli Siiriiiole : "Juinala siiiiV cahsi ko Ime algassaikà nuirlâ

wanâ tamnilsikkoa, kuiiiinal 'b oie kôrla eiii'lpi )3alä, mokonià waiiâ".

Sunna nieui, ko Ime aigassaikà inurleli Avaiiâ laïuiiiisikkoa, inehinisiîl

'b tappaunu c'elaila. Tuli tagàs ko~luic' aigassaigâ' perîiss. oo'lainês cüsüsi:

"mi sia o'iel?" Sunna jutteli: "nn;'i olen Sinma." — '"Kulio^ tahot meu-

nâ?" — A li'lhen Jumalalta loU'i cüsüiuäse". — "Ole siä kassenna uhsê'

takaua, inia li'iheii lessiii, pajatan Jumalale". Jumala c'üsüb: "niilä siä,

A A

Kuisma, lahol?" — "Suinia tull c'üsüniase tota; mllä siä Surmâ' c asset
A

tötä teliä?" - "Meue, julte Suiinale, la läruä niéb cehc i-wälilllssä rah-

wassa murlêmâse ko Ime algassailvà". Solames luli wäll ä, juUeli Surmale:

"me, cehsi-wällllissä tammislkkoa muitê kolme aigassaika".

Surma meni, muitell ko Ime aigassaika c ehsi-^välilllssä tammisikkoa.
A A

Tuli tagas, tötä ciisiimäse Jumalalta, surma se, ko Ime aigassaiga' peiäss.

Sotames uhsc' iezä tås cüsüsi Surmalta: "mi siä o^let ?" Surma M^assasi:
A

"miä Surma o len". — "Ruho~ menet?" - "A lähen Jumalalta tötä cü-
A

sümäse". — "Siä kasseuna ole uhsê' takana, miä lähen iessäi, pajatan Ju-

malale". — Jumala cüsüsi: "mltä siä, Kuisma, tahot?" — "Surma tas

A A A

tötä tull cüsümäse; mitä siä Surma' cässet tötä tehä ?" Jumala jutteli:

"la mêb nüd ko Ikkià' norepâ rahwassa tappamâse, uhsi-wôslkko kump'

on". Sotamês tuli Aväll'ä, jutteli Surmale : "mê, ko Ime aigassaika murtê

nôrta nietsä, kiunmal o hsal 'b o le wêl".

Sai ühehsä' aigassaika o tsâse, Surma se morisi, jai ônokkadzehsi, s'to

'b enäpi woi c'äwwä. Tuli üliehsämä' aigassaigâ' üli tagâs Surma Ju-

malale. Meuivvät so'tamehê' kà no lepat esî Jumalale. Jumala cüsüb
A

Surmalta: "mihsi siä ni' ûno o let?" — "Ühehsä' aigassaika tammislkkoa

murtelin, sîs o'len ni' ôno". Jumala jutteli: "miä sinû' rahwassa lä-

A

hätin murlêmâse, en metsä." Surma wassasi: "so~t£imês nî' jutteli: 'tam»
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misikkoa cahsl Jiimala siniV murrella'." Jumala jutteb sotamehele: "mlhê

siä t;'itä pettelit? Miä lähtllin rahwassa murlèmâse, siä pettelit tämä' met-
A A

säse. Sinû' ühelisä' aigassaikà plliala piäb tîita kantâ."

A

Surma noTisi sotamehele piha pale. NoTisi so'tamês n'ûhâmàse ta-

bakkà. Surma nd'isi cüsümäse: "mi silla se on?" .— Sotamês wassasi:

"kasse on mokoma roho, kiii' tuleb icäwä, sitä waltas n'ûhà, tuleb wesola

sîs." Surma c üsüsi: "elko anna millei n'ûhata kasla rohta?" — "Kui' miä
A

sille annan?" — "Anna nennî' caê' pale kui ihse nûhasit." So'tamês

^votti sarwê' pohjassa kânê' walla' jutteli: "mè sarwt' süämJse, n'ûhà
A

kui' pall'o tahot." Surma meni sarwv^' süäm'se, tama pani kànu' pale, da
X

ühehsä' aigassaikà più seal labakka-sarweza Surmà.

A

Meni Jumalale sîs üli ühehsämä' aigassaigâ'. Jumala tallä no~isi c ii-
A

sümäse: "kuza sill' on Surma?" Tama awasi tabakka-sarwe', da puisti

Surmà' sene mâle. Surma to^kkusi kui' cärpänj' seältä, iho ko~ikki oli

kuiwannu da lût kuiwannu, koikki oli pùii kui' cärpäni' waitas. Ju-

mala no isi sîs juttèmàse so~tamehele : "mine perass siä tätä tabakka-sar-

weza pît ühehsä' aigassaikà, miä pihala cähsin kantà ?" Sotam s ivassasi :

nî' i nî', kasse Surma iela tec i, rikkUta wotti denggoita, a c'öühät lappo"i.

Miä tulîn t<;iä -wassâ tälle, tämä milta denggoita c üsüsi; kui' 'b ollu niilla

denggoi enäpi kui' ko~lme rubl'i, a tappo~i, ühtä wirssà 'b lassennu mennä,

miä kah ' tuhatto'mà' wirssà' passa kotôse tulin sukua "vv ttamùse."

Jumala no~isi sîs juttimâse Surmale: "sinû' piäb tehä totûla, eb piä
A

petellä c'etäitä; tapa ko ikki r'ätua mö c'öühä i rikas, c etä on Jumala lä-

hättännü tappamàse; elä w^o^ta denggoja, elaka denggoj ' peräss ühtä sali

enäpi kui' toissa."

15
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A stTlarnehessa sîta tuli sw;itoi, sw;'iloi Ruisma, kuinpâ prasduui-

Tval Woinissalaza Pihiâlaza, GraJiuà' wallaza.

3. Kuptsa emannà' poika.

Meiii kuplsa seitsemahsi aigassaigahsi to isê' kunika' rîkissa tawavata

o ssamase, iiieui tili mônê' iviê' ja iili mônessa meressa, ja sealt tuli wall a.
A

Tarllusi tamiilä kiiiwala mala kôrma cinni, oponê' eiiiipi 'b Avo'i "wäillä.

Cültissä i c'üläse sila waiiä sata wirssâ on, kuho' taillusi kuptsa' sene

kôrma. O Ii lîka jumalillîuê' se kuptsa, no isi Jumalâ rukôlemâse, ebko Ju-

mala awittaisi Wi'iU'a sîta paikkâ. Ajattêb ihse eueleza: "tama 'b oie Ju-

malâ' vvo'ima, kumpa minua kassenna cinni piab, tämä pakanâ' woima

on; tulkô sis pakana apîse, kui' Jumala minua 'b awita!"

Pakana luli apîse talle, c'üsüb: "milä lupâl mille, millissa tawarâta,

jos awitan?" -- "Millissa tahot." — "Mia tawarâta miîta en taho milaita,

anna si;'i mille kotoas AVaitas se, mita sia ihse et te;l." Tämä jutteb: olkô

sîs sinû' se, mi milla kolona, mita miä ilise en teä." Pakana jultèb : "issu

sia ihse kôrmà' pale, w^o~ta o"hjat c'atêsi, miä takâ to~ukkân, sîs no iseb
A A

oponê' wêmase. Tämä issusi kôrma' pale, dai meneb, i tuli kotôse. Ajo i

law^gâ' tÜAVe oposê', dai meni ülimäsele pokôle, kuza naine' o li. Poika

sealt jôhsi Avassâ talle trappuita mö, ja kummarti jalkâ lalle. Emä jutteb

poigale: "izäs tob loisilta mailta sille Avassomasia gasnilsoja."
A

No isiwat caita jômase iiaise' ka. Naiselta lama no isi cüsümäse:

"c'eneka se lahsi?'' No tämä jutteli: "kahsi wôtta miä terppisin, a sîs me-

nin siintîse, suwâttawâ' kâ tein lahsê', anna mille antêhsi." — "Hot miä

annan sille antêhsi, ni' kasse lahsi 'b lène med ê', lupasin pakanale kasê' lahsê',"

Eiltîw^at makâmâse, pakana tuli ölä enelesä lalista w^äll ä c üsümäse.

Izä da emä lahsi lazgettî menemäse, blahoslowenia annetli kasa. Lahsi
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A

meni, tnetii, ineiii lèta mö, iiî' kaiigâ' meni, s'to pimëa metsâ tuli, euapi

'b me, kiiho~ menna. Pojo issiisî mâle: ajattêb: "kuhoT pôlele lalieii niide."
A A

Noisi las menemase, meni, meni lapi inets/1', wâtab: luli näüb. Sîs jut-
A

têb Ihse eiielesä: "iiüd piab meniiä kasele tulele ösehsi miniV." Tuleb,
A A

ou lare klasissa, seit^eta süha, kûtta süllä on ahjo süäniezä, kaiiâ' warpâ'
A A A

piilA ])öiäb. Ou seal staruha ahjô pala, polwissa jalgat rippiiwat ahjô'

piiltä mâle. Staruha Jutlêb: "kiiptsà' emämiä poika, o'ie meila ötä." Meni

ösehsi pojo rlhèse. Pajii staruha o htagoisele ttimS', juttêb pojole: "siS

menel mliiiV well ele, mla siile uewwoii, kui' olla : ni kuho sia ela wâta

arêse, wàta tama' silmîse ko hallà aiiia, kui' tulet tämä tiiwe," Omeii to i-
A A

sel päiwi'il pojo liihsi menemase lêt;'l mö tas, meni, meni, meni, tiili to inê'
A A

mokoma laie klasissa, seitsêta süllä pitc'ä, kûtta sültä ahjo süämezä, kajiâ'
A A A

Tvarpâ' pala pöräb. Ahjô' pälä staruha on, po~lwissa jalgat rippuwat màle.
A A A

I se staruha sötti pojola ohtagoisê', piti tämä' öta, (lai newwosi, kui' olla

tämä' well'ê' kuoza, kummale pojo se luwattu oli.

Kolmaltoniala päiw/ilä sîs tämä joutusi Ösehsi sinne alamanile ené-
A

lésa. Se sîs jutlêb: "miä sinû' sou, mlhsi nî' kaugâ' el liillu." Pojo aina
A ^

1 * fk A
A A A

walab tämä silmise kohalla, eb nagra, eb knho' polê' pälä c'ännä arêse.

Ataman juttêb: "slnû' piab seitsemällä wirssalta metsâ puhassâ, da cünlä

da cülwä nisu, da se nîtla, tappa, da lo unâhsi pîraga jo^wwuttà. Sene

kui' sât ühezä özä tehä kolk, sis miä sinia wêl' en so."

Oli kahstos'samatta tütärlä atamanila. Ko ikkiâ' nôrepi' jultêb po-

jole: "siä kui' minû' wo^tat nôrikohsi enelesi, nî' sîs Heb ko ikki lehlii,

mita tämä c'ässeb tehä." Pojo lupasi wo lia. Tämä jutteli pojole: "m«ne
A

^
A A

eittä ôkamâse ötä." Pojo makasi ötä. Magate?a pojo' :se JioJkkià' nôrepi
A

tülär salami' izässä lähälti sosaret omasa tôle, i so'saret ned seilsemältä
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-wirssalta puhassiwat niels/i' koikki, dai ciiiUiwat, cülwiwät uisiV, cla iiît-

tiwat da tappöiwat, da louiiahsi pîiaga jôwwiitettî, a pîraga se eb ôllu

pêni, kdlinea koso-süll;'i pltcä da süllä lada. Pojo lalle wei luiuiàhsi

sene. Atamau jultêb: "oduako miä ölen hitrê, a sia wêla ölet hitrêpi mi-

nna, niokoniâ' piragâ' mille leil. \\ êla en so sinua; annan sille wêlA

sliis'bâ: mill' on kaiislos's'amalta s'älkoa, a siniV piab nilîl mennä rohole

A A

sötlämäse; ohtagoii ïo lagas kùik 12."
A.

Tilinä meni iahsi oposet wäll'ä. Ned s'älgot atamanî' tütt'irel oinat
A

öÜAvat. O liwat s'alkona, awasi warjä', a lentiwät liutuna wärjassä. Pojo

mêb têla mö, idgeb da tnskâb: "kussa pôle' niid löwwan ölilagona, knl'

lintuna lentiwat s'älgot!" Tnli se koikkià' nôrepi tiitar tämä' tiiwe, jut-

têb: "elä luskai sia mitältä." Antöi pojole mokomà' trnbà', jntteli: "trii-

blta kasê' trûbà' kâ, mö ölilagona lênemma koikki ühezä kogoza." Tamä

öhtagona trûbltli koikki ned s'älgot kokôse da ajöi öwwese. Sis meni

juttêmâse: "wöla Tvassà, loin koikki kolôse s'älgot." Tämä s'älgol w^öltl

wassâ, sîs cähsi weltä kanlâ, jnlleli: "mené jota nîla sälkoja." Tämä

kantöi Avellä, jotli nämä köikki, pani einoja etese, kagroita. Meni tas

juttêmâse: "ilasin jo köikki." Alaman jutlêb: "odnako miä hitrê öle?i, a
A A

siä "vrelä ölet minua hitrêpi, mokomat s'älgot sait rohola söttä. Miä wéläi
A

sinua en so, milla wêl' on sille sliis'bâ: on milla jâti mokoma, c'ellei 'b
A A

anna selcäsä issua; siä sene jâi' kâ kui' sât ajella selläzä, jos et langkë

mâle, sîs en so sinua, a kui' langkët, sîs sön."

Koikkiâ' nôrepi tütär, se, kummâ' pojo lupasi nôrikohsi Avoltâ, tuli,

jutteli tälle: "mené pajâse, wöta wasara mokoma, kumpa painab 12 naglâ.
A

Issu sîs jâile selc äse, juttê: 'ajelin miä kannî' pahojè' pakanojê' kâ,' öliwat

Tvêla pahepat sinua, a sain aikoi'; kui' miä en sinô' kâ sa ajella, pakanal'
A A

da 1Ö sîs rad'o pähäse sene wasarâ' kâ."
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Noisi pojo selc'i'ise jâile. Se jàtiiia ataman iiise. Nuisi jâtl pôlkë-

lemâ. Pojo loi kolme kërtà pähäse wasarà' kà, sto 'h en;'ipl poikëleisi.

Sîs jôhsi jàti nî' iiwî', s'io 'b polkëllu ühtäitii. 'I";'ini;"i ajeli, ajeli, noisi

jàti tas pôtkëlemà. Pojo fâs kolme kërtâ pähäse lui, sîs jôhsi lâs iiwi'.

Ajeli, ajeli nî' kaugâ', s'to wäsüsi jnti, laiigkësi mâle. Pojo noisi avvitta-

mâse, nosseli, eb noise. Tämä juttêb : "mita mii'i kannl' siinia noisen
A A

nossamâ>!e!" Alkoi bokkâ mö nî' rad'oa, s'to Av;'isüm;'ise sa loi, ôkasi

VTorpî', canti tolsê' bokâ' tälta, sis noisi loissa bokkà rad omâse. Ra-

doi toissa bokkà tas ni' kaiigâ', kunne Aväsünnü. Tas ôKasi, sîs noisi pä-
A A A

hase r.id'omâse täta. Pähäse ni' kaugâ' radoi, kinnie lältä p'i mennii

rikki. Jâtl sîs noisi ihse üles, pnisab eiitäsä. Pojo "wäitäb ratassimissa,

a sîs juttêb: "miä sinna noisen iväiltämäse, kui' wäsül, la sàt ukkase, miä

siniV têle jätän." Noisi selc'äse, da wei jàti pojo' kolôse. Sai kotôse sa,

pani tallîse, pani einoja etêse, pani kagroita, jôtti. Mêb sîs atamanile jut-

têmàse, s'to on jàti ajeltu. Se kôikkin' nôrepi tiitär tnleb tälle wassà, jut-

têb, newvvob, kui' tehä atamanî' kà, tämä makâb. Pojo tnli atamanî' tii-

we, tämä makasi kattêza. Pojo jutteli kerrà', tdisê': "nüd ou jàti ajeltu."
A A

Eb ataman mitäitä juellu. Sîs pojo meni, repäsi kattê' tällä passa wäll'ä.
A A

Täir on aukot päzä i bokaza, i jôhseb mäta tällä p'issä. Ataman juttêb:

"siä teäsit, s'to jâî' kà ajelit, a miniV kà ajoit, miä eneni tehnü jâihsi;

miä olin ohto hitrê, a siä vrelä hitrêpi minna olit. Milla 12 tülärtä on,

siä w^ota nissä kimipa tahot norikohsi enelesi." Pojo jutteli: "miä wotan

koikkia' nôrepâ." Tämä jutteli: "miä siile kdikkiâ' nôrepâ ielä en anna,

kui' et tautsi kahê'-tos's amatta tüttäre' ka, kunne ned kolnie worppia

"wäsüäs."

Sîs julteli se kôikkiâ' nôrepi tiitär pojole, newAVOsi tätä: "tantsi-

niase kui' nöisemma, miä suka podweska' paneu nî' nikalassi c'inni, s'to
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lükub; sîs siii sene lö-wwät, c'üsül: 'se mimV norlkko dlkù, kumpa kase'

awilli', i iiamä kuikki seisottuwat wâllamàse, kumpa sene tdkutlamiu on,

sîs se worppi on taüiuiä." Noisiwat tantslmase, se koikkia' nôrepi tütär

tokutti sukâ' podweskà'. Pojo sene löiisi, jutleli: "se minu' norikko ôlkô,

kumpa kase' iiwilti." Koikki n()isiwat wâttamâse, "ebko miuû' oleis."

Sîs esimenê' worppi öli taiinuä.

Nciisiwat loissa worppia lantsimase. Se nôrepi tiilär bas maka' to-

kuUi. Pojo se löiisi bas maka', jutteli: "se mimV norikko ölko, kumpa

kase' bas maka' äwitti." Roikki nöislwat wâttamâse, kumpa sene äwit-

tännu öli. Sîs luinê' worppi öli läiinnä.

Koimatta worppia sîs noisiwat tantsimâse, se koikkiâ' nôrepi tûtar

langkësi talle jaikoisî. Pojo jutteli: "olkô kasse miniV naine', kumpa mi-

niV jaikoisî langkësi," ja nossi nôrikô' omasa mâlta üles. Sîs juttêb ata-
A A

man: "sinû' piab niid sohose, kuho pale eb pase c'enni kui' waitas lintu
A

iili leiinab, öza cerikko tehä, kuhô wenlsâse menetta."

Kuikkiâ' nôrepi tütär se juttêb pojole: "sii'i ela tuskai mitaitâ, mö
A

koikki têmma, Uni' w^aitas minua et ülga."

Sîs omnisê' cerikko se mokoma walmis Jli sôza. Pojole juttêb

sîs ataman se: "ielä niia tütärtä en anna sille nôrikohsi, kui' et lupâ, s'to
A A

wentsase meunezä sia ounâ' tûmî' c ülwät, a wentsässti kui' tullas kotôse,

sîs omat ounat Avalmit."

Se koikkiâ' nôrepi tiilär tas jutteli pojole: "i sene têmma mö, w^ai-
A A A

las miiuia et ülgä." Mentî wentsase, c'iilwetlî cerikô' lêla mö ounâ'-

tûmîta. Sîs kui' wenlsässä passî, ouna-pûl kcrkëat omal, i jo ounat wal-
A

mît. Tuliwat kotôse, louualliwal, eillîwat inakàmâse. Magata eitläzä jut-
A

teli se nôrikko : "makâmassa kui' ndisemma üles, sîs lähemmä wäll ä,
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muites sösaret juttêwat ädäle, sto sia et mitaitä tehnü, s'to iii'imä koikki

teciwäl ued hitrostil, sis med'at jiolepat süww/is." Makàniassa noisiwat,
A

SIS lalisiwat wall a.

Ataman kui' öre ahti iiles, sis kopitti koikki lüllärel ühtese, a se
A

koikkiâ' nôrepi omasa rnehê' kâ wällä lähtennü. Sis julteliwat ned liit-

taret, "s'to se pojo 'b mitäitä tehnü, mö koikiii teiminä, mitä cässit."

Ataman jutteli: "menka näitä ötsimase takâ." Meuiwät.

Nalné', se pojo' norikko^ wâtlci tagas, jutteb: "niid tnllas meitä jo

takâ ajamâse." — "Elko sia så tehä mitä hitrostia, sto 'b meita sâlaisi

A A

tagas cäntä?" No, se noriklio teci ihse enesä owos-tabnnihsi i omasa

mehe' tabus' nikahsi. Tabus nilvka Arab ümpär tabunita keppi cäeza. Tiit-

täret, ned taka-ajajat tuliwat tabus nikâ' tüwe, cüsüsiwat: "etko nahnü

matkalaisia, mêssa da naissa, menewA têla mö?" — "Mia kassenna monta
A A A

TVÔlta oposia sötän, a en oelaita nahnü menewa'." No naiii/l cänlüsiwät

tagâs kotôse i jutteliwat adalê, sile atamanile: "emmä nahnü muta mitailä
A

kui' Availas tabuni oposia da tabus'nikka meni têlii mö." Ataman juUeli :

"menkà ajamàse ned oposel kotôse dai tôkâ tabus nikka kâsa, ned oliwat

sôzar ted ê' ja se pojo."

Tüttaret sîs meniwät tas takâ ajamàse. Jo näc'i se nôrikko, s'to

tullas takâ sozaret. Tärna mûnti ihse enesä lehmihsi, lehmä-karjahsi, i

omasa mehê' mûnti iiarjus's'ihsi. Tullas ned sozaret, cüsüsiwat: "näitko

kassenna owos-tabunia mokomà?" Pojo se, kumpa karjus's'ina oli, was-

sasi: "miä lehmiê' kà ôlen kassenna monta wôlta, oposia en kos wêla

näimü." Meniwät tagâs, ädäle juttêwat: "eb ôle mokoiiiia lêla enäpi;

mula mitäitä emmä nälinüt, tol'ki karjiis s 1' lehmiê' kà näiirunä." Ataman
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jullêb: "nAni;i i omat kahê' cesse' meliê' kà, meiikà, ajakà ued lehm:'il ko-

lôse dai karjus's'i lukM."

Tüttaret nieniwaf. Se tas wâtab nôrikko tagâs, jutièb: "jo kol-

maltomâ' -worpî' tullas meitä laka ajamàse; sia oie pîï," juttêb omasa me-
A

hele, "miä lêiieu lintu, ndisen pälä kôikêlaisela cêlela laulamàse." Näma

kui' tuliwat, liiimilta ewat sa mitaita tolkkua, lliitu waitas laulab pûza

sîna. Sis meuiwät tagâs, juttêwat atamanile: "muta emmä iiähnü kui'

nüd Avaitas on pu, dai pùza lintu laulab." Ataman juttêb: "nämä i öli-

wat tedê' söz.n- omasa mehê' kâ; la ilise menen takâ ajamâse, enko nâita

cinui sa."
A A

No, noisi i lise menemase; noisl nella c iimmêta siilta iiles, wâtab

ümpär i jutteii omasa tüttärile: "namä jo omat aiAVoi' kaukana, cHt eut

näüb enäpi." Meni takâ sis. Naine' se Avàtab tagâs, juttêb: "nüd tueb

ihse ataman, atîi minû', meitä takâ ajamâse." — "Etko" tea niitii hitrostia,

sto 'b saisêsi meilä cinni?" c üsüsi mes. Naine' nüd tec i enese jarwehsi,

a mehê' sôrsahsi jarwêse sihê, sôrsa jarweza ujub. Ataman tuli, nôisi
A A A A

pütämäse sita sorsà cinni, püteli, püteli, eb sânnu cinni, mêb uhtê ran-

tâse, sôrsa tùisê ujub. Sis jutteii sôrsale: "kolme wôtta siîl uju jarweza

kassena, ielA et Avail ;'i pase."

Ujusi kolme aigassaikâ mes sîna, da naine' kdlme aigassaikâ jarwena

(51i, sis w^assa wi'iH'ä pasiwat. Sis eli-vvät üwi' uhezîJ. Se sihê Idppusi.
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III.

O r dfö r teckning,
A., aisen, lukta. F. o. E. haisen.

Abras, -skör. E. = . F. hapras och aita, gärdesgärd. F. = . E. ait.

haiiras. aiwassan, nysa. F. o. E. aiwastan.

ådra, plog. E. åder. F. aalra o. aura, ajan, kora., drifva. F. o. E. - .

ahaii, radn, fullsatta. E. = . F. ajalteleii, tänka. F. =

.

ahdaii.

alias, sniitl, träng. E. —
. F. ahdas.

ahelmo, trängsel, cfr F. ahdinko.

aher, gäll E. F. ahtera.

aju, märg. F. -
, hjerna, tanke-

förmåga. E. ajo.

akaiia, pl. akanat, sådär; agnar. F.

= . E. ägan.

ahila, kedja; grythänge. E. = . F. akkiina
, fönster. F. =r o. ikkuiia.

kahle. E. akan. R. okho

ahjo, ugn. E. ahi. F. =, essja. alësî, städ. F. alasin. E. alasi.

àhka, grå. E. ahk. a'gan, börja. E. := . F. ålan.

ohwakko, aborre E. o. F. ahwen. aiko, vedklabb. F. haJko. E. alg.

aigotan o aigoltelen, y6i/ors«X:a^à.s/7- allas, kartig, omogen, cfr E. haljas.

ning ; miiiua a
,
jag gäspar. E. al I i, grå. E. hal.

haigotan. F. haukotan. altia, skyddsande. F. haltia.

aika, tid. F. = . E. aeg. alus, grundval; jartyg. F. — .

aigass-aika, år. F. ajastaika. E. ajast- ammas, tand. F. o. E. hämmas.

aeg o. aasla.

ailahtelen, gnägga.

aimo, os. F. haimi.

ainia, ende. F. ainoa. E. ainus.

aisa, fimmelstung. F. -. E. ais.

âmo, gestalt, spÖke. F. haamu.

anggerias, (//. F. o. E. angerjas.

ani, gås. E. = . F. hanhi.

anko, högaffel, dyiiggrep. F. hanko.

E. ang.̂

16
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aiic eloiiiê', engel. R. anrcib

anc i, snodrifva, snoskctra. F. haiiki.

E. ang.

annan, gifvci. E. o. F. =; annan

antêhsi, förlåtit.

âpa, asp. F. haapa. E. haap.

armas-wirgollînê', nom liar goda .vc-

d,r.

arniollinê', nâdig. F. armollinen. E.

armoUne.

aro, ràf.sa. cfr F. harawa.

aroan, ràfsa.

apagoitan, lata surna, cfr F. hapatan. arotan, rasera, taga sÖiid<-r.

apaja, p'öl, vallpuss. cfr F. apaja o. arppàn, taga ett steg. F. harppaan.

arwa, gles; sällsynt. E. ai'w. F.

harAva.

ar^vaja, spåman.

arwan, spå. F. u. E. =, gissa, hålla

före.

E. abaja.

âpaslkko, aspskog. F. haavvikko.

api, hjelp. E. abi. F. apu.

apinikka, medhjelpare.

apo, sur ; syra. E. hapo. F. hapan.

appanen, surna. F. happanen. E. asa, snara. E. aas. F. ansa.

hapneu. åsen, ställa s/g, sätta sig.

ära, gren. F. haara. E. arn. assia, kärl, kar. F. astia. E. asti.

araga, skata. F. harakka. E. harakas. aukko, hål, sår. F. = .

arina, spishäll; äril. F. ~ . auknn, skälla. F. haukun.

aria, mahn; kam (på en tupp). F. auci, gädda. F. liauki. E. haug.

härja. E. häri. autan, begrajva. F. hautaan.

arjas, borst. E. o. F. härjas. awan, Öppna. F. o. E. = .

arkasus, steg. aAvitan, hjelpa. F. autan. E. abitan.

are i, mat, som ej /'(trätan på /aste-' awittaja, hjelpare.

da°ar; -paiwä , arbetsdag F. awwon, bädda, bona, (om foglar)

arki. E. arg. ^igg"- E. o. F. haudon.

armas, kär. E. o. F, = • awoi, blottad, öppen.
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A.» bokka, sida, R. 6oK'b. .,

Ådii, färjar I. iiinrjar. F. iiijä. boltaitaii, prata,, sladdra. R. 6oa-

äes, harf. F. = . E. äiis. F. egge. TaTb.

äli, röst. E. = . F. aäiii. bondari, tunnbindare. R. 6oH4api.

ümmä, kuring. F. =

.

borkka, veck. R. 6opbi.

äinarikko, skymning. E. äniärik. clr borkkaiia, nwrot. R. hodrOBI.

F. liämäiä. borisen, brumma.

äntä, stjerl, svans. F. häntä. E. liäiid. br äkko, kornskrika.

äpea, skam, skamlig. F. häpeä. E. biilfa, rakknif. R. 6pBTBa.

Mbi. O.
ärän, bestyra. F. häärüän. Deugga, penning. R. 4eHra.

äri, 5K/a. F. —
. E. aar. dratwa, becksöni. R. 4paTBa.

ärnahtelen, ryta till, tilltala i vre- diiha, dojl, lukt. R. AyXi».

desmud. F. =

.

duman, tanka, iJ/verlàgga. F. tuu-

ärcä, oxe. F. härkä. E. arg. niaaii. R. AjuaTi».

älti, fader. L. œipc e o. acce. dursa, puls (vid notdragl).

älikko, klinipig åker; i pliir. kaj)pur. JE,

ätci, tvärbrant. F. äkki. Edilsen, blomma (om ragen). F.

nühcän, /;//<7. F. äylikän. heditsen. E. haitsen.

aülün, skimra, svdfua, vackla. F. elle, smycke, prydnad. E. =

.

häilyn. ehin, hinna. F. ehdin.

äiiliilän, rijra af och an. ehilän, kläda, smycka. E. ehitaii.

O» eikko, mager, cfr F. lieikko.

Babuska, barntnarskn. R. 6a6jinKa. elnä, hÖ. F. helnä. E. hein.

baklås' ka, smorjeburk. R. 6aKJiaacRa. eitän, öfvergifva. F. lieitän. E.

bezbeni, besman. R. deameHi. heitan.
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eitün, skrämmas. E. heitiii.

eitütäii, skrämma.

elän, lefva, bo. F. o. Ei. - .

elatäii, lifnära, F. = .

eliseii, klinga. F. o. E. helisen.

elkan, klinga. F. helkäu.

ellä, Öm. F. hellä. E. hella.

emä, moder. F. o. E. = .

emikko o. emakko, sugga.

eraiiitimä, stjufmoder. F. = .

enci, anda, lif. F. henki. E. hing,

eiiiiälitan, andas. F. lieiigähdäii.

eune, moder. L. ediie.

eni-päiwä, påsk. W~. äi-päiw.

erkku, läckerhet, F. Iierkku.

eine, ärt. F. o. E. heriie.

eriie-âiot, ärthessja.

ewê, Jw«. F. höyheii.

F.

Fekla, rödbeta. R. cBeüAa.

fîla, fil. F. wiila.

fonai'i, lykta. R. 4>OBapfc.

frowwa, /r«. F. rouwa.

Gada, 0/7?«. R. ra4'B.

gasiiitsa, skunk vid hemkomsten frän

A. A HI. QV I s T

en resa. R. rocTBBeii'b.

giiieda, brun häst. R. rH'Ê4oa.

goittana, sidenband, som nedhänger

från orringama; to] s (i betsel,

på hindeityg m. ui.).

goiba, puckel. R. ropöt.

giisownikka , stickelbar. R. Rpbi-

»{OBHBKl).

gulba, kummin.

H.
Haili, strömming. F. = .

hagla, häckla. F. liaklä.

herra, herre.

hilre, listig, skicklig, R. XBTpbiä.

hitrosti, list, skicklighet. R. XHTpoCTb.

I.

Idgeii, gråta. F. ilkeii.

itkuri, som ständigt gråter. F. = .

iha, arm. F. hiha.

ihcen, slä; tvinna. F. isken.

ihmån, tvätta, skölja.

iho, kropp. E. = . F. = , /ij.

ihou, huässa. F. hioii.

ikô'-lôkka, regnbåge. Sannolikt är

ordet en förvridning aj uko'-

lokka, motsvarande ukoii-wem-



PVotisk Grammatik. 1 25

mel, brukligt i vissa trakter af îri, rätta. F. hiiri. E. här.

Finland. ir'ha, pelsbräin af fint skinn. R.

ikotutaii, förorsaka hicka; niinua opxa.

ikotutab, jag hickar. F. nikoitaii. irmu, fruktan. E. hinn. F. hirmu.

icä, ålder. F. ikä. E. iga. ivmuan, frukta. E. hirmon.

icSiWH, ledsam ; ledsnad. F, ikäwä. irmutan, förskräcka. E. hirmotan.

E. igaw. irnaii, gndgga. E. o. F. hirnun.

ilan, bd/-a med möda. F. hilaan. irsi, stock. F. liirsi. E. hirs.

lH'ä'-tuli, (ordagrannt: JEliœ eld) irtäii, hänga. F. hirtän.

blixt. isuii, sitta. F. u. E. istuii.

lU ä jiiräb, åskan går; III ä aminub, isutau, plantera. F. istutan. E. \?i-

åskan slår ned. totau.

ilma, luft, väder. F. = . E. ilm. ingan, qvälja. F. hiuwan.

iloza, vacker. E. iliis. cfr F. iloisa. iiihka, bottenfall, grummel.

ilozus, grannlåt. iwa, jäst. F. hiiwa.

imen, saga, di. F. o. E. - . iwä, sädeskorn. E. iwa. F. jywä.

Imetän, dia. F. = . E. imetaii. ivrus, hårstrå. E. juus. F. hiwus.

imo, begär, längtan; föremålet izä, fader. F. isä. E. isa.

derför. izlntimä, stjuffader. F. = .

imoan, längta efter. J.

Inëa, äcklig, cfr F. inho. Jagaii, dela. E. = . F. jaan.

inehminê', menniska. F. ihminen. jàgarl, ankare. R. AKOpb.

E. inemine. jahsaii, afkläda.

inotan, väcka äckel ; minna inotab, jahun, kallna. E. = . F. jäähdya.

jag vämjes. F. inhotan. jahulan, svala. E. = . F. jäähdytän.

inta, pris. F. hinta. E. Jiind. jalgas, mede. E. o. F. jalas.
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jalgû, steghügel.

jalka, fot. F. = . E. jalg.

jalkasin, //// fots. F. = . E, jalgsi.

jano, tiirsl. E. (j. F. = .

janotan, förorsaka /iJ/st minna ja-

Jiotab, jag ar törstig. F. o. E.

jauotan.

âi'ussa, brädstapel. R. apyCB.

arwi, insjö. F. järwi. E. järw.

asikka, id. R. asb.

âli, hingst.

iawan, mc/a. E. jalivs^an. F. jauhaii.

iawe, nicild. F. jauhe.

awo, /»yo/. E. jaho. F. jauho.

lä, is. E. o, F. =

.

älci, .s7?«/\ F. jiilki. E. jalg.

änes, hare. E. ~ . F. jauis.

ärcü, pall, stol. E. jarg.

ätän, lemna. F. = . E. jVitan.

jätüs, qvarlefva, återstod.

ohsen, springa, flyta. E. joksen,

F. jiioksen.

omari, drinkare. F. juotnari.

omukas, odon. F. juomukka /.

juolukka /. juowukka.

on, dricka. E. = . F. juon.

jöci, (jack, å. E. jogi. F. joki.

jow, tagel. E. jöliw. F. jouhi.

jJwikas, tranhär. E. jöhwikas.

jnlkka, hrynsten.

jumaloilô, gudlös, ogadaktig. F. ju-

malatoin.

juri, rot. F. = . E. juur.

jinitnn, rota sig. E. o. F. jnunnn.

juttelen, såga, berätta. E. ullen.

cfr F. juttelen.

julisen, dundra. E. o. F. = .

K.
Kablukka, stöfvelklack. R. Ra6.iyK7>.

kägla, hals. F. kaula. E. kael.

kaglus, krage, krngstycke. F. kan-

ins. E. kaelus.

kagra, liafre. F. kania. E. kaer.

kahc i, björk. E. kask.

kahno, köld. cfr F. kohnie o. E.

kahni.

kaihun, hlifva skrämd.

kaima, namne. F. —
. E. kaim.

kain-alns o. kain-alo, armhåla. F.

kainalo. E. kaenal. Ordet ar

sannolikt en förvridning af käen-

alns, det under armen belägna.
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kaipàii, k/aga. F. = .

kaitsen, efterse, valla. F. o. E. =

.

kaiwan, t^räfva; stånga. F. =^ . E.

kaewan. i'-id/

kaiwo, brunn. F. = , E. kaevi^.

kajaga, fiskmåse. E. kajakas. F, ka-

jaTi^a.

kakkii, lunn pannkaka, cfr F. kakku

o. E. kak.

kaks 0, tvilling. F. kaksoinen. E.

kaksik.

kala, fisk. F. o. E. - .

kalanikka, fiskhandlare.

kalatsi, bulla. R. Raja<rB.

kali, se kiilu

kâlln, slicka.

kaikkuni, kalkon. F. kalkkuunl.

kalkki, kalk. F. — .

kallis, dyr. E. = . F. kallis.

kaWotan, stjelpa.

kalmol, begrafninosplats. cfr F.

kalma.

kalttoza, låg.

kahl, don., redskap. F. =• . E. kolu

kana, höna. E. o. F. = .

kanawa, dike. R. RaeaBa.

kanebio, ljung. F. kanerwa.

kaniAva, hampa. R. KOHOnja.

kanggas, väf; lyg. F. o. E. kängas,

kannan, bara E. o. F. = ; lehmä

kannab, kon kaljvar.

kanne, nyckelring. F. kannin.

kannikka, brödkant. F. kannikka.

E. kannikas.

kannus, sporre. E. o. F. = .

kanta, häl. F. — . E. kand.

kanto, stubbe. F. = . E. kand.

kapia, hof, klöf. F. kapio. E. kabi.

R. ROnblTO.

kapussa o. kapusta, kål. E. kapust.

R. Ranycra.

kapulta, halfstrumpa. E. kapiit.

karja, boskap, hjord; lahoea lämpat

karjâse, slappa fåren på bete. F.

=r . E. kari.

karjus s i, vallherde. E. o. F. karjiis.

karmëa, grofi, skrofiig. cfr E. karme

o. F. karkea.

karssa, kläda. R. RopoCTA.

kartan, undvika, frukta. F. o. E.

kartan,

karii, björn. E. = . F. karhu:' '

'
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kasan, fukla, väta. E. o. F. kastaii.

kase, dci^o. E. o. F. kaste.

kâsi, lock. E. kaas. F. kansl.

kâse u. kâsikka, brudfrcima. E. w.

F. =.

kâska, .saga. F. kaskii. fi. CKaSRa.

kassesikko /, kassikko, björkskog. E.

kasik.

kastari, faste.

kasuri, större, krokig knif. F. = .

R. Rocapb.

kâssa, gröt. R. Kama.

kas's'ali, kont. cir F. kesseli.

katala, iisel, dålig. F. = .

katan, täcka, betacka, duka (ett

bord). E. o.^.-.

katos, se kalus's i.

kâtsat, underbyxor, kalsonger. W.
kâdad.

kâtteri, prydnad i den fordna wo-

tiska qvinnodrägten, bestående af

ett bredt och tjockt tygstycke,

som frun midjan flängde ned

längsmed benet och var utsiradt

med spelpenningar och små bjell-

ror.

qv I s T

katti, katt. E. kat o. kas . F. kissa

o. kasi.

kaltila, gryta, cfr F. kattila o E.

kaltel. R. KOTëji.

katussi, skjul, lada. F. ka los.

kaugasun, fördröjas.

kauhtana, kaftan. F. = . R. Ra^Taei.

kaukalo, vattenho. F. = .

kaunis, röd; skÖn. F. o. YL. = .

kawala, listig. F. = . E. kawal.

kaziwun, rena sig, tvätta sig. cfr

E. kasin.

kazAvan, växa. E. o. F. kaswan.

kazwatikko, fosterbarn. E. kaswa-

lik. F. kaswatti.

kärkki Çej cartel), tallstrunt. cfr

F. kerkka.

këhiio, dålig, usel. F. kehno.

këlmisso, kallt förrådsrum invid

stugan. F. (J Ingermanland^:

kylmastö.

keppi, (p/' ceppi), käpp. F. =.

E. kep.

keran (^ej c eran}, tigga. F. o. E.

kerjään; hvaremot F. kerään,

satnla.
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kërlan, vidröra.

kîlal, bråck. R. KBJa.

kilitäu {ej c ililän) , kittla, cfr Ë.

killin.

kirpitsa, tegel. R. KBpnaq'B.

kirstu, kista. F. = . E. kirst.

kitsas, träng. E. - . cfr. F. kitsas.

klapsa, slunga.

klasi, glas. E. kläs. F. lasi.

klelweii, klöfver. R. K^iesepi.

kleja, lim. R. Rjeä.

klokan, kackla.

kloppi, vägglus. R. Kjon-B.

koblin, trefua, söka trefvande. E.

= . cfr F. kopeloin.

koliwin, söla.

koi, »lal. E. o. F. =:- . SV. kojeh.

koira, hund. F. = . E. köer.

kokka, krok. F. kokka o. koukkii.

koko, hög. E. o. F. —
.

kolen, dö. E. = . F. knölen.

kolkka, hörn. F. = . E. kolk.

kollo /. kolln, sadelknapp. E. koljo.

koltc i, drickskcirl.

komina, loge. R. rjMHO.

koinia, groda. F. =: . E. kon.

konnâ'-karppi, snacka.

kono, nos (på hunden). \\ kuono.

konovrala, gällare. R. ROHOBa.i'B.

kôntala, lintotte. E. koonal. F.

kuontalo.

kopitan, samla. R. KonaTt.

kopnla, läst.

kori, skal, bark, E. koor. F. kuori.

R. Ropa.

korin, skala. E. =
. F. kuoiin.

korjàn, herga, undanhringa. E. o.

F. - .

korjnha, nors, R. Ropioxa.

koinia, lass. E. koorm. F. kuorma.

kormana, ficka. R. RapMaH'K.

kôrsân , snarka. F. kiiorsaan. E.

noorskaan.

koli t), koto, hem, hus, hushåll. E.

o. F. = .

kotci, kruka.

kdikki, all. E. köik. F. kaikki.

kolpan, duga. E. kölbaan. F. kel-

paan.

koretta, bärstäng. F. korenta o. ko-

renio.

kdrkëa, hög. F. korkea. E. körge.

17
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korsi, halmstrå. ; stubb (efter säd}.

F. korsi. E. körs.

körAva, Örcij stropp (i stöflor). E.

körw. F. korwa.

korwalline', brudledare^ tahnati.

kota, stuga, kukrum. F. kota.

köwa, hård. F. kowa. E. köiva.

kdwlsaii, straffa.

kökki, kök. F. kyökki.

kramppi, dorrklinlca. E. kramp. F.

ramppi.

krâpin, skafaa, skrapa; karda. E. = .

cfr F. raa"win.

krapiseii, knastra. F. rapisen.

krappi, karda. E. kraap.

krapu, kräfta. F. = .

kripiseii, knarra.

kronnl, korp.

krûtl, krut. F. ruuli.

ku, måne, niuiuid. F. t». E. — .

kiidrutan, kuttra. E. = .

kuë, inslag. E. o. F. kude.

kuhila, skyla. F. o. E. kuhilas.

kuhja, /iÖÄ^acit. E.kiihi. cfrF.kuIiio.

kuitslkko, valp. E. kultsik.

kuiwa, torr. F. - . E. kuiw.

kuiwân, torka. F. = . E. kuiwatan.

kuja, gata. F. = .

kukërran, kullsfjelpa. E. kukerdan.

kukërrun, falla 1. stjälpas ikull.

kukitsen, blomma. F. kukoistan.

kukka, blomma. F. = .

kukkë, tupp, E. kuk. F. kukko
;

esimeiseza kukëza, vid första

hanegallet.

kukun, gala, sjunoa. E. o. F. = .

kulakka, knytnäfve. R. KyjaKt.

kulen, höra; fyda. E. o. F. =.

kuli, o. kall, små trissor (att leka

med på bygatan).

kûllîset, pl. tnånadsrening.

kulmo, tinning. F. kulma. E. kulm.

kulppi, slef. E. kulp.

kiilta, guld. F. -
. E. kuld.

kultan, förgylla. E. o. F. = .

kûitàn, lyssna, cfr F. kuultelen.

kultsu, slem; konna' k., grodrom.

kulun, nötas. E. o. F. =

.

kulutan, slita, fortära. E. o. F. —

.

kiima, fadder, F. kumaii. R. Kyvni.

kumëa, klangfull. E. o. F. = .

kumma, under. F. = .
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kumniarian, buga s/g. E. —
, F. kuwân, bilda, göra- F.

kumarran.

kummitlelen, undra ofver. F. —
kiizeu, låta sitt vatten. F. o. E.

kusen.

kummo, lutad ställning; kunimolâ, kiizi, urin. F. o E. kiisl.

lutad. F. kumo.

kumu, buller, dån.

kunîkas, konung. E. o. F. kuniiigas.

kuon, väfva. F. o. E. kudon.

kupolo, Johanne, midsommardags

kuras, knif. E. kmask.

kurikka, klubba. F. = .

küiiüeli, ljus; vaxljus i kyrkan kal-

las ciiiileliä.

cr.

c âsta, del, andel. R. nacTb,

c/lhsen, befalla. E. o. F. kasken,

cälhiini, knottrig. F. kähärä. E.

kähar.

kurisan, strypa. F. o. E. kuristan. cäkatan, sqvattra (som en skata),

kurkku, strupe. F. o. E. = . c äko, gok. F. käki o. käkö. E. käko.

kurc i, trana. F. kurki. E. kurg.

kurnan, sila. E. = .

kûro, obestämd, kortare tid, en

stund.

cälü, svägerska (benämning bro-

derhustrur emellan inbördes).

c ämmäl, ßat hand, näfue. E. käm-

mal. F. kammen.

kurre, dUf. E. kurt. W. kurdis . cäme, bäck. Månne man i detta

ord får igenkänna antingen det

E. häm
,
Juktig, eller det F. kemi,

flod?

cännän, vända; c. iwuhset, bena

håret. E. kannan. F. käännän.

C änniin, vända sig. F. käännyn.

c äpea, nätt.

c äppä, grafhÖg. E. kap.

F. kuuro.

kusama, lind (?}.

kûsi, gran. F. = . E. kuusk.

kûsikko, sexa (i kort). F. kuutoi-

nen.

kusun, slockna. E. kustun.

kusutan, släcka. E. = .

kusakka, gördel. R. KjrinaKl.
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c'äpü, nàtnâl. F. käpy.

c'ärnä, skorj; utslag, cfr F. kärna.

cärpäne', fluga. F. kärpänen. E.

kärbiie.

cärsiii, lida, tåla. F. o. E. kärsiii.

cäsäräui, näsduk. E. käterät.

cäsi, hand. F. o. E. käsi.

cäseii, befalla. F. <>. E. kasken,

cätcüt, wagga. F. kälkyt. E. kalk.

c äiin, gå. F. o. E. käyn.

cebiä, Idtt. F. kewia. E. kebja.

ceblätän, lätta.

cedräii, spinna. F. kehiäan /. ket-

raän. E. kedran.

cedre-pû, slànda. F. keträ-puu /.

kelnï-vai'si. E. kedra-puu.

c ehe imaiiiê', melierst. E. keskmäne.

F. kesklmäinen.

cell, tunga, språk. E. keel. F.

kiell; plur. cêlet, sqvaller.

cêliii, sqvallra. F. kieliu.

cellä, skälla, klocka. E. kel. F.

kello.

cêllAu, varna, neka. F. kiellän.

ceucä, sandal, cfr F. kenkä. E.

king.

Qr j s T

cenc ämiis, jotpluqg.

c era, nystan. E. kera. F. kerä.

c eriii, nysta. F. kerln.

cerikko, kyrka. F. kirkko. E. kirk.

cerrän, vrida, tvinna. E. keerraii.

F. kierrän.

cerlakka, vind, vindskammare. R.

lep/taK-b.

ceAvät, vår. F. ke'wät. E. kewa.

c idgen, rensa (^från ogräs). F. o.

E. kilken.

c ihga, klia, kläda, cfr F. kiihko.

cihgan, klia.

cihgutan, kittla.

clhlago, fettisdag; fastlag.

ciliuu, koka. F. klehun.

cihutan, koka, brygga. F. kiehutan.

cihwa, het; hetta, cfr F. kiehuwa.

cîkku, gunga. F. kiikkn. E. kiik.

c ilc i, syrsa, gräshoppa, cfr. E.

kilk.

c illahtelen, ryta till. F. kiljahtelen.

cilwelen, iväcka smärta, cfr. F.

kirwelen.

cimo, vildt bi. cfr F. kimalainen.

E. kimalane.
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c'iniiar, vad. F. o. E. kiiiiier. c öuliüs, fattigdom. F. köyhyys.

ciiinas, leiderhanduhe. E. o. F. kin- cûdikko, dim. af följ.

nas. c utto, skjorta, cfr E. kuht.

c'ipëa, sjuk; yttre åkomma. F. ki- c ühselän, grädda (bröd). cfr F.

peä. E. kibbe. kypsetau.

cippa, stop. F. kippa. c ühsi, gar. F. kypsi. E. kiips.

cîre, bråd. F. kiire. cüc'/il-pä, eldbrand, cfr. F. kekäle.

cirja, bok. F. kirja. E. kiri. cülti. hy. E. o. F. kyla.

cirjawa I, cirja, brokig. F. kirja wa. c iilc i, sida. F. kylki. E. kiilg.

E. kirja. ciilmä, frost, kÖld; kall. F. kyl-

cirkas, klar. F. kirkas. mti. E. külm.

cirkasun, klarna. F. kirkastiin. cülmäsan, kyla.

circitän, qvittra. cül'wän, sä. F. o. E. kylwän.

cirppu, loppa. F. kirppii. E. kirp. c'ülwü, sådd. F. kylAvy.

c irwes, yxa. E. o. F. kirwes. c ülAven, bada sig. F. kylweu.

c'îssa, tdflan; cîsâ', / kapp. F. kiista. c ümmenikko, tia (i kort),

c'îlan, berömma. E. kutan. F. kii- ciinel, tår. F. kyyiiek

län. cünnä-pu, ahn. F. kynnîlpiui. E.

c'îtto, beröm; berömlig. F. kiitlo. künnapä-puu.

ciurii, lärka. F. kiuru. cünnar-pä, armbåge. E. künarpää.

cl'wi, sten. E. o. F. kiwi. F. kyynäspää.

c öhä, hosta. F. o. E. köhä, F. o/"- c iinnän, plöja. E. kunnan. F. kiin-

ven hökä. nän.

c öhin, hosta. F. o. E. köhin, F. cüntü-mes, plöjare. F. kyntömies.

äfuen höin. c üpär, hjelm., mossa. E. kiipar. F.

cöiihS, fattig. F. köyha. E. kehwa. kypär.
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cüpeiit, dim. af cüwe. laiwa, brodd. F. laiho.

c üsün, fråga. F. kysyn. E. kusin, lakana, lakan. F. = .

i.

c üsl, nagel. E. küüs. F. kynsi. lakasen, .sopa ; I. iw^uhset, kamma

c utan, bränna, svedja, cfr F. ky- håret. F. o. E. — .

detän. \a\\'éa, jemn, glatt. F. lakea. E. läge.

c ütüs, sved. E. kiiJis. F. kydös. lakon, läppja (om hunden). F. lakiu.

cütü, mans bror. F. kyty. laci, inre tak. F. lakl. E. lagi.

ciiwe, gnista. F. kywen.

Ii.

Lada, bred. F. laaja. E. lai.

ladatan /. ladoten, göra bredare.

ladus, bredd. F. laajuus.

lâditan, 7}ied om.sorg tillverka,

lâdlttelen, se föreg.

lammas, Jår. E. o. F. = .

langkën, falla omkull. E. langen.

F. lankean.

lapautan, boga. F. = .

lapja,' A/j«f/(?. F. lapia. E. labjo.

lassu, spän. F. lastu. E. last.

latselko, p/a/t, cfr. F, latuskainen.

ladwa, topp, skate. F. latw^a. E. laukoja, tviätare, tvätterskc

ladw.

lagotan, strö, utbreda. E. ~
.

lahgolan, åt.skilja. E. = .

lahcen, släppa. E. o. F. läsken,

lahsi, barn. E. laps. F. lapsi.

laikko, frans, rimsa.

lainan, svälja, F. = .

laine, vug. F. o. E. = .

laiska, lat. F. = . E. laisk.

lalskûttelen, dmga sig, lättjas.

la.itjo,'>arbetssläda. F. laitio.

lauko-paiwä, lördag. E. lau-pääw.

F. lanwantai.

laulan, sjunga. E. o. F. =

.

lauta, bord, E. laud. cfr F. lauta.

laulta, fähus. E. laut,

lawa, lafve. E. o. F. = .

lahe, källa. F. lähde.

lähatän, skicka. E. = . F. lähetän.

läcahtiin, storkna. F. lakähdyn. E.

läkatan.

lämmitän, elda. F. = . E. lämmitan.
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länn'lkko, luinke, bytta. E. h'imiik. Unna /. Ilclaa, stad. F. Unna. E.

läpi /. li'iwi, tröska/. E. läwl. lidn o. linn.

läsin, ligga sjuk. E. o. F. = . R. liha, kÖtt. F. o. E. = .

jeHcaTb. liha-pôli, narf. F. lihapuoli.

1'äs'ka, vanl. pl. l'As gat, bakdel, sate. lihawa, fet. F. = . E. lihaw.

R. jflmEa.

lehitsen, slå blad.

lehci, enka. F. leski. E. lesk.

lehmä, ko. F. = . E. lehm.

lehto, blad. F. lehti. E, leht.

lehtosikko, löjhög; löfrikt ställe.

leikkàn, skara, hugga. E. o. F. = .

leipä, bröd, spannmål. F. =^ , E.

leib. R. XJ-fcö-B.

lêlinè', lut.

lello, leksak. F. lelu.

leml, spad. F, liemi. E. leem.

leppä, al. F. = . E. lep.

leppasikko, älskog.

lina, lin. F. liina.

lina-wässo, arla. cfr. E. lina-wäs-

trik o. F. ^västaräkki.

linnahset, malt. E. = .

linkkân, halta. F. liikkaan. E. lon-

kan.

linnukas, jungfrubär. F. lillukka.

E. lillukas.

linlli, band. R. jeHTa.

llntu, jogel. F. —
. E. lind.

lipëa, hal, slipprig. F. lipeä. E.

libe.
A

lisan, (jka. F. = . E. lisan,

lîtsa, ansigte. R. Jianfi.

lepüt'in, lugna, försona. F. "=
. E. liiigahtan, slinta. F. liukahdan.

lepitan. liwa, sand, E. liiw. cfr F. lÜAVa.

lesat, pl. ställningar (vid byggan- loba, panna. R. ^061.

de). R. Ji-Ëca. lohko, soppa. cfr. F. lohko.

leseniet, pl. kli. lôkka, loka. F. luokki. E. look.

lesi, ässja. cfr F. liesi. loma, jemstÖr R. JOHX.

liblo, skal (på vissa växter). E. libl. lôpî, plogbill. F. luotin.
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lôekku, gunga. F. liekku.

lôekun, gunga, F. llekun.

lôekutan, vagga. F. liekutan.

lôetsa, pust.

lotlsun, pusta. F. lietson. E. löötsun.

lohgon, klyfua, splittra. F. lohkon.

lôhi, lax. E. =. F. lohi.

lôlikân, klyfva. F. lohkasen.

loikkân, se leikkân.

Idngka,' garn. F. laiilîa. E. long.

\övL\mii,blidkas. F.löyhdyii o. lauhduu.

lounat, söder; middag. F. loiiuat.

E. löiin.

lounatan, spisa middag. F. lounatan.
A A

lön, slå; 1. einä, slå ho. E. -
. F.

lyön.

löülü, hetta, bad. F. = .

lowwîin, finna, F. löydän. E. lew-

Avan o. leian.

1Û, ben, E. o. F. = .

lugen, räkna, läsa. E. = . F. luen.

luhta, starräng. F, = .

lulkko, svan. E. luik.

lukka, lök. R. jjKt.

lukku, lås. F. = o. lukko. E. luk.

lumekas, snÖgig. E. = .

Q v I s T

lumi, snö. F. o. E. = .

lupa, löfte, tillåtelse. E. o. F. = .

lusikka, sked. F. = . E. lusik o-

lusikas. R. dOH<Ra.

liita, sopqvast. F. = . E. luud.

lutisan, kldtnma ihop. F. rulistan.

liilic i, mjÖlk.stäfve. E. lüpsik.

liihsän, mjölka. E. lüpsaii. F. lypsän.

lühüt, kort. F. = . E. lühi.

lükkü, lycka, F. = .

lükükas, lycklig. F. lykykäs.

M.
Ma, jord, land. E. o. F. = .

niaë, lake. F. made.

mahla, trädsaft, lake. E. mahl. F.

mahala.

mahsa, lefver. E. maks. F. maksa.

mahsan, betala; kosta. E. o. F.

maksan.

mahso, betalning. E. maks. F. makso.

ma-ilma, verld. F. —
. E. niailm.

maisan, smaka. E. o. F. maistan.

makan, sofva. E. o. F. = .

makëa, söt. F. makea. E. mage.

makkara, korf. F. = . E. makkar.

mako, buk. F. maha. E. mago.
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maku, smak. F. = . £. magu. mämmälikW, spindel. E. ämlane.

makiiza, smaklig. F. makusa. E. F. hi1niäh;'ikki.

niagus. män'ko, lek, leksak. E. mang,

manltan, lucka. F. maaniüeleii. R. mäu'cän o. män'cin, leka; spela

MflHHTb. E. müngin.

ma-öuna, potät. E. tna-öun. F. mäiitä, kuaclträ (F. hierin); tjärn-

maa-omena. trä (F. =). E. =

.

marana, växt, som innehåller ett märehtelen, idisla. F. märelidin. E.

färgämne, cfr E. maran. milletsin.

marja, bär. F. = . E. mari; kala' märisen, brumma.

m., fiskrom. E. kala mari. marc a, vät. F. märka. E. märg.

markka, w«/-^ (mindre mynt). F. =

.

mässan, stora, ofreda; trassla.

mârot, pl. likbår. E. = .

massina, pung. F. massi. R. MOmaa. mäta, var ; rutten. E. mäda. cfr

matala, låg F. = . E. madal. F. mäta.

mato, mask. F. = . E. mado. mätänen, markna, ruttna. F. =.

mauc i, tarm. cfr F. maukku o, E. E. mädanen.

mauk. mätas, tufva; äfven torj. F. = . E.

mazilkka, sudd. R. luaSHJKa. mätas,

mähä, sajve. F. mäihä. E. mähk. mälla, sopqvast. R. MeTJa.

mähcä, rätt af lingon, mjöl och mättälikko, tufvig. E. mällik. F.

vatten, cfr E. mähk-kak. mättäikkö.

mäci, backe. F. mäki. E. magi. melewä, klok.

mälehtän, minnas. E. = . mêli, förstånd. E. meel. F. mieli.

mälehtiis, nnnne. E. == . melle, krita. R. HlhAT».

18
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mellên, hlankskura 1. hvitmena med

krita.

mêlliin, hlifva intagen. F. miellyn.

mêlutteleii, intaga, förnöja F.

miellyltelen.

menen, fara, begifva sig. F. =

.

E. minen,

mërta, mjärde. F. merta.

mes, »*««, karl. E. = . F. mies.
,

mesl /. niezi, honing. F. o. E. mesi.

mezi-pakko, bikupa.

metsS, skog. F. = . E. mets,

metsä-kana, snöripa. F. metslkana.

metso, tjäder. F. = o. metsäs. E.

metsls.

minjå, svärdotter. F. = . E. minni.

mittan, väga; mäta. F. =.

moiin, sjukas, hlifva svag.

moi'u, boskapssjuka. R. uopi.

moekka, svärd. E. mdek. F. miekka.

möila, tuäl. R. Ubuo.

mdisa /. möiza, herregård, gods. E.

mois. F. moisio. R. MUsa.

möisan, förstå, begripa. E. möis-

tan. cfr F. muistan.

moni, mången. E. mönni. F. moni.

Qri s T

motu, mjöd; Öl. E. modu. cfr R.

Alë^Tj.
A

möha, sen, sentida. F. myöhä.

mûkka, pläga, cfr F. muokka. R.

MyKa.

mûkkân, pläga, cfr F. muokkaan.

mulkku, manslem, cfr F. mulkku.

muna, ägg. E. o. F. = ; miuiâ' rûku,

gulan, munâ' walku, hvitan i ägg.

munen, värpa. F. munin,

mûnnan, förändra, förvandla. E.

muudan. F. miuitan.

munnun, förändras , förvandlas,

E. o. F. muutun.

muraga, hjortron. E. murakas. F.

muuran.

murëa, skon. F. murea. E. mure,

muretan, smula. F. murennan.

murc ina, frukost. F. murkina.

murran, bryta; söndra. E. o. F. =.

muru, smula. F. = .

musetan, svärta. F. mustennan.

musikka /. mussikka, blåbär. E.

mustikas. F. . mustikka.

mussa, svart. E. must. F. musta.

mutikas, grumlig.
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inüliseu, râinn, böla, nappa, skäl, fat. T. Napfe.

müUäri, nijÖlnare. F. = . E. möl- napiiii, granne, nabo. F. = . E.

der. T. Müller. naaber.

müllü, qvarii. F. = . T. Mühle. nâskali, pryl. E. naaskel. F. naskali.
A A

mull o. mön, sälja. E. müüii. F. natta, snor. E. nat.

myyn o. myön. nato, mans I. hustrus syster. E.

mürrün, surna (om mjölk). F. = . nado.

mute ä, stum. F. mykkä. näen, se. E. o. F. =

.

M« n'äko, ansigte. F. nägo. F. näkö.

^a^a, spik; kil; skålpund. F. naula. niicijäs, vittne, cfr E. nägija. F.

E. nael. näkijä.

iiaglon, spika. F. naulaan. E. naelan. niilîl, hustrus bror. E. nääl,

nagraii, skratta; bele. F. nauran. nälcä, hunger. F. nälkä. E. nälg.

E. naeran. napisän, knipa. F. näpistän. E.

nagris, rofva. F. iiauris. E. naeris. näpistan.

nagris-mo, rofland. (Ordet är en näpuska, blemma. F. ntippy.

förvrängning af nagris-ma.) näri, nötskrika. F. närhi.

nahka, skinn, hud. F. = . E. nahk. näteli, vecka. E. nädal. R. He4'SJb.

nain, gifta sig. F. = .

naine', hustru. E. = . F

naisikko, qvinna.

naitan, snöpa.

nalttaja, gällare.

naka, taj)p. E. naga.

napa, naße. F. =: . É. naba

napirtet, pl. vä/skyttel. R. ?

nätel-päiwä, sondag.

nainen. nättü, trasa.

nêmi, udde. E. iieem. F. niemi.

nen;'i, näsa. F. = . E. nina.

nenäkas, styfmunt (om hästar),

newwo, råd. F. neuwo. E. nou.

newwon, gifva råd, råda. F. neu-

won.
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nlgla, nâl; barr (i träd). F. iieula.

E. nöel. R. Hrja.

nlkela, lös, sink. E. iiigel.

nimi, namn. E. o. F. = . R. Hllfl.

nzni-pu, lind. F. iiiiiii-puu.

mnisikko, lindskog.

nirko /. iiilko, tryne.

nisä, qvinnobröst. F. = . E. nisa.

niska, nacke. F = .

nisu, Iwete. E. o. F. = .

mtän, skära (säd), klippa (hår o.

d.). E. niitan. cfr F. niitän.

nîtti, tråd. E. nät. R. HHTb.

luttii, äng. F. - . E. niit.

niwel, led. F. = .

nodgan, svikta. F. iiotkan.

nokka, näbb, skärm (i mössa). E.

nok. F. nokka o. noiikka.

nori, ung. E. iioor. F. nuori.

norikko , brud, ung hustru. E.

noorlk. F. nuorikko.

iiorus, ungdom. E. = . F. nuo-

ruus.

nötta, not. E. noot. F. nuotta.

nödra, böjlig, svag. E. noder, cfr

F. nöyrä.

Hülsen, stiga; Jäsa; begynna F.

nousen.

nököne', nessla. F. nokkonen.

no c i, sot. F. noki. E nögi.

nölepat, båda, begge. E. molemad.

F. molemmat.

nosan, lyfta. F. nostan.

nötku, slak; sluttande, cfr F. not-

kea.

n'iihân, lukta. R. HioxaTb.

nukun, somna. F. = .

nurkka, vrå. F. = . E. nurk.

ni\skân, snyta. E. nuiskaan.

nükän, stödja, stödja sig.

nullen, flå. F. nylen. E. niillin.

O.

Obahka, svamp.

odan, sköta; spara. E. o. F. hoi-

dan.

ogun, andas. F. huowun.

ohla, trasa.

olkka, tunn, slank. F. hoikka.

oltaja, sparsam. E. oidja.

ôkân, hvila, rasta. E. = . cfr F.

huokaan.

olama, kringvuxen ingröpning i träd
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efter yxhugg tu. m. F. luiolaiu. ohselutan, väcka kräkning; minua

oliii, sijrja, bry sig om. E. hooliu. öhsetutab, Jag krakes. F. okse-

F. liuolin. tan-

omiiikko, morgon. E. hommikko. ohsuii, gå I. /ctra vil-sp. F. eksyn.

0110, morbror. E. = . F. eno. E. eksin.

ôno, svag. F. liiiono. ohtago, afton; ohtagoiin, om afto-

opëa l. opëa, silfver. F. hopea. E. nen; tänann olitagonii, i dag af-

höbbe. ton; ohtago ou kiijal, aftonen är

oponê', häst. E. hoboiie. F. hewo- for handen. F. ehloo. E. öhto.

nen. ôhtagoiuê', qvällsvard.

orja, tjenare, arbetare, cfr E. orri ohwa, cjwiga. E. öhw. F. hieho.

o. F. Olja. öigetan, räta, räcka. F. ojeniian.

orla, Örn (i mynt m. m.). R. opëai. E. öieiinaii.

osan /. osaii, köpa. E. o. F. ostan, ôikëa /. oikëa, rät, riklig; höger. F.

otawa, Karlawagnen. F. olawa. oikea. E. öige.

otawa, billig, E. oodaw. F. huo- dimo, slägt. E. ölm. F. Iieimo.

kea o. hiiolawa. ojela, dålig (?).

ottelen, vänta. F. wuotteleii. olci, halm. E. ölg. F. olki.

ozmut, liten bförn (?). olut, öl. E. öliit. F. olut.

ozra /. ozra, korn. E. oher. F. ohra. öme, mögel. F. home.

O« omehtiin, möglas. F. homehdun.

O hja, töw. E. ohl. F. ohja. ömpelen, sy. F. oinpeleu. E. ömb-

o~hsa, qvist. E. oks. F. oksa. len.

öhsakas, qristig. F. oksakas. ömpelus, somnad. F. oinpelus. E.

ohsennan, spy. E. o. F. oksennan. ömblus.

öhsetus, spyor. F. okseliis. önci, metkrok. F. onki. E. öng.
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önc in, meta. F. ongiii. E. öngit- paha, elah, dålig. E. o. F. —

.

sen. pahnu-päi', afvigt; sowat ornat p.,

önnewa, lycklig. kläderna dro afviga.

önni, lycka. F. onni. E. önn. pahsu, tjock. F. paksu. E. paks.

open, lära sig. E. öpen. F. opin. paikas, hög qvinnomÖssa i den nu-

öpetan, lära, E. öpetan. F. opetan. mera oßagda zuotiska drägten.

orawa, ekorre. F. oiawa. E. oraAV. paikka, pluts, ställen toisez paikka,

ôsân, kunna., hitta, råka. E. oskaan. annorstädes. E. paik.

F. osaan. paikkan, lappa. E. o. F. = .

ösotan, peka, visa. F. osotan. painan, trycka. E. o. F. = .

ötsa slut, ända. E. ots. cfr F. otsa. paisan, steka; (om solen) skina. E.

otsin, söka. E. = . F. etsin. o. F. paistan.

öuna, äpple. E. oun. F. omena. paise, bÖld. E. o. F. = .

owvvi, gärd, gårdsplan. E. öw. paisetun, svullna. F. = .

O« paisetus, svullnad. F. =.

Ö, natt. E. öö. F. yö. paissi, stek. F. paisti.

örcähtän, och paja, smedja. E. o. F. = .

öre än, vakna. E. ärkaan. F. he- pajatan, tala. E. = . F. =r , sjunga.

örrän, skubba, skajva. F. hieron. pajatus, tal.

örsü, tjärna. paju, pilträd. F. = . E. paijo.

P, pajusikko, pilskog.

Pad'a ^n. pakana, djefvul. cfr F. pakana o.

padatsi, /«f/^r. R. naAaJame. E. pagan.

pagla, band, skorem. F. paula. E. pakko, stockända. E. pak.

pael. pake, flykt, tillflykt. E. o. F. = .



pakolainê', rymmare, flykting

pakolainen.

påla, bit; lapp. E. o. F. =

.

palawa, het, vann; svett. F. —
.

E. palaw.

palkka, lon, lega. F. = . E. palk.

palko, skida (på växter). F. = .

pallas, blottad, bar, obetäckt. E. o.

F. paijas.

palletab, miiuia p,, jag fryser. F.

paleltaa.

palletun, förfrysa. F. palellun.

pallo /. palla, ditfva,

pallo, mycken. E. o. F. paljo.

palokkdiné', liten bit.

pahvan, bedja. E. paluii. cfr F.

palwelen.

pâmetti, minne. R. naMHTb.

paiien, lägga. E. o. F. = .

pangkoi /. pangko, ämbare. F.

pankl. E. pang.

pappi, prent. F. = . E. pap. R.

' noni.

pavapikko, grannlåt (?).

paraneu, tillfriskna. E. o. F. = .

ff^otisk Grammatik
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parmas o. parma, broms. F. paar-

ma. E. pärm.

parmât, pl. brÖsl, barm.

pâmas, trädesåker.

parta, skägg. F. = . E. pard. R.

€opo4a .

partli, fiskstimm. F. = .

paru, ånga. R. napi.

paruan, ånga.

parusina, segel. R. napycB.

parwi, hop, tropp. F. = . E. parw.

pasi, hallsten. F. = . E. paas.

pasibo, tack! R. cnacHÔo; p. antà,

tacka.

påta, lerkruka, cfr F. påta o. E.

pada.

pä /. pe;'l, hufvnd; ax. E. o. F. =

.

pähc iuä , hasselnöt. F. pähkinä.

E. pähkuä.

pähcin-pii, hassel.

päisstir, skäfva. F. pälstär.

päiwä, sol, dag, dagsljus;

seb, solen går upp; p

Jiimalale, solen går ned.

E. päiw o. pääw.

p. noi-

meneb

F. =.

paratan, kurera. E. —
. F. paraiinaii. päiwä'-lasku, solnedgång, vester.
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päiwä'-noisu, soluppgång, oster.

päiwütün, bUfua solbränd. F. päi-

wetüii.

pälliset, pl. mellangij't. F. = .

päsen, slippa. E. o. i. = .

päsko, svala. F. päiisky. E. päii-

sokene.
A

päsurja, väjbom.

pärähmä, barm; skÖte.

päre, perta. F. = . E. perg.

pärme, kantnitig. F. = .

pärinisän, kanta. F. päärmän.

pär-wakka, pertkorg. F. päie-wakka.

pehmëa, mjuk. F.jpehmeä. E. pehme.

pehmenen, mjukna. F. = .1

pehmitäii, uppmjuka. F. = . E.

pehmelan.

peiko, tumme. F. peikalo. E. peial.

pekki, speck, fett. E. pek.

peldus'ka, örring.
A

pelcän, frukta. F. pelkään. E.

pelgääii.

pelssemet, pl. uäfstol.

peni, Uten, fin. E. peen. F. pieni.

penlkka, hundvalp. F. - . E. pe-

nlke.

QVIS T

peutärä, plantsäng. E. peimär. F.

piemiar.

perê'-mês, husvärd. E. = .

pêren, fjerta. E. = . F. pieren.

pero, matt.

perewedina, spång (öfver eu bäck),

pesa, bo. E. = . F. pesa,

pesen, tvätta, skura. E. o. F. = .

petäsün, misstaga sig.

petcel, stamp (i en tiämortel). F.

petkek

petos, bedrägeri; bedragare. F. =.

E. peltus.

pelleleii, ljuga, bedraga. F. = .

pettelikko, lögnaktig, bedräglig. E.

petlik.

pi, flinta. F. = .

piäu, hålla. E. pidan. F. pidän.

pihet, pk hoftång. E. pihit. F.

pihdit.

pihku, tall.

pihkusikko, tallskog.

pihlaga, rÖnn. E. pihlakas. F. pihiaja,

pihta, skuldra. E. piht.

pîka, piga. F. = . E. piig.

pikari, bägare. F. = . E. piker.



^

fVotish Grammatik. 145

pikkarainê', helt liten. F. pikkarai- podaritan, skänka. R. no^apHTfc.

nen. podos'ma, säla. R. ao4omBa.

pilan, smutsa, förderfva. E. o. F. - . podiis'ka, dyna. R. no4yuiRa.

pîlen, gömma. F. =

.

poika, son. F. - . E. poeg.

\>'i\lae\ei\, förderfva, förspilla. F. =. polmin, /?/oc/fc<7. E. o. F. poimen.

pilwi, muln. F. = . E. pllw. poisi, gosse. E. pois.

pîm-d, mjölk; roeska-p., sÖtmJÖlk, pojintima, styfson. F. =

.

pettü-p., tjarnmjÖlk, lantii-p., sur- pojo, gosse. ^^-^ö®^

mjölk. E. piim. F. piiinä, sur- pôkka, kant af rÖdt kleide i kjol- ^"C^j *»®'^

mjölk, fållen. E. pook. W^\ '^^'

pimëa, mörk. F. pimeä. E. pime. polas, lingon. E. - . F. puola. '""^^^"-Mh^

pimenen, mörkna. E. o. F. = . poli, sida, hälft ; paha p., hin onde; -^^

pimelikko, mörker; skymning. joka pôlez, Öfverallt.

pina, dörrpost. F. piena. pomasibo, Guds hjelp ! (Ordet äi"

pîppu, tobakspipa. F. — . E. piip. troligen en sammansättning af or-

pîraga, pirog F. piiroo. R. noporB. den : noHoma Bon !).

pîrta, vä/sked. F. pirta, E. piirt. porotan, värka. F. =

.

R. 6ep40. pJesas, buske, E. = . F. pensas.

pîni, gästabud. R. nQpx. pdhja, botten, nord, rygg (pä eu

pisar, droppe. E. = . F. pisara. yxa), bak (i en knif). F. pohja.

pisän, s tic (a. E. o. F. pistän. E. pohi.

pitcä, läng. F. pitkîi. E. pitk. pcippo, kyckling, cfr F. peippo.

piwo, näfve. F. =

.

pölan, brinna. E. polen. F. palan.

plaizgutan, smälla. F, läiskytän. pöletan, bränna. E. = . F. pollan.

plotnlkka, timmerman. R. njOTHHRi. pölto, åker. F. pelto. E. pöld.

19
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pölto-marja, åkerbär.
A

polto-pü, rapphöna, F. pelto-pyy.

pôlwi- knä- biigt. E. pölw. F.

polwi.

pörmatta /. permatta, lergolf. E.

pörmand. F. permanto.

pörsas, gris. E, o. F. porsas.

pötkan, sparka. F. potkaseu.

pöwAvi, barm. F. powi.

pöiihkea, svällande (om dynor o.

d.). F. pöyhkeä, uppblåst.

pöUii, dam. F. = o. pöly.

pölliiaii, damma. F. = o. pölyån.

pörä, rund slipsten. F. pyörä, hjul.

pörän, rulla omkring. F. pyörin.
A

pörriin, bli yr, afdåna. F. pyörryn.

pragisen, spraka^ braka.

piaizgan, plaska.

primetitan, gijva akt på. R. npB-

H^TQTfc.

primozla, slaga.

prizgan, spritsa.

proloba, vak. R. npopy6'b.

prostina, simpel. R. npocTOË.

pruntti, sprund.

pil, träd. E. o. F. =

.

piigowitsa, knapp. R. njroBHua.

piiha, dun, R. nyxi»,

puhas, ren. E. ~ . F. puhdas.

puhasan, rena, rengöra. E. puhas-

tan. F. pnhdastan.

puhun, blåsa. E. o. F. - .

pulsan, skaka. E. o. F. puistan.

pulma /. pulmat, bröllop. E. = .

punadne', röd. E. punant. F. pa-

nainen.

punon, sno. F. = . E. punun.

punotan, lysa rÖd, hafva röd färg,

¥. =.

puren, bita, tugga. E. o. F. =

.

purgan, lösa, uppbinda. F. pu-

ran.

purje, segel, F. o. E. — .

putiutan, uppväcka. R. öjAWih.

puzerran, krama, pressa. E. o, F.

puserran.

piiha, helig, E. o. F. —
; p, päiwä,

helgedag.

piihän, helga.

piihcê', handduk.

piihc in, sopa; ajtorka. E. o. F,

pyhkin.
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puhv:ï, slutta F. pylwäs, stülpe. rangget, pl. raiikur. E. ranggid. F.

püwwän, fånga, begära. E. püw- ränget o. länget.

• wan. F. pyydäii. ranta, strand. F. = . E. i'and.

B* rasas, trast. F. rastas.

Radan /. radon, slâ, bulta, cfr F. ratas, kärra, bondvagn, cfr E. o. F.

raadan. ratas,

radgon, ajrifva, afrycka; sprätta, ratassî, tygel. F. ratsastin.

F. ratkon. ratls, visthus, bod.

ratkân, afrifva. F. ratkasen. râto, as. F. =

.

rage 1. rage, hagel, kurn (^af salt raukën, blijva slapp, blifva uttömd.

m. m.^- E. = . F. rae. F. raukean /. raukenen.

rahno, bi raukka, stackare. F. =

.

rahwas, folk. E. o. F. =

.

ranta, jern- pl. rawwat, fârsax,

ralska, luder. F. = . E. raisk. F. = . E. raud.

raja, gräns, râ. F. o. E. =

.

razw^a, fett, ister. F. raswa. E.

raka, ruska. E. raag. rasw.

raketan, förspänna, cfr E. o. F. ra- razwikas, fet.

kennan. rägan, kraxa. F. raakun.

râml, klasî' i*., fönsterbåge. T. Fen- rägin, rackla. E. räglsen.
A

sterrahmen. rägnn, bullra, cfr F. rääwyn.

ramo, kraft. E. ram. R. paMO, ränta, snöblandadt regn. F. = . E.

skuldra. ränd.
A

ramoto, kraftlös. E. =

.

räpin, skrapa, skråma, cfr F. raa-

rampa, rifven, söndrig. cfr F. rampa win.

o. E. ram. räsäs, takrÖste. E. rastas. F. räystäs.

råna, sår. R. paea. r ästoga, jul. R. poHC^ecTBO.
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rätte o. rätti, halsduk. E. rät. cfr rlkesutan, rikta. F. rikastutan.

F. rätti. rîkki, rike. F. - . E. riik.

rätu, /-ar/, ordning. R. ^nxh. ringgottelen, sträcka sig, rata sig.

räühtün, vissna. cfr E. ringgotaii.

reheuneüs (g. rehenneiise'), /o>5^w^a. rinceiis, lycka (i knytning).

(jOrdet är en sammansättning af riunus, bröstrem. E. o. F. = .

rlhi, stuga, och eus, det fram/ or rinta, bröst. F. = . E. rind.

belägna, men bÖjes i alla kasus ripa, bindel, som viras kring benen.

utom genitiv såsom om den sed- ripilä, ugnsraka.

nare delen i sammansättningen risset, pl. barndop; wiê'-rissêt, vatt-

vore ordet esi, alltså: illat. re- nets helgande, Trettondag. F.

hennetêse, elat. rehenniessä, o. s, v. ristiäiset; w^ierista.

rehtilä, stekpanna. F. riehtilä. cfr rîssa, don, redskap, cfr F. riista o.

R. Beprejb. E. riist.

remeni, rem. F. remeli. R. peHeeb. risitän, döpa. F. o. E. ristin.

renggas, rinq; länk. E. o. F. rengas. rite i, svajvel. F. rikki.

rennäsiin, blifva andtruten. rîtta, vedtraf. E. riit.

repo, räf. F. = . E. rebane. riuku, stäng. F. =

.

retcä, rätticka. R. p'fiTKa. rohi-pû, likkista.

rewin, rijva, klösa. F. =. rohkëa, djerf. F. rohkea. E. rohke.

riga, ria. R. para. roho, gräs; durnoi r. ogräs, R.

rihi, porte, cfr. E. rihi o. F. riihi. Ajpsafl Tpasa. E. roho. F. riioho.

rihma, rep. cfr E. rihm o. F. roliô'-karwadnê', grön. F. ruohon-

rihma. karwalnen.

rikkaus, rikedom. F. = . E. rikkiis. rohotun, heuäxas med ogräs. F.

rikas, rik. E. o. F. = . ruohotun.
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röja, dy, simits. E. loe. cfr F.

ruoja.

rojakas, smutsig.

rôjàn, smutsa.

rokka, kålsoppa, cfr E. lok o. F.

rokka.

roko, vass. E. roog. F. ruoko.

rokosikko, vossriht ställe. F. ruo-

hokko.

lônia, ronia. E. room.

roma , strimma (efter slag). F.

raamu.

roppa, gröt.

rosola, sallake. R. pocoj'B.

rose, rost. E. roste. F. riioste.

rosetun, rostas. F. ruostun.

roska, piste, E. roosk. F. nioska.

R. pocra.

rôtiâ, gärdsel.

rdjut, pl. grummel, rask. cfr F.

rojii.

röiikko , större höstack. cfr F.

röykkö.

rose, irnma (i fönster),

rdeska, osyrad (mjölk, bröd o. d.).

E. rJesk. F. rleska.

rönta, kala. F. roiita.

römin, krypa. F. ryömin.

rude, akkun-r., fönsterkarm.

riihgat, pl. sopor, cfr F. ruuhkat.

ruikot, pl. koppor. E. rouged.

rukka, qvinnokaftan af kläde utan

ärmar.

rulla, kafle\ sladd. E. rul.

rullan, kafla. E. — . T. l'ollen.

runa, vallack. F. =. E, mun.

riiso, rosen (sjukdom),

rusu, fönsterruta. F. ruutu. E.

ruut.

rutan, skynda. E. =
.

riiis, råg. E. rugis. F. mis.

rüppü, skört; veck. E. rüp. cfr

F. ryppy.

rüsä, ryssja. F. = .

rüti, rock, E. rüiid.

Saan, nedfalla, regna, snöga, E.

o, F. sådan,

s.^du, trädgård, R. ca4'B.

saha, sâg. F. = .

sahân, såga. F. =

.

sâhari, socker, R. caxapi.
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sâjuë, brudens eller brudgummens

följe.

sakara, gångjeiii. cfr E. sågar. F.

sarana.

sakkali, hök. R. cokoj'b.

saks it, sax, F, saksit.

sac in, scigo (?),

salami', utan vetskap, ovetande.

salea, grann, cfr E. sale,

salwo, sädeslår. F. = . E. salw.

samnial, mossa, E. o. F. = .

sammas, stolpe vädersol. E. =

.

cfr F. sammas.

san, få; kunna. E. o. F. —
.

sani, släde. R. caHH.

sappi, galla. F. = . E. sap,

sappoga, stöfvel. E. o. F. saapas.

R. canort.

sari, o, holme. F. = . E. saar.

sarka, leg. F. = .

sânii, askträd. F. = . E. saarn.

sâi'nisikko, askskog.

sai'Avi, horn. F. = . E. sarw.

sarwikko, plogstjert.

satto, säte. F. = . E. saat.

sattaja, vägvisare. F. = . E. saatja.

satula, sadel. F. = . E. sadul.

sauna, badstuga. F. = . E. saun.

sauran, smarta.

sawivi, lera. E. =r . F. sawi.

sawwu, rök. F. sawu.

sawwulan, röka (kolt o. cl.). F.

sawuslan.

säe, gnista. E. sade. F. sade, ljus-

stråle.

salin, skona. F. = . R. maJitTh.

s'älko, Jöl. F. sälkö. E. sälg

säri, bc?i. F. -
. E. säar.

säixi, mört. F. säiki. E. sarg.

särwi, sofvel. F. s;irAvin.

sätoza, lämplig.! passlig.

segotan, blanda. F. sekoitan.

seinii, ivägg. F. = . E. sein.

seiwas, stör. • F. - .

seldi, sill. R. cejihXb.

selcä, rygg. F. selkä. E. selg.

sêmê, frö, utsäde. E. =: . F. sie-

men.

semerilsa, messling (?).

serAvä, kant, sida; serwäz, afsides.

F. särwi.
A

sëimi, näsborre» F. sieran. E. söör.
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E. sep. sirp])i, shär<t. F. = . E siip. K.

cepm».setka, liât. R. cËTKa

sifka, grâ hast. slsas, näktergal. E. sisask.

sigâ'-tina, h/f, E. sea-tiiia R. cbh- sisus, det inre\ pi. inelfvor. cIV F,

Heii-B. sisus,

sigki, sali., sikt. F. seula. E. sööl sîla-sigla, sikt. R. cbto.

o. segel. sitkëa, seg; snål. F. silkeä. E. silke

siglon, sikta. F. seulon. sitla, truck. E. sit.

silia, plats, bddd. F. sia. sitta-bombo, turndy/uel.

sîka, «/X'. F. = . E. siig. R. CHn>. slunâii, välsigna. F. =

.

sika, svin. F. = . E. siga. siwon, binda. E. o. F. sidon.

siko-lautta, svinstiga. slöja, sajring. R. cjioö.

sîli, igelkott. E. siil. slûsba, Ijeiist. R. CJtyJKÖa.

F. =. E. silm.

silmo, nejonöga. E. o. F. silinii.

silta, 6/v), golf. F. = . E. sild.

sima, rej- pisksnärt. F. —
.

sinelän, hlåjärga. F. sineäii.

sini, riska. F. sieiii. E. åeen.

sliisiu, tjena. R. cjyaîHTb.

su, karr. E. — . F, siio.

soja, varnt, blid; vdrnia. F. siioja.

E. soe.

sôjetan, vanna. E. sojennan. F.

suojennan.

SI ninê', blå. E. —
. F. siniiiea. R. sola, salt. F. suola. E. sool. R.

CHHIQ.

siiii-silinS, blåögd. F. = .

sîpi, vinge; kalâ' s
, Jena F. —

E. tiib.

sippçlikas, nijra. E sippelgas

sirkkii, siska. F. = .

COJb.

sôiadnê', saltig., saltad. E. solaiie.

F. suolaiiieu.

sôni, ådra. E. sooii. F. siioni.

sôiii-pû, sparre.

sorokka , den nu brukliga ryska
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qvinnomössnn. R. copoRa.

sôrsa, and. F. siiorsa o. sorsa.

sorut, pi. sopor. R. copx.

sorwân, svarfua. F. = .

sobra, van. E. sdber. cfr F. seiira.

sôitan o. soittelen, banna; grâla,

kifvas. E. =

.

sôlltellkko, grälig. E. soitlik.

sJkëa, blind. F. sokea. E. sögge.

solman, knyta. E. sölmaan. F. sol-

niitsen.

solmu, knut. F. solmu. E. sölm.

sona, ord. E. = . F. såna.

sopa, pi. sovrat, kläder. E. = . F.

sowat.

sormi, finger. F. sormi. E. sörni.

sörmlkas, fingervant. F. sormikas.

sörmukka, skottspole.

sormiis, ring. F. sormus. E. sörmus.

sossar, vinbär. E. söster. F. sieh-

tari.

söta, krig. E. soda. F. sota.

sowetan, kläda.

söwwan, ro. F. o. E. soudan.

sözar, syster. E. sösar. F. sisar.

sömine', mat. E = . F. syöminen.

LQVIST
A

sön, äta. E = . F. syön.
A

sötän, lifnära, mata. E. solan. F.

syötän.
A A

söttii, trädesaker; bete; polto jäl sö-

tiihsi, åkern lemnades i linda. E.

sööt.

staruha, gumma. R. CTapyxa.

stoli, stol. F. tuoli.

stroitan, bygga. R. CTpoQTb.

struna, sträng (i Instr.). R. cipyHa-

swetila, veke. R. CB'ËTBJbHfl.

swojakka, hustrus systers man. R.

CBOflKl.

sii, mun. E. o. F. = .

sudgat, pl. dygn. R. cjTRH.

sugen, kamma. E. = . F. suwin.

sûhsi, skida. F. suksi.

suisutan, rÖka, elda. E. suitsntan.

suka, hårkam. F. = , hästskrapa.

E. suga.

sukka, strumpa. F. = . E. suk.

sukka, hynda; hora. R. cyKa.

sukkuna, vadmal- filt. R. cyRHO.

suku, slngt. F. = . E. sugu.

sukulaine', slägting. E. sugulane.

F. sukulainen.
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süälüii, blifva ond, cfr F. sydännyn

J. syäunyn.

süelmo, vårta.

süc'üsü, höst. F. syksy. E. sügis.

siiren, dö; domna. E. =^ . F. =r
, süli, famn; koso-s. utgÖr enligt en

sulan /. siilatan, smälta. E. o. F. = .

sulka, fjäder. F. = . E. sulg.

sulku, qvarndam. F. = . E. sulg.

sura, ost. E. scir. R. cbip*«.

TFots uppgift 12 spann, hvar-

eniot den vanliga famnen inne-

håller blott 10. F. syli. E. süld.

siilci, spott. F. sylkl. E. sülg.

sorja.

surma, dÖd. F. = . E. surni.

siiri, stor. F. = . E. suur.

surlma, gryn. F. = .

surwon, stampa. F. = . E. sur- sünnikas, syndare. F. syntinen.

waii o. surwun. sünti, synd. F. —
.

susi, varg. F. = . süimün, födas. F. = . E. sünnin.

suto, domare; domstol; wen sûtôse, süntü, Jtidsel; uppkomst. F. =

.

anklaga. R. cjAhn. süsälikko, (Jdla. E. sisalik. F. sisälisko.

sûtun, vredgas^ blifva ledsen. F. = . süsi, hol. E. o. F. = .

cfr E. suudun.

suwan, cdska. cfr. F. suwatsen.

suAvâminê', kärlek.

suwl, sommar. E. o. F. =: .

suwwitan, tillfredsställa (?).

sütän, tända. F. sytytan.

sütütes, tände. E. siitis. F. sytyke.

siiwä, djup. F. = , E. •= o. siigaw.

sr.

Salultan, ömka. R, jR&ji-htb.

siiä, hjerta; siiätä piäb, han är arg. s'âpka, mössa. R. manRa.

E. siJda. F. sydän. s eniha, brudgumme. R. »teHBX'B.

süämüs, inre delar i en djurkropp, sibko, qvick. R. niHOKiä.

F. sydämmys. sirisen, sorla (om vattnet). F. siri-

siiältelen, hÖgmodas. sen o. lirisen.

20
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s'is'gat, pi. barnlliidor . takku, vanl. pi. takut, blCtr. E. ta-

s'iwatat, pi. boskap. R. îKHBOTHoe. kud. cfr F. takku.

s'kâppi, skâp. R. niKanx. takumaiiiê' /. takumôinê', sotn be-

skelmi, skälm. F. kelmi. finner sig bakom, ejlerst. E. ta-

s'kelinüs, skälmstycke, skälmnatur. gumene. F. takimainen.

F. kelmlys. talko, skördejest. F. talkoo. E. tal-

s'kiittä, skytt. F. kyttä. gus.

s'okka, kind. R. niORa. talle, bäck.

solkka, silke. R. inëjKi. F. sulkkii tallikka, lamm. E. talleke.

o. silkki. talion, trampa. E. o. F. tallaan.

stanat, pl. benkläder. R. mraHbi. talUikka, strumpa utan skaft. E.

suba, pels. R. iny6a. tallok.

sutnisen, sorla, bullra. R. myMHTb. talo, hus, gård. E. o. F. = .

T, talwi, vinter. F, = . E. talw.

Tabakka, tobak. F. tupakka. R. taniitia, sto. F. =

.

TaoaRi. tammi, ek. F. = . E. tam.

tagana, trefot. R. TaraH'B. tamiuisikko, ekskog. F. tainmlkko.

tagla, fnöske. F. taiila. E. lael. E. tammik.

tagotan, söka uppnå, gripa efter, tancat /. tanciat, pl. underbyxor.

F. tawotan. lantsin, dansa. E. = . F. tanssin.

tahon, vilja. F. tahdon. E. tahan. lapan, slå, dräpa; t. rîgâ, tröska;

taicina, deg. F. laikina. E. taigen. t. lina, skäkta lin. E. o. F. = .

taickaja, degtråg. tapë-pût, pl. linbruka.

taimi, planta. F. = . E. taiin. tappelen, slåss. F. = . E. taplen.

taiwas, himmel. F. = . E. taewas. tappelikko, grälig. E. taplik.

tåkka, börda. F. takka. tare, stuga.
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tari, spisiil. F. = . E. taar.

tartun, fastna, smitta. F. = .

tasoinê', jernri. F. tasaineii. E. ta-

sane.

tasoitaii, jeiuna. s/ato. F- tasoitaii.

taiili, sjiikdatn. F. = .

F. —
. R. TOBapii.

teil, göra. E. = . F. tien.

terîi, bett. F. = . E tera.

teiäs, stäl. F. = . E. teras.

terüsän, spetsa, hvàssa.

terawi'i, Iwass. F. = . E. teraTV.

terpin, tåla, hålla ut. R. TepntTb.

terwa, kâcla; tjara. F. = . E. lörw.

tâwisau, klamnut, trycka. R, 4a- terwe, frisk, hel. F. o. E, = . cfr.i

BQTb. R. 340pOBiâ.

tahiläi], gifva akt. cfr E. tahemian. terweiis, helsa. F. = . E. terwis.

tähli, sljerna; zorja-t., morgonstjer- tihi, mygga, cfr F. itikka.

nan, kolo-t., aftonstjernan. tihli, /oi. E. tiht. cfr F. tiheä. T. dicht,

täi, lus. E. o. F. =

.

tlla, före. F. = .

tän /. tetin, veta, förstå, JÖrmoda. tilkan, droppa. F. - . E. tilkun.

E. = . F. tledän. tilkë, takdropp; ispigg.

tälajä /. te'ilaja, spåman, trollkarl, tina, tenn. E. o. F. = .

F. tietäjä. toho, ndjver. E. toht. F. tuohi.

tati, moster. E. o. F. = . cfr R. tomikas, hdgg. E. = . F. tiiomi.

TëTKa.

täüsi, Juli. F. = . E. tais,

täülän, fylla. F. = . E. täülän.

täwü, lunga. E. tau.

le, va^, resa. E. = . F. tie.

tedre, orre. F. tetri o. teyri.

teder.

telci, axel. E. telg.

E.

tomut, Uten hcigg.

torokkoiia, torracka. F. torakka. R,

TapaKHHt.

totulinê', trogen; sannfärdig.

toge, stängsel JÖr ßskfiuigst; påta.

F. toe.

tôhin, töras, våga. E. tohiu. F.

tohdiii.
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tükuti, falla, sJu.iJca, förloras. tukkâii, tilltäppa. F, tukîn.

tôkutan, fàlla, förlora. tue isun, snafva.

tômpaii, rycka; spänna. E. tom- tilla, biissholf. R. ?

baaii. F. tempaau.

tonâii, tacka. E. täiiaaii.

tôsl, sann; sanning. E. tösi. F.

tosi.

tôukkân, rÖra, knuffa. E. o. F.

toukkaan.

tiileii, kuinma. E. o. F. = .

tuli, eld. E. o. F. = .

tûli, vind. F. = . E. tuul.

tûlutaii, vädra. E. tuulaii. F. tiiul-

laii.

tûmi, kärna, frö (i frukt). E. tuum.

touko, sommarsäd. F. touko. E. tungkëun, tränga sig. F. tuukeun.

toug.

töj arbete. E. = . F. työ.
A

töuikka, arbetare; arbetsam.

tratti, tratt. F. ratti.

trawa, traf. F. ravri.

treiigki, dräng. F. renki.

troltsa, Pingst. R. apoäubiai 4eHb.

troppa, gångstig. R. Tpona.

tunneu, känna. E. o. F. = .

tuuul, timme; ])1. tunuit, ur (i ana-

logi med det ryska qacbi). F.

tunti. E. tund.

tuppl, slida. F. = . E. tup.

turpëa, stinn, tjock. F. lurpea.

turpôii, tätna, F. = .

turu, eko/lon E. töro. F. terho.

truba /. tråba, ror, pipa. R. Tpy6a lurwas, stege.

lugëhtutan, qväfva. F. tukehtutau. tuska, plåga; sorg. F. = . E. tusk.

tuhka, aska. F. = . E. tuhk. R. TOCRa.

tuhka-päiwii, måndag. tuskâa, pläga, ängsla. E. o. F. - .

tuhutau, t. wettä, dugga.

tuiskau, yra (om snön). E. = . ]

tuiskuan.

tuisku, snöyra. F. = . E. luisk.

tiitikko, tvaga. E. tuuslik.

tuttawa, bekant, vän. F. =

tuttaw.

tiihjä, tom. F. = . E. lühi.

E.
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lühjetüu, tumma. E tühitau.

lüippä, slö. E. tyinp. F. tylsä.

tüui, /ugn, saktmodig, tam. F. = .

tüiiiiäri, tunna, kagge. E. tünder,

F. tynnöri.

lütär, (lotter. F. = . E. tutar,

tütärleutamä, stjufdulter. F. = .

ukkâii, slösa, förspilla. F. hukkaati.

iikleika, löja. R. yKJeÖRa.

Uli, lapp. E. iiul. F. huuli.

ulitsa, gata. R. jjiau,8.

ulkun, vandra. E. hulkiin.

iillu, vansinnig. E. ul, F. luillu.

ullusaii
,
gäckas, gyckla.

tiittäiikko, flicka, jungfru, E. tii- liloli, sko.

dru k.

C.

Ublikas, saltört. E. ublik.

uhar, jufver. E. o. F. udar.

uhawikko, gropig.

iihkëa, stolt, modig. F. iihkea.

iihke.

iihmar, trämortel. E. ulimer.

huhmar.

E.

F.

ulwon, tjuta. F. == .

umala, humla; rus. F. Jiumala. E.

humal.

limalikas, rus/g.

ummikko, läng skjorta, som äldre

qvinnspersoner nyttja i stället

för kjol.

uiiekas, sömnig.

iineto, sömnlös. E. = . F, unetoln.

uhoii, skölja, byka. E. — . F. hiiuli- imi, sömn, drÖm. E. o. F. =

don.

uhsi, dörr. F. iiksl. E. uks.

iiimMii, svindla. F. huimaan.

uiuon, slumra. E. = .

ujim, simma. E. = . F. iiiii.

ujutan, låta simma. E. — . F. ui-

tan.

iikka, förderf. F. liukka.

unka, skäl.

unohtau, glömma. F. = . E. unus-

tan.

luiukka, barnbarn. F. Avunukka.

R. BHyRI.

upa, böna. E. uba. F. papu. R.

ii[)Otan, dränka. E. = . cfr F, iipotan.
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. cfr F.
'

ir.

uppoaii. Wad'alainé, /. W add'alahiê', Wot.

urpa, knopp (i tr.'id). F. = . E. urb. ^ aA\,ii'utiska folket \. i>praki-'t;^JV3i-
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iippôii, drunkna. E.

ûrran, urholka. F. — .

ursi, bordduk, cfr F. luirsti.

usât, niorrhâr, mustascher. R. ycw.

ûsi, omogen, rå. cfr F. uusi o. E.

uus.

usko, /ro. F. =. E. usk.

iis'atti, «c/. R. ymaTi.

xizgon, tro. F. uskon. E. usun.

util, dimma. E. o. F. = .

u.
A

Ü, issorja. F. hyy.

iihmti, se fureg. F, liyhmä.

üle, fil, grädda.

Ülkän, upphöra; Öfvergifua. F.

hylkään.

ülle, skäl (djur). F. Iiylje. E. hiilles.

iilpëa, stoit. F. ylpeä.

üppä, fyrsprång.
A

iippän, hoppa. F. hüppään. E. iip-

paau.

ihsi, pä ivotiska.

wadnas, plogbill. F. wannas. tfr

E. wannas.

\vahi, mellanrum. E. = . cfr F.,

Willi o. waihe.

wahinikka, talman.

w^ahin, vakta. E. = . F. -wahdin.

wahingko, skada. ¥. = . E. wahing.,

wahci, koppar. E. wask. F. ^yaski.

^vahcias, rÖd orm.

wâhsi, skum. F. waahti. E. waht.

wahti, vakt. F. = . E. waht.

w^ahwa, hel, olappad, cfr E. o. F.

Avahwa.

w^aikko, kåda E. walk. cfr F.

waikku.

w^aippa, rya. F. - . E. waip.

waiw^adne', fader- och moderlös, cfr

F. Avaiwainen. E. waene.

waiw^atan, smärta.

iimmärkoine', rund. F. ymmyrjäi- waiwun, nedsjunka. F. = .

nen. E. ümmürgune. w^ajaga, brist; bristfällig. F. o. E.

üwä, god. F. hywa. E. hea. wajaa.
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"vvajagus, bristfällighet F. wajaus.

>vajellan, hjta, vexla. F. wajelitan.

E. wahelan.

•wajelluu, /b'rij'^rt.s; kii wajellub, det

intriijfar ett indnskifte.

wajoma, sank, sankt stalle.

wako, fåra. F. = . E. wago.

ivakuii, kraxa.

walan, gjuta, Ösa. E. o, F. =

.

walgan, spilla.

walgetlkko, dagsgryning.

walija, sköterska.

walkaun, spillas.

Avalkëa, huit. F. walkea. E. Walge.

walkenen, ljusna, dagas. F. =

.

wallât, ])\. betsel. E. waljad. cfr

F. waljaat.

Avana, gammal; AVaiiepat, föräldrar.

E. = . F. -waiiha.

vvaniiutan, edtaga. E. = . F. wan-

iiotan.

^vara, beck. R. Bap'B.

wares, kråka. E. — . F. waras.

wargasan, stjäla. E. o. F, warastan.

waijo, skugga, spegel. F. —
. E.

wari.

vvarkaiis, stöld, tjufnad. F. = . E.

"wargus.

waro, tunnband; kii' waro, man-

gård. E. —

.

warotan, banda.

warras, stekspett; staf (i höstack).

E. o. F. =.

warsi, skaft. F. = . E. wars.

walmls, mogen. E. o, F. walmis, "warAvas, tå.

färdig. wasara, hammare. F. = . E. wasar.

walmisun, mogna, cfr F. walmis- ivassâii, svara, E. o. F. wastaan.

tun.

walo, dynga.

walta, välde; distrikt, gods. F. = .

E. •wald.

walu, sken. F. walo.

walwan, vaka. E. = . F. walwon.

waslkka, kalf F. = . E. waslk.

wassomane', och

wassonê' /. wassöiié', färsk, riy.

cfr F. wastaiiieii. E. wastne.

wasus, knapplänk (t. ex. i en pels).

E. wastus.
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Avâtan, se, blicka. E. = . R. BtXKa.

wateri, fadder. E. wader. "wehsi, hcirjva. F. Avihti o. "vryyhli.

watsa, bah F. = . E. wats. weitera, hurtig., vig. cfr E. welder.

wâtti, tunna, fat. E. waat. 'wêlân, besudla, nedsmutsa.

-wäitän, sldpa, föra. cfr E. waitaii -weHi, broder. F. weli. E. wend.

o. F. waitän. wëlka, skuld. E. wölg. F. welka.

wäc ewa, stark. F. wäkewä. E. -weiine, bast. F. wenni.

"wägew. wenlsâii, viga. R. B'ËB^aTb.

-vvali, mellanrum. F. =

.

wenütän, uttänja. F. - . E. we-
A.

"wäiinän, vrida. F. = - iiitan.

A

wännikko, vindelborr. wêrakko, rund; trissa.
A

wärä, krokig; skyldig (till brott), werekas, blodig; bludfull. F. we-

F. = . E. waar. rekäs.

wärisen, darra. E. o. F. =

.

wêren, rulla. F. - • E. weerin.

wärjä, led^ port. E. wära-w. F. wéretän, låta rulla. F. = . E. wee-

weräjä. R. Bepefl. ritan,

warpo, sparf. F. vrarpunen. E. Tverha, kläde. F. werka.

warblane. R. Bopo6eQ. M^eri, blod. E. o. F. =

.

wartsi, påse. -weri-kakku, palt,

wärttänä, slända; rockten. F. =

.

wêroza, kullrig.

E. Tvärtten. RiBcpeTeHO. werska, tum. R. BepmoR'B.

wäsiin, tröttna. F. = . E. wäsiii. -wêru, fördjupning, däld. F. =

.

wäsiitän, trötta. F. = . E. wasitan. Avesän, tälja, cfr F. westän.

wäwii, svärson; äfven systers man. wesi, vatten. E. f». F. = .

F. = . Avesola, glad, Ußig- R. BeceJbiä,

•weha, stake. R. B'Bxa. F, wiehka. wîdra, utter. R. Bbupa.
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wiesat, pi. vigter. R. B'ÈCbi.

wiesli, /;«(/, budskap. F. = .

B-KCTb.

wiha, besh, h^kcirp ; hat. E.

F. =, hat.

\viha-ines, ovän. F. Aviharnies.

wiliko, knippa, kärfve.

wlhma, regn. E. wihm.

wiuggiiii, pipa. E. o. F. = .

R. wiiilla, skruf. R. BHHTl».

wîppàn, vinka, cfr Ft wiittaan.

— . Avirpi, poetiskt s/nt^knanin ät en ung

qvinna; som har siiiär/ lif.

\vlrre, vurt. E. = . F. wierre.

Avirla, ström. F. — .

w^irlâii, strömma, F. = .

vvihma-kull i, spo/. cIV R. Ky.iHKt. Avirii, streck, skråma. F. = . E.

wihta, badqvast. F. = . E. wihl. wlir.

wikahte, Ha. F. wiikate. E. wlkat. -wiriUaa, tvätta (kläder). F. = •

willsiln, hvissla. E. wilistaii. F. Avisas, bakslag. E. = . cfr F. wiisas.

wilielläii. Avîsi, sätt, vis, art- sitä wittä, pä

willa, ull. F. = . E. WÎ1. detta sätt. F. =

.

willa, gröda, säd. F. wilja. E. wisiä, vaksam, cfr F. wisii.

vvili. Avisian, vakna.

Avilladiiê', af ull, ylle. F. Avillai- wisltän, väcka.

nen. E. willane. wiskan, kasta. F. o. E. — .

willl, blåsa, bleinina. E. wll. \vlseii-pù, körsbärsträd. R. BBmufl.

wîlo, yttre tak. witsa, spö, ris. F, r: . E Avits.

wilu, sval; svalka- cfr F. wilu, E. AVÎUa, rock, mantel. F. =: .

Avîwiiii, dröja. F. —
. E. AVÜAviii.

AVÎAVUlleleu, fördröja. F. = .

Avod au /. AVüd'aii, smörja. E. o. I.

Avoldau.

21

WilO.

wîmenê', sist. E. wiiinane. F. Avil-

nieinen.

AViiia, brännvin. F. = . E. Aviua.
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wod'e /. "wod'e, smörja, salua. F.

woide.

woho, get. E = . Cl. wolil. F.

wuohi.

wokki, spinnroch. E. o, F. —
.

wokkinikka, svarfvare.

worppi, stund; gäng. E. worp.

wôsi, âr. F. wuosi. cfr E. woos.

woska, vax, R. bocri.

wodna, lamm. F. Avuouna. E. woou.

wci, smör; sêinê-woi, linolja. E.

o. F. woi.

wôdaii, *i? wodaii.

wod'e, se wod'e.

wôin, kunna forma. £. o. F. woia.

wöitan, segra, besegra. E. o. F.

woitan.

Wüitteleii, brottas, cfr F. woiltelen.

Wülka, se wëlka.

woso, telning. E. wöso. F. wesa.

wôlan, taga. E. = . F. otau.

wo ti, nyckel. E. = .

wdwwar, hallon. E. Avawwar. F.

waaderma.

wö, balte, gördel. E = . F. wyö.
A

wö'-köhus, midja.
A

wölän, förse 1. ombinda med balte.

F. =.

WÖli, rem i sedolkan.

wuhisen, susa.



BIDRAG TILL FINLANDS
raiNERALOGI

AF

A. E. NORDENSKIÖLD.
r- Vndersöhtilng afTantaUi ifrån ^kofßböte

i JKlmiio och Mavkasiînrî i Tmnmela,
(Föredr. för Vet.-Societ. den 5 November 1856).

OaklacU tantaliten ifrån dessa stallen redan flere gångor blifvit af .ninera-

loger undersökt, sä äro likväh^tskiUiga frågor i afseende å densamma Ännu ej

på ett tillfredst-illande satt besvarade. RedanEkeberg an.nilfadenemligen
ibland tantalmineralierna ifrån Skogböle en art, hvilken utmärkte sig fram-
för den vanliga, vid samma ställe förekommande tantaliten genom en hög-
re egentlig vigt och ett mera brunt pulver. Vid analysen af detta

ämne trodde sig Be rze lius, tillfölje af dett stora öfverskott han erhöll

äfvensom mineralets höga egentliga vigt, kunna sluta, att tantalmetallen

mgick i detsamma ej såsom syra (ta) utan som oxid (fa), hvarföre han
äfven skiljde denna art från den vanliga och benämnde den med det re-
dan förut af Ekeberg använda namnet "tantalit med kanelbrunt pulver."
Nyare mineraloger tyckas likväl ingalunda anse sjelfständigheten af denna
art fullko.nligt bevisad. livad åter den andra vid Skogböle förekom-
mande tan.alit-arten vidkommer, så hafva noggrannare sätt för tantalsyrans

22
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och tennoxidens åtskiljande visat, alt den skiljer sig från tammela-tanlalllen

ej allenast derigenom, att en stor del jernoxidul är ersatt af rnanganoxi-

dul, utan äfven genom halten af 12— 13 proc. tennoxid.

För att besvara de frågor, som till följe liäraf uppkomma : finnas

vid Skogböle verkligen två skilda slag af tanlalil? och är den tenuhniiiga

tantaliten ifrån samma ställe isoniorf med den nästan tennfria från Tani-

mela? var en noggrann undersökning af en så stor mängd tantalit som möjligt

nödvändig. Härvid visade det sig, att två skilda arter verkligen förekom-

ma å Skogböle, af hvilka likväl den ena "tantalit med kanelbrunt pul-

ver" helt och hållet sammanfaller med tantaliten ifrån Tammela, äfvensom

att egentliga vigten af tammela-tantaliten blifvit antagen alltför ringa

(7,2 — 7,4 istället för 7,8 — 8,o ), troligen tillfölje deraf, alt till dess be-

stämning stycken användts, som blifvit glödgade vid stenens lösbrytande

och derpå en längre tid utsatta för luftens åverkan, eller ock varit under-

kastade något annat slag af förändring och sönderdelning.

Kristaller af tantalit från Skogböle äro sällsynta och, då man

lyckats finna några, så ofullständigt utbildade, att en noggrann mätning

och bestämning af deras vinklar ej är möjlig. Vid deras luidersökning

finner man likväl snart, att tantaliten ifrån detta ställe i kristallografiskt

hänseende sönderfaller i tvenne skilda slag, hvilka, såsom deras egentliga

vigter utvisa, motsvara de begge olika på samma ställe förekommande

tantalföreningarna, nemligen :

1. En lättare (egentl. vigt = 7,o — ~,\ ), mycket tenn- och mangan-

haltig tantalitart — kiinito-tanlalit.

Ehuru äfven dessa kristaller höra till det rhombiska systemet, skilja

de sig dock genom utbildningen af de på dem förekommande former ge-

nast från kristallerna af tammela-tantalit. De tre hexaïdytorna, hvilka
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antingen alls icke (o/j) eller blott alldeles underorduadt (co /f oo , oo ^ oo )

aiitWitt^s pa tammela-tantalit, äro nemligen de ytor, som nästan uteslutan-

de begränsa kimito- tantalitens kristaller. Pyramid- och doma-ytorna upp-

träda blott alldeles underordnadt samt äro oltast matta och utan glans, så

att de blott ganska^ sällan och ofullständigt lämpa sig till mätning med

reflexionsgonlometern. De värden för axlar och vinklar, som här ne-

danföre anföras, kunde äfven derföre ej erhållas alldeles noggranna.

Såsom ofvanföre blifvit anmärkt, kristalliserar kimito-tantaliten i

det rhombiska systemet, med följande förhållande emellan den längre

diagonalen («), den kortare (Jj) och hufvudaxeln (c):

a : b:c— i : 0,5508 : 1,2460.

Kristallerna begränsas nästan uteslutande af de tre hexaïdytorna

(pp, cc p OD, CO P od), de öfrige formerna (p, os p, p 00, 3 /T 00 , | p qd)

förekomma blott alldeles underordnadt utbildade på hexaidens kanter

och hörn.

Emellan dessa ytor hafva följande vinklar blifvit

Beräknade: Iakttagna:

op :p- 00 128° 45',o 128° 45'

op:3p cc 104° 58,6 105° 2'

op:p 111° 9,9 111» 10'

p:p cc 125' 13,9 125° 14.

p: oo/qo 132° 26',8

P-P 95" 6',4

(polkant Tinkel)

P ' P 70° 27,8
(polkant viukel)
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; Beräknade :

P'-P 137° 40,2
(niedelkant vinkel). •

cop:<x> p 122" 18',5.

Tvillingskrlstaller äro temligeri allmänna. Tvilliiigs-ytan utgöres

af någon yta xp cc . Troligen är x -
^, i hvilken händelse ^ T^QO vore

tvillingsyta och hnfvudaxlarna skulle på tvillingskristallen göra med hvar-

andra en vinkel af 105" 58

Fig. 1 & 2 framställa de vanligaste formerna af klmito-tantalit,

lig. 3 en tvillingskristall af samma mineral.

För att med säkerhet afgöra, om ofvanbeskrifna kristaller hade en

beständig egentlig vigt, undersöktes några kimito-tantalit kristaller, hvilka

det var möjligt att erhålla fria från deu vidhängande bergarten. Härvid

,erhöll man egentliga vigten af en tydligt utbildad kristall
,

som vägde: 2,oo7 gi'- = '^îOu*

„ „ 1,8450 „ = '?0S2

„ „ 1,J395 „ - 7,093

„ „ 0,7796 „ ~ 7,087

„ ,) .
5,3536 „ = ")0-l

„ » 9,8746 » - 7,0C6

„ „ 057636 „ = ',119

af bitar utaf en sönderslagen kristall,

som vägde: 1,5732 gï"- = 7,o74

2,2jl6 „ = IjO.'^iS.

Den litet större egentliga vigt, som erhållits för den till kemi.sk

analys använda kimito-tantaliten, härrör tydligen utaf en ringa inbland-

ning af den andra vid Skogböle anträffade arten och af samma orsak ut-
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faller Afveti egentliga vigleii ai slyckeii, som ej ;"iro alldeles tyd-

ligt ulkristaliserade, ufigot högre och olika pä skilda bitar af samma

stycke, t. ex.

af ett otydligt kristalliseradt slycke,

som vägde 1 6,3158 gr. = 7,t44

,> » 3,4151 „ = 7,247

,) „ 1,6900 ,, = 7,161

>> » 2,6957 5, = 7,247
]

„ ,, 1,6435 „ - 7,101 /
bilar af samma slycke.

11 Î) 158258 „ = 7,138.

Redan tidigt ofFentliggjordeB erz el iu s eu kemisk undersökning af

kimito-tantalit. Till följe af det ofullständiga sätt man då använde att

framställa tantalsyran alldeles ren, förbisågs dock en stor del af den i

mineralet ingående tennoxiden, så att först sednare på H. Roses labora-

torium anställda undersökningar hafva gifvit en riktig åsigt om ämnets

sammansättning. Till dessa hör äfven v. Vornums analys, hvilken

genom någon förblandning blifvit angifven vara utförd på tantalit ifrån

Tammela, men tydligen blifvit anställd på tantalit (kimito-tantalit med in-

blandad tantalit") ifrån Skogböle. En kristall , hvilken såsom slanimadt

pulver hade egentliga vigten 7,o35, gaf 12,« prct, tennoxid.

2. En tyngre (egenll. vgt. 7,8 — 8,0 ), föga tenn- och mangan-

haltig tantalit — tantalil med kanelbrunt pulver, shughii/it — lammcla-

luntalitet eller tantalit.

Anseende på grund af Berzelil undersökning detta mineral för

en verkligen skild art, föreslog jag, då namnet "tantalit med kanelbrunt

pulver" ingalunda öfverensstämde med den nyare mineralogiska namnläran,
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för delsamma i ßeskr. ofver de i rinl. funna Min. namnet skogbölil. En

kemisk analys, hvilken jag hade det nöjet att på H. Roses laboratorium

anställa med en tantalilart ifrån Skogböle af 7,845 — 7,854 egenll, vgt.,

hvilken således torde utgjordt samma ämne, som af Berzelius blifvit

undersökt, visade dock, atl den såkallade skogböliten, ehuru skiljande

sig ifrån kimito-tanlaliten genom en ringare halt af tennoxid och man-

ganoxidul , likväl till sin kemiska sammansättning står ganska nära tan-

taliten ifrån Härkäsaarl. Då härtill kommer, att såsom nedanföre visas

kristallformen af delta mineral alldeles öfverensstämmer med formen af

tammela-tantalit äfvensom att egentliga vigten af den oförändrade tammela-

taiitaliten är vida högre än den hittills blifvit ansedd, så torde inga

inkast kumia göras emot det fullkomliga öfverensstämmandet af dessa

begge arter.

Analysens gång var .sådan, som vanligen iakttages vid undersök-

ning af tantalmineralier. Mineralet (3, 5314 gr.) sönderdelades genom glödg-

ning med surt svafvelsyradt kall, tennet afskildes genom mineralsyrans

glödgning med en blandning af kolsyradt natron och svalvel, jernet och

manganet medelst bernstensyrad ammoniak. Den gaf:

ïantalsyra 84,44 prct.

(egntl.vgt. 7,812 )

Tennoxid I,a6 „

Kopparoxid 0,i4 „

Jernoxidul 13, 41 „

Manganoxldul 0,% „

Kalkjord . 0,15 „

100,36-
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Egenlliga vigten af ell slöire stycke , som v;igde 4,7,9 gr. =
7,845; af 4,390 gr. groft piilveriseratll mineial = 7,854-, af den från fnlm-

mande ämnen belriade, öfver gaslampa meti vanligt luftdrag glödgade

metallsyran = 7,8i2.

Det stycke, som anv-indes till denna analys, visade sig vid slipnin-

gen af den öfverblifna delen vara alldeles likformigt och bestå af en

trillingskristall (fig, 7).

Förvandlar man i Berzelii analys på "tanlalit med kanelbrunt

pulver" jernoxiden och manganoxiden till oxidnl, så öfverensstämmer den

tillräckligt med ofvan anförda, för att bevisa, att det af honom och det

af mig undersökta ämne utgöra samma mineral. Han erhöll nemli^en *")

Ta — 85,85, Sn— 0,80, Fe - 12,97, Mn — l,6i. Ca —0,56, Si — 0,7,=

102,5,; egentl.vgt. = 7,655. Det ämne, på hvilket Berzelii analys blifvil anställd,

tyckes dock, såsom den ringare vigten, den större nianganhallen och

fläckigheten vid slipningen utvisa, varit något blandadt med kimito-

tantalit.

Hvad åter kristallformen af deima tantalitart beträffai-, sä öfverens-

stämmer den så noga med formen af tammela-tantalit, att man ingalunda

kunde af ytornas utbildning afgöra, om en kristall härrör ifrån Sko^böle

i Kimito eller Härkäsaari i Tammela. /,, / |, / 1, / ao ,
• y/ ao , Spoo,

^ p I, <x> p cc och. cop CO äro de former, som blifvit anträffade såväl

pa kristaller från Tammela som från Kimito och de vinklar man genom
mätning af skogbölit erhåller för dessa ytors inbördes lutning öfverens-

slämma så noga med de, som N. Nordenskiöld uppgifvit '*) för tan-

*) Afliandl. i Ph. Kem. o. Min. D, 4. p, 266 och. D. 6 p. 237.

*•) Act. Societ. Scient, Fenn. T. 1, p. 119.
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lalileii ifiaii Taininela, sum kristalleiuüs ot'ullstîindiga iilbildniiig llll;tler.

Tvillingskrislailcr aiilWiiras å« hvardera fyndorten ganska allmîlnl med

CO jj CO lill ivillinjisyla. Genomgångar paralleda med co /;" cc ;'iro knap-

past märkbara. Fig. 4 iVamsläller de vanligaste formerna af skogbölit;

fig. 5 och t) dubbelkristaller af samma mineral; fig 7 genomskärningen af

en trlllingskiislali.

Följande bestnmningar af egentliga vigter utvisa slutligen, att tan-

taliten ifrån Härkasaari 1 Tammela åtminstone stundom îir lika tung,

som "tantalit med kanelbrunt pulver". Att detta ej alltid ar fallet, tyckes

härröra af en förändring, som mineralet efteråt undergått — möjligen helt

enkelt tillfölje af del sätt, hvarpå qvarzen tillgodotages vid Häriiäsaari.

Dessa små qvarzbrott bearbetas nemligen ej genom sprängning, utan der-

ioenom att stenen, sedan den blifvit starkt upphettad, öfvergjutes med
'a

vatten.

Egentliga vigten af en krislall med glänsande, oanfrätta ytor,

som vägde i,2002 gr., från Skogböle 7,!)o6

,5 ), J,049 5> 5» » ")829

,, „ 0,4722 „ „ „ 7,940

51 II 1,1057 „ „ ,1 7,98fj

,t „ 2,247 „ „ „ 7,822

» ti -^jTlc) „ „ „ 7,855

» „ 0,413«) gr., från IJärkäsaari 7,943

» » -,S72 „ „ v 7?729 ,

af en kristall med liksom anfrätta ytor,

som \';'igde 1,!»64 gr., från Härkasaari = 7,356 5

*) S,) Saiiiuia krislall, som Ijlilvit iiiäll ai' i\. IS oi- il eiiski ö Id.
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af lösa stycken med ajilupen brottyta,

som vägde 3,o448 gr., ifrån Härkäsaari = 7,371 \ Bitar af

n -')6706 5, „

55 2,9335 „ „

« lj6784 „ „

samma stycke.

Bilar af

2,4976 „ „ „ 7,400 )
samma stycke.

" " ^'6164 " » >, 7,311 1 Bitar af

" " ^'^^''3 " » " '^,364 ! samma stycke.

Af ofvanstående ser man, att vid Skogböle i Kimito och Härkä-
saari i Tammela tveiine arter tantalit förekomma, af hvilka den ena —
kimito-tantalit — blott anträffas vid Skogböle, den andra åter — tantalit

tammela-tantalit — såväl vid Skogböle som Härkäsaari.

För tydlighetens skull vill jag ännu gifva en kort beskrifning af

dessa begge arter och dervid tillika, dä namnet kimito-tantalit lätt kunde
gifva anledning till någon förvexling, för detta mineral använda namnet Ixiolit,

härledt ifrån den med Tantalus beslägtade mythologiska personen Ixion!

1. Ixiolit.

Kimito-tantalit; N. Nordenskiöld.

Kemiska sammansättningen är ej fullständigt känd. Närmast ut-

Iryckes den genom formeln:

(Fe + Mn)5 (5 ta + Sn)5, hvilken fordrar:

'ïa . . . 72,5,

Sn... 12,79

Fe ... 7,3s

Mn. . . 7,12 23
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För bläsror i tång f5rSiilras ixloliteii ej, men Iftses lätt i Borax

och fosfoi-salt, med reaktiouer pä jera oclumiigaa. Om det mättade borax-

glaset 3ayo hastigt upphettas, blir det oklart och mjölkigt. Reduceras ixio-

litea med soda på kol, så erhåller man ganska ymnigt flittror af tenn.

Rhombisk. a : 6 : c - 1 ; 0,5508 : 1,2460- Kristallerna äro vanligen

hexaidlika och begränsade af o/j, oo p Qo ooh » p" oo; mliilre fullständigt

utbildade anträfFar mm formerna p, ^p,p oo, 3 p Qo och
J /^ oo . p'.p i

medelUanten =137° 40,2 i polkanterna = 95'6',toch 70° 27,8; c» p : ^ p

= 122' 18,5. Dubbelkristaller aro ganska allmänna med ] p Qo till tvil-

lingsyta.

Egentliga vigten = 7,<\ — 7,i; på mindrerena stycken finner min den,

tillfölje af inblandad tantalit, ofta något högre. Hårdheten 6,o — 6,5.

Brottet (latmussligt, stundom nästan ojemnt. Svagt metallglänsande ;

ogenomskinlig; svartgrå till stålgrå. Pulvret brunt.

Ixlolit har blott blifvit funnen vid Skogböle i Kimito tillsamm:ins

med tantalit.

//. Tantalit; Ekeberg.

Tantalit med kctnelbrunt pulver; Ekeberg, Berzelius. Skog -

bölil; A. Nordenskiöld. Tammela- tantalit', N. Norden-

skiöld.

De talrika analyserna på detta mineral motsvara närmast formeln

Fe' Ta 5, hvilken fordrar:

Fe . . . 85,65

ta . . . I4,s5.

För bläsror förhåller sig tantaliten som ixiolit, med undantag att

den blott gifver alldeles obetydliga reaktioner på tenn och mangan.
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HhumbisL-, a : b : c = 1:0,8170 - 0,6517. Kristallerna begränsas vanligen af

p och oc /7 ^; mindre fullständigt lörekomma (X p oo , ex p o:, P ^^ P \, P Qc,

^
/' OD och 3 p (X. p:pi medelkanlen = 91' 44', i polkanterna = 126" 1' och

112''31',5 (N. Nordenskiöld). Tvillingskristaller mycket allmänna, med

00 p 00 till tvillingsyta.

Egentliga vigten = 7,8 — 8,o. Dessutom lôrekon.ma kristaller med

anfrätta ytor af egentliga vigten 7,3 — 7,4, hvilka förmodligen varit un-

derkastade någon förändring och sönderdelning. Hårdheten 6,u — 6,5. Brot-

tet merendels ojemnt. Föga nietallgläiisandej ogenomskinlig; svart.

Pulvret svartbrunt — kanelbrunt.

Tantalit har med säkerhet blott blifven funnen vid Härkäsaari i

Tammela och tillsammans med Ixiolit vid Skogböle i Kimito.

Slutligen måste jag ännu med några ord omnämna den ganska

anmärkningsvärda likhet, som äger rum emellan tantalitens, columbitens

och wolframs axelförhållanden. Medelst de af Bro o ke ochM il 1er antagna

grimformer erhåller man nemligen:

län,

Tantalit



174 j4. E. Norden ski öld

Af följanfle tabell finner inaa Aniiii tydlLgaie, huru n'ira lanlalilens

grundform, wolframs och columbitens \p samt barytens, cölestins och ang-

lesitens \ p öfverenstämma.

Med.kant.vinkel : Polkantvinklar:

Tantalit, p 91" 44' 112° 32' " 126' \'

Columbit, » p 91' 45' 112° 56' 125^ 26'

Wolfram, | p 90° 20' 113^ 42' 125' 54'

Baryt, \p 92M2' 112° 2' 125° 52

Cölestln, \ p 92' 22' 110^ 40' 127° 16'

Anglesit, \ p 92° 32 110' 5Ö 126° 56.

Alt likheten emellan dessa vinklar ej ar någon tillfällighet, bestyr-

ker t. ex. den omständigheten, att tantalitens vinklar närmare öfverenstäm-

ma med barytens än detta sistnämnda minerals med cölestins, hvars iso-

morli med baryt ingalunda torde kunna ifrågasättas.

Äfven kimito-tanlalitens p * (« : | /; : c = 0,8016 : Of66Jl : 1) «tår gan-

ska nära olVananförda former.

II. Orlhlt firån ijaurlnknri nära Åbo,

Vid mynningen af B:)ûkholmîsundet nära Abo är en klippa be-

nämnd Laurlnkari belägen, hvilken länge ådragit sig mineralogernas upp-

märksamhet genom de utmärkt vackra kristaller af skapolit, som anträffas

i en vid randen af den lilla granitklipi)an gående obetydlig kalkåder eller

rättare af kalkkörtlar uppfylld skapalitgång. Med undantag af skapolit, kalk

och qvar/c är denna gång a'ideles fattig på främmande mineralier, så att

llere af de ämnen, t. ex. augit, hvilka ständigt bruka åtfölja skapoliten, alls-
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Icke anträffas i densamma, andra åler — fliisspal, apalil, molybdeiiil,

sphen, pyrit, pyrrhotiu, orthit — blotl ytterst sparsamt förekomma. Bland

dessa ;'lr isynnerhet ortliiten anmärkningsvärd deri genom, att den härstädes

bildar af kalk omgifna kristaller, hvilka icke hafva det (örändrade och an-

Crälla utseende, som så ofta tillkommer kristallerna af orthit, utan begrän-

sas af glänsande, om också böjda och ofullständigt utbildade ytor. Da til-

lika brottytan är alldeles frisk och oförändrad och sjelfva kristallerna om-

gifvas af en hvit, grofspatig kalk, så tyckes det som om mineralet skulle

förekomma härstädes i sin ursprungliga oförändrade gestalt. En analys af

detsamma skulle äfven derföre lemna ett ganska väsendtligt bidrag till fast-

ställandet af orthitens ganska omtvistade kemiska sammansättning, och ett

närmare utredande af dess kristallform torde ej heller vara utan Intresse, så

mycket mera, som kristallerna af den egentliga orthiten hittills ej blifvit

anträffade tillräckligt tydliga, att tillåta en noggran kristallogralisk under-

sökning.

Orthiten ifrån Laurinkari bildar merendels blott små i skapolit in-

sprängda körtlar eller strålar: utbildade kristaller äro deremot ytterst sällsynta.

Den är rent svart till färgen, glasglänsande, ogenomskinlig. Brottet är flat-

mussligt; strecket och pulvret hvita; hårdheten 6,5, åtminstone på en del

stycken större än orthoklasens. Egentliga vlgten af ett större stycke, som

vägde 1,758 gl- = 3,4'27, af ett mindre, som vägde 0,723 gr. = 3,4J5. Ehuru

man ganska lätt kunde erhålla ett utomordentligt rent material för en ana-

lys af orthit ifrån detta ställe, så har någon sådan hittills ej blifvit offent-

liggjord.

Kristallerna voro ej så tydliga, att några alldeles noggranna mät-

ningar med dem skulle kunnat anställas, men de beskräftade dock fullkomligt
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den af Kokscharow iippsüilkla asigten, all orlliil och epitlol egde samnin

kristalHormer. De höra till del monoklinoedriska sysleniel och kallar niaii

orthodiagonaleii för r/, kliiiodiagoiialeii för b, luifviidaxeln för c-, sa ei-

hSller man för orlhiten följande ungefärliga axelförhållanden:

a :h:cr=\:\ ,5516 : 1 ,8172 5 /' ." c = 64° 18'.

00 p o:, p^, \p<^, 2 p 00 ,
- /) CO

, ipco), ip, p, 00 /J

utgöra de former, som, blifvit anträffade pä dessa kristaller, hvilka antingen

bilda sneda, genom förlängning af orthodiagonalen uppkomna prismer,

eller ännu oftare platta laHor (fig. 8.) Tvillingskrislaller lörekomma äfven,

ehuru de äro ganska sällsynta och så otydliga, att man af dem ej kan leda

sig till lagen för deras bildning.

Emellan dessa former hafva följande vinklar blifvil:

BeräUtiade:

f,ao:2pcc 154° 34,3

/;aD :^/jcc 150" 16,6

p » : p 125" 25',o

p CO : CO/; 111° 37,3

p : :cp 151° 12,6

Jemför man formen af orlhit frSn Laurinkari och af andra närbe-

slägtade mineralier, så erhåller man för:

Orthit från Laurinkari:

« ; /> ; c =^ 1 : 1,5516 : 1,8172 = 0,6445 '• 1 : 1,1713

A.-(; = 64'M8.

Epiclut, enligt Miller (Mohs):

a : /> : c = i : 1,5766 "• 1,80(7 ~ 0,6343 : 1 : I,i4'i8

/> : c =r 64° 36'.

Iakttagna: *)
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UraLorthit, enligt Kokscliarow: '*)

a : b : c-\ : 1,5501 : 1,7814 - 0,64il : 1 : l,149î

6; c -64 5'.

Bagratioait^ enligt K.okscharovv: *)

rt • /' .• c - 1 : 1,5506 '- 1,7715 = 0,6-149 : 1 : 1,14J6

6 ; c = 65 4' ,8.

Epidot, enligt Rupfer : *)

a:b:c—\: 1,5710 : 1 ,8231 = 0,6365 : 1 : 1 ,I605

/; ; c - 65 ' 36',5.

Såvidt man af ofvanslSende ofullständiga matningar kan sluta, kom-

mer således orthiten ifrån Laurlnkarl närmast den form, som af Mohs blif-

vit angifven för Epidot. Ett jemförande af Phillips, Mohs och Kupfers

mätningar på Epidot visar, att formen af detta mineral är ganska förän-

derlig. Det vore derföre ej underligt, om äfven formen af orthit, som dock

förmodligen uppkommit genom någon metamorfos af epidot, vore under-

kastad samma föränderlighet, som det mineral från hvilket det bildats,

och olikheten emellan orthitens samt uralorthitens axelförhållanden torde

derföre ej ensamt bero på osäkerheten af de mätningar, från hvilka man

beräknadt dem.

*) Dessa matningar äro anställda med reflexionsgoniometer, dels med, dels ulan tub.

Tillfölje af kristallernas ofullständiga utbildning äro de dock ingalunda noggranna.

*) N. v. Kokscbarow: über dass Krystall system des Uralorthits. Verhandl. der Russ.

Min. Ges. 1847.
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Ell. Cassiierii /rått PHharanta,

Vid Pitkaianla grulvor antialfacles cassileiit eller teiinmalm iorsl i

gruiVan N:o 3 Omiliaiioir, men sederinera afveu vid griifvan ]N:o 4, och

del ar i syuiierhel vid delta sistnämnda stalle, som utmärkt val utbildade

kristaller förekomma. Dessa skilja sig ifrån de vanliga kristallerna al

casseterit derigenom, alt detta minerals kîinda benagenhet lör bildandet al

dubbelkristaller pä dem sällan kan iakttagas. De bilda vid grufvan ]N:o 4

vanligen grupper tillsammans med granat, chalkopyrit, pyrit, malakolit

och qvarz, pa livilka man iilVen luiderslundom kan urskilja små okta-

edrar af scheelit. Dels omgifvas de af chalkopyrit eller qvarz, samt

aro då ofta ganska siora, men otydligt och ofullständigt utbildade, dels

af kalkspal. Dessa al kalks])at omgifna kristaller äro vanligen myc-

ket små, men val utbildade, samt begränsade af jemna och starkt glän-

sande pyramidyloi'. Till fiirgen äro de mörkbruna — svarta, ogenom-

skinliga eller svagt brunaktigl -, sedan de blifvit glödgade, rödaktigt - ge-

nomskinande. Ufta kan man tillika urskilja olargade eller ljusbruna, ge-

nomskinliga lager, hvilka merendels äro parallela med basiska ändytan,

mindre ofta med pyramidytorna.

De kristaller, hvilka jag använde till mätning med reflexionsgonio-

metern, voro sällan öfver en m. m. i tvärgenomskärning och begränsades

af jemna och starkt glänsande pyramidytor. Storleken af de vinklar, som

dessa ytoi- bilda med hvarandra, var likväl stundom något föränderlig

irån en kristall till en annan, troligen tillfölje lieial, alt hvarje, äfven all-
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deles liteu kristall af detla mineral, i likhet med livad som iakttagits pä

turmaliii, snarare utgör ett aggregat al en mängd nästan, men ej Inllkoni-

ligl parallelt lagda krislallameller, ;ln en enda kristall. "Vinklarna på större

kristaller voro derföre underkastade ännu betydligare iörändringar än på

de mindre, elunu äfven här ytornas beskallenliet gjorde dem tjenlioa til|

de noggrannaste mätningar med reflexionsgoniometern. Sjelfva ändvtan

var dessutom nästan aldrig jemn, utan full med upphöjningar och ingröp-

ningar.

Följande former hafva med .»äkerhet blifvit af mig iakttagna pS des-

sa kristaller:

-4 /'•>/'' 2^/7, bp; px)- \p3, 3/7|; op, oo/joc; cc p, cO/j|, x> p ^.

Dessutom har Kapten Gadolin *) anfört följande:

V>^ ~
P'y 'i* P {h '-iP\h IPh 1/^4' Ip\^ P^j ^Ph ^cp V' X)p^,

8 pl copl, copl, =o/;f, ^p\l„ '-Op\l copff.

Om alla dessa ytterst invecklade, af Gadolin bestämda for-

mer verkeligeu förekonuna, kan jag ej med bestämdhet afgöra. Dock sy-

nas mig lecknena för de former, hvilka blifvit utvecklade, ej medelst be-

stämning af zonerna i hvilka de ligga, utan på grund af mätningar, om

hvilka Kajit. Gadolin sjelf säger, att de blott under gynnande omstän-

digheter äro säkra på 5', ej vara fullständigt bevisade. Annorlunda

förhaller det sig deremot med en del af dessa former, som blifvit

utvecklade på grund af deras zonförhållanden, såsom i synnerhet fallet är

med de ytor, som ligga i samma zon som 3 /? | och 3 p |. Ty så in-

vecklade dessas tecken än äro, kan man likväl ej draga dem i tvifve li-mål, då

*) Vtrliariclluiiycn lit) tliissiicli-Krnsorliclieii Miiu.i alogisclieii Gesellschaft, 1856, p 184.

24
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dessa ylurs l'ige tillika är bestämdt derigeriom, att de jemnt afstympa

kanten etneliaii kända pyramid- och prisinytor.

Den ensani.i. . axeln kan man medelst minsta qvadrat-mellioden

beräkna af de jem första nedananförda vi.iklar sålunda, all man törst

t. ex antager r -. 0,6720, och med detta värde erhåller:

Iakttagna :
Beräknade : »"ff-

j, , I,

'

121" 42,0 121" 41',9 ( O,.

j, , j,
92° 55',9 92" 55',o + 0,9

3 /, I
3:/. I

159° 7,2 159" 6',5 + 0,7

3^, î:^, 154° 17',, 154" 17',o + 0,5

3;. 3:3 p I
118" 18'.3 118° 18',4 - 0,i

Emot dessa vinklar svara efter ordning följande différence eqvalionerî

0,1 + 2999 de =0

0,9 + 5111 r/c ^O

0,7 + 275 de = O

0,5 _- (507 de ^

— 0,t + 890 de =0

Således är det sannolikaste värdet för de — 0,noo24 ,
och

c = 0,07176 . . . . = Tg. 33 ' 53',5.

Med detta värde på den ensamma axeln erhåller man följande öf-

versigt öfver den beräknade och iakttagna Inlningen emellan ytorna:

Iakttagna:») Beräknade: Kniigt Miller :

,, : /,
121" 42',3

(öfver polkant) „ 42 ,§

"rÂTlâ dessa .nalmngar äro anställda medelst en till Universitetets mineraiie-kabinett

hörande Mitscherliclis-reflexions-goMiomeler. Hvarje vinkeluppgift är ett medel-

tal al- åtminstone lyra i samma inställning skedda alläsningar, och alla vinkelnpp-

gifter, vid hvilka â den törsta graderna äro utsatta, â den andra betecknade med.,

hafva' erhållits genom särskilda inställningar al san)ma kristallvinkel.
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154° 17',3

» 17' ,8

154° 17',5. 154" 17,0.

Följande vinklar hafva dessutom äfven blifvlt mätta och beräknade,

ehuru de, dels emedan jag ej varit i tillfälle att mäta dem på ett liilräckligt

antal kristaller, dels emedan de varit underkastade alltför betydliga föränd-

ringar ifrån en kristall till en annan, ej blifvit jemte de föregående lagda

till grund för axelberäkningen :

Iakttagna: Beräknade: Enligt Miller :

/, : 3 y> I
113° 39'

,o

(öfver diagonal (lolWaiit) ,, oU ,4

113" 39',2 113" 40,4

\ r : \ P 161' 10,7

„ ll,t

161' 10,9 161° 11,6

^ p: p U49" 50,6

„ 49;4

149' 50',o*) 149" 49,7

\P : \
153' 16,7

(öfver spetst-n) „ 17,1

153" 16',9 *) 153° 16',8

) Oakladt de ytor, som bilda dessa begge vinklar äi-o alldeles jenina och tjenliga till

de iiDggrannaste mätningar, lår man, vid mätningen af olika kristaller, eller åtskil-

da vinklai- på samma kristall, ganska olika värden fcir dem, t. ex

X P \ P V^ en krist. 153° 20,5 pä en aiuian 153" 24'.

3

,, ,1 » -^ö ,7 >, ,1 ,, -^4 ,0
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p t) : i>
150 3'2',2

,1 5 1 ',8

150' 50,9

» 51,2

150'' 51 ',5« 150' 5r,i 150' 50'

/' ^ : 3 p I
138' 12,1

138" 12',<. 138" 12',9.

\ P P „ ; 149" 47,, „ „ t49<' 47',„

i> ). ji 47 ,3 ,, „ ,, T-o ,c

I allmänliet tyckes lägot al
\ p ocli ^ p 3 vara ganska loi äiiJeiligl, livilket älven

varit orsaken atl jag i ßpski-. öfv- ilc i Fini. Tun. Min-, pâ grund af som det tyck-

tes l'iillk()iiilii;t Irllliiililliua niälninaar, anuilvit elt mera iiiveçkladl tecken for i p 3,





/t*^W^\fc\%\»\V» WïV^'lXVWXl^V^V*^**» V%**V\\%» \V^ ****** »\^\N*^%^\\.\%\»\»»*^\\V*^\V»%\^VW%*\,%\^

JEMFORANDE ANATOMISK B£-
SKHIFmiNG AF CEREBRAL
nerverna hos raja

glavata;
A T

E. J. BONSDOEFF.

(Foiedr. för Ve(.-Societ. den 6 Dec. 1853).

i. JS/ert-us olfactorius (Pi. 2 N:o 4) /Ir hos Rockati en ganska stark

nerv, hvilUen, 4.^ m. m. bred, nlgår från sidoranden af hjernlienii.sph.r-

ren, *j hvilken h;'ir bddar en conisk lillsviïllning, som utgör ursprunget IVir

*) I iiiiseeiiJe lill deii olika tydning man gilVit de lober, som förekomma â fiskarnas

lijerna, anser jag mig liär, till undvikande af missförstånd, böra meddela den åsigt

jag, i en luider arbete varande afliandling om lijernan hos åtskilliga fiskarter, vågat

framställa. Hos Raja clavata anser jag den vanligen såkallade lilla lijernan motsva-

ra verniis cerebelli, de lober, som forekoinma pä sidan om denna öfver bakre roten

af nervus trigeminus såsom indimenlära hemispliaerer al lilla hjernan: de vanligen

så kallade lobi optici motsvarande corpora qujdrigemina; de framför dessa beläg-

na longilmlinellt förlöpande strängarne, molsvarande pedunculi cerebri och denfräm-

sta lillsvällningen af hjernan, nli hvilken dessa strängar öfvergå säsom motsvarande

hjernans hemisphaerer, af livilka blott de främre lobenie genom denna äro hos

Rockan repraesenterade. Af de tillsvällningar, som förekomma å nedre j'fan, skulle

jag anse de tvenne ovala tillsvällnijisar, som äro belägna något framför corpora

quadrigemina, motsvarande corpora geniculala (externum och interiuim) och den

grå massa, som förekommer emellan och tätt bakom dessa, utgörande liypopliysis

cerebri hos riieninskan ocli däggdjuren.
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il rågavarande iieiv. Uarifråii tränger nervus ollaclorius i cerebral-cavile-

ten sfisom Iraclus olfactorius rakt framåt, men böjer sig snart utåt under

nästan rät vinkel till loramen olfactorlum, *) hvarest den sväller till bul-

bus cinereus. ^^*) Här begynner den egentliga luktnerven, hvilken synts

miff ifrån den anmärkte bulbus cinereus erhålla en förstärkning af pri-

mitiv rör, omgifves af ett fibröst neurilem och förlöper snedt utåt och

framåt, under n. ethmoidalis af nervus ophlhalmicus, långs öfre convexa

sidan af den säck, som innehåller näsans labyrinth hos Rockan, till yttre

randen af densamma. Under detta förlopp afgå från undre sidan af ner-

ven talrika grenar, hvilka förlöpa å de broskartade lameller, (sepla) hvilka

ulööra näsans labyrinth och flerfaldigt dela sig 1 finare grenar, som för-

löpa emot randen af de aiimärkte brosklamellerne, å hvilka de penselfor-

miot utgrena sig under slemhinnan. Den finaste fördelningen af dess^

har jag icke kunnat utreda.

II. Nervus opticus, (Pl. 2 N:o 5.), hvilkens slyrka hos llskarne,

enligt ö tannins, 1 allmänhet slår i direct förhållande till ögonens storlek,

*) Motsvarar loiaiiiina iiibiosa ossis ethnxudei hos riKiiiiiskan.

") Hos flcrc löilaU.iie benämnd luberculiim oUacloriiim. Såsom S tannins, i sia in,

neliållsrika alliandiing: Das periplierische JNervensystcm der Fische, Roslock 18-19,

anmärkt, förekommer denna bulbns cinereus hos nij^ra fiskar lätt framfor lijci nan

sä att den af n5gra förfatlarc blilvit ansedd såsom en särskild lob af lijeriian, hos

andra såsom 1'lagioslomerne Cyprinoides m. fl. tätt vid luktnervens öfvergång i lukt-

organet och hos lîaniccps â traclus olfacloiius. Oberoende af detta hos olika fiskar

omvexlande läge, bör den alllid anses såsom motsvarande bulbus cinereus hos men-

iiiskan, hvarföre den äfven sålunda bör benämnas. Den finare byggnaden af trac-

lus ollaclorius utmärker sig genom sina enkelt contourerade nervrör, som äro böjde

för alt bilda varicosileter, dä bulbus cinereus innehåller jemte rör älven lijernceller

af olika storlek, såsom Hannover observerai.
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liiger sill ursprung Iran sidan aT corpora cjuadrigemiiia, corpus genicula«

tura och bakre randen af hjern-hetuispharen, hvilka från hvardera sidan

sammanstöla i chiasma nervoruni oplicorum, beläget § undre ytan af hjer-

iian, emellan corpora geniciilata och bakre randen af hjern-hemispharen.

1 ofvan anmärkte chiasma äger blott en partiel korsning af primitivrören

)-,um, sålunda att endast de inre öfvergå till den motsatta sidan. Ifrån

chiasma begynner den egenteliga synnerven och namtränger, omgifven

af ett fast neurilem, långs yttre randen af hjern-hemisphfçren framåt och

utåt till foramen opticum, genom hvilket den tränger in i ögonhålan. Här

förlöper den mellan m. obliqiuis oculi superior och rectus inferior, till bakre

sidan af bulbus oculi, hvarest den tränger in genom sclerotJca och utbre-

xler sig i relina.

III. Nervus oculotnotorius (Pl. 2 N:o 7), den starkaste af ögats

.tre rörelsenei'ver, omkring ^ m. m. bred, tager sitt ursprung från crura

cerebri emellan corpora geniculata och quadrigemina, hvilka äfven sy-

nas afgilva rötter till ifrågavarande nerv. I dess ursprung äger en kors-

ning af primitiv rören, tillhörande samma nerv från hvardera sidan rum, och

iörlöper nerven, mellan pedunculus och hypophysis cerebri, långs bakre

randen af corpus geniculatum snedt framåt och utåt till foramen oculo-

motorium, genom hvilket den tränger in i ögonhålan. Här förlöper den

emellan m. rectus oculi iiiternus och superior och delar sig genast i 3

grenar:

a) R. ad m. rectum oculi internum (Pl. 2 N:o 8) en ganska fin

gren, hvilken, genast sedan den utgått från stammen, sänker sig i den

jiärbelägna m. rectus oculi intérims, i hvilken den vidare utgrenar sig.

25
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b) R. ad m. rectum oculi superiorem (Pi. 2 N:o 9;, lika fin soin

den föregående, förlöper densamma i sainina riklning som stammen och

utgrenar sig snart i m. rectiis oculi superior. H'ir har jag varit i tillfalle

att observera en delning aé primitivrören.

c) R. inferior (Pl. 2 N:o 10), lika stark som de två föregående

grenarne tillsammans och utgörande fortsättningen af stammen, tränger

ifrågavaraniie gren nedåt till bottnet af ögonhålan emellan m. rectiis oculi

superior och exteraus, tätt långs den djupa gren af n. ophthalmicus n.

trigemini, från hvilken den mottager en ha gren. Här sväller den till ett

litet ganglion ciliare, och tränger sedermera fram emellan m. rectus oculi

inferior och den andra gren af n. Irigeminns, hvarest den delar sig i två

grenar.

a) Rainus ad m. rectum oculi inferiorem, en ganska fin gren^

hvilken snart ulürenar sig i den anmärkta muskeln.

ß). R. ad m. obliquum inferiorem, utgör fortsättningen af sjelfvä

stammen och utgrenar sig snart i m. obliquus oculi inferior.

Ganglion ciliare utgör ett ganska fint ovalt ganglion af knapt J m.

m. bredd, beläget på undre sidan af r. ad. m. obliquum oculi inferiorem,

emellan stammen af arteria ophthalmica ocli m. rectus oculi inferior. Sjelfva

nervknuten framställer sig som en tillsvällning af nerven, å hvilken den är be-

lägen, dock har jag funnit att densamma utgör ett lilet ganglion, som genom

en ganska kort motorisk rot är förenad med c'en anmärkta gren af n. oculo-

motorius. Såsom rötter till ifrågavarande ganglion, hvllket utmärker sig ge-

nom en smutsgul eller i rödt stötande färg, samt lÖs consistens, förekomma :

a) Radix longa, en ytterst {\a grou, hvilken utgår från den dju-

pa gren af ramus ophlhalmicns n. Irigemini (»cli ins'inker sig i det
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iure höniel at ganglion ciliare eller .«-tnndcm i i. inferior al n. ocu-

lomotorius.

b) Radix brevis, ntgår iVån den undre gren af n. ocuIomoJorius

och är ganska kort, emedan ifrågavarande ganglion är beläget S undre

ytan af ramus inferior af samma nerv.

c) Radix sympathica? en ytterst fin gren, hvilken, innehållande

endast blekt contourerade primitiv rör 10 k i 2 till antalet utan inbland-

ning af ganglie-celler, förlöper längs slidan afarteria ophthalmica till gang-

lion ciliare.

Ifrån delta ganglion utgå fliere ganska fina ciliar-nerver, förenade

till tvenne knippen, hvilka vidare förlöpa till bakre sidan af sclerotica,

hvilken de genomborra för att framtränga till iris. Stundom framställer

sig ganglion ciliare hos Rockan såsom en plexus, innehållande, likasom

gangliet då det förekommer, blekt contourerade primitiv rör, emellan hvilka

förekomma sparsamt både apolära och unipolära celler (Se pl. 3 fig. 5) med

pigment omkring kärnan *).

IV Nerrtts trochlearis (Pl, 2 N:o 6) uppkommer nära ursprunget

för samma nerv från andra sidan, med hvilken den tydligt korsar sig, från

bakre randen af corpora quadrigemina **) Omkring \ m. m. bred förlö-

per nerven fram i fåran emellan vermis cerebelli och corpora quadrigemina

*) Stannius 1. c. pag. 40, hvilken obsorverat ganglion ciliare hos Cottus, Trigla, Scom-
ber, Cyclnpterus, Belone, Ga dus, Pleuronecles, Cyprinus, Esox, Clupea, Alosa forne-

kar dess närvaro hos Plagiostomerne. Med sr.kerhet har jag likväl funnit della gang-

lion, stundom såsom en plexus hos Raja clavala, men äfven dä innehållande ganglie

celler.

). Då Stannius 1. c. pag. Qo anlager en commissur emellan de tätt vid hvarandra
betagne n. n. trochleares, torde detta vara en följd af nervernes korsning med hvar-

andra.



ock förlöper inom hjernhâlaa framåt snedt öfver n. oculomotorius, trän-

ger oenom ett eget hal i brosket in i ögonhålan. Här förlöper den vida-

re framåt till randen af m. obliquas oculi snperior, i hvilken den helt och

hållet utgrenar sig. Äfven i denna muskel har jag varit i tillfälle att se

en delning af nervrören i de finaste grenar, som tränga fram genom mu-

skelns substans.

V. Nervus trigeminus cum n. fdciali (Pl. 2 N:o 11). Emedan

n. facialis hos liskarne icke förekommer såsom särskild nerv, utan för-

löper inom banan för n. trigemiiuis, så att man icke genom den anato-

miska undersökningen kan skilja emellan dessa nerver, är det väl lämpe-

liaast att i likhet med S tannins sammanfatta bägge nerverna under en

gemensam beskrifning. Beträffande det antal af rötter, som tjena till ursprung

för n. trigeminus, är detta hos fisUarne i allmänhet ganska varierande.

Hos Raja clavata har jag likväl med säkerhet kunnat skilja emellan 3 sär-

skilda rötter, nämligen: den ofre, undre och bakre roten, till hviika ännu

kan läggas en svag acessorlsk rot, som snart förenar sig dels med den

öfre, dels med den bakre roten. Sålunda kan man, strängt taget, hos Ra-

ja clavata antaga fyra rötter för n. trigeminus.

a) Den öfre roten, utgår från främre strängen af meduUa obion-

gata, nära intill calamus scriptorius, hvarest den synes korssa sig med sam<

ma rot från andra sidan. Härifrån tränger den fram viil bakre randen af

den rudimentaira hemisph eren af lill i hjernan, från hvilken den synes

emottaga några trådar, hvarefter den förenar sig med en svag acessorisk

rot, som tager sitt ursprung från främre ändan af corpus olivare ') Vid

*) Sä tror jag mig böra anse en liten, hos Rockan lorekominaniie gråaktig kärna som

är belägen pä yttre sidan om mednllä oblongata. ^
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dorpus olivaie i'ir deiiua roi, som jag skulle anse inolsvaia ii. laclalis, lur-

eiiad med rötterna af n. acusticus Denna rot öfvergår, sedan den emot-

tagit förstärkning af den undre roten, liitfvudsakligen i ramus ophthalmi-

cus och 3:dje gren af n. trigeminus.

b) Den undre roten uppkommer tillika med den ofvan anmärkte

acessoriska roten och rötterna af n. acusticus, som äro belägna i en låra

af ifrågavarande rot, med hvilken de förenas genom cellvafnad. Dessa

tvenne eller, om man så vill, trenne rötter afgifva kort efter sitt ursprung,

stundom i sjelfva ursprunget, en föreningsgren till n. acusticus och för-

löpa sedermera framåt och förenas med hvarandra lör all bilda ganglion

Gasseri, ifrån hvilken första och andra gren af n. trigeminus utgå, sålun-

da att den undre roten företrädesvis öfvergår i den andra gren.

c) Den bakre roten utgår från crus cerebelli ad medullam obion-

gatam, mottager en liten försl^'lrkning af den acessoriska roten och bildar

en sjelfständig rund nervstrâng, som förlöper tätt tuider den luidre roten,

med hvilken den afven synes ingå förening och bilda en liten gangliös

lillsvälluinji, som, utan alt intränga 1 eller deltaga i bildningen af ganglion

Gasseri, tränger fram rakt utåt, tätt framför den bulla cartilaginea, som

innesluter örats membranösa labyrinth, för att öfvergå i den tredje gren

af n. trigeminus, af Stannius kallad truucus hyoideoniandibularis.

Ganglion Gasseri (Pl. 2 N:o 10) bildas, såsom ofvanföre blifvit

anmärkt, genom löreuitig af den ölre och nedre roten af n. trigemiinis,

och är beläget i det hål, genom hvilket den första och andra gren af n.

trigeminus tränger in i ögonhålan. Sjelfva gangliet omgifves af en fibrös

slida, hvilken innehåller icke obetydlig ([vanlitet elastiska fibrer och är nä-

ra förenad med det här belägna perichondrium. Ehuru väl gangliet bil-
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das genom förening af de anmärkte Iveniie rötterne, öfvergå likviil en del

af de primilivror, som tillhöra den öfre roten, icke uti ganglion Gasseri,

utan förlöpa, längs öfre randen af gangliet, omedelbart till r. superficialis

eller frontalis S t ann. af nervi Irigemini första gren. Alla rötter af n.

trigeminiis innehålla under sitt förlopp 1 hjerncaviteten, såsom afven S t a n-

nius, 1. c. pag. 29, anmärkt, endast mörkt contourerade primitivrör, utan

inblandning af ganglie celler. Annat ar deremot förhållandet med Gang-

lion Gasseri, hvilket, utom de primitivrör, hvilka förlöpa genom uervknu-

ten, innehåller särdeles i den undre hälften en belvdlig qvantitet slora,

såväl apolära som unipolära ganglii celler mellan de här förekommande

primilivrören, och må härvid anmärkas att alla de rör, hvilka utgå från de

unipolära ganglii cellerna, äro fina och försedde med en enkel contour.

Emedan den bakre roten af n trigeminus, utan att intränga i gang-

lion Gasseri, öfvergår i den 3:dje gren, utgå fråji ganglion Gasseri endast

två grenar: /•• uphlhalinicus och maxillaris superior.

a) R. primus s. ophthalmicus (Pl. 2 N:o 14) innehåller primitiv

rör, hvilka komma hufvudsakligen från den öfre roten, och ulgör en gan-

ska kort nervstam, hvilken lUgår från främre äiulan af Ganglion Gasseri

och snart delar sig i två grenar: en r. superficialis och /•. profundus^

hvilka genom m. rectus oculi superior äro skilda från hvarandra.

R. Superficialis, *) (Pl. 2 N:o 12), m. m. bred och af livitare

färg än den följande, utgör en omedelbar fortsättning af den öire delen

•) At St an ni K s 1. c, pag. 35 ansedd motsvarande n. Irontalis.
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af (ide roleii, hvilken, ulan att dellaga i blldiiiageii al ganglion Gassen, ^)

h'ings öfre randen af delsamma, ifrån hvilket den afven nioüager förslark-

uing, förlöper framåt tätt under hvalfvel af ögonhålan, snedt öfver m. rec-

lus och obliquus oculi su|)erior, till främre väggen af ögonhålan, hvaresl

den förenas med /•. projimdus. (Pl. 2 N:o 13). Denna gren, af mindre

hvil färg än den föregående och 1 \ m. in. bred, utgår från sjelfva gang-

liet inuler m. reclus oculi superior och inlernus samt m. obliquus superior

till främre väggen af ögoidiåian, hvaresl den förenas till en slam med den

olvanbeskritne ylligfi gren. Den sålunda bildade stammen af r. ophlhal-

micus, tränger genom foramen supraorbilale till den broskarlade näscavi-

teten, hvaresl den förlöper snedt framåt öfver n. olfaclorius, medelst cell-

väfnad med densamma förenad, till ett lilel hål i àitn fränne väggen

af samma cavitet. Sedan nerven trängt ut genom nämnde hål, förlöper

den viilare framåt tätt under huden, convergerande med samma nerv från

andra sidan, i en canal å sld.ui af del härbelägna nasalbrosket, mer och

mer aflagande i styrka, ända till främre ändan af delsamma, utan att det

likväl lyckats mig all anatomiskt framställa en förening af dessa nerver i

sjelfva medellinjen. Vid inicroscopisk undersökning af dessa Ivå grenar

af ]. ophlhalmicus, under deras förlopp inom ögonhålan, visade sig en

ganska stor olikhet mellan desamma i del afseeiide alt /• superficialis icke

innehöll annat än tjocka primillvrör med dubbel contour och endast någ-

ra få något finare och ljusare conlourerade.

•) S la 11 ti III s liai- likväl, 1. c. pag. 34 icke, viil relniiig a( denna nerv, Ii varken hos ben-

fiskar eller hos Plagiostoiiierne observerat några muskel conlraclioner- Här anser

j.ig mig älven böja anmärka alt jag, med hänseende till den brist pä noggrannhet

som utmärker Desinouliiit undersökningar af ncrverne, i lians verk : anatomie des sy-

stèmes nerveux des animaux ;'i verleljres, icke har ansiîtt mig bin-a anföra hans åsigt

bedäHande nerverne lios Flasiostomeriie,
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R. profundus *J cleiemot befanns, anuu 3 linjer elter dess ursprung

Iran ganglion Gasseri, iiniehalla en betydlig inângd ganglie celler, livilka

alla voro försedda med en nucleus och 2 eller 3 uucleoli, och af hvilka

de Hesla voro unifjolära och några få apolara (Pl. 4 lig. 3) samt bipolära '*).

De från desamma utgående embryonala priniilivrören belunnos ganska

Ijusconlourerade, men i sin perij)heriska sträckning antagande en mer och

mer mörk contour, hvilken slutligen öfvergick omedelbart i elt vanligt

dubbelt contoureradt primitivrör. Af de från dessa sköna och talrika gangr

lie celler utgående embryonala primitivrören befunnos en del varicösa och

utgjorde dessa embryonala primitiv rörs nerileni en tydlig fortsätlning

af den structurlösa membran, som oingaf sjelfva cellen. Ehuru i allmän-

het dessa anmärkta ganglie celler voro rinida, förekommo likväl några af

oval form. Emellan dessa celler observerades dessutom ett rikt antal prir

mitlv rör af ganska varierande diameter äfvensoin mer eller mindre mörkt

contourerade, mångfaldiga mellanformer emellan de vanliga dubbel coa?

tourerade och de enkelt contourerade. A Pl. 4 Fig. 3 finnas en del af

dessa former framställda, såsom de visade sig vid en 250 gg:rs förstoring.

Vid undersökning af den främre delen af nerven nära främre väggen af

ögonhålan, kunde icke några ganglie celler upptäckas, endast dubbelt con-

tourerade pvimitivrör, då deremot i den genom förening af dessa tvenne

grenar bildade stammen af iiervus ophthalmicus några få med kärna för-

sedda ganglie celler kunde observeras mellan primitivrören, hvilka äfven

här voro nästan endast dubbelt conlouerade. Följande grenar utgå frånii.

*) Anses af S I ann ins I. c. pag. 35 motsvara r- nasaliscller nasociliaris.

**) Detla resultat al mina undersökningar ofvcrensslämmer icke med livad Statiiiius,

I. c. pag. 34, funnit, nemligcn att båda dessa grenar hos Plagioslomerne innehål-

la gaiigliiisa eleinenler.
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ojjhlhalnikus, livilkeu hos Raj.i clavala representeras blotl alxi. iiasociliaris

hos meuniskaii.

a) Radia; longa gaiigln ciliaris, en yltersl lin greii, hvilken utgår

IVân r. profundus, kort eller del den nlgâtl från ganglion Gasseri, ocli för-

lö|)er, emellan ni. reclus superior och inferior, för all in.-^tinka sig stundom

i ganglion ciliare, stundom i r. inferior af n. oculomotorius, kort förr Sn

ganglion ciliare S densamma bildas. Ifrån denna gren afgår, korl efter

del den skiljl sig från slammen:

b) TV. ciltaris Ictigus en ganska fin gren, hvilken sUuidom utgår

från den vinkel, under hvilken r. ophlhalmicus och maxillaris superior

skilja sig från hvarandra, oftast likväl ifrån r. profundus n. ophthalmici,

Iränger framåt under m. reclus oculi inferior till sclerolica, hvilken den

genomtränger, för att vidare periieriskt ulgrena sig i^âsonl de vanliga

,ci!iarnerverna.

c) R. ethmoidalis (Pl. 2 N:o 15), \ m. m. bred, utgår från yttre sidan

af stammen, kort efter det densamma inträngt i nascaviteten och förlöper

snedt öfver n. olfactorius till elt hål å yttre sidan af den carlilaginösa

nîiscapseln, genom hvilket den tränger ut, delad i 2 grenar. Dessa fram-

tränga sedermera på yttre sidan af den anmärkta carlilaginösa capseln och

afskicka grenar inåt och utåt till huden öfver det har förekommande känsel-

organ, som står i förening med den forsla och andra gren af n. Irigemi-

nus. Dessutom synas fina grenar af ifiågavarande nerv lörena sig med

de nerver, som öfvergå å de I kanseloiganet löiekomniande, så kallade,

ampulltf.

d) R. R. ampullares (Pl. 2 N:o 17) en otalig mängd hna grenar,

hvilka utgå Iran ytlre sidan af nerven, genast sedan den genom ett hål

26
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trängt ut iir näshålan och dichotomlskt dela sig i finare grenar, af hvllka

de finaste ;'lro g'^
" breda, och innehålla otnkring 10 à 12 skarpt conloue-

rade primitivrör. Dessa grenar öfvergå i en rund något afplattad kropp

at 1 m. m. bredd. Denna kropp står i continuerligt sammanhang med

här förekommande fina slemkanaler och utgör den af Analomer så kalla-

de ampulla canalium mueosarum. Alla hit hörande ampulle utgöra en

grupp, hvilken betäckes, utom af den yttre huden, af en ganska fast mem-

bran, hvilkens structur utgöres så väl af fasta bindväfs fibriller, SQUi fi-

na elastiska fibrer och förekomma belägna tätt intill hvarandra, inbäddade

i en lös mera amorph bindväf. För öfrigl utgör hvarje ampulla den blin-

da andan af en s^ kallad slemkanal och omgifves af en membran, hvars

finare structur utgöres af bindväfs fibriller och står i sammanhang med det

neurilem, som omgifver den hithörande nervgren. Vidkommande ampul-

len utgöres den af Here eller färre siiuiösa utbugtningar af sjelfva blå-

san, såsom fig. 2 Pl. 4 utvisar, och innehåller en albuminös vätska med

elementarkorn och epithelialceller. Sjelfva blåsan omgifves af ett nät

af capillarkärl, från hvilket grenar synts mig intränga i det inre af sjelfva

blåsan (?)

Af de nerver, hvilka utgrena sig å en sådan ampulla, förekomma

de ilesta sådana, hvilka afgå från stammen och utgrena sig i en hithö-

rande ampull, men några nervgi'eiinr, hvilka utgå från sjelfva staiimien, dela

sig i 2 grenar, hvilka hvardera utgrena sig i sin ampulla se Pl. 4 Fig 2.-

I de fall der en nervgren delar sig i 2 ampullar grenar, har jag alltid

funnit den ena något starkare, Innehållande 10 primitivrör, den andra sva-

gare och bestående af endast 8 primitivrör. Då en sådan ampullar gren

nppnår ampullen, öfvergår dess neurilem, såsom ofvauföre blifvit anmärkt,

i ampuUeus membran, men primitivrören intränga i det inre af ampullen
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och dela sig dicliolomiskt, såsom Fig. 1 Pl. 4 utTisar, utan alt det lyckats

mig att utreda det peripheijsk;i slutet af desamma. Sjelfva slemkaualeii

;'ir, der deu utgår från ampuileii, uågot utvidgad och begränsas af en ho-

mogen biiidvåf, hvilken likval snart visai- primitiv fibrilier å slemkanalen

med sparsamt förekommande elastiska fibrer, hvilka förlöpa dels transver-

selt dels longiludinalt.

e) R. Nasalis anterior externus (Pl. 2 No 18; utgör forlsatlnin-

gen al r, opiilhalmicus, förlöper framåt i en rånna af nasalbrosket, con-

vergerande med samma nerv från andra sidan, ilndn till spol^cn af broskel,

hvarest den afsklckar flere fina grenar till den här belägna huden, utan att jag

kunnat observera någon förening emellan dessa grenar från Inardera sidan.

För öfrigl afgår från ifrågavarande nerv följande grenar :

a) R. profundus, ungefär lika stark som den föregående gren, hvilken

utgör fortsättningen af stammen, utgår från slammeji eder det den trängt

ut genom broskkanalen och afskickar några rr. amprdlares, hvarefler den

tränger nedåt och afgifver 2— 3 fina commiuiications-grenar, som förenas

med n. naso-palatiiujs Scarpse.

ß) R. R. cutanei (Pl, 2 N:o 19) flere hna grenar, hvilka utgå

från yttre sidan af nerven, der den förlöper i den ofvanföre anmärkte ka-

nalen af det irämre broskel och utgrena sig i den närbelägna huden.

/) R. R. communicantes ad n. tiasopalatinum Scarpee (Pl. 2

N:o 20) två ganska fma grenar, hvilka afgä från nervus nasalis anterior,

kort förr än den afgifver sina slutgrenar och förenas med n. nasopalati-

ims Scarp.T

d) Andra gren af n. Trigeminus, R. maxiltaris superior (Pl. 2

N.o 60), 2 m. m. bred, utgår från undre sidan af ganglion Gasseri och
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utgör en gai.ska kort stam, hvilken förlöper i ögonhålan under bulbusf

oculioch snart delar sig i följande grenar:

a) R. vtdiaiius "*) (Pl. 2 N:o 61) en ytterst fin gren, hvilken ut-

går från yttre sidan af nerven vid dess ursprung från ganglion Gasseri

och förlöper utåt böjande sig omkring den broskcapsei, hvilken innesluter

de inembranösa halfcirkelfonniga kanalerne, för att öfvergå 1 den 3:dje

gren af n. trigeininus. Beträffande de nervrör, som ingå i denna nerv,

skulle jag tro, att de hos Raja till större delen utgöra nervrör, som

komma från n. trigeminus (Pl. 2 N:o 65) och till ringa del nerv-

rör som, härstammande från n. facialis, förlöpa inom slidan af den 3:delte

nervens tredje gren, och hvilken således motsvarar n. petrusus superfi-

cialis major (Pl. 2 N:o 66).

b) R. ad m. depressorem orificii sacci bränchiarum (Pl. 2

N:o 22 och 23) 2 fina grenar afhvilka den ena utgår Iran stammen, den andra

(Pl. 2 N:o 23) från n. infra orbitalis eller n. sphenopalatlnus och förlöpa utåt

för att utgrena sig i en muskel, hvilken drager ned den broskskifva, som

utgör den främre begränsningen aforificium branchiorum, hvarigenom detma

öppning utvidgas. Dessutom synes densamma afskicka några ytterst fina

grenar till huden å yttre sidan af den yttre öppningen till gälsäcken.

c) N. infraorbilalis *'), (Pl. 2 N:o 24) 1 \ m. m. bred, imiehåller lika-

som den följande hufvndsakllgen primilivrör, hvilka, kommande ifrån iSen

*) À det ställe, der denna nerv iitgSrlVân stammen, hir jag liirinit utom nervrör älven

oannlieceller mest bipolära ocli några få unipolära t synnerhet 3 undre sidan af iirä.

gavarande nerv, ocli drager icke i betänkande att anse detta ställe al neiven mot.

svarande ganglion splienopalatinnra hos meiiniskan och däggdjuren, ehuru det är

beläget närmare ganglion Gasseri, så att bâja dessa ganglier nästan utgöra ett enda

med hvarandra sammanhängande ganglion.

**) Förskommer hos Stannius 1. c. pag. 42 n-ider beaimning R. maxilhris superior.
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iiiulre roten af n. trigemiiiiis, intränga i den yttre hälften af ganglion Gas-

sen. iN. infraorbitalis förlöper i ögonhålan under bulbus ociili utåt och

framåt emellan den broskcapsel, som innehåller luktorganet och den främre

randen af m. masseter, hvarest den böjer sig mera framåt längs inre randen

af den främre delen af bröstfenan och afskickar här sina prenar till huden

a främre ändan af bröstfenan och på inre sidan om densamma. Under

detta förlopp afgå från ifrågavarande nerv följande grenar:

a) R. nasalts posterior (PI. 2 N:o 62) en ganska fin gren, hvil-

ken utgår från stammen kort efter det den framträngt under bulbus oculi

Och förlöper imder m. levator alœ nasi till undre sidan, hvarest den utgrenar

sig i huden å bakre randen af öppningen till näscaviteten.

ß') R. R. ampullares (Pl. 2 N:o 25) en betydlig mängd grenar,

af samma dimension som de lika beskaifade grenarne af r. ophlhalmlcus,

h vilka utgå från undre och inre sidan af stammen, då den böjer sig om-

kring den bt:oskcapsel, som innehåller luktorganet och utgrena sig hvar

Och en i en ampulla.

d) N. sphenopalatinus ^*) (Pl. 2 N;o 26, Pl. 3 N:o 6) 1 \ m. m.

bred, skiljer sig från den föregående under en spetsig vinkel och tränger

under bulbus oculi framåt till det inre och bakre hörnet at luktorganets

broskcapsel, hvarest den förlöper framåt på inre sidan af det brosk, som

förefiinies på inre sidan om öppningen till näshålan. Härifrån tränger den

*) Fiirokommer hos St ann i üs I. c. pag. 4/i under namn af R. buccalis. En närma-

re framställning at de olika äsigter som lios anatomer varit rådande, om nerviis

palaliiius bör anses sSsoni gren af n. trigeminus eller facialis se Stan ni us I. c.

pag. 70 ß.



vidai"e framåt till basen af det främre, från crauiuni fraiiiskjutaiule iKi>al

brosket och fortsätter sitt förlopp såsom n. nanopaldtinua Scarpce. Under

detta förlopp afoå från n. sphenopalatimis följande grenar:

a) R. R. nasales interni (Pi. 3 No 7) 3 â 4 lina grenai-, IivjJka

utgå från yttre sidan af stammen, sedanden franitr.iiigl till den iin'e sidan af

näsbrosket, hvarest de vidare ulgrena sig i den här belägna huden.

/Ï) jR. R. nasales inferiores (Pi. 3 ]S:o 21) 3 ytterst fina grenar,

hvilka utgå från stammen kort eiter det densamma algifvit de föregående

grenarne och utgrena sig i huden framför öppningen till näshålan å undre

ytan af kroppen.

)') R. R. ampullares (Pl. 3 N:o 8} liera fina grenar, hvilka, pen-

selformigt utgående från nerven, utgrena sig i de här å undre ytan af

kroppen framför näsöppningen förekommande ampulla-, hvilka stå i sam^

manhang med dem på öfre sidan, hvilka erhi^lla nerver från n. infraorbi-

talis. Dessa nerver, som, utgående från n. nasopalatinns Scarpar, utgrena sig i

de hit hörande ampulhr, förhålla sig på samma säll såsom de redan of-

vanföre vid n. infraorbitalis beskrifne r. r. amjniilares, men utgöras mesi

af sådana nervgrenar, hvilka innehålla endast 8 primilivrör.

(3) N. nasopalatinns Scarjme (Pl. 2 N:o 21, Pl. 3 N:o 10) utgör

fortsättningen af stammen, sedan den ujjplösl sig i de üf\ ;införe anmärkte

r. r. ampullares, oth böjer sig inåt till sidan af nasalbroskel. Här förlö-

jier den i on ränna framåt, mottager och afgifver llere fina grenar ifrån

och till r. profundus af n. ethmoidalis. Nerven lorisätter sedermera sitt

förlopp i en räinia af ofvananmärkte brosk ända till spetsen af delsamma,

hvarest den afgifver llere ganska lina grenar, hvilka utgrena sig i den
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hilliöraiide huden, (Pi. 3 N:o 9), iilaii ail jag likval kutinat observera na-

jfoii föieiiiiig med samma nerv Iran andra sidan, hvarken genom ell gang-

lion eller en plexus. Vid den microscopiska analysen af iiiågavarande

nerv har jag väl kuimat öfvertyga mig om en plexusartad förening emel-

lan den nerv, om h vilken ar fråga och n. elhmoidalis, men icke kunnat

finna i de grenar, hvilka sammanfatta demia plexus, hvilken vi vilja kal-

la plfxiis palutiaus (Pl. 2 och 3), några ganglie celler, endast primitiv-

rör, hvilka utmärka sig genom större finhet och Ijusaie contourer an de,

hvilka förekomma i stammen af n. nasopalatinns Scarpse.

e) N.maxUlaris *) (Pl. 2 N:o 27, Pl. 3 N:o 5, Pl. 3 N:o 11)

lika stark som n. infraorbitalis och sphenopalatinus, iimehåller hufvudsak-

ligen primitivror, hvilka utgå från hjernan genom den undre roten af n.

trigeminns, hvilka intränga i ganglion Gasseri, men äfven till ringare del

primitivrör, hvilka framtränga genom den öfre roten af det femte nerv-

paret. Denna nerv utgår från den vinkel, under hvilken n. infraorbitalis

och sphenopalatinus skilja sig från hvarandra, förlöper ntåt och framåt till

den inre randen af m. masseter. Här böjer sig nerven, till en del be-

täckt af m. masseter, öfver undre sidan af öfre maxillen till mimvitikel,

hvarest den delar sig i n. massetericus och alveolaris. Följande grenar

utgå från ifrågavarande n. maxillaris:

a) R. nasalis posterior (Pl. 3 N:o 12) en ganska fin gren, hvil-

ken utgår från nerven kort efter det den skiljt sig från n. splienopalati-

luis och, åtföljande ett blodkärl, förlöper framåt ttll bakre randen af öpp-

ningen till näshålan, hvarest den utgrenar sig i den härbelägna huden.

°) Mi.lsvarar ii. alveolaris posterior ocli iiifeiior hos ineiiniskaii, hos Slaiiniiis I. c.

pag. 45 beiiäinnd R. max:illaiis inferior, ocli iaiiehÄller således grenar som tillhöra

bSde den 2:dra ocli 3:dje gren af n. Irigeminus,
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ß) R. cutanius anguli oris, (Pi. 3 N:o 16) al luigelür saiiiina

styrka som den föregående, utgår från stammen Koit förr an den Iräij-

ger förbi m. masseler och utgrenar sig snart i slemhinnan omkring mun-

vinkeln.

y) R. massetericus (Pj. 3 N:o 13) ulgår från nerven, der den re-

dan betäckes af den yttre portion af m. masseter, förlöper mellan den ytt-

re och inre portion af samma nmskel, till hvilka hvardera den afgilvev

grenar, särdeles till den yttre portion.

S) N. alveolaris (Pl. 3 N:o 14) Sr starkare än n. massetericus

och utgör fortsättning af stammen. Sedan den skiljt sig från den föregåen-

de, böjer den sig omkring bakersta delen af maxilla superior och delar sig

snart i 2 grenar: r. dentalis superior pch dentalis inferior.

(5) R. dentalis superior (Pl. 3 I\:o 15) utgör en eller 2 ganska

fina grenar, hvilka tränga imder slemhinnan, hvilken öfverdrager den

inre ytan af öfre maxillen och förlöper inåt till ledföreningen mellan de

båda hälfterne af öfre käken. Under detta förlopp afsändas ytterst fina

ramuli dentales, hvilka utgrena sig i rölterne af öfre käkens länder och

den här belägna slemhinnan.

(5") R. dentalis inferior (Pl. 3 N:o 17) den starkaste af de gre-

nar, hvilka utgå från n. alveolaris, förlöper tätt under huden till munvin-

keln, hvarest den, mer och mer aftagande i styrka, tränger fram i en fa-

ra å yttre ytan af nedre maxillen till medellinjen. Under delta förlopp

afgifver den ytterst fina ramuli dentales till tänderna å nedra maxillen och

till den härbelägna slemhinnan.
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Tredje gren aj n. trigemwus (Pi. 2 N:o 28) *) ar 2 \ m. m.

bied oth sâliiutla den starkaste af den liedelte nervens 3 grenar. Denna

iiiiiehaller |ii iniiliviu), livilKa Komma i Iran den bakre roten al n. trigeminus

util Iranilraiiger, ulan all öfvergS i del redan ofvanfore beskriliia ganglion

Gasseri, genom ell eget liai i Lrof^ket bakom det hal, i hvilkd ganglion

Gasseri ;ir bt-lägel, och sväller har llll ett ganglion, som omgifves af en

fastare slida, h vilken sammanhiinger med del hilhörand'.- )Jt'ii(.hondrium.

Den microscopiska undersökningen har visat, all den bfkre lolen

under sill lörlopp inom fijerncavitelen innehåller endasl skarpl (onlourerade

primitivrör, emellan livilka icke någon art af gaiigiieeiller kunnat ai mig

uppliukas, da dertmol nerven, sedan den inlii'ingl i del annu'irl^ta hålet

och erhållit sin flbrösa slida i den lûir belägna lillsvaliningen, innehåller

utom ])rimilivrör afven en betydlig {|iiantilet gangliet eller.

Dessa celler halva företrädesvis varit bipolära, (Pl. 4 Fig. 4) hvar-

utom afven apolara ocli unipolara celler till ell icke ringa antal blifvit observe-

rade. Såsom utmarkande för dessa, anser jag mig böra anmärka, alt de aro för-

sedda med tjockare membran och äro mindre an de celler, som förekom-

ma i del redan bcskrilna ganglion Gasstii. En sluuka af nerven, upp-

lagande ungefar en linje från dess utträngande genom hålet i brosket,

förekomma dessa bipolîira ganglieceller till belydligl antal, men saknas

under den vidaie peripheriska iitgreningen af nerven. Har förekomma

endast primitivrör företiädesvis skarpt contourerade och medeltjocka. Ifråga-

varande tredje gren af n. trigeminus, hvilken, såsom liafvande eit skildt

') Al S la 11 ni II s 1. c. kallad Truncus hyoideo- mandibitlaris, motsvara)-, enligt hvad

jag skulle anse, n. facialis och r. temporalis supir/ifiali« n. irigemirti hos menni-

skan och däggdjuren.

27



fffi E. J. B on snoHFF

uraprung från hjernaii genoin en egen roi, och trSnger geiioin elt hål iil iir

hjenicaviteten, kan sålunda anses såsom en sjelfslåiidig nerv hos Raja

clavata. Ifrån foramen ovale Irånger den hainåt tålt vid främre väggen af

den broskartade capsel, som innesluter hörselorganet, under m. temporalis,-

Här emottager den n. vidianus eller recurrens från den 2:dra gren af n.

trigeminus och förlöper transverselt utåt öfver del bakre brosket, som be-

gränsar den yttre öppningen till branchial säcken, till rummet emellan den

bakre randen af m. masseter och den första branchial bågen, hvarest den

fördelar sig i flere grenar, hvllka peuselformigt utgå från uervslammen.

Följande grenar utgå från den tredje gren af n. trigeminus :

a) R. ad m. levatorem onficit sacci branchtalis (Pl. 2 N:o 63)

en fin gren, hvilken utgår från bakre randen af nerven och utgrenar sig

i en muskel, som höjer den öfre lamellen, som begränsar den yttre öppnin-

gen till branchial säcken.

b) R. petrosus superficialis major (Pl. 2 N:o 66) en kort gren, som

utgår från stamnen, der don något sväller till och innehåller både unipo^

lära ochbipoHira nervceller, motsvarande ganglion g<?niculuin nmn facialis (?)

och öfvergår snart i u. vidianus eller recurrens, med hvilken den bildar en

sfatn, som insänker sig i ganglion sphenopalalinum.

c) R. communicans adii. acuxticum, (Pl. 2 N:o 58) en ganska'

kort gren, hvilken inom hjeniliålau ulgör rolen af ifrågavarande nerv och

öfvergår i den n'lrbelägm hörselnerven, hvilken den blott synts mig ge-

nomtränga för att öfvergå i hörsel nerven« commtmicationsgren med n.

glossoph tryugeiis, om hvilken längre fram, då fråga blir om n. acusticus

och glossopharyugeus.

d) N. pterygoideus (Pl. 3 N:o 19j ^ m. m. utmärker sig genom

en lösare consistens än de grenar, som ofvanföre blifvit beUvrifna och
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giilfllvlig iâig, aliTiiiisloiie i dess ursprung lian undre sidan af nervstani-

men, just då den tränger fram genom foramen ovale*}. Vid sitt ursprung

belî'ickes den undre ytan af nerven af ett tunnt lager smutsgul nervsub-

sians (ganglion oticum) och tränger snedt framåt och ulål till den undre

ytan af den nmbelâgna ni. plerygoideus, hvarest den genast delar sig i

två grenar, hvilka afskicKa flere fina grenar som med hvarandra lörenas och

bilda en plexus på undre ylan af den anmtirkte muskeln, hvilken vi vilja

Jialla plexun pteiyguideus. Utom dessa grenar, som sluta i muskeln, afgå

från ifrågavarande nerv fina grenar, hvilka tränga dels till slemhinnan i

mnncavilelen, dels förlöpa genom den cellvälnad, som ôlverdrager undre ytan

af muskeln och hvarest jag observerat talrika delningar af primitivroren.

Ganglion oticum (Pl. 3 N:o 18) ulgöres af ett tunnt lager nervsublans

af ljus eller smutsgul tärg, som beläcker urspriuiget för n. pterygoideus och in-

nehåller, utom genom gangliet trängande primitivrör, en icke obetydlig

mängd ganglieceller, ibland hvilka jag här endast kunnat upptäcka apo-

lära celler, hvilka förekomma inbäddade emellan de primitivrör, som ge-

nomtränga ifrågavarande ganglion. Några ifrån gangliet utgående grenar

har jag icke kunnat upptäcka, blott en ytterst fin gren, hvilken förlöper

längs slidan af en här belägen arter (a. pterygopalatina ?) 1 de peripheriska

-ulgreningarne af n. pterygoideus halva inga ganglieceller af mig kunnat

observeras.

e) R. cuianeus tnaxillœ inferioris (Pl. 2 N:o 29) utgår från stam-

men, då den uppnår yttre randen af brosket, som baktill begränsar den

yttre öppningen af branchialsäcken, förlöper inåt och framåt, mellan första

*) Sä vilja vi kalla del hal i brosket, som tjenar lill genouigSng lör if'râgavaiiide nerv.
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bratichialbâgeii och m. masseter, längs inre ytan af m. mylohyoideus"'),

hvilken af densamma förses med några (un grenar och iWinaer sedermera

fram till nedre randen af maxilla Inferior, hvarest den förlöper emellan

denna och huden till medellinjen. Under delta förlo|)p afgifver den fina

grenar till den här belägna slemhinnan '*).

f) R. mylohyoideus (Pl. 2 N:o 30) ungefär lika stark som den

föregående, kort efter hvilken den utgår från inre randen af stammen och

tränger framåt och inål till m. mylohyoideus, i hvilken den utgrenar sig,

äfvensom fina grenar från densamma afgä till den närbelägna slemhimian.

g) R. musculo-brauchmlis ***) (Pl. 2 N:o 57) något starkare än

den föregående, kort efter hvilken den utgår från stammen och framträn-

ger, emellan första branchialbågen och nedre rnaxillen, för alt utgrena si»

i muskeln å öfre sidan af branchialsäcken. Sedan nerven nu afaifvit ofvan

beskrifna grenar och uppnått det trekantiga rum, som framtill begränsas

af m. masseter utåt af bröstfenan och baktill al första branchialbåaen. lika-

som upplöser sig hela nervstammen i följande grenar, hvilka penselformigl

utbreda sig och förlöpa framåt, bakåt och trausverselt utåt.

h) R. cutaneus anterior superior (Pl, 2 N:o 31) utgår från främ-

re sidan af stammen och böjer sig framåt, förlöpande långs inre sidan af

•) SS skulle ja^ anse den jnu.kcl lias R^.ckm, livilkeu ar belägen mellan iieJre käken
och forsla branchialbågen.

**) Kanske kan '\p\\n^ nerv meil mera skäl an^es motsvara n. bnccinatorins hos men--

niskaii.

*") Denm ,:^.cn torde motsvara .lelar af den hos benfiskai- allmänt (5rekommande, a{

Stan n ius 3å kallade, n. opeicnlarls, hvilken inneliillei- elomenler af n. facialis,

ehnru densimma jjinska myckel .IVik.r i slyrka, .là ilt^n jemforcs med den an-
märkte nerven hos benliskaj iie.
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tien ii;'lrgi>iiisande randen af bröstfenan "nida till de ampuller, hvilka sta i

sainnianliang rneil rami ampnliares al ii. inCraorbilalis, iivarest den förenar

sig med (ina hiRJgrenar af samma nerv. Under delli förlopp afgilVer den

ganska (ina grenar till den närbelägna huden.

i) R. cutnueua anterior inferior, (Pi. 2 N:o 32) ungefär lika stark

som den föregående, förlöper långs inre randen af bröstfenau framåt,

ntaremr sig såsom den föregående i luulen öfver de i sammanhaii" med

n. infraorbitalis stående ampull.e ocli följande grenar.

k) R. R. ampnliares (Pl. 2 N:o 33, Pl. 3 N:o 24) förekomma

här till elt ganska betydligt antal och öfvergå i de hUr förekommande

ampulliP, dels 1 huden dels i slemkanalerne å öfre ytan af bröstfenan. De

ampuller, som här förekomma i förening med grenarne af tredje gren af

n. trigeminus och äro belägne i det ofvananmärkle trekantiga rummet

emellan m. masseter, första branchialbågen och bröstfenan, äro ganska tätt

belägna vid hvarandra och uppfylla nnnmet emellan den här belägne hu-

den å öfre och imdre ytan af kroppen, samt gifva ursprung åt en betyd-

lig mängd sleinkanaîer, hvilka förlöpa bakåt under huden såväl i öfre som

undre ytan af kroppen *).

Beträffande förhålhndet emellan ampullertie och de till desamma

hörande nerverne, så är förhållandet här alldeles enahanda med det, som

ofvanföre blifvit framsläldt vid beskrifningen af dessa organer, hvilka slå 1

förening iTied första och andra gren af n. Irigemimis.

*) P.T delta stnllc är det elfclriska ornanet hos den eleclriska t'i)ckin, Raja lnr|)P(lo,

beläjiel, såsom jai; v.ir i lilKälle att se å det Hnnlcrska Miiseiiiii i Lniidoii. Synner-

lig likhet eibjuda dessa ampiillx med sina slemkanalei', med det clpcliiska urganet

lios Raja lorpedo, så att dessa ampiillre Ijos R ija clnvata kunna anses sSsoin Iram-

slällatide del electriska organet i riiiniaUir.
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J) R. cutatietts jwsterior supen'or, en ganska fin gren, hvilken

ulgin- Irfin ibakre sidan af nerven och ållöljande en sleinkanal, förlöper

bakåt li'ings öfie randen af bröslfenan, niuler livilket förlopp grenar frän

densamma afgå dill den närbelägna bnden otli lill här förekommande

slemkanaler.

m) R. cutanevs posterior inferior (Pi. 2 N:o 34}, starkare än den

föregående, nigår från niidre sidan af nerven och förlöper bakåt tält un-

der huden emellan bröslfenan 0( h branchialbågarne, lill undre ytan af

bröslfenan, hvarest den delar sig i ilere grenar, hvilka vidare afgifva fina

grenar, som dels utgrena sig i den härbelägne huden, dels i de här tält

under huden förlöpande slemkanalerna. För öfrigt har jag icke kmuiat

hos Raja clavala upptäcka någon gren, som skulle kunna anses motsvaran-

de den hos flertalet af fiskar ibland osleopterygii förekommande r. lateralis

n. trigemini, hvilken hos några, såsom Lola vulgaris m. fl., är ganska

starkt utbildad, hos andra åter svagare, så att den icie sträcker sig utom

hjerncaviteten **).

Då jag ofvanföre framställt den anatomiska beskrifningen af det

«femte nerv parels peripheriska ulgrening, hafva de så kallade rami ampul-

•l^es äfven blifvit anförde, såsom utgående från hvar och en af delta nerv

pars tveiine grenar, Alla halva det gemensamt all ulgöras af fina grenar,

hvilka intränga i den så liallade ampullan af slemkanalerne, (Pl. 4 Fig. 2),

hvilka innehålla 8 à 10 primilivrör, som vid sitt inlrängande i ampullan

dichotomiskt dela sig (Pl. 4 Fig. 1). Den vidare utbredningen af dessa

*) Så ulgör den hos LoIiT en ogeii iiervslam, se vidaie liärom en af oss urgilven af-

handling: Disqvisilio analoniica iieivum higeniimini paiUni(;ue ceplialicam nervi

aympalbici Gadi [^ola^ Lin. apiid honiinem et maminalia comparans. Helsingfors 1846.



Cerebral-Neipernn lios Raja clavala. 20a

grenade primilîvror har det icke varit mig möjligt alt iakttaga, emedan

desamma försvinna emellan de celler och cellkärnor, som fylla ampnllan.

Det liar synts mig såsom skulle dessa sluta med fria ;'indar emellan am-

jMillaus iunehåils celler, emedan jag tror mig med Siikerliel hafva observe-

rat, att desamma icke vidare utgrena sig, hvarken p°i inre ytan af ampiil-

larmembran, eller tränga genom denna till den med nmpullan samman^

hängande slemkanalen. Då föifallare, som forskat i detta ämue, omtala

olika par af dessa organer dels på öfre dels på undie ytan af kroppen, tror jag

mig med bestämdhet kunna påstå, att åtminstone hos Raja clavata icke före-

komma mer än 3 på hvardera sidan, således tillsanuuans 3 par, hvilka alla^

slå i förhållande till de treime grenarne af n. trigeminus. Alt dessa orga--

ner, med hänseende till sin rikedom ])å nerver, hvilka komma ifrån n. tri-

geminus såsom en sensitiv nerv, äro särskilda känselorganer såsom J acobs-

son, Retzius och Leydig först framställt, torde icke vara något tvilVel

underkastadt, likasom jag skulle tro, att man kan förklara det af några fir-

skare antagne större antalet af dessa känselorganer, såsom beroende derpå, att

desamma skiljt de å undre och öfre ytan af kroppen förekommande or-

ganerne från hvarandra, då likväl resultatet af mina i detta hänseende an-

ställda undersökningar är, alt man icke bör antaga mer än 3 par eller 3

på hvardera sidan. livarje af dessa par är likasom inbäddadt i en amorph

bindväf och fyller rummet emellan huden på öfre och undre ytan af

kroppen. Så erhåller det känselorgan, som står i förening med första

gren af n. Irigemiims eller u. ophthalmicus endast grenar, hvilka utgå (rån

sjelfva stamiueu af nyssanmärkte nerv, men det andra af dessa organer,

som står i sammanhang med den andra gren af det femte nerv paret, er-

håller på öfre sidan grenar från n. infra orbitalis, och på den- Uiidre sidan.
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från II. splieiiopalatiiius. De ampiiller, soin erhfilla grenar liän hvardera

ai' dessa iniver, slå likval med hvarandra i sainmanhano och ulgöra icke

Iva ^kilda, utan eil enda organ. Vidkonnnande slutligen det tredje likar-

lade organet eiliåller delta neiver, som iilgå IVån så val den ofre som un^

dre .sidan ai" den tredelta nervens tiedje gren, otli ulgöra tillsammans IjIoU

ett knippe ai organer, som ligger inbäddadl i den homogena cellvaiveu

emellan den iörsla branthialbSgen, m. masseler och bröslfenan. Delta

organ ;"ir af alla de trenne anmärkte känselorganerne, åtminstone hos Raja

clavala, det största och mest utvecklade, å hvilket ställe äfven, såsom

bekant, det electriska organet förekommer hos den eleclriska Rockan. All

likväl denna ampulla icke utgör den blinda ändan af en slemkanal, ulan

att densammas håla är genom en membran skild iiån slemkanaleus caviT-

let, tror jag mig kunna påstå, äfvensom att denna membran är struclm'-

lös. Med anledning deraf att slemkanalerne, som till riklig cjvanlilel före-

komma hos Raja clavata, batis och radiata, hvilka arter jag, under min vi-

stelse 1 Gölheborg om våren 1853, varit i lilHälle att observera, innehålla

ett Irögl Hytande, geleartadt, klart eller lärglöst slem, som fyller hela kana-

len och med hänseende lill sin tjocka beskaffenhet endast med svårighet

kan tryckas ut genom de i huden å undre sidan al kroppen förekonuiian-

de talrika öppningarne, skulle jag, i likhet med de uliuärkle forskarene

Relzius och Jacobsson, anse dessa organer såsom känsel organer.

Vid tryckning å någon del af slemkanaleii råkar sleniet 1 densamma

i en dallrande röielse, hvilkeii meddelar sig till den membran, hvilken skil-

jer ampuUans och slemkanalens cavitel. Härigenom råkar denna mem-

bran således i svängning och meddelar intrycket tili de celler och den

vätska, hvilken fyller ampullan, hvarigenom de emellan desamma förekom-
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mande primilivrören afficieras. Alt dessa knnselorganers pJiysioIogiska

verksamhet iiâra öfvereiisstammer med den plan, som ligger till grund för

byggnaden al hörselorganet, såsom sinnesorgan, fir klart. Tager man

likviil ännu i betraktande ampullans sinuösa byggnad och alt densamma

;'ir fylld med celler, i hvilka afseenden den nära öfverensslän:mer med

slruciuren af de såkallade primära loberne af de drufformiga afsöndrande

körllariie, kan jag icke undgå att anse densamma äfven såsom eli afsön-

drings organ, ur hvilket, enligt hvad jag skulle förmoda, det lärglösa

slem, som innehålles i slemkanalen afsöndras. Denna åsigl vinner ett

vigligt stöd afven genom del förhållande, all hvarje ampulla, såsom jag å

icke injicierade djur varit i tillfälle att öfverlyga mig, omgifves af ett ta-

pilarkarlniil, som således afgifver materialet till den genom ampullan för

sig gående afsöndringen. Såsom Leydig*) med skäl anmärker, kan be-

tydelsen al slemkanalerna hos fiskarne icke vara den att afsöndra ett

slem, som håller huden sliprig, då man tvertom finner huden hos Hajen,

som äger ett betydligt antal slemkanaler, som öppna sig å densannna ganska

torr och hård, utan måste dessa anses såsom ett känselorgan, hvars nervösa

centrum är den så kallade ampullan, i hvilken nerven, som up])tager in-

trycket, intränger. Genom detta förhållande upptagei n. trigeminus hos

Raja m. fl. känselintryck från en större del af kroppen än hos andra

högre vertebrerade djur, hos hvilka spheren för dess verksamhet, jemförel-

sevis med Rockan och flere andra fiskar, hvilka äro försedda med sådaue

slemkanaler, är ganska inskränkt.

VI. A', abdurens en ganska fin nerv, hvilken framtränger från un-

dre ytan af medulla oblongata nära medellinjen och förlöper, inom cere-

*) Btiliäge zur vci ;;leiihciideii Aiialoniie iii. in-

28
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bral caviteteii, siiedt öfver den bakre och undre roten af n. higeminiis,

tiil det hål, genom hvilket n. trigemiinis tränger in i ögonhålan. Hurifrån

tränger den framåt in i ögonhålan och utgrenar sig snart i m. rectus

oculi externus.

VII. N. facialis är hos Raja clavata såsom hos (iskarue i alhiiänhel,

af underordnad betydelse, så att den icke förekommer såsom en egen nerv,

utan förlöper inom banan för n. trigeminus. Såsom ursprung för denna

nerv skulle jag likväl anse den pag. 190 anmärkte accessoriska rot, sum ta-

ger sitt ursprung från corpus olivare, hvilken snart öfvergår i den af oss

pag. 191 anmärkte bakre roten af n. trigeminus. Härifrån öfvergå dess pri-

mitivrör dels 1 första gren af u. trigeminus, dels i r. ad depressorem et leya-

torem orificii sacci branchialis, (Pl. 2 N:o 59) dels i en nervgren, som ut-

grenar sig i den egna med lång sehna försedda muskel, som hos Rockan

framtränger ända till spetsen af nasalbrosket, dels i r. communicans ad n.

acusticum, genom hvilken de, såsom det synts mig, framtränga i r. com-

municans n. acustici ad n. glossopharyngeum, dels till en del i n. vidia-

nus och sluteligen i den af oss så kallade, n. musculobranchialis (Pl '1

N:o 57 ). Dessa grenar äro motoriska, hvilka jag skulle anse hos Raja

såsom tillhörande facialis, ehuru desamma förlöpa inom banan för n. tri-

geminus, i synnerhet dess af oss antagne tredje gren eller Sta nui i trun-

cus hyoldeo-mandibularis, hvilken han i sin helhet anser motsvarande n.

facialis. Men då de öfriga grenar, som ofvauföre blifvit beskrifna, så-

som utgående från det 5:te nervparets tredje gren, äro sensitiva och

utgrena sig dels i ampullerne, dels i den yttre huden, skulle jag vilja anse

desamma, såsom tillhörande n. temporalis superficialis af n. trigeminus.

Sålunda äger ett sammanhang mellan n. facialis och n. palatiuus, såsom

Sia nui US I. c. pag. 62 och några andra forskare antaga, genom n. pe-
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trosor supei-ficialis major. Del ar 1 allniatihel svårl alt besUininia de gre-

nar, som v«rkligeii tillhöra ii. lacialis eller trigeminus, geuoni enda»t ana-

tomisk undersökning, då detta afven bast kan utredas genom galvanisk

retning af trigeniini nervgrenar, för att utreda deras motoriska eller sen-

sibla egenskaper. Detta har icke varit mig möjligt, då endast i sprit för-

varade exemplar utgjort mitt material för undersökningen. N. facialis afskickar

sålunda hos Rockan, utom grenar till de muskler som röra branchialbågar-

ne oeh den öppning som leder till desamma, en föreningsgren till den

2:dra gren af n. trigeminus genom n. vidianus, hvilken sålunda skulle mot-

svara n. petrosus seperficialis major (Pl. 2 ]N:o 66) och en annan till n.

glossopharyngeus motsvarande den Jacobsonska nerv anostomosen (Pi.

2 N:o 42) hos menniskan och de högre djuren.

Ylil N. acusticus (Pl. 2 N.o 35) tager sitt ursprung från en till-

avillining emellan den bakre roten af n. trigeminus och n. glossopharyn-

geus och är sa nära förenad med tredje gren af n. trigeminus, att de blott

med svårighet kunna skiljas. Sedan hörselnerven likväl, under sitt för-

lopp utåt, skiljt sig från det femte nervparet, är den 2 m. m. bred och

tränger fram till iine väggen af den broskcapsel, hvilken innesluter den

niembranösa delen af hörselorganet. Då den tränger genom brosket, eller

kort förut, sväller nerven till intuwescetitia ganglioformis Scorpœ, (Pl. 3

N:o 25) hvilken af blekgul färg icke onigifves af någon fastare libiös slida.

undersökt i microscopet visade sig denna gangliösa tillsvällning innehålla,

utom talrika primitivrör, hvilka endast genomtränga den gangüö.vi lillsväll-

ningen, älven talrika ganglieceller både unipolära och a])oläia, al hvilka de

förra likväl voro lill antal vida öfvervägande. För öfrigl har jag icke

kunnat finna någon skilnad mellan dessa celler och dem, hvilka förekom-

lua i ganglion Gasseri, om icke i det afseende all de här lörekon)mande
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äro något mindre och synas hafva en finare membran *). Förr än nerven

sväller till inlnmescentia ganglioformis Scarpae motlager den otVan be-

skrifne korta föreningsgren som, utan Ivifvel innehållande motoriska nerv-

rör, tillhörande facialis, öfvergår i hörselnerven, för att vidare genom r.

communicans n. acustici c. n. glossopharyngeo, som jag skulle anse mot-

svara n. Jacobson! US hos menniskan och däggdjuren, öfvergå i n.

i^lossopharvngens. Sedermera delar sig n. acusticns i 2 grenar: r anterior

och posterior.

a) R. anterior (Pl. 2 N:o 36) något starkare än den följande, 1

m. m, bred, tränger framåt genom en kanal i främre väggen af den brosk-

cavitet, som innesluter den membranösa labyrinthen och delar sig snart

i 2 grenar:

u) R. ampullaris anterior (Pl. 2 N:o 37) Aen främre gren, hvil-

ken intränger i ampullan af å^n främre canalis semiciroularis membrana-

ceus, och:

ß) R. saccularis anterior (Pl. 2 N:o 38) den bakre gren, som ut-

grenar sig i främre delen af den säck, som innehåller hörselsten.

b) R. posterior (Pl. 2 N:o 39) något mindre än den föregående,

vänder sig bakåt och tränger genom en egen kanal i det hithörande bro-

sket till hörselcaviteten, hvarest den delar sig i 3 grenar:

a) R. ampullaris posterior (Pl. 2 N:o 41) utgör den främre af

de 2 grenarne och är starkare än den följande. Förlöpande bakåt och in-

åt, tränger den i ampullen af canalis semicircularis posterior, ihvilkenden '

vidare utgrenar sig.

*) I sjellva roten af idSgavarande nerv, torr än <len anmärkte intnniescciilia ganglio-

formis blifvit bildad, har jag icke kunnat upptäcka nâi;ra gaiigtieceller, endast

piioiilivrör.



Cerebral-servernn /loi Rnjn clnca/a. 215

[i) R. saccularis posterior (PI. 1 N:o 40) l'w iifigol mindre ;'iu

den löregåeiide och förlöper Ifmgs holt net af hörselen viteteii lill baUre tle-

len af hörselsacken, i hvilkeii den vidare utgrenar sig.

y) R. commuincaus adn. glossopharyngeum s. ii. Jncohso iiiun
,

(Pi. 2 N:o 42) framlr/lnger i bottiiet af horselcavilelen för alt snarl öf-

vergn i stammen af n. glossopliaryngeiis. *)

Beträffande den finare sirnctnren af de grenar, i hvilka hörselner-

ven delar sig, har jag fnnnlt desamma innehfdia endast ljusa primitivrör

med ett ganska fuit neurilem, ulan inblandning af några ganglieceller.

Förhållandet med den peripheriska ;'lndan af dessa primitivrör har jag icke

kiuniat utreda.

IX. A'^. glossopharyngeus, (Pl. 2 N:o 43) ' m. m bred, utgår

från medulla oblongata liitt framför rollerna af n. vagns, med hvilken den

ingår förening och förlöper utåt och framåt till ett fint hål å iiue och

bakre väggen af den brosk capsel, som iiuiesluter hörsel organet, tre-

nom detta hål ankonuueu i sjelfva broskcaviteten förlöper den vidare fram-

åt och utåt I en fåra å bottnet af den anmärkte caviteten, mottager här

den ofvaa beskrifne communicationsgren (Pl. 2 N:o 42) från r. ampul-

laris posterior af hörselnerven, hvarest den förhiper vidare 1 samma rigf-

uing utåt och uttränger genom ett hål i brosket ifrån hörselcaviteten.

(îenast sedan den utträngt ur det anmärkta hålet, sväller den till ett lilet,

allångl ganglion petrosum och fortsätter sedermera sitt förlopp ulål, emel-

lan den första och andra branchialbågen, hvarest den afgifver tvenne gre-

nar: /'. oiiterior och posterior.

) Den at E. 1:1. Weher hos Myliobates Aquila iippläckle ocii al Maiinius 'à'(s^\^ Iios

Raja clavata ocli balis observerade n acnslicus nccessorius sà^mn en i;ren al ii. glos-

sopliaryngeiis, har jag icke kiinnal finna, men val, såsom olvanlore biilvit anmärkt,

löieningeu al ii. aciisticus och glossopliaryngeiis gtiioiii en conimu iicalnnis gren-
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Ganglion petrasnm (Pi. 2 N:o 44) utgör eu aflâug iieivkiuil af

2 m. m. laiigil och 1 m. m. bredd, al sinulsgui iïiig, hvilken, uloni vanli-

ga primitivrör, iiuiehåller en betydlig mängd fina och blekt contourerade

prliiiitivrör s;iml iiiiipölära gaiiglieceller. JEiigång har jag observerat en

liii föreniiigsgieii emellan detta ganglion och ganglion branchiale r. arens

brauchialis 2:di al nervus vagns, ulan att jag kunnat utreda om densannna

vore att anses siisom en gren af n. glossopharyngeus eller den anmärkte

gren af n. vagns. 1 ett annat fall har jag deremot icke kunnat finna den-

na gren, till följe hvaraf jag icke skulle anse denna förening emellan de

atmiärkte 2 ganglierne constant.

a) R. anterior s. jyharyjigeus (PI. 2 N:o 45) något mindre än den

följande, lörlöjjer längs tungbcnel och den främste hallva branchialbågen,

till hvilken den algilver fina grenar och fortsätter sedermera, aftagande i

styrka, sill förlopp för alt utgrena sig i slemhinnan å svalget,

b) R. posterior s. r. anterior arcus br anchtah's 2:d'i (V\. 2 ^:o 4&^

är nåoot starkare än den följande och förlöper i en fåra af den första

branchialbågen, iilföljaude den här belägna arteria och vena branchialis

och afgifvande grenar till de hithörande gälfransarne.

X. N. vagns (Pl. 2 N:o 47) lager med 4 â 5 rötter sitt msprung

frän sidan af medulla oblongala. Dessa rötter förenas likväl snart till en

stam, hvilken tränger getiom ell hål i bakre väggen af den broskcapsel, som

iiniehåller hörselorganet, hvarest den förstärkes genom n. accessorius Villisii,

hvilken helt och hållet ölVergår i stammen af det tionde nervparet. Utan

att bilda någon gangliös tillsvällning *) förlöper nerven nu genom en

kanal i del anmärkta brosket och sväller, då den utlrängl ur den anmärkte

*) ilar liHi- jag icke IiiiiiiihI (.hseivoia jiâj«ra gangliecelk'r.
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kanalen, något till en ganska obesl;'iin(l plexus ganglioforinis. Vit! nnder-

sökningen af denna del i microscope! liar jag icke här kunnat observera

några apolära eller nnipolilra ganglieceller men vAl sparsamt förekomman-

de bipolära celler. Sedan den ifrågavarande nerven h'ir afgifvit den ganska

betydliga r. lateralis, hvilken skiljer sig från stammen, genast sedan den

utträngt nr den aiunärkte brosk-kanalen, ehuru de bägge i början äro med

hvarandra genom cellväfnad förenade, förlöper slaminon s°no;n n. braticliio

intestinalis vidare rakt bakåt emellan branchialbågarne och ryggraden till

bnkcavitelen, hvarest den afgifver sina sista grenar till Ventrikeln och lefvern.

Under detta förlopp afgå frän n. vagns följande grenar:

a) R. arcus branchialis 1:di (Pl. 2 N:o 50) \ m. m. bred utgår

från stammen kort förr än dtii trängt ut genom foramen jngulare, förlö-

per utåt och bakåt genom en egen Uanal i det hithörande brosket och

sväller, då den kommer ut genom samma kanal, till ett ovalt ganglion af

samma storlek och form, som ganglion petrosum, med hvilket jag en gång

sett detsamma förenadt genom en lin comnuinicationsgren. Härifrån fort-

sätter densamma sitt förlopp snedi utåt till roten af den anch'a och tredje

braiichialbågen. Sedan den häi- afgifvit en fuinre gren, s )m förlöper å

bakre ytan af den andra branchialbågen, fortgår ifrågavarande nerv i en

fåra å främre ytan af den tredje branchialbågen och afgifver under detta

förlopp fina grenar till de främre gälfrausarne a samma branchialbåge.

b) JR. lateralis, 1 m. m bred eller lika stark, som den återstående

stammen, från hvilken Aqo. utgår genast sedan den trängt ut genom fora-

inen jngulare, ehuru den äiuui genom lös cellväfnad är förenad med

stammen. Den förlöper vidare i samma direction som sjelfva stammen

af n. vagns till plexus brachialis, förlöper vidare långs öfre sidan af den-

samma, småningom aftagande i styrka, tvärs öfver alla spinal nerverne
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lill roten al' sljerleii, hvaresi den riaindiliiger emellan musklerna laUl baUäl,

iör all här algilva sina sisla grenar till stjertlenan. Under delta förlopp

afgS Iran n. lateralis löljande grenar:

(z) R. thoracicus lo/igus (Pl. 2 N:o 55), den starkgsle al de

grenar, som afga frän n. lateralis, utgår frän ytlre randen af stammen,

der den ;ir be]:'i"en öfver den sista branchialbågcn ocli utgrenar sig snart
to g

i ni. serratus antictis major ).

ß) jR. R. communicantes cum nervis sjnnolibps, y Herst fina gre^;

nar, hvilka uiidur nervens förlopp tvärs öfver öfre ytan af spinal ner-

verne utgå från undre sidan och öfvergå i .spinalnerverne. Undersökta i

microscopet har jag funnit desamma innehålla blott fyra à fem nervrör*").

Grenar från stammen af n. vagns eller n. branchiointestinalis, såsoni

S tannin s ben;ininer densamma, äro följande:

c) B. arctts hranchialis iertius (Pl. 2 N:o 52) utgår från stammen,

utan alt bilda något ganglion, kort efter del nerven utträngt genom cana-r

lis jugularis, böjer sig utåt tili mellanrummet emellan 2:dia och 3:die

branchialbågcn och förlöper, sedan den afgifvit en liiuare gren, som tränger

fram i en fåra å bakre ytan af den 2:dra bianchialbågen, längs fränne

ytan af den 3:dje branchialbågen. Begge dessa grenar afgifva under sitt

*) SS skulle jag bcnäiiina en nmsl^el, suni tager sitt iirspiung från den främre ytan

af scapular broskel och iäsler sig â yltre ytan af den bakeisla branç]iialbâgen näi a

ijilill bastn, dcli iminbrana brancliioslega, tillfölje livaraf den höjer braiichialbfi-

garne.

**; Dä Weber, Slannius, Robin, Sa vi förneka allt sammanhang mellan ii. late-

lalisocli spinaliiervei ne, ajilaga C u v i e r ocliBiicliner en sådan löiening, sålunda

alt n. lateralis skulle niollaga nervrör (rån spinalnerverne. .lag bar deremot obsej-

verat att n. lateralis n. vagi icke eniollager, ulan algifver ytterst fina grenar lill spi-

nalnerverne, hvilket förhållande öfverensslämmer med sidonervens aflagande i styr-

ka under des» fi'>rlopp bakåt lill sljei len. Slannius I. c. pag. 96.
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förlopp fina grenar till gtiHransariie § deu braiichialbåge, längs hvilkeu

de iörlöjia, sanil till harbeltlgna slemhinna och branchialmuskler.

d) R. arcus braitchtaWs 4:tt' (Pl. 2 l\:o 53) något svagare än

den föregående, tränger fram till mellanriimmel emellan 3:dje och 4:de bran-

chialbagen, hvaresi den alskickar 2 grenar, en lill bakre ylan af den 3:dje

och en till frtimre ytan af den 4:de brancliialbagen, hvilka i sitt vidare

förlopp förhålla sig såsom de föregående.

ej R. arcvs brauchialis 5:ti (Pl. 2 N:o 54) betydligt svagare an

den iöregående, framtränger till bakre ytan af den sidsta eller femte bran-

chialbågen, hvarest den delar sig i 2 grenar, n. ihcuuids (Pl. 2 N:o 64)

och r. branchialis arcus branchialis qiiinti, af hvilka den förra utgrenar sig

i ni. serraius anlicus major *) och den sednare förlöper längs bakre ytan

af den femte branchialbågen i hvars gîilfransar den vidare utgrenar sig.

Alla oivanbeskrifne branchialgrenar, AtVensom n. glossopharyn-

geus, hvilka förlöpa långs branchialbågarne, som af desamma förses med

fina grenar, framtränga vidare nedåt till den vmdre andan af branchialbå-

garne, livarest de afgifva:

f) R. R. pharyngei, fina grenar, hvilka tränga emellan branchial-

bågarne för all utgrena sig i svalgels slemhinna. Dessa r. r. pharyngei

framställa sig sålunda såsom fortsättningar af branchialnerverne.

g) R. cardwcus, en ganska fin gren, som böjer sig omkring den

femte branchialbågen för att tränga in i pericardium, hvarest den tränger

vidare fram till a. branchialis och lijerlat.

h) R. œsophageun (Pl. 2 Nro 30) afgår från stammen till œso-

phagus, i hvilken den vidare utgrenar sig.

*) Se ofvanfore.

29
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i) R. gastricus (Pi. 2 N:o 31) utgör fortsälliiiiigen af stammen

hvilkeii långs œsophagus tränger Iram till Ventrikeln, i hvilken den vi-

dare utgrenar sig, sedan den kort förut afgifvit en eller tvenne ytterst fi-

na grenar till lefvern.

XI. N. accessorius Vtllisti (Pl. 2 N:o 48) utgör hos Rockan en

ganska fin nerv, som utgår från sidan af ryggmärgen ocb snart öfvergår

i n. vagus, så att den framställer sig såsom den bakersta af denna nervs

rötter. Dess vidare förlopp i peripherisk riktning har det icke varit mig

möjligt att framställa, emedan dess nervrör förlöpa tillsammans med dem

af nervus vagus.

XII. Nervus hypoglossus. (Pl. 3 N:o 30) Af denna nerv, som kan

anses utgörande en öfvergäng från spinal till cerebralnerverne, emedan, då

den, lios menniskan, förhåller sig såsom en cerebralnerv, densamma Iios

flere däggdjur bär characteren af en '^piualnerv, förekommer, hos Raja

clavata ocli Rockorne i allmänhet, endast den del som motsvarar, dess ra-

nius descendions hos menniskan. Ifrågavarande nerv förekommer icke lios

Raja såsom en sjelfständigt från ryggmärgen utgående nerv, ulan utgår

från fränue randen af plexus brachialis, och töjer sig, kort efter sitt iiisprung,

framåt lätt framför dan främre randen af sternalbrosket, hvarest den trän-

ger emellan m. slernohyoideus och sternothyreoideus **) Eineil.in hvilka

den förlöper framåt afgifvande sina grenar:

*) A Jen platta broskskilva som förenas med Jrämie ändan af brancliialbâgarne lios

Rockan, fiiiekoinma H muskler som jag skulle anse molsvnranile ni slcino mnxilla-

ns hus âlskijliga däggdjur, ni. sternnhyoideus oc)i slernolliyreoideus.

ni. Hlernoniaxdldris iilySr hån Irämie randen af slei rialbrosket och iäsler sig

|)S nedre kakcii.

ni. sternoliyoiilens^ (Pl. A Ii.) betäckt nf di n lorei^ående, ulgär Iran STPnnia stäl-

le, ..ilräcker sig framåt och Iäsler siy. Iijuiilör den af mig «ilvaiilöre lrnm.ställde
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a) K. R. sternohyoidei (Pi. 3 lN:o 31) 4 fiiia grenar livilka utga

irân yttre sidan af nerven och utgrena sig i in. sternohyoideus.

b) R. R. sterno thyreoidei (Pl. 3 ]N:o 32) 3 fina grenar hvilka ut-

gå från iine sidan af nerven der den är belägen emellan de anmärkte

musklerne, och snart utgrena sig i m. sternothyreoideus.

broskskilva som motsvarar cartilage thyreoidea, S den inre andan at den första

branchialbigen.

ni. sterno^ thyreuideus (Pl. 3 i) utgår likaledes från Irämre randen ai sternal

brosket, är helt och hållet betäckt af den föregående och fäster sig å undre ytan af

cartilago thyreoidea.
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ÖFVER

de bifog^aile Plancher» e.

PI. II.

Föreställer öfre ylau af eii Raja clavata med praeparerade nerver.

a) Nasalbrosket.

b) Främre delen af hjenihålan.

c) Högra ögat.

dj Högra näscapselti.

e) M. Masseter.

f) Den yttre branchiaiöppningen.

g) De 5 branchialbagarrie.

h) Scapularbrosket.

i) M. serratus anticus uppiyftad.

k) Vänstra broskartade hörselcapseln.

I) „ näscapseln.

m) M. obliquus oculi siiperior.

n) M. reclus oculi internus.

o) M. temporalis.

1) Hacmispheria cerebri.

2) Corpora quadri gemiiia.

3) Verrais cerebelli.

4) N. olfactorius.
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5) N. oplicus.

6j N. trochlearis.

7) N. oculoinotoriiis.

8) fi. ad m. recUiin oculi irilermitii.

93 R. ,, 1, „ superior.

10; R. interiör 11. oculomotorii.

11) N. Irigeminus.

12) R. superlicialis 11. opiilhalinicl.

13) R. profund us „ „

14) R. ophlhalinlcus 11 irigeiniui.

1.5) R. frontalis n. oplitlialinici.

lu; Ganglion Gasseri.

17) R. R. anipullares n ophthaltiiici.

18) R. nasalis anterior externas.

19) R. R. cutanei n. nasalis anter. externi.

20) R. communicans ad n. nasopalallnum Scarpap.

21) N. nasopalatinus Scarpje sinistri lateris.

22) R. ad m. depressorem orificii sacci branchialis.

23) R. n. sphejiopalat. ad m depressorem oriricii sacci bran-

chiaruin.

24) N. infraorbitalis.

25) R. R. ainpuliares n. infraorbitalis.

2(5) N. splienopalaliinis

27) N. infrainaxillaris.

28) R. lertins n. trigemini.

29) R. cutaneus maxlllie inferioris.

30) R. mylohyoideus.
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31) R. cutaneus anterior superior.

32) R. cutaneus „ inferior.

33) R. R. ampullares r. tertii n. trigemini.

34) R. cutaneus posterior inferior.

35) N. acusticus.

36j R. anterior n. acustici.

37) R. ainpuUaris anterior n. acustici.

38) R. saccularis „ „

39) R. posterior n. acustici.

40) R. saccularis posterior n. acustici.

41) R. ampuUaris posterior d:o.

42) R. communlcans n. acustici ad n. glossopharyngeum.

43) N. glossopharyugeus.

44) Ganglion pelrosura n. glossopharyngei.

45) R. anterior n. glossopharyng.

46) R. posterior d:o

47) N. vagus.

48) N. acessorius Villisii.

49) R. lateralis n. vagi.

50) R. arcus branchialis 2:di.

51) Ganglion r. arcus branchialis 2:di.

52^ R. branchialis tertius d:o.

53) „ „ 4:tus d:o.

54) „ „ 5:lus d:o.

55) R. thoracicus longus r. lateralis n. vagi.

56) Plexus brachialis.

57) R. musculobranchialis.
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58) Plexus brachialis.

59) R. cutaneus poster, snperior.

60) R. 2:dus n. Irigemiiii s. maxillarls.

61 ) N. vidianus.

62) R. nassalis posterior n. iiifraorbitalis.

63) R. ad m. levalorem orificii sacci braiichialis.

64) R. ihoracicus posterior n. braucliiointesliiialis

65) R. 11. vldiatii ad r. lertiiiin u. Irigemiui.

66) R. pelrosus superficialis major.

PI. III.

Fôresti'lller undre ylaii af Raja clavata med praeparerade nerver.

a} Nasalbrosket.

b) Öppningen af vänstra näsborren.

c) Maxilla superlor.

d) „ inferior,

t^) Masseter.

f) Oesopliagus.

g) Lefvern.

\\) M. slernohyoideus.

i) M. sternothyreoideus.

1) Undre yt;ui af lijernan.

2) N. opticus dexler.

3) N. trigeminus.

4) Radix posterior n. trigemini.

5) R, maxillaris n. trigemini dextri laleris.
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6) N. sphenopalatinus.

7) R. R. nasales intenii.

8) R. R. ampiillares ii. sphenopalatini.

93 R. R. cutanei 11. iiasopalatinl Scarp«',

10) N. nasopalatinus Scarp.T.

11) N. niaxillaiis sin'istri laleris.

12) R. nasalls posterior 11. inaxillaris.

13) N. inassetericiis.

14) N. alveolaris inferior.

15) R. dentalis siiperior.

16) R. cutaneus anguli oris.

173 R- dentalis inferior.

18) Ganglion oticum.

19) N. pterygoideus.

203 R. tertius n. trigemini.

21) R. nasalis inferior n. nasopalatini Scarp.r,

22) R. oesophageus. n, vagi.

23) R. gasiricus d:o.

24) R. R. ampiillares r. tertii n. Irigemini.

25) Intumescentia ganglioformis Scarpa? n. acusticiç

26) N. vagus.

27) R. R. branchiales n. vagi.

28) R. R. gastrici n. vagi (se Pi. 23).

29) Plexus brachialis.

30) N. hypoglossus.

31) R. R sternohyoidei.

32) R. R. steriiothyreoidei.
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PI. IV.

Fig. K Eu //. (tmpullaris med en del af den till densamma hö-

rande ainpullan. Här ses epitheliicellerne och nervrörens delning i

ampiillen. Förstoring 250 ggr.

Fig. 2. En «. ampullaris som delar sig i 2 grenar, hvilka öfvergå

i hvar sin ampulla, af hvilka den ena innehåller flere sinuösa utvigningar

än den andra. Förstoring 60 ggr.

Fig. 3. Unipolära celler från ursprunget för r. profundus n. ophthal-

inici ur ganglion Gasseri, a) En bipolär cell från r, profundus n. opkthal-

inici, hvaresl det ena nervröret Sr varicöst. Förstoring 250 ggr.

Fig. 4 en bipolär cell från 3:dje gren af n. trigeminus se texten

pag 203.

Fig. 5 apolAra celler från ganglion ciliare.

30
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UNDERSÖKNING HURUVIDA AN-
VÄNDANDET AF LÄKEMEDEL,
LIKTIDIGT MED VATTENKU-
REN, KAN ANSES RATIONELT.

AF

E. J. BONSDORFF.
(Köredr. för Vel.-Societ. den 15 Okt- 1855).

l_/å, med Iiaiiseeade derlill att jag kanske varit den förste, hvilkeii i för-

ening nied vatlenkuren anvandt medicinska medel, detta förfarande af de

empiriska vallenlakarne i allmänhet och deras anhängare blifvit framställdt

såsom ulmarkande en fullkomlig obekantskap med vattenkuren och dess

sätt alt verka, synes det icke vara ulan allt intresse att underkasta

denna fråga en närmare granskning. Ku anmälare af Doctor Lagbergs

Folkskrift Helsovännen, 12:te Häftet, h;a- i Götheborgs Handels- och Sjö-

farts-Tidning N:o 255 och 256 år 1854, utan att vara hvarken vatten-

läkare eller, enligt dessas sätt att uttrycka sig om läkare, giftblandare, i

sagde anmälan uppträdl emot medicinen och dess utöfvare, hvilka särskildt

tadlas lör deras opposition emot de eu;piriska vattenläkarene. I samman-

hang häruied anför samma anmälare niiu method, att jemte vattenkuren

använda medicin, såsom bevis på min okunnighet "om vattenkurens idée",
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och kallar milt förfarande i detta hänseende "vidunderligt." A priori för-

klarar samme författare, att användandet af läkemedel är absolut oförenligt

med vattenkuren, en åsigt, som redan förut blifvit framställd af de empi-

riske vattenläkarene. Detta domslut ådagalägger tillräckligt, att den värde

författaren icke innehar någon medicinsk ståndpunkt, hvarken såsom ra«

(ionel vattenläkare eller läkare i vanlig mening, emedan han i hvardera fallet

skulle insett behofvet af physiologisk eller medicinsk bevisning för uttalandet af

en sådan förkastelsedom. Den lätthet och säkerhet, med hvilkea de em-

piriske vattenläkarene och deras anhängare ibland den icke medicinskt

bildade allmänheten, afgifva ett ogillande utlåtande öfver ämnen inom de

medicinska vetenskaperna, är ett i vår tid märkligt faktum, hvartill orsa-

ken torde vara svår att med säkerhet utreda. Med hvilken lätthet och sä-

kerhet bedömmer icke stundom allmänheten medicinska ämnen, hvilkas

utredning förefaller läkaren förenad med stora svårigheter? Den förre

dömmer hastigt och säkert af obekantskap med de mångfaldiga förhållan-

den, hvilka vid en frågas afgörande böra tagas i betraktande; den sednare

deremot fruktar, af bekantskap med de invecklade omständigheter, hvilka

utöfva inflytande på frågans afgörande, att fälla ett säkert omdöme. Ehuru

användandet af vatten för medicinska ändamål redan var bekant för Hip-

pocrates, Celsus, Galenus, Courrie m. 11. var det likväl Pries-

nitz förbehållet alt, ehuru obekant med den medicinska vetenskapens

grundläror, införa ett mera allmänt användande af vatten för häfvande

af sjukdom. Priesnitzs förtjenst i detta hänseende erkäiuies af den

vetenskapligt bildade läkaren, om han ock icke kan förbise de grofva

misstag, som Priesnitz låtit komma sig till last, liil lölje af hans bri-

stande förmåga alt diagnosticera förekonunande sjukdomsfall. Om ock

Priesnitz, ehuru varande landtman, införde det allmänna bruket af vat-
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leii sasom läkemedel, lÖljer icke der.iF, all alla laiidtmilii eller äfvealyrare

iiiiieliafva de egenskaper, som äio erforderliga fur handhafvaiide af lAkare-

vardeii vid en valtenkiiraiislalt. Efler Pries nilz föredöme begynle 11er-

slades m;'in, livilUa icke egtial sig St nagoa beilaind verksamhet i üfvel,

att för e»en vlmiiiiss skull inrätta vattenkuranstaller och locka sjuka tillOD '

sina inrättniugar, medelst utbasunande af den icke medicinskt bildade Pries-

nitzs stora förljenst såsom naturläkare, af vattnets underbara helsobringaude

verkningar och läkemedlens förderfliga inllytande på menniskokroppen.

Af dessa vattenkurens tvetydiga kämpar olFentliggjordes skrifter rörande

vattenkureus välgörande verkningar och läkemedlens förderHiga inflytande

på menskligheten. Utan att känna de principer, hviika ligga till grund

för den vetenskapliga forskningen inom medicinen, fördömdes denua ve-

tenskap och dess utöfvare, hviika för allmänheten framställdes såsom gift-

blandare. Den bitterhet i språk och obekanlskap me 1 äuniet, som dessa

författare låtit komma sig till last, lill följe hvaraf de kämpade icke med

skäl utan med oskäl, framkallade hos de vetenskapligt bildade läkarene för-

akt för dessa obildade kämpar för menskllghetens väl, och de läror som

desamma predikade. Den tystnad, som desse å sin sida iakttogo, bör, så-

som det synes, förklaras af två skäl: 1:o emedan de råa vattenläkarene icke

kunde eller ville förstå veteuskaplig bevisning och 2:o emedan de förvex-

lat missbruk af läkemedel med det rationella användandet deraf och räk-

nat det förra den medicinska vetenskapen till last. Och likväl har det icke

lyckats dessa obildade valtenläkare att hos menskligheten i behofvels stund

uppliäfva förtroende till läkemedlens användbarhet vid förekommande sjuk-

domstall. För att likväl för okunnigheten och sig, såsom densammas vin-

ningslystne förläktare, uteslutande bevara äganderätten till vattenkinens

förnuftiga haudhafvande (!) hafva dessa framställt bruket af läkemedel till-
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lika med vallenkuren, såsom icke allenast fördeifligl, ulan afven upphâf>

vande verkan af den sednare. Af fruktan för de grofva misstag, till hvll-

ka desamma gjort sig skyldiga genom bristande förmåga all uppgöra sjuk-

domens diagnos, hafva de framställt läkarens tvifvel på deras uppgifter

om verkställda kurer m. m. såsom uttryck af afund. ]\Ied anledning af

delta förhållande skall jag i det följande, genom jemförelse emellan läke-

medlens och vatlenkurens sätt att verka i allmänhet, söka all utreda huru-

vida användandet af vattenkin- kan utesluta det liktidiga bruket af läke-

medel såsom irrationellf.

Om blodet såsom källan för materie-omsättntngen.

Organismen är, såsom sammansatt af organer, hvilka funclionera på

ett sätt motsvarande deras structur, beroende af yttre inflytelser, hvilka för-

ändra dess delar på olika sätt. Många af dessa inflytelser såsom närings-

medel och dryck, värme, ljus och luft, äro för organismen ett oumbärligt

behof, genom hvilka verksamheten i de särskilda organerne endast blir

möjlig. Den verksamhet, hvilken gifver sig tillkänna i dessa organer, föl-

jer bestämda physikaliska och kemiska lagar, dervid, i det förra hänseen-

det, lagarne för endosmos och exosmos, i det sednare åter affinitetslagarne

spela hufvudrolen. Genom den mångfald af organer, som sammansätta

organismen, compliceras del inbördes förhållandet emellan organernas verk-

samhet, och likväl utmärka sig dessa genom en harmonisk sanunanver-

kan, hvilken har sin grund i gemensamma physikaliska och kemiska proces-

ser, genom hvilka omsättning af organiska och oorganiska ämnen, som in-

gå i de organiska väfnadernas sammansättning, förmedlas. Hufvudvilkor

för denna niaterie-omsättning äro syre, vallen och ett ämne som kan

omsättas. Lilvet, som sålunda uppenbarar sig i organismen, är en sam-
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maiisätUiliig al oäiideligt combiuerade physlkaliska och kemisUa proces-

ser. Hvarje organ eller organisk vafnad utmärker sig genom en egen

strnctur och kemisk sammansättning, hvilka utgöra grunden för dess

normala Function. Alla organer i organismen ;'iro genom sin verksamhet

underkastade en ständig förändring af sin materiella sammansättning, så-

lunda att en del af densamma upplöses och aflägsuas frän organet eller

den organiska verksamheten. Härigenom uppslår i hvarje finiclionerande

organ, såsom omedelbar följd af dess verksamhet, en förlust af materie,

som för möjligheten af organels fortfarande verksamhet måste ersättas.

Detta sker genom blodet, som är den gemensamma källa, från hvilkeu alla

organer hemta material till ersättnting af den förlust af materie, som aren

omedelbar följd af deras organiska verksamhet. Blodet, som sålunda skall

afgifva material för alla de särskilda organernas underhåll, är i kemiskt

hänseende en ganska sainmansatt vätska, hvilkeu äfven innehåller två i mi-

kroskopiskt hänseende skilda beståndsdelar, blodceller (blodkulor) och blod-

vätska (plasma). Blodet innehåller både flytande och fasta beståndsdelar,

af hvilka de förra antagas utgöra 79% och de sednare endast 21 /o, hvilka

företrädesvis ingå i sammansättningen af blodkulorna, som utgöra 12 a

13% af blodmassan. I blodets kemiska sammansättning ingå 14 enkla

ämnen : Syre, P'àte, Qvafve, Kol, Natrium, Kalium, Calcium, Mag-

nesium, Chlor, Phosphor, Suajvel, Jern, Mangan och Kiseljord, imder

vissa föreningar, hvilka förekomma i ett bestänult quanlitativt förhållan-

de till hvarandra, och beqvämligen kunna indelas i följande 6 hufvud-

afdelningai': Protein JÖreningar, Salter, Extracliviimnen, Fettarter,

och Gaser.

Vattnet, som till så betydlig qvantitet ingår i blodels sammansätt-

ning och till qvantitet något varierar med hänseende till olika kön, ålder
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conslilulion och njutna födoämnen, utgör lösningsmedlet lör de öfriga äm-

nen, hvilka i blodet förekomma i upplöst tillstånd.

Protein förenvigarue inneliålla Rol, Qväfve, Väte och Syre iden

proportion, alt Mulder för desamma framställt formeln C *" H ^'^ N •'^ O ^^

ehuru L i eb i g sednare förändrade densamma till C *^ H ^2 N 12 Q 14_ ^f jgg.

sa föreningar, i hvilUas kemiska sammansättning äfven ingår Svafvel och

Phosphor, förekomma i blodet Albumin, Fibrin och Globulin.

Albumin, hvars sammansättning uttryckes genom 10 Pr. -f S° + P, in-

går i upplöst tillslårid i sammansättningen af blodvätskan, hvarest den är för-

enad med Natron till ett albuminat af Natron- I medeltal har man funnit

densamma förkonmia till 7 "/o, 1 blodet, och utmärker sig densamma, i före^

ning med andra ämnen, än såsom syra än såsom bas.
, ,

Fibrin, uttryckt genom formeln 10 Pr. + S + P, är under lefvande

tillståndet fullkomligt upplöst i biodel, ehuru den i blod, som blifvil ut-

lömdt från ådern ganska snart stelnar, och genom denna process gifver

anledning till bildning af den bekanta blodkakan. Ehuru fibrin-qvanti-

teten i blodet i särskilda pathologiska afvikelser och inider graviditeten

förekommer betydligen ökad, utgör densamma normalt icke mer än ^ %
af blodet. Scherer fann, genom analys af iibrin och albumin, i hvardera lika

qvantitet Phosphor eller 0,33%, men deremot svafvel-quanlitelen i albu-

min nära dubbelt större eller 0,66% då han i Fibrin fann endast 0,36 %
Svafvel.

Globulin har af några blifvit ansedd såsom albumin och af Simon

såsom Casein. Den förekommer i fast form jemle Hamalin i blodku-

lorna, hvilka innehålla 98,226% globuliu och 1,774"o hsematin. Då globu-

lius sammansättning uttryckes genom formeln 15 Pr. -f S, utgör formelq

för Casein 10 Pr. + S.
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Ucematin hy, enligt Mulder, icke en proteinförening och inne-

håller, enligt samma stora kemists undersökning, Kol 65,84, Väte 5,37,

Qväfve 10,40, Syre 11,75, Jern 6,64. Vid verkställd analys af blodets

hamalinhalt halva 1000 delar blodkulor i medeltal innehållit 2,27 hsematin.

ßerzelius fann 0,6 jernoxid i 100 delar blodkulor, och antages 0,8 jern-

oxid eller 0,555 melall på 100 delar blod, samt 20 liber blod hos en full-

vuxen person, innehåller denna anlagna qvantilet blod 92,i6 Gr. jernoxid

eller 68,936 Gr. metall. Hamatin, hvars sammansättning uttryckes genom

formeln C''* H'** ]N6 0^ Fe, är löslig i förlunnad blodvälska och vatten,

och finnes icke utom i de färgade blodkulorne. Häraf synes man berät-

tigad till den slutsats, att hamatin genom en oxidations- process bildas inom

de ofärgade blodkidorne, af de jernsalter hvilka ingå i den kemiska sam-

mansällningen af blodvätskan, hvarigenom de ofärgade blodkulomes ut-

veckling till vanliga blodceller är fulländad. Ha-matinens halt af Qväfve

gifver dessutom anledning till den förmodan, att protein-föreningarne, tro-

ligen globulin, bidraga till bildningen af hamatin. Protein-föreningarne

utgöra de vigtigasle ämnena i den organiska naturen och förekomma såväl

i vext- som djurriket, samt ulmärka sig derigenom, att de lätt ingå före-

ningar och befordra den kemiska verksamheten. De i vexterna förekom-

mande protein-föreningarne likna för öfrigt dem som förekomma i djur-

kroppen, men skilja sig genom sin halt af Sulphamid, Phosphamid och

Salter. Den ena protein-föreningen kan omsättas i den andra, och högst

sannolikt är att mera oxiderade protein-föreningar kunna bildas ur albu-

min, men att tvertom albumin icke kan bildas ur de mera oxiderade pro-

tein-föreningar, som förekomma i blodet. Vid denna omsättning afskiljes

eller förbindes Sulphamid och Phosphamid, dervid Svaflet och Phosphorn,

31
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under desoxiderande iiiHytelser, irigöias från Sulphater och Phosphater, hvilket

redan kan ske i digestions organerna. De olika protein-föreningarne npplösas

i magsafteu och sålunda uppkomma protein-föreningar, hvilka enligt Lehman

blbehrdlit sin ursprungliga svatvelhalt. Högst sannolikt är att alla protein-

föreningar, som ingå i födoämnena, omsättas till albumin och att de andra

protein- föreningarne under blodberedningen bildas ur albumin. Sålunda

bilda; Fihriii ur albumin genom proteinens högre oxidering, dervid en

del af S:ilphamiden och troligen äfven Phosphamiden afskiljes. Det för

denna oxidering nödiga Syre upptages vid respiration ur den atmosph«-

rlska luften, hvarföre äfven fibrin förekommer till större cfvantitet i det

àrteriella blodet än i det venösa. Albumin och fibrin som förekomma i blo-

det upplösta under lifvet, äro det genom kolsyradt Natron. Likasom Fi-

brin bildas ur albumin genom en högre oxidering, så bildas äfven globu-

lin genom en lika beskaffad oxidations-process antingen ur albumin eller

fibrin.

De saliniska bestånchdelarne, som förekomma i blodet, utgöras

af alkaliska^ jord- och metall- salter förenade med Chlor, Fluoi", Kolsyra,

Mjölksyra, Phosphorsyra och Svafvelsyra. Förenade utgöra desamma 6—

7

delar pä 1000 delar blod, deraf de alkaliska (Soda, Kali) förekomma till

största qvantiteten, dernäst jordsalterna och metallsalterna till minsta qvan-

titeten. Af den salt-qvantitet, som ingår i blodets kemiska sammansätt-

ning, utgör Koksaltet (Chlornatrium) något mer än hälften. De alkaliska

baserna äro förenade med Chlor, Phosphorsyra, Svafvelsyra och Kolsyra

^ch utmärka sig genom en öfvervägande qvantitet Soda framför Kali. Ge-

nom dessa bibehållas protein-föreningarne i blodet i upplöst tillstånd, hvar-

utom den phosphorsyrade Sodan är af den största vigt genom den för-

måga densamma tilldelar blodet att kuiuia iiuiehålla en betydlig qvantitet



Läkemedels användande vid f^aHenturen, 237

Kolsyra iipplösl. Ibland jordbaserna äro Kalk och Magnesia de vigligaste

och lörekomnia bundna, de förra al' Phosphorsyra, Kolsyra och Fluor, de

sednare af Phosphorsyra och Kolsyra. Magnesia-salterna förekomma endast

liil 0,73 % då kalksalterna förekonima till I,?"/;,. Af dessa îir den phosphor-

syrade kalken den vigtigaste och förekommer i blodet förenad med pro-

tein-föreningarne, isyimerhet med Fibrin, hvarest den ingår till 0,694 "/„» ^^^

Globulin. Baserne i biodel förekomma icke allenast förenade med de båda

sallbildarene Chlor och Fluor samt syrorne, ulan äfven n;ed organiska äm-

nen till Albuminater. Jordbaserne åtfölja protein-föreningarne vid dessas

öfvergång från biodel genom exosmos och ingå i de fasta organiska våf-

naderna, som îlro sammansalla af protein-föreningar. Sålunda bestämma

dessa de fasla vafnadernas physiska egenskaper, då deremot de alkaliska

baserna, hvilka hålla protein-föreningarne upplösta i biodel, möjliggöra

dessas öfvergång från blodet, vid dess vexel verkan med nutritions-vätskan

i de organiska väfnaderna. Då dessutom salterna i allmänhet hindra Hae-

malinens upplösning och utträngande från blodkulorna i liquo sanguinis,

är dessas stora vigt och betydelse för den organiska nutrition klar.

Fettarteriia, hvilka förekomma i blodet utgöra 2— 3 delar på

1000 delar blod. Man har skiljl emellan 9 fellarler i blodet: Elainsyra,

Margarinsyra, Slearinsyra, Glycerin, (?) kryslalliniskl fett i Fibrin, Chole-

slearin, Serolin (ett cjväfvehalligt fett förekommande i serum), Phos-

phorhaltigt fett i blodkulorna och Hygtiga fettsyror, hvilka blifvit indelade

i neutrala och sura. Fellels kemiska sammansättning uttryckes genom

den allmänna formeln C"U2iiQ4. £)e neutrala fettarterna bestå af feta

syroi' förenade med en organisk bas, kallad Lipyloxid eller Glyceriloxid,

uttryckt genom formeln G-^n*0, hvilken enligt Berzelius är sammansatt

af radikalen C^H^ och O. Genom alkalier och några metalloxider
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sönderdelas de neutrala "fettarterne i dessa begge ämnen, så att fettsyran

förenas med Alkali till tvål eller med metailoxiden, då Lipyloxiden blir

fri, och förenas med vatten till Glycerin. Fett tillföres såväl genom ve-

getabiliska som animaliska födoämnen, men bildas äfven inom kroppen al

kolhydrater isynnerhet stärkelse, hvilken till en del redan i ventrikeln omsattes

till socker, som äter under digestion ötVergår till smörsyra. Sannolikt är

att vissa fettarter äfven bildas genom sönderdelning af proteinföreningar.

Extractivämnen, som ingå i blodet, indelas i sådana, som äro lös-

liga i vatten eller alcohol. Då likväl dessa äro mindre kända, anser jag

mig här böra förbigå desamma. Af de gaser, som ingå i blodets sam-

mansättning, må blott anmärkas Syre, Kolsyra ocli Qväfve, hvilka ingå

dels upplösta i blodet, dels förenade med särskilda beståndsdelar, som in-

gå i blodets kemiska sammansättning.

Att bestämma den qvantitet blod, som i medeltal Ingår 1 mennisko-

kroppen, är förenadt med stora svårigheter, så att man icke äntui kunnat

med full visshet bestämma densamma. Vanligen antager man likväl blod-

massan i mennisko-kroppen utgöra
J

eller ^ af kroppens vigt och sålun-

da förekomma 14 -20 liber, som genom blodkärlsystemet fördelas i al-

la delar af kroppen, hvarest materie-omsättning äger rum. Hjertat anses

med skäl såsom medelpunkten för blodcirculatlon, derifrån blodet genom

det arterlella systemet och dess grenar fördelas i periferisk rigtning, och

dit blodet, efter fulländad vexelverkan med de organiska väfnaderna me-

delst capillar-kärlen, åttervänder genom venerna. Hvar och en af de fyra

caviteter, som förekomma i hjertat, är lika stor, utgörande 8 kubiktum,

hvilka kunna inrymma 5 uns blod eller vid starkare utvidgning något

derutöfver. Såsom utgörande ett muskulöst organ, hvllkets sammandrag-

ning icke beror af viljans inflytande, fortfar dess sammandragning sålänge



Läkemedels användande vid Vatlenkuren, 239

ilfvel varar, sålunda alt de båda förmaken liktidigt sammandragas, omvex-

lande med sammandragning af de biida lijerlkannarne. Ehuni grunden

till denna hjerlals sammandragning ligger i dess mnskelvafnad, beror lik-

val hjerlförmakens och kammarens rylhmiska sammandragning al" dess eg-

na nerver, hvilka härleda sitt ursprung från det sym|)alhiska nervsystemet

och nervus vagns, hvars inflytande på hjertats verksamhet likväl icke än-

nu är tillfyllest utredl. I allmänhet antages att, vid hvarje iijerlkamrarnes

sammandragning, blod motsvarande ^J^ af kroppens vigl, utgörande G,2

uns pressas in i aorla och likamycket 1 arleria pnlmonalis. Härvid drif-

ves blodet genom den förra i peiiferisk rigtning ål alla delar af kroppen

genom det så kallade slora krelsloi)pet, då detsannna genom linigarteren

fördelas i lungornas capillar-kärl, derifrån detsamma genom lungvenerna,

efter fulländad circulation genom del så kallade lilla eller limgkretsloppel,

återvänder till hjertat. Då hjerlat, genom sin contraction och särskildt de

båda hjertkamrarnes, utgör den enda verksamma orsaken till blodets rörelse

inom blodkärlsystemet, är aorla med dess utgreningar det syslem af rör,

genom hvilka blodet fördelas till de periferiska delarna. I öfverenssläm-

melse med de hydraidiska lagarne ledes blodet genom aorta ocii dess ut-

greningar. Med förbigående af de särskilda hinnor, som omgifva arterer-

na, anser jag mig blott behöfva anmärka närvaron af elastiska fibrer och

contractila mnskelfibrer eller så kallade muskelceller, hvilka äro grunden

till den elasticitet och contraction, af hvilka den förra gifver sig tillkänna

genom pulsen, den sednare genom den så kallade tonus. Då elasticiteten,

hvilken är beroende af de elastiska fibrer, hvilka ingå i artererna, endast

är en physisk kraft, och 1 sammanhang härmed pulsen är ett uttryck af

blodets vågfårmiga tryckning på väggarne, beror arlerernas tonus på en

sammandragning af de conlractila elementer, som ingå i arterväggarnes
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struclur. Denna är, såsom hvaije acliv sammandragning i kroppen, bero-

ende af nervsystemels inflytande och sfiledes i hög grad föränderlig. Ökad

tonus I artererna medför en minskad diameter, livilken väsendtligt inver-

kar pS blodcirculalion genom desamma. Blodtl, som inider lefvande lill-

ståndet innehalles i artererna, är utsatt för en bestämd tryckning, hviiken

står i det närmaste sammanhang med den kraft, med hviiken hjertkamrarne

sammandragas. Med tillhjelp af haematodynamomelern har Vol k man

funnit blodets tryckning i början af aorla i medeltal utgöra 200 millime-

ter, i arleria pulmonalis deremot 3 gånger mindre. Denna olika tryckning

i aorta och arleria pulmonalis står I förhållande till tjockleken af högra

och venstra hjertkammarens väggar. 1 allmänhet har man funnit, alt blod-

tryckningen aftager i arterei', hvilka äro mera aflägsna från hjertat. I nä-

ra sammanhang med den olika blodtryckning, som man funnit i olika ar-

terer, står blodströmmens aftagande hastighet i de ^leiiferiska grenarne,

hvilket beror på den större blodbana, som grenarne erbjuda, jemförelsevis

med den slam från hviiken de härröra. Jjlodslrömmens hastighet har be-

funnits slå i omvändt förhållande till diametern af blodbanan. Då Volk-

nian lann blodströnmieus medelhastighet i aorla utgöra 400 millimeter,

faim han, med tillhjelp af hœmalodromometern, densamma i carotis ut-

göra enda.st 300 millimeler i secunden. Blodströmmen i artererna är pui-

satorlsk, men med det mot periferien tilltagande motståndet aftager äfven

pulsen i artererna, så att den i de mijisla arlergrenar, hvilka upplösa sig

i capillar-nät, helt och hållet upphör. Såsom bekant utgöras capiiiarkär-

lens vässar af en slruclurlös membran, hviiken således icke innehåller nå-

gra elastiska fibrer eller contraclila fibercellcr, till följe hvaraf man icke

kan tillerkänna capillar-kärlen någon förmåga alt sammandraga sig, ehuru

de lillfölje af den struclurlösa membranens elasticitet kunna utvidgas. Ca-
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pillar-kärlen bilda, såsom bekant, luit af olika form i organiska vafnader,

hvilkel är utmärkt genom mångfaldiga föreningar af de grenar, hvilka till-

IWira capiMar-nätet. Blodbanan är i ett capillar-nät betydligt större än nti

den arter, ifrån hvilken det utgör en utgrening. Tillfölje häraf atlager

blodströmmens hastighet i capillar-karlen, hvarest blodet vid sin circula-

tion har att öfvervinna det starkaste motståndet. Blodströmmen i capillar-

kärlen är af tält insedda skäl icke pulsatorisk, utan continuerlig, dervid

man icke får förbise den större hastighet, med hvilken de färgade blod-

kulorna framtränga i midten af röret, jemförelsevis med den hastighet,

med hvilken de ofärgade blodkulorna och blodvätskan framtränga längs

inre väggen af capillar-rören. Denna större långsamhet vid blodvätskans

och de ofärgade blodkulornas rörelse beror pa adhaesion. I capillar-kärlen

framflyter blodet med en hastighet af endasi 0,8 millimeter i secunden, så-

lunda 500 gånger långsammare än i aorla och 10 gångor långsammare än

i de minsta artergrenar, hvilka öfverföra blod till capillar-näten. För allt

det blod som finnes i mennisk'^kroppen erfordras omkring \ minut eller 40 se-

cunder för att hafva fulländat sitt lopp genom stora och lilla kretsloppet.

Genom kemisk undersökning har man funnit, att det arteriella blodet öfver-

allt inom arter-systemet har lika sammansättning, då det venösa deremot

i olika venar visar en olika kemisk sammansättning. Ehuru det i all-

mänhet är svårt att genom kemisk analys ådagalägga olikheten i det arte-

riella och venösa blodets sammansättning, har man dock ntredt, att det ar-

teriella blodet är en grad varmare, stelnar tidigare och hastigare, har en

mindre specifik vigt, innehåller mera vatten, fibrin och syre, samt mindre

kolsyra än det venösa blodet. I hvardera blodarten förekomma de 3 be-

kanta gasarterna, syre, kolsyra och qväfve, dervid dock der aiteriella blo-

det utmärker sig genom en öfvervägande qvantitet syre, det venösa dei*-
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emot geiioin en ölvervagande qvantitet kolsyra. AiiniHrkningsvärd ;ir blo-

dets förmåga i allmänhet, att npptaga en betydlig qvautilet kolsyra och

syre, så att 100 volymer blod kunna upptaga 150 volymer kolsyra och

11 volymer syre, då vatten kan npptaga endast 106 volymer kolsyra och

6,5 volymer syre. Kolsyian förekommer i bloilet till en del upplöst, men

äfven bunden vid alkalier eller förenad med blodkuloiiias beståndsdelar och

andra organiska timnen. Afven syre förekommer dels upplöst i vätskan,

dels förenad med protein-föreningarne i blodet och blodkulornas bestånds^

delar. Ehuru man med säkerhet känner, alt syre och kolsyra förenas

med blodkulornas meinbraner, är det likväl oafgjordt, om de ingå förenin-

gar med färgänuiet och innehållet af blodkulorna "^).

De organiska väfnadernas nutrition utgör resultatet af vexelverkan

emellan desamma eller rättare den vätska, som genomdränker dem (nulri-

tions-eller parenchymotös vätska) och blodet, som iimehållcs i capillar-

kärlen. Deima vexelverkan försiggår enligt lagarne för endosmos och

exosmos, dervid capillar-kärlens membran utgör den animaliska membran,

som skiljer de båda vätskorne, hvilka träda i vexelverkan. Klart är, att

endast upplösta ämnen i hvardera vätskan kimna med hvarandra träda i

vexelverkan. Ulan afbrott upplösas sammansatta delar af väfnaderna imder

deras verksamhet i nutritions-välskan. Den parenchymatösa vätska, som

genomdränker de organiska väfnaderna, har i särskilda väfnader en ganska

olika kemisk sammansättning. Vid denna vexelverkan afgifver blodet af

sina beståndsdelar ersättning för de genom upplösning förlorade delarne af

de organiska väfnaderna, hvilkas nutrition endast härigenom blir möjlig.

Då väfnaderna lörlora en del af sin parenchymatösa vätska, genomdränkas

') Doiidiis Itniulleidiiig lui (lo Naliiui kiiinio van deii gczoiiden Menscli. Ulredil 1853,
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desamnia af iiyll material från blöder. Liktidigt med ämnens afgång ur

blodet genom exosmos ur caplllar-karlen, sker en öfvergång af upplösta

ämnen ifrån den parenchymalösa vätskan till capillar-kärlen. Genom den

större långsamhet med hvilken blodvätskan rör sig långs väggarne af ca-

pillar-kärlen befordras detta utbyte af ämnen, som inga i de båda härvid

verkande vätskorna, Framförallt kommer i detta hänseende i betraktande

den högre tryckning, under hvilken blodet står i capillar-kärlen. Ehuru

det arleriella blodet innehåller mera vatten i förhållande till det venösa,

har dock den parenChymatösa vätskan mindre täthet än blodet, ett förhål-

lande, som enligt de lagar, som ligga till grund för exosmosen och endos-

mosen, gynnar den parenchymatösa vätskans öfvergång i capillar-kärlen.

Vid hjerlkamrarnes sammandragning utvidgas arterernas periferiska utgre-

ningar, hvilket utöfvar en tryckning i de OJganiska väfnaderna och den

vätska, se m genomtränger desamma. Denna ökade tryckning, hvilken verkar

på den parenchymatösa vätskan, befordrar öfvergången från densamma till blo-

det, då deremot vid hjertkamrarnes sammandragning tryckningen fortplantas till

capillarkärlen, som, vid delta hjertats tillstånd, står under en högre tryckning

än nutritionsvätskan. Följden häraf är en ökad öfvergång af blodets bestånds-

delar genom exosmos \\\ capillarkärlen. Omvexlande endosmos och exosmos i

capillarkärlen står sålunda i omedelbart förhållande till hjertkamrarnes sam-

mandragning och utvidgning, till följe hvaraf alla sådana omständigheter,

som verka störande eller befordrande på hjertats verksamhet, ulöfva ett

vigtigt inflytande på vexelverkan mellan blodet i capillarkärlen och nu-

trionsvätskan. Vid horizontelt läge af kroppen, hvila, sömn, m. m. min-

skas hjertats sammandragning, hvaraf följden är en lättare öfvergång af

ämnen frå n nutritionsvälskan i blodet. Blodet är sålunda genom capil-

32
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larkärlen i oupphörlig vexelverkaa med nutritionsvätskan, hvaraf en lifli-

gare materleorasältning är den omedelbara följden. Graden af materle-

omsätming i en organisk väfnad står derföre i direct förhållande till den

större eller mindre rikedora på blodkärl, som gifver sig tillkänna genom

capillarnätens finhet. Om sålunda vexelverkan mellan blodet och nutritions-

vätskan kan förklaras enligt physikaliska lagar, har man svårt att förklara

orsaken dertill, att i olika väfnader olika ämnen öfvergå ifrån blodet i

nutritionsvätskan. Månne capillarnätens form och derpå beroende attraction

till vissa ämnen i blodet skulle kunna antagas? Icke all nutritionsvätska

öfvergår genom ofvan antydda process i blodet, utan en del deraf öfvergår

i lymphkärlen, hvarest absorption försiggår lilligare, då vid hjertkamrarnes

utvigning, nutritionsvätskan står under en högre tryckning, såsom ofvan-

före blifvit anmärkt. Vid de organiska väfuadernas nutrition användas de

frän blodet emottagna ämnen till nybildning genom bildning af celler

och dessas vidare förökande och transformation till elementer motsvarande den

väfnad, hvarest nutrition försiggår. Härvid användas framför allt de protein-

förenintiar, fett och salter, som ingå i blodets kemiska sammansättning. Af

elementer i blodet bildas nya ämnen, såsom kemiska produkter af materie

omsättningen t. ex. Kreatin, Kreatinin, Inosinsyra m. m. Alla ämnen, som

från de organiska väfnaderna aflägsnas, måste först upplösas eller förvand-

las till gas för alt deras öfvergång i blodet skall bllfva möjlig. Så kan

t. ex. fettet i en organisk väfnad icke aHägsnas såsom sådant, utan måste

först upplösas i Kolsyra och vatten, da dess öfvergång 1 blodet blir möj-

lig. Såsom, genom caplllarkärlen, upplösta ämnen med hvarandra träda

i vexelverkan, så äger äfven en sådan vexelverkan rum emellan de gaser,

som ingå i hvardera vätskan, dervid kolsyran är öfvervägande i nutritions-

vätskan, syret åter i det arteriella blodet som innehållas i caplllarkärlen.
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Vid denna vexelverkan ölveigär sålunda syre Irån det arleiiella blodet i

nutritionsvatskan, som åter afgilver kolsyra till blodet, hvarigenom blodet

öfvergår från arterielt till veniist, och blir såsom sådant oskickligt att un-

derhålla vexelverkan med nutritionsvatskan eller afgifva material för er-

sättning af de delar, som i de organiska vafnaderne blifvit upplöste. Ge-

nom denna process blir blodet orenadt af îîmnen, som äro att anses såsom

sista producter af materie-omsätlningen, hvilka måste från kroppen aflägs-

nas under flytande eller gasform. Detta sker genom lungorne, huden och

njurarne, hvilka in- sådan synpunkt kunna anses, såsom blodets silnings-

apparat, genom hvilken blodet afbördar sig de sista producterne af mate-

rieomsaltningen, hvilka såsom sådane icke kunna användas vid de orga-

niska vafnadernas nutrition.

Utom den iöråndring, som blodet undergår genom vexelverkan med

nutritionsvatskan, upplösas enligt all sannolikhet de färgade blodkulornc

antingen i blodet eller i mjelten. Då H a r I e s s gjort den observation,

att färgade blodkulor upplösas, då desamma utsättas för inverkan af Syre

eller kolsyra 9 à 10 gångor efter hvarandra, är all sannolikhet för hand,

att en del af de färgade blodkuloma vid blodets vexelverkan med nutri-

tionsvatskan, då blodet ur densamma upplager Kolsyra, småningom upp-

löses, hvilket äfven sannolikt äger rum genom Inverkan af Syre, som i

lungornas capillarkärl upplages ur den atmosphatriska luften. Det på of-

vauanfördt sätt i kroppens capillarkärl från arterielt till venöst förändrade

blodet, ålerföres genom venerna till hjertat och derifrån till lungornas

capillarkärl, hvarest detsamma träder i vexelverkan med den atmosphaeriska

luften. Vid denna process afgifver blodet jemte en ringa qvantitet qväf-

ve, en betydlig qvantitet kolsyra och vattendunst, men upptager deremot

Syre frän den atmosphaeriska luften. Sedan blodet sålunda uti lungorna
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blifvjt' tönvaudladt tråii venöst till arterielt, återföres detsamma genom lung-

vetieina till hjertat, hvarifraii det pressas iii uti aoita, för alt genom dess

utgieiiingar åter fördelas uti de organiska väfnaderne. Da hela den blod-

qvantitet som förefinnes i kroppen inom \ minut eller något derutöf-

v-er ) lulläudat kretsloppet, följer deraf, att detsamma 2 gånger i minuten

uti kroppens capillarkärl, genom vexelverkau med luitritionsvatskan i de

organiska väfnadenia, förvandlas till venöst och lika ofta förvandlas till

arleriek genom upptagande at Syre ur dea almosph.eeriska luften i lun-

öorna. Är den ofvan anförde observation af H ar less grundad, fimier

man, att de färgade blodkulorna aro underkastade en oftare inträffande

upplösning, än man i allmänhet velat antaga. Betraktad såsom silnlngs-

apparat för blodet, öfverensstämmer den yttre huden med lungorna i det

hänseende, att blodet genom deusamma afbördar sig Kolsyra och upptager

Syre, ehuru till mindre qvanlitel au detta utbyte sker i lungorna. Da

likväl uti huden förekommer ett betydligt antal talg och svett körtlar, af

hvilka sednare, enligt K, ra uses beräkning, förekomna icke mindre än

2,wo,ooo, fimier man klart, alt en betydlig qvantitet fett och svett afsönd-

ras genom talg och svettkörtlarne i huden. I afseende å svettens kemiska

saaimansättning, har densamma befunnits innehålla 97,74 "/„ vatten 0,42%

epithelium och i,«"'« fasta ämnen, hvaraf 0,7 o,« oorganiska till största

delen lösliga salter, ibland hvilka Natron förekommer mer än Kali, före-

U-ädesvis förenadt med Kol- och till en del med Phosphor-syra. Ehuru

man väl sökt alt bestänuua medelqvantiteten af de ämnen, som afsöndras.

genom den yttre huden, har härigenom icke något tillfredsställande resul-

tat vunnits, emedan denna afsöndring betydligt varierar och framförallt

i hög grad befordras genom högre temperatur i den omgifvai.de luften

och starkare kroppsansträngning. Äfven genom njnrarne afsöndras en be-
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tydlig qvantllet vätskn, hvilken utom vallen innehåller både qvilfvehaltigar

och icke qväfvehaUiga /iinnen, såsom nienm (C^ H* N^ 0^), acidum uricum

(C5 IP N4 02 +W 0,1, acidum hippuricum (C» II'6iS2 O' + H2 O), Rrea-

tin (C« H»8N6 04 -f 2 aqu ), Kreatinin (C« H«^ N^ O') samt åtskilliga saller

och Extractivi'lmnen, upplAsta i en betydlig qvantitet vatten. Afven i afseende

â bestämmande af den qvantitet min, som i medeltal afsöndras genom nju-

r arne, har intet tllKVedsställande resultat kunnat vinnas, emedan den-

samma både till cjvantitet och qvalitet beror af qvantiteten och bt-skaffen-

heten af de ämnen, som blifvit använde såsom födoämnen och dryck.

Sålunda upplösas och från kroppen aflägsnas oiganiska och oorganiska

ämnen under en mera oxiderad form, dels i ga<, dels i flytande form, i

hvilket sednare hänseende vattnet utgör lösningsmedlet. De organiska

väfnadernas nutrition vid deras vexelverkan med blodet förmedelst nutri-

tions-vätskan, sönderfaller således i 2 akter, upplösning och nybilding en-

ligt physikaliska och kemiska lagar.

Blodats nybildning af födoämnen.

En sådan upplösning och aflägsnande af organiska grundformer

skulle leda till kroppens förintande, om icke en ersättning af hvad som

gått förloradt, skulle äga rum. Detta sker genom födoämnena, hvilka ge-

nom en ganska sammansatt process förvandlas till blod, som innehåller

alla för de organiska väfnadernas nutrition erforderliga änuien, i den för-

ening och form, under hvilken de lättast kunna öfvergå i väfnaderna och

afgifva nytt erforderligt material.

födoämnena måste, för att motsvara behofvet, limehålla alla de äm-

nen, som ingå i blodets och de organiska väfnadernas kemiska samman-

sättning eller sådana som kunna genom omsättning af sina elementer för-
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vandias till dessa. Säledes måste födoämnena innehålla vallen, protein-

föreningar, saller (alkali och jordarter), ha matin, fett och Extraclivämnen,

hvilka innehålla 14 förut anförda enkla ainnen, som ingå i blodets kemi-

ska sammansällning. I spetsen för födoämnen kunna ställas agg och

mjölk, emedan desamma innehålla alla de ämnen, som erfordras för de or-

ganiska väfnadernas nutrition och nybildning. Derföre kunna dessa också

under en viss period af lifvet, såsom enda födoämnen, medföra det nödiga

materialet för organernas tillvext. Till begreppet af födoämnen höra så-

ledes både organiska och oorganiska ämnen, af hvilka de förra vanligen

indelas i vegetabiliska och animaliska. Ehuru visserligen några djur lefva

af endast vegetabiliska ämnen, andra af animaliska, äro för meuniskan fö-

doämnen, tillhörande hvardera klassen, nödiga. De vegetabiliska födoäm-

nena innehålla företrädesvis icke qvfifvehaltiga ämnen, hvilka vanligen fö-

rekomma under benämningen Kolhydrater, emedan desanuna innehålla

Kol, Väte och Syre, de tvenne sednare i den proportion, som de ingå i

valtnels sammansättning. Afven qväfvehalliga ämnen ingå i de vegetabili-

ska födoänuiena, såsom protein-föreningar, ibland hvilka företrädesvis må

nämnas löslig och stelnad ägghvile, legumin och vexllim. Alla födoämueu

måste, för att kunna öfvergå i de organiska väfnaderna, enligt lagarne för

endosmos och exosmo;-, undergå en föregående upplösning, genom hvilkeu

de för väfnadernas nutrition nödiga beståndsdelarne af de njutna födoäm-

nena upplagas, de öfriga deremot afiägsnas såsom excrementer. Såsom

väfnadernas nutrition utmärker sig genom upplösning och njhlldning,

sönderfaller äfven användandet af njutna födoämnen för kroppens behof i

2 acter, upplösning eller sönderddning till chylus och dennas absorption.

Födoämnenas upplösning sker genom den alkaliska saliven, den sura vät-

skan i Ventrikeln, hvilken innehåller saltsyra och mjölksyra med pepsin,
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galla, pancreassafl, och den vätska som afsöndras frau de öfriga körllariie i

tarmkanalen. Resultatet af denna upplösnings eller sönderdelnlngs-process

är, att de n'Jrande beslândsdelarne 1 födoämnena i upplöst tdlstånd ingå i

Chylus, hvilken upptages af villi inlestinorum och öfverföres genom en-

dosmos dels directe, dels genom chylus-kärlen till blodet. Men låtom oss

i korthet betrakta den förändring, som de särskilda arterna af födoäm-

nen som användas, undergå vid deras beredning till chylus.

Kolhydrater. De vigtigaste 'imnen hörande till denna klass uro

stärkelse, socker och vextcellulosa, hvilka till betydlig qvantitet ingå 1 sam-

mansättningen af de vanliga sädesarter och rotfrukter, livilka af menniskan

begaonas till födoämnen. Stärkelsen omsattes genom den alkaliska saliven

samt pancréas och tarmsaftens inflytande till Dextrin, uttryckt genom for-

meln C" H*" O'", hvilken hastigt omsattes till drufsocker, uttryckt genom for-

meln C^' H^* 0^^. Atven rörsockret, som ultryckes genom formeln

C" H-" 0'^ +112 O, omsattes under matsmältnings-processen till drufsocker,

som antingen absorberas eller vidare omsattes. I vissa väfnader omsattes

drufsockret till inosit uttryckt genom formeln C^- E124 Qn -f 4 H^ O,

hvilken sockerart till betydlig qvantilet ingår i muskel vä fnaden Men icke

allt drufsocker absorberas, en del deraf omsattes till mjölksyra uttryckt ge-

nom formeln C^ H^^ 0^ + H^ O, hvilken till en del förenas med alkalier eller

jordarter till neutrala saker, som ingå i vissa väfnaders kemiska sam-

mansättning. En del mjölksyra omsattes deremot till smörsyra under ut-

veckling af kolsyra och väte. Fett kan införas med både vegetabiliska och

animaliska födoämnen, men kan äfven bildas dels genom omsättning af

stärkelse och sockerhalliga ämnen, dels såsotii décompositions produkter

af proteinföreningar och limgifvande ämneii under starkt oxiderande in-

flytelser. Fettarterna, som ingå i de organiska väfnaderna eller blodet,
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förekomma liia i sura villskor och sapouifleiade i alcaliska, dervld de l'ill

betydlig cjvautUet förekomma i fellvufnaden och andra aiiiimiiska väfuader,

och må bloU anmärkas, att feltet utgör en nödvändig beståndsdel 1 de or-

ganiska väfnadernes nutritionsvätska. BeträfFatide slutligen vextsyrorna pf-

vergâ de som sådana i blodet, dä de afgifva kolsyra och vatten. D?. druf-

sockret i venlrikeh. absorberas, utöfver den sura magsafle.i intet inflytande

pä fettet, hvllket öfvergSr 1 duodénum och vidare 1 tunntarmarne, hvares.t

pancreassaflen och tarmsafteu utöfva ett mekaniskt inHytande pf. delsamma,

srdunda att fettet, ulan alt sönderdelas fint fördelas till en slags emulsion,

1 hvilken form det endast genom endosmos kan intränga i de i villi in-

testinorum förekommande chyUiskärlen. Härigenom får chylus den ka-

rakterlstika rajölkhvila färgen.

Proteïnfôrenmgarne inga, såsom ofvanföre blifvlt anmärkt, äfven L

de vegetabiliska födoänmena, men utgöra ht.fvudbeståndsdelen i de anlma-

Uska födoämnena. De vigligaste nnimall.ka väfnaderna äro sanmiansatta

af dessa. V igten af proteinföreningarne visar sig klart derigenom, att dessa

aldrig saknas i sädane väfnader, der nybildning äger rum och att ur dessa

bildas äfven limgifvande väfnader. Alla de fasta proteinföreningar och

llmglfvande änmen, som förekomma i vegetabiliska och animaliska födo-

ämnen, förändras alldeles uke genom salivens inflytande, men np,,lösas af

den sura magsaften, som inuehf.Uer pepsin och slem samt salt- och mjölk-

syra, till säkallade peptuner. De sålunda bildade peptonerna äro utmärkta

genom särskilda egenskaper, s§som att icke ,nera stelna genom värme.

Lättlösliga i välten men olösliga 1 alkohol och af sur réaction, bilda de med

alkalier och jordarter lättlösliga salter. Troligt är, alt desamma ou..ättas

till albumin, hvilken sedermera under oxiderande iuHylelser omsattes t.ll de

andra högre oxiderade proteinföreningarne, säsom üt.rin, globulin, casein,
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kristallin ni. m. Peptoiienia absorberas tillfölje häraf (ill en del i Ventri-

keln, ehuru en stor del af desamma öfvergår i chylus i tunntarmarna,

med hvilken de på vanligt satt absorberas.

Salterna, som inga i födoämnen och dryck, undeigå i allmänhet

genom mag- och tarmsaflen ingen förändring. De flesta, såsom lältlösliga

i vatten och ännu mera i den sura magsaflen, absorberas redan i Ventrikeln

och öfvergå omedelbart i blodet. Rolsyrade salter förändras under mag-

saftens inflytande sålunda, alt kolsyran blir fri och dess förra baser förenas

med chlor och mjölksyra till chlor och mjölksyrade salter, hvilka omedel-

bart öfvergå i blodet. Beträffande de jordartade sakerna, isynnerhet phos-

phorsyrad kalk, som ingå i våra vanliga födoämnen, förekomma dessa till

stor del förenade med proteinföreningarne och äro då lösliga. Ur protein-

löreningarne, som lösas i den sura magsaflen, utdrages en del af jordsal-

terna, som omedelbart absorberas och öfvergår i blodet. Största delen af

dessa blifver likväl förenad med proteinföreningarne och äro i denna för-

ening lösliga samt öfvergå med dessa i blodet. Jern och spår af andra

metaller ingå redan såsom lösningar i våra vanliga födoämnen. Om jernet

såsom metall eller oxid bringas i Ventrikeln, lösas de genom den sura mag-

safteji och kunna då absorberas. Användas desamma i större qvantitet

absorberas en del deraf, då en stor del omsattes till sulphuretum ferri,

hvilken såsom en olöslig förening afgår med excremejiterna, hvilka härige-

nom erhålla en svart färg.

Vatten intöres såsom sådant med födoämnen ock dryck och utgör

ett lösningsmedel för flere andra ämnen, med hvilka detsamma ome-

delbart öfvergår i blodet.

Ehuiu en del af de närande beslåndsdelarne i de njutna födo-

/imnena redan i Ventrikeln upplöses och till en del derstädes genom ab-

33



252 E. J. BoNsDORFF

Sorption öfvergar i blodet, fulländas likväl denna födoämnenas upplös-

ningsprocess i tunntarmarne genom tarmsaftens inflytande. Resultatet häraf

är bildning af chylus och excreinenter, hvilka sednare, såsom innehållande

olösliga ämnen, från kroppen aflägsnas. Chylus deremot innehåller prote-

införeningar, fett och salter, upplösta i vatten, i hvilken form desamma

genom absorption medelst tunntarmarnes villi kunna upptagas af chylus-

kärlen, hvarest bildning af chyluskulor numera begynner. Efter att hafva

passerat en serie af lyinphatiska körtlar öfverföres chylus till blodet. Chy-

luskulorne utgöra de i blodet förekommande ofärgade blodkulorne, hvilka

vidare ombildas till färgade blodkulor derigenom, att Haematin bildas och

afsättes inom desamma. För bildning af Hivmatin användas de jernsalter,

som ingå i blodets kemiska sammansättning. De i chylus upplösta prote-

införeningarne, saltet och fettet ersätta den brist på dessa ämnen, som

uppstått i blodet genom deras öfvergång ur capillarkärlen vid de organi-

ska väfnadernas nutrition. Det arteriella blodet utgör egenteligen den

blodart, hvilken, vid de organiska väfnadernes nutrition, i capillarkärlen trä-

der i växelverkan med nutritionsvätskan i de särskilda väfnaderne.

Nervsystemets inflytande å materieomsättningen.

Om blodet sålunda afgifver material för de organiska väfnadernas

nutrition och afsöndringen genom de mångfaldiga körtlar, som åtskilja

ämnen, hvilka dels såsom sista produkter af materieomsättningen från krop-

pen aflägsnas, dels utgöra ett lösningsmedel för de njutna födoämnena,

beror likväl denna materieomsättning och afsöndring väsenddigen af nerv-

systemets reglerande och Inciterande inflytelse. Ehuru tillgången härvid

icke är närmare känd, kan man likväl jemföra nervsystemets inflytande

i detta hänseende med det af värme och electricitet vid de kemiska pro-

cesserna i allmänhet, h\^ilkeii kanske är en följd af de vasomotoriska ner-
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veines inflytande pâ blodkärlens himen, hvilket framkallar vSsendtliga

olikheter i blodcirculation genom de organiska väfnaderna, och den ma-

leiicomsîlltning, som htiraf är beroende. Ur denna synpunkt framträder

nervsystemels verksamhet såsom varande af central betydelse, men dess

verksamhet beror, likafom hvarje annan organisk vålnads verksamhet, af

en oafbrutet fortgående omsättning al materie i dess^ väfnad. År denna afbni-

ten är äfven den organiska väfnadens verksamhet upphäfven, det må sedan vai-a

nerv- eller niiiskelväfnad eller hvilken väfnad som helst i den organiska krop-

pen. Sa kan, om verksamheten i en väfnad af brist på tillförsel af blod redan

upphört, denna återställas genom insprutning af artériel blod i arteren. Af

hvad sålunda i korthet blifvit anfördt, finner man, att den organiska verksam-

heten i allmänhet uppbenbarar sig genom en oafbrutet fortgående upplösning

och nybildning af de organiska väfnaderna, hvilken åter beror af nervsyste-

mets reglerande inflytelse. Materieomsättningens liflighet beror härvid af

qvantiteten och arten af de födoämnen, som användas i förening med frisk

atmosphaerisk luft. Ju lifligare lifsfenomenerne i kroppen gifva sig tillkänna,

desto lifligare är materieomsättningen, desto större qvantiteten af de ämnen

som aflägsnas, livilken äter bestämmer det större eller mindre behofvet af

födoämnen, som skola ersätta den lidna förlusten. Vid normal verksamhet

i de organiska väfnaderna måste en viss jemvigt emellan utgift å ena si-

dan och inkomst å den andra gifva sig tillkänna.

Läkemedlens verkati i allmänhet.

Ofvanföre hava vi betraktat blodets betydelse och den fysiologiska

grunden för behofvet af ersättning genom födoämnen. Då de empiriska

vattenläkarene betrakta läkemedel såsom gifter, torde det vara af vigt att

närmare undersöka begreppet af läkemedel och gi/t.
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Fäster man sig vid begreppet af hvardera, är det klart, att desam-

ma äro hvarandra fullkomligt motsatta, så att, då läkemedlen innefatta ett

helande, läkande inflytande på en inträffad afvikelse 1 organismen från det

normala, gift deremot innebär ett förstörande, ett fieiidtligt inflytande på

organismen i allmåiihet. Men då samma medel i liten dosis utöfvar ett

läkande inflytande, i stor dosis verkar fiendtligt till och med dödbringande,

iios ett djurspecies medför död, hos ett annat åter verkar helsobringande,

vid ett organismens tillstånd verkar läkande, vid ett annat dödande, finner

man klart, att ingen objeetivt riklig gräns kan dragas mellan läkemedel

och gift. Detta resultat synes öfyerensstämma med vattenläkarnes upp-

fattning af dessa båda begrepp, då de anse ingen skillnad äga rum mellan

läkemedel och gift, livilka båda anses verka förstörande p3 organismen.

Utan tvifvel bygga de i detta hänseende på erfarenhet, som icke kan jäf-

vas. Men detta bevisar icke hvad de derigenom vilja hafva bevisadt, neml. alt

hvarje läkemedel är ett gift, utan helt enkelt, att de förväxlat användandet

af läkemedel utan rationella grunder, i ett concret fall i sådan dosis och

vid sådana förhållanden, att desamma utöfvat ett förstörande inflytande på

organismen, med det rationella användandet af desamma. En sådan ver-

kan af utan för handen varande Indicationer använde läkemedel kan icke

nekas, men må man icke af läkemedels missbruk låta sig förledas, att

anse det rationella efter det concreta fallet lämpade bruket af desamma så-

som utöfvande ett lika förderfligt inflytande. Tvertemol förutsättningen

af läkemedlens irrationella användande, från hvilken de empiriska vatten-

läkarene utgått, måste den rationella läkaren vid bedömmande af läkemed-

lens verkan utgå från den förutsättning, att desamma användas på ett sätt,

som motsvarar behofvet, hvarföre de användas i ett concret fall, d. ä,

att återställa en afvikelse i de kroppsliga organernas verksamhet, hvilken
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Ster har sia grund L elt organs eller en organisk vätskas afvikeise frän

sin normala strucUn- eller kemiska sammansättning. Da de empiriske vatten-

läkarene draga elt läkemedels läkande kraft i tvifvelsmål, halva de full-

komligt rätt. Men i detta fall hafva de misstagit sig om dett sätt, pä

hvilket läkemedlen, enligt den rationella läkarens âsigt, verka. \)^i.\\ ratio-

nella läkaren erkänner icke en läkande kraft hss läkemedel, som aaväii-

das, emedan antagandet af en sådan ledt till mångfaldiga vilfarelser. Lä-

kemedlen utöfva, enligt hans uppfattning, icke en dynamisk verkan på

organerna som sammansätta organismen, utan verka enligt öfver allt gäl-

lande physlkaliska och kemiska lagar, som utgöra grunden för organernas

verksamhet i organismen uiuler friska tillståndet. Den rationella läkaren

gör inga underkurer^ han erkänner inga imder vid läkemedlens verknin-

gar, utan anser tvertom, att läkemedlen verka enligt physikallska och ke-

miska lagar, genom organerna eller om man så vill uttrycka det genom

naturen. Han är i denna mening ncilurläkare, hvilken inser eller, der

detta i ett concret fall med afseende å medicinens närvarande ståndpunkt

icke är fallet, är han åtminstone öfvertygad derom, att läkemedlen verkat,

enligt gällande naturlagar, en helsobringande förändring i den organiska

verksamheten i kroppen. Den empiriske vatten-läkaren, som icke från sin

ståndpunkt kan inse det naturliga sammanhanget mellan läkemedlens ver-

kan ock den deraf framkallade förändringen i den organiska verksamheten,

ser i en tillfälligtvis lyckad kur en underkur, som således inträffat på

onaturligt sätt, icke efter gällande naturlagar. Begreppet af under är ett

ganska föränderligt begrepp. Med deu stigande intellectuella utvecklingen

aftaga under ocli underverk. Hvad för en tid ansågs såsom under eller

underverk upphörde att sålunda anses i en sednare tid, da med den sti-

gande upplysningen de naturlagar, som ligga till grund för desamma,
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kunde utredas. Naluiezis under bedömnias olika af olika individer, allt

efter dessas olika vetenskapliga ståndpunkt. Hvad för den ena framställer

sig såsom ett under, ar det icke för den andra. Ju flere under som fram-

ställa sig för de empiriske vattenlakarene, sa mycket lägre visar sig deras

vetenskapliga ståndpunkt och således afven förmåga att utreda de natur-

lagar, som ligga till grund.

Då jag i det föregående framställt omöjligheten, att bestamma en

objectivt riktig gräns emellan i^i/t och läkemedel, gäller detsamma äfveu

om begreppet af födoämnen och läkemedel. Ofvanföre har jag sökt alt

utreda den physlologiska orsaken till behofvet af födoämnen, såsom ersätt-

ningsmedel för upplösta och såsom sista producter af niaterleomsättningen

från kroppen aflägsnade ämnen. Saknas födoämnen till nödig beskaffenhet

och qvanlitet, intiäffar en svaghet i den organiska verksamheten, hvilkeu

har sin grund i minskad materieomsättning i de organiska väfnaderna,

lillfölje af minskad tillgång på material för denna omsättning af blodet.

Denna svaghet afhjelpes genom nödig qvantllet och art af födoämnen, som

tillföra nytt erforderligt material för materieomsättningen, hvilken härige-

nom blir lifligare, då svagheten af ganska naturlig anledning upphör. Fö-

doämnena måste upplösas förrän de kunna öfvergå 1 blodet. Användes

en omålllig qvantltet födoämnen, verkar denna störande på den upplösande

verksamheten i Ventrikeln, hvaraf följden är ett pathologiskt tillstånd, .?om

kriticerar sig genom kräknlng. Nedanföre skall jag framställa läkemedlens

sätt att verka, här må blott anmärkas, att det rationella användandet af

läkemedel, innefattar ämnen, genom hvilka åsyftas häfvande af en före-

kommande slöring 1 ett eller flere organers verksamhet, hvilken slöring

upphäfver det harmoniska sammanhanget emellan de särskilda organernas

verksamhet 1 organismen. Detta sker genom yeiJ^^^n på andra organer och
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bibringande af material för denna verksamhet genom läkemedel. Likasom

födoämnena innefatta både organiska ock oorganiska ämnen, så innefatta

läkemedlen äfven både organiska och oorganiska ämnen, hvilkas helsobrin-

gande verkan bestämmes genom arten och qvantiteten af de läkemedel,

som användas. Bristande uppfattning af den nödiga arten och qvantiteten

af de läkemedel, som skola användas i ett concret fall, medför en verkan,

som kan vara motsatt den, som åsyftas genom deras användande. Läke-

medlen rationelt använde verka såsom födoämnena, tillförande nödl'Tt ma-

terial för materieomsättningen och sålunda lifvande den organiska verk-

samheten i allmänhet. Båda verka enligt samma lagar och omöjligt är,

att uppdraga en bestämd gräns emellan dem båda; ty natura non facit

saltus. Man må blott icke, såsom ofta skett, förvexla läkemedlens inver-

kan med de förändringar, som de framkalla i organerna eller deras såkal-

lade reactions-Jenomener. Såsom man indelat födoämnen med hänseende

till arten af deras ötvervägande närande beståndsdelar, så har man indelat

läkemedlen med hanseende till deras verkningar å särskilda organiska sy-

stenier. Så vidt jag kännei-, hvila likväl dessa indelningar icke på någon

reel physiologisk grund. Med hänseende till den här af olika läkemedel,

som blifvit använde, måste medgifvas, att en på physiologisk grund hvi-

lande indelning af läkemedel är förenad med stora svårigheter. Så har den

utmärkte Oesterlen indelat läkemedlen, med afseende å de förändringar de

åstadkomma företrädesvis i särskilda organiska systemer, i 8 klasser: l)Alte-

rantia 2) Roborantia (Tonloa) 3) Excitantia 4} Acrin (Irritantia) 5) Ce-

rebro spinantia (Narcotica tetanica) 6) Rent giftiga ämnen 7) Nutrientia

(Diaetetica) och 8) Phymkaliska kemiska agentia, till hvilka han för köld,

värme och magnetism. Clarus *) har deremot indelat läkemedlen i 2 huf-

äj

*) Handbuch der specielleii Heimittcllehre. Leipzig 1852.
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vuclafdelningar 1) Ersättningsmedel für chn auimalisha organismen och

2) für organismen främnuuide (inuien, samt hvar och en af dessa hufvud-

afdehiiiigar i sllrskilda klasser, som jag likval har anser mio böra förbigä.

Ehuru CInri indelning har den förljenst, alt uppdraga en skilnad emellan

lakemedel, hvilka innehålla ;imnen, som såsom sådana ingå i den kemiska

sammansättningen af vAfnader eller sécréter, har han vid antagandet af

denna indelning förbisett deras physiologiska verkan, hvarföre jag här bör

företrädesvis fästa afseende § Oest erlens indelning. Ofvanföre har blifvit

anmärkt, alt den organiska verksamheten gifver sig tillkänna genom upp-

lösning och nybildning, dervid nervsystemet spelar en hufvudsaklig role.

Med ledning häraf skulle jag hysa den âsigt, att läkemedlen becjvämligen

kunna indelas i 3 klasser 1) Solventia hvilka verka upplösande 2) To-

mca som befordra nybildningen och 3) Nervina, hvilka hufvudsakligen

utöfva inflytande å nervsystemet, såsom mest öfverensst/immaude med den

physiologiska grunden *). Solventm skulle, i denna mening, innefatta

Oester I ens alterantia, och irri/antia , Tonica hans Jiohoraniia Och.

Nutrientia samt slutligen Nervina hans Excitantiu och Cerebrospmentia.

Läkemedlen verka localt eller allmänt, physikaliska eller kemiska föränd-

ringar i de organiska väfnaderna, utan att man hos desamma kan erkänna

en egen läkande kraft. I vissa fall förekomma likväl speciflca, icke när-

mare bekanta ämnen, f.amalstrade af ett contagium eller miasma, som

ingår i de organiska vätskorna och framkallar olika störingar 1 organernas

verksamhet. Ehuruväl, såsom ofvanföre blifvit anfördt, genom det rationella

användandet af läkemedel åsyftas häfvande af en förekonnnande slöring i

*) Knapt behöfver jag ana.ärka, all en skarp gräns emellan de oHka klasser.e af like-

medel icke cifves, emedan mänglaldiga arvcigängsfnrmer fërckomma.
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eu eller flere organer genom lösande, tonlska eller å nervsystemet ver-

kande medel, har läkarekonsten likval genom erfarenheten funnit vissa så

kallade .spedfika ilmnen, som verka neiUraliserande å ett contagium eller mi-
asma. Så framträder Merkuren sSsom ett specifikt medel, som neutrali-

serar del syphilitiska giftet, Kinin ulôfvande -amma inflytande på sump-mi-
a.sma, som i den mtermittenta febern orenar blodet och utöfvar ett stö-

rande inflytande på nutrition af nervsystemets centraldelar m. m. Genom
läkemedel söker den rationella l'ikaren alt underlijelpa naturen, således att,

med tillhjelp af dess egen verksamhet, befordra upplösning och afförande

af för kroppen onyttiga îimnen eller nybildning genom ersättning af livad

som
1 öfvermålt gått förloradl. I denna mening Sr läkaren naturens tje-

nare icke dess lierre. Bloll den okunnige charlatanen förhäfver sig till

naturens herre, hvilken icke bör förvexlas med den rationella läkaren.

Den förra ulgSr icke från physiologisk grund, utan jagar efter specifika
medel, skrifver recepter, ulan att göra sig redo för hvad han i det con-
x;reta fallet vill uträtta n>ed den medicin, som han förordnar. Denna är
icke läkare i ordets högre bemärkelse, han famlar i mörkret och de miss-
tag, som af honom begås, böra icke räknas läkarekonsten till last.

Genom de rationell använda läkemedlen afses således, dels att be-
fordra upplösning af hvad, som skall från kroppen aiföras, delsalt, genom
tillförande af material för z.ybildning, framkalla den toniska verkan, dels

att genom Nervina höja eller sänka verksamheten i nervsystemet, som sä

väsendlligt befordrar de två ofvanföre anmärkta vilkoren för materieom-
omsättningen. Denna verkan af läkemedlen öfverensstämmer fullkomligt

med den pliysiologiska verksamheten i organismen.

Då den organiska veiksamheten i organismen i allmänhet utmär-
ker sig genom en harmonisk, enligt pliysikaliska och kemiska lagar fort-

34
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gående vexelverka.i emellan de särskilda orgatier, som sa.nmans5tta orga-

nismen, och denna vexelverkan beror af den structur, som ligger till grund

för de särskilda organerna, är det klart, att en afvikelse i organernas structur

^te framkalla en slöring i den harmoniska samverkan, emellan organerna,

hvilken karakteriserar helsan. Afvikelse härutinnan utgör karakteren af

sjukdomen, hvilkens symptomer sålunda utgöra ett uttryck af en eller Here

organers frän normen afvikande verksamhet. Sädan var den patholo-

gisk-anato.ulska skolans uppfattning af sjukdo.nen, hvilken a.isSgs bero på

ei. organisk strukturförändring. Tages härvid i betraktande, att de orga-

niska väfnadernas normala struktur är att anses såsom produkt af en nor-

.ixal .naterieomsättning i desamma, hvilken e.idast är möjlig mellan fly-

tande beståndsdelar, ibland hvilka blodet spelar hufvudrolen, måste man

antaga en förändring i vätskorne, fra.nförallt i blodet, sâso.n hafvande före-

gått den sjukliga ^tructurförändringen. Denna framträder vid sådant för-

liäUande icke säsom orsak till, utan såsom produkt af en frän normen af-

vikande sammansättning af blodet och lymphan och derafberoende föränd-

ring i deras physikaliska förhållanden m. m.

Läkemedlen, hvilka i allmänhet verka lokalt â det ställe, ä hvilket

de appliceras, framkalla secundärt allmänna verkningar inom de organiska

systemerna, hvilka gifva sig tillkänna genom en mer eller mindre afvikan-

de verksa.nhet i desamma. Men hvarje organs physiologiska verksamhet

står i o.nedelbart sammanhang med materieomsättningen i densamma. Häraf

följer, att man af en förä.idring i ett organs verksamhet kan sluta till för-

ändringen af dess structur eller materieomsättningen i detsamma. För att

framkalla dessa allmänna verkningar inom organismen, gifvas blott två

vägar, pä hvilka läkemedlen kunna utöfva sin verksa.nhet, l:o derigenom alt

densamma upplösas och enligt lagarne för endosmos och exosmos upptagas i
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blodet och 2:o genom oiDcdelbart inflytande å de periferiska nervutgreiiigarne

och hilraf föranledda reflexverkningar förmedelst central-delarne af nervsyste-

rael. BelriifFande läkemedlens upptagande i blodet, kan detta iske på två viSgar,

nemligen genom buden och digeslions-orgauerna, dervid änanen i hvardera fal-

let upplagas genom absorption. Betrfiffande den yttre huden, utgör epidermis-

lagret å densamma ett vigtigt hinder för läkemedlens absorption. Men de

läkemedel, som användas S den y tire huden, ulöfva elt lokaJt inflytande å

epidermis-cellerna, hvilka härvid mer eller mindre upplösas, hvarigenom

det vigtigaste hindret för absorption upphäfves. Alla läkemedel verka så-

som födoämnena enligt physikaJiska ocli kemiska lagar, hvilket icke är

möjligt, om de icke äro upplösta eller lösliga i de organiska vätskorne.

Sedan de i upplöst eller lösligt tillstånd kommit i beröring med organiska vät-

skor, utöfva de en kemisk verkan, som gifver sig tillkänna genom omsättning

af syror och baser i de saller, som ingå i desamma, dels genom upplös-

ning af ocli förening med lim och proteinföreningar till albuminater.

Dessa omsättas vidare till andra proteinföreningar eller sönderdelas, der-

vid syret utgör ett nödvändigt vilkor för omsättningen. Såsom produkt

af den complicerade kemiska vexel verkan, framträda de sâkallade sista

produkterna af materieomsältningen, hvilka, utmärkta genom en högre

oxidationsgrad, kiunia anses såsom den organiska materieomsätlningens

excrementer. Dessa skilja sig dock, med hänseende till sitt ursprun«r,

väsendtligen från dem, som förekomma i tarmkanalen och utgöra icke

upplöst eller i de organiska vätskorna icke löslig återstod af de njutna

födoämnena, hvilka sålunda icke kunna öfveigå i blodet. Likasom excre-

jnenterna i tarmkanalen aflägsnas ilrån kroppen, så aflägsiias de sista

produkterna af materiomsättningen, såväl de qvafvehaltiga som icke qvafve-

haltiga, de förra genom njurarna, de sednare genom lungorne och huden.
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Alcalier och deras Carbonater utöfva vid fortsatt bruk, dervid de

till ökad qvantitet ingå i blodet, en upplösande verkan på blodkulorue,

såsotn man redan a priori skulle kunna sluta deraf, att dessa, till normal

qvantitet förekommande, hålla ibland proteinföreningarne albumin och fi-

brin upplösta i blodet, då globulin, såsom äfven en proteinförening, utgör

den fasta begränsningen af blodkulorua. Dessa medel hindra äfven såväl

blod- som lymphkulornas nybildning i blodet och lymphan, då deremot jern-

medel, såsom medförande material för bildning af hiematin, icke allenast

icke utöfvar en sådan upplösande verkan å proteinföreningarne, utan be-

fordrar såväl jymph- som blodkulornas nybildning. Blodets ochlymphans

formelementer, äfvensom de organiska vätskornas kemiska sammansättning

förändras i allmänhet genom den kemiska inverkan af ålskilliga läkeme-

del. Den ämiu dunkla contactverkan, som beslår deri att, ämnen skilda

genom en animallsk membran, förändras till sina beståndsdelar, utan att

såsom vid vanlig kemisk verkan, afgifva och emottaga ämnen, torde väl

I framtiden kunna återföras till de kemiska verkningarne. Detta synes så

mycket mera sannolikt som man känner, att dessa ämnen lättare förändras

genom contactverkan, om de sjelfva äro stadde 1 en kemisk metamorfos.

Då således F rem y och Pelouze gjort den observation, att, vid sådan con-

tactverkan af animallska membraner, mjölksocker förvandlas till mjölksyra

och vextsyrade alcalier till kolsyrade, torde denna verkan likasom den role

som fermentet spelar 1 ättiksyre- ocii den spirituösa gäsnlngen i en framtid

föras till de kemiska verkningarne. De förändringar, som läkemedel fram-

kalla i organiska väfnader och vätskor, bero på den kemiska förändring

desamma föranleda i dessa, hvilken står 1 det närmaste förhållande till de

physikallska processer, som gifva sig tillkänna vid organernas verksamhet.

Om ock genom utmärkta piysiologer och kemister såsom J. Müller,
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Magendie, Valentin, Heule, Donders, Ludvig, Bidder,

Schmidt, Beizelius, Mulder, Mit scherl ic h, Liebig, Lehman,
Or fila, m. 11., h'ikemedleus kemiska verkan å de organiska Vilfuaderua

och secreterua är i flere fall satt utom allt tvifvel, återstår 1 detta hänse-

ende mycket för vetenskapen att utreda. Hvad som är kändt, är likväl

tillräckligt för antagande af läkemedlens kemiska verkan, såsom ett nöd-

vändigt vilkor för utvecklingen af deras verkningar â de organiska pro-

cesserna.

Den vanligaste väg, genom hvilken läkemedel bibringas organismen,

är likväl Ventrikeln och tarmkanalen, hvarest de undergå månofaldi<ia för-

ändringar förr än de kunna ingA i blodet, eller träda i vexelverkan med
de animaliska vätskorna och väfnaderua. Alla läkemedel måste, för att

kunna verka, bibringas Ventrikeln antingen i upplöst tillstånd eller åtmin-

stone i sådan form, att de äro lösliga i muncavitetens eller ventrikelns

och den öfriga tarmkanalens vätskor, hvilket isynnerhet gäller om de fasta

ämnen, som ingå i de läkemedel, som användas. Indifferenta ämnen, så-

som vatten, fett och salter, kunna omedelbart, utan föregående förändring

absorberas, men de fasta änuien, som ingå i desamma, måste först upp-

lösas. Så snart de komma i beröring med ventrikelns slemhinna, kunna

en del fasta ämnen utöfva en omedelbar inverkan på de perileriska ut-

greningarne af n. vagus, som härigenom framkallar reflex- verkningar, ut-

gående från centraldelarne af det cerebrospinala nervsystemet, dels lösas

de i magsaften, hvarigenom de inga nya kemiska föreningar. Dessa upp-

tagas genom résorption redan i veutrikeln, dervid man kommit till dea

erfare.diet, att saltlösningar kunna omedelbait upptagas af capillarkärlen

och nerverna, då deremot andra ämnen, hvika imiehålla protoinföreninaar,

genom magsaftens lunytande transformeras till peptoner, hvilka absorberas
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förändras. TilUölje häraf äger vid denna process ingen gas-utveckling

rum. Det lister utom löremfilet för närvarande afhandling och öfver-

skrider min förmåga, alt liär specieit framställa de mångfaldiga förändrin-

gar, som använde olikartade läkemedel, vare sig af organiskt eller oorga-

niskt ursprung, undergå då de komma i beröring lued magsafteu. Det

må vara nog att anmärka, det syror och baser omvexla beståndsdelar och

bilda andra salter, hvilka åter utöfva inflytande på de proleinföreningar,

tillika med hvilka de förekomma. Härvid må blott anmärkas, alt absorp-

tion af de upplösta albuminaterna väsenddigen beror på graden af lösnin-

gens styrka, hvilken utöf%'ar ett bestämdt inflytande på vätskans tätliet

och häraf beroende större eller mindre lätthet, med hvilken densamma öf-

vergår i blod, chylus eller lymphkärlen. Läkemedlen framkalla således en

egen förändring af blodets sammansättning, hvilken, då blodet utgör det

oundgärigliga vilkoret för materieomsättningen i de organiska väfnaderna,

måste utöfva ett förändrande inflytande pa desamma, och den dermed

förenade organiska verksamheten.o

De förändringar, som läkemedlen sålunda åstadkomma, utgöra den

lefvande kroppens så kallade reactions-fenomener, hvilka man velat förklara

genom naturens "vis medicatrix" såsom en ansträngning af lifskraften för

jemnkandet af en inträffad störing. Att genom detta antagande, om man

dervid fäster begreppet af en egen kraft, dessa verkningar icke förklaras,

vill jag blott i förbigående anmärka. Klart är, att verkningarne af den

genom läkemedlen framkallade blodblandningen i särskilda organiska väf-

nader framträda på elt sätt, som motsvarar denna väfnads structur och

function. Samma lagar, enligt hvilka födoämnena utölVa sina verkningar,

ligga således äfven till grund för läkemedlens verkningar. Dessa gifvasig

tillkänna genom en stegring eller minskning i materieomsättningen, utmärkt
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geuoin eu dercmot svarande upplösning och nybildning 1 de organisk vä f-

naderna, dervid blodels inverkan pä nervsystemet och delta systems åter-

verkan pä inalerieomsattning icke må (örbises. Sâ^om exempel pä det

iörhällande, som Äger rum mellan läkemedlens kemiska ocli physikahska

verkningar, vill jag blott anföra, den absorberande verkan digitalis utöfvar

på förekommande exsudater. Digitalis verkar, såsom bekant, en minsk-

ning af hjertslagens antal och kraft, hvaraf närmaste följden är en minskad

tryckning och långsammare blodcirculatiou genom capiUarkärlen. Följden

häraf är minskad exosmos från blodet, men ökad endosmos at den i de

organiska väfnaderna utgjutna vätskan. 1 detta afseende bör icke heller

lemnas oanmärkt den mindre täthet, som utmärker den exsuderade vätskan

i jemnförelse med blodet. Svårare är det att förklara det ofvananmärkla

inflytandet af digitalis på hjertats verksamhet. Otvifvelaktigt upplages vid

fortsatt bruk af detta medel en del af dess beståndsdelar af biodel, hvilket

härigenom undergår en icke närmare bekant förändring. Genom expéri-

menter af E. Weber, Schick m. (1. har det blifvit ulredl, all, då stark

retning af n. vagus framkallar ett sllileslåiid i hjerlats sammandragning,

en /hn/rig retning påskyndar densamma. Med anledning häraf synes det mig

sannolikt, alt vid bruk af digilalls blodet undergår en egen kemisk förändring,

tillfölje hvaraf detsamma utöfvar elt starkt retande Inflytande uråsprungs-

slällel för n. vagus Ifrån medulla oblongala; hvilket otvifvelaktigt slår i

ett närmare sammanhang med en förändrad malerle-omsätlnlng härslädes.

Om vi nu tänka oss en afvikelse 1 en organisk väfnad från normalför-

hållandet, åsyftas genom de rationell använde läkemedlen frambringande

af en sådan blodblandning, som förändrar vexelverkan mellan blodet i det

sjuka organels caplllarkärl och dess parenchymatösa vätska, så att, enligt

Kemiska "och physikallska lagar, denna afvikelse kan häfvas. Med hän-
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seende till det invecklade förhållande, som :iger rum mellan de mångfal-

diga organer, som sammansätta organismen, kan ett medel i ett fall vara

indiceradt, men af en annan omstiindighet conlraindiceradt. Det rationella

användandet af läkemedel gifver sig tlllkäzina genom öfvervägande af de

indicationer och contraindicationer, som förekomma i ett concret fall af en

sjuklig afvlkelse. Dessa mfiste pröfvas emot hvarandra, med hänseende

till de för handen varande individuella förhfdlanden, såsom constitution,

Slder m. m. Endast ett sådant förfarande kan anses ralionelt, och öfver-

ensstämmande med vetenskapens närvarande fordringar. Ett motsatt för-

farande, som visserligen ofta förekommer, bör icke med skäl räknas den

medicinska vetenskapen till lasl. Men om, enligt livad ofvanföre blifvit

anfördt, läkemedlen antingen utöfva en upplösning af organiska väfnader

eller tillföra material för nybildningen eller verka upp§ nervsystemet

omedelbart eller genom blodet, kan man, med hänseende till svårigheten

alt bestämma den erforderliga qvantiteten af ett läkemedel, anmärka, att om
af sådana läkemedel, som icke utgöra ersättningsmedel för organismen, en
alltför stor qvantitet användes, denna qvanlilet tjvarstadnar såsom en för

organismen fremmande kropp och utöfvar ett förderfligt inflytande på de
organiska functionerna. Sanningen af detta inkast kan till en del icke

bestridas, men detta inkast förlorar i vigt, då ma.i tager i betraktande, alt

den rationelle läkaren något så när kan pröfva f|vantilelen af ett erforder-

ligt läkemedel. Endast sådana föreningar, som äro lösliga i de organiska

vätskorna, upptagas och användas vid materie-omsällningen, och hvad som
icke af organismen kan användas vid nybildningen, upptages just vid ma-

terie-omsättningen af blodet för att genom de vanliga excretions-orga-

nerne, .åsom lungorne, njurarne och huden, aflägsiias från kropi)en. An-

35
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vAndes deremot at ell tast, icke upplöst läkemedel eu större qvautilel, ^lu

den som kau upplösas i larmkaualens vAtskor, qvarstad.iar denua blaud de

oupplösta bestäudsdeiarue af födoämueua och aCgår med excrementerua, a.i-

lingeu ofön-iudrad eller såsou, e« ny olöslig föreuing. Framför allt hafva

de^empiriskevatle.drdvareue, med ledning af siu erfarenhet, dä de under

behandling mottagit personer, lidande af secuudAr eller tertiär syphilis, ut-

märkta genom sär och utslag af olika art, caries 1 beusystemet m. m. hvilka u.i-

der medicinsk behandling användt merkur .mder en eller au.ian form, fram-

ställt dessa såsom bevis pS läkemedlens och särskildt nrerkurens förderlliga

inflytande pä kroppen. Om visserligen merkurens starkt upplösande verk-

ningar f. de organiska väfnaderna mSste medgifvas, och försigtighet der-

före" erfordras vid användandet af delta vigtiga medel, hafva de likväl orätt

ansett de anmärkte särnaderna m. m. sSsom förorsakade af merkurens bruk,

dä desanuua till största delen böra anses säsom den bedrölliga följden af

icke kurerad syphülisk smitta. Häraf följer likväl icke, att jag icke sktdle

erkänna merkurens skadliga inverkan pä de organiska väfnaderna och fö-

rekommandet af en merkuriel dyscrasi i förening med secundär eller ter-

tiär syphilis, dervid vätskorne i organisn.en äro genom närvaro af fremmande

ämnen afvikande frän normal-förhällandet. Den lid, som erfordras för af-

lägsnandet af dessa ämnen genom secretio.isorganerna, kan icke bestä.nmas

med säkerhet, emedan detta beror af den större eller mindre lällliel, med

hvilken desamma vid materieomsättningen i organisme.i kunna omsättas

till den forn,, under hvilken de kunna adägsnas frän kroppen genom

lung-, njur- eller hudverksamheten, hvdket stär i det närmaste samman-

hang med malerie-omsättningens större eller mindre lillighet.

Geno.n den syste.naliska vatlenkuren befordras materieomsättningeu

i hög grad, hvilken kan bestämmas genom graden af afsöndring genom
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huden, njurarna och lungorna. Denna ökade afsöndring genom de an-

uiärkle organerna medför elt ökadt behof af födoämnen, livilka innehålla

både organiska och oorganiska ersättningsmedel för organismen. Dei- fö-

doämnena icke innehålla den nödiga qvantitelen ersättningsmedel, bade

kan och bör denna brist afhjelpas genom liktidigt användande af läkeme-

del, som fylla det bristande i de använda födoämnena. All de i detta

fall använda läkemedlen egenteligen verka såsom födoämnen, motsvarande

behofvet för tillfället, är klart. Vid sSdant förhSllande, kan man lätt fatta

de välgörande verkningarne af jern såsom läkemedel eller i-ättare såsom
ett tillägg till födoämnena, vid förekommande fall af bleksot, behandlad

medelst vallenkur. Ehuru visserligen de flesta födoämnen, både vegetabi-

liska och auimaliska, innehålla jern under en eller annan form, är denna
qvantitet likväl för ringa för att afgifva tillräckligt material för bildning

af haematin, som är ett nödvändigt vilkor för bildning af de färgade blod-

kulorna, hvllkas minskade qvantitet utgör bleksotens karacter. På samma
sätt förhåller det sig med sådana läkemedel, hvilka icke kunna anses så-

som ersättningsmedel, ulan verka upplösande på de organiska väfnaderna t. ex.

Jodkalium, m. m. hvilka, enligt n,i,i erfarenhet, med stor fördel kunna
användas tillika med valtenkuren, der det kommer an på alt verka upp-
lösande på faslblefne exsudater i körtlar, ledgångskapsler m. m. Härigenom
förkortas den nödiga tiden för kurens genomgående betydligt och kan
Jodkalium, med hänseende till dess löslighet, om deraf skulle användas
mer än för ändamålet varit nödigt, lätt genom de vid vatlenkuren ökade
secretionerna aflägsnas från kroppen. Ett annal förhållande äger likväl,

enligt min erfarenhet rum, med bruket af .nerkur, hvilket icke^med för-

del kan anvä.idas tillika med vatlenkuren, emedan detsamma under denna
kur så lält aflägsnas, förr än det kunnat utöfva sina verknino•gar.
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Af livad i rötestaeiide afhandllng blifvit framslälldt, synes man,

enligt livad jag sknlle anse, kniuia draga det résultai, alt både ISkemedel

och vattenkar framkalla allmänna verkningar i de siirskilda organiska väf-

naderna, enligt pliysikaliska och kemiska lagar, och att, såsom i allmänhet

en ökad qvantitet födoämnen erfordras under vattenkuren, i vissa sjukliga

afvikelser ett liktidigt användande af läkemedel, vare sig sådana, som verka

såsom ersättningsmedel, eller sådana, som verka upplösande på de orga-

niska väfnaderna, eller sådana, Iivilka verka ])å nervsystemet, är att anse»

såsom ett vigligt tillägg till födoämnena, hvarigenom kuren, i några fall^

hlir möjlig, i andra lall påskyndas.
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PHYSIOLOGISKA ANMÄRKNINGAR
ÖFVER DEN RATIONELLA VAT-
TENKURENS INFLYTANDE PA
DEN SYPHILITISKA SJUK-

DOMEN ;

AF

E. J. BONSDORFF.

(Förcdr. för Vct.-Societ. den 13 Oct. 1856).

üa non<a«ii

Att bestämma tiden, då den syphilitiska sjukdomen först uppträdde, torde

vara förenadt med oöfvervinnerliga svårigheter, ehuru förlatlare synas

vara ense derom, att densamma föi'st anställde de svåraste härjningar i

Franska arméen utanför Neapel år 1493 och 1494, äfvensom ibland den

ötriga Italienska befolkningen. I anledning af sjukdomens uppträdande

vid denna tidpunkt, benämndes denna sjukdom af Italienarne niorbus Gal-

licus, at Fraasoserne åter Mal de Na p les. Allmänt ansågs densamma

hafva blifvit framalstrad af allmänna epidemiska orsaker, i förening med

andra ytlre törhållandeii, hvilka framträdde såsom en omedelbar följd af

de för handen varande krigsförhållanderna. Då sjukdomens rälla art och

beskaffenhet icke var närmare känd, och således icke en deremot lämpad

kin- kunde användas, uppenbarade sig sjukdomens allmänna symptomer
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under en förskräckande gestalt genom yttre vanställande sârnader, livilka

vidare utbredde sig, intill dess den sjuke dukade under för förstöringen,

utan att läkare-konsten förmådde hvarken hätVa eller hämma sjukdomens

förstörande framfart. Dä i äldre tider spetelskan, genom de härjningar,

den anställde, mer eller mindre ofverensstännnande med dem, som voro

en följd af den Neapolitanska eller franska sjukdomens utveckling, utgjorde

menniskosläglels skräck, var del ganska naturligt all, dä spetelskan obser-

verades hafva aftagit 1 intensitet och blifvit mindre allmän, man skulle

falla pä den tanken, att den nya sjukdomens framträdande skulle stå i nå-

got orsakUgt sammanhang med den förut härjande spetelskan. I slutet af 15:de

och början af 16:de seklet ansågs derföre den syphililiska sjukdomen så-

som en afart eller hybrid-förm af den gamla spetelskan, hvarliU grundad

anledning förefuuies, då i hvardera sjukdomen det lymphatiska systemet

utgjorde sjukdomens säte, och de yttre förslöringarne af kroppens mjuka

delar äfvensom bensystemet, som utmärkte spetelskan, äfven utgjorde den

utmärkande karakteren af den sekundära eller conslitutionella syphililiska

sjukdomen. På ett ganska öfvertygande salt har derföre Doctor S i mo n,

i sin utmärkta athandling öfver syphilis, «) framställt densamma s.som

dotter af spetelskan, alstrad af de allmänt utbredda, smittande, leprösa,

genilal-sjukdomarne. Huruvida denna, såsom Simon nog betydelsefullt

förespår, åter kan blifva moder för spetelskan, skall framliden Utvisa. Den

iNorige inhemska Rades y ge, af hvilken jag varit i tillfälle alt se trenne

exemplar å lazaretett i Uddevalla år 1853, syntes mig uppenbarligen

vara en mellan-form af spetelskan och tertiär syphilis, mera liknande den

sednare. Att den syphililiska sjukdomen, sig sjelf lemnad, utmärker sig

*) Handbuch der specicllen Pathologie und ri.erapic, redigiit von R u d, Vircl.ow

2 B. 1 AbllK-il.
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genom elt hastigare förlopp framför spetelskaii, då i livardera sjukdomen

den sjuke dukar under för utbredda, frätande sårnader, och de generativa

utviixter dels i den yttre huden och slemhinnorna dels i bensystemet, må

blott i förbigående anmärkas.

År den syphilitlska sjukdomen sålunda en dotter af den orientaliska

spetelskan, hvilken, enligt hvad erfarenheten visat, utvecklade elt conla-

gium, hvilket utbredde fasa och förskräckelse bland menniskoslägtet, så

att de olycklige, hvilka voro af spetelskan besvärade, på det omsorgsfullasle

men ofta tillika på del grymmaste sätt afskildes från all beröring med den öf-

riga menskligheten, är äfven den syphilitiska sjukdomens smittande egen-

skap, såsom Simon med skäl anfört, ådagalagd, och likväl amågo ganska

få ^läkare vid sjukdomens första utbrott elt specifdit conlagium såsom grund

för densamma. Allmänt ansågs den nya sjukdomen framkallad af epide-

miska inflytelser. Enligt livad Doclor Simon anför, antog först ß e t-

tencourt år 1527 och Fernelius 1548 ett specifikt contaglum såsom

sjukdomens grundorsak. Den sednare antog en primär eller lokal smitta

ifrån hvilken utvecklade sig allmänna eller secundära förstöringar, och kan

sålunda anses som fader lör den théorie, som ännu i våra dagar lägges

till grund för den syphilitiska sjukdomen. De försök som blifvit gjorda,

att närmare, genom kemisk eller mikroskopisk undersökning, utreda den

materiella beskaffenheten af del syphilitiska giftet, hafva ledt till intet re-

sultat, till följe hvaraf man i 17:de seklet förnekade närvaron af det sy-

philitiska giftet, hvilken åsigt sedermera länge hyllades af läkare. Såsom

Simon meddelat, förklarade Jo ur dan är 1815, i en afhandlina införd i

Journal des sciences Médicales, antagandet afett syphilitlskt gift för löjliorf,

hvilken åsigt sedermera följdes af B ro u s sa is och hans anhängare,

eller så kallade Physiologiska skolan, Ibland hvilka må nämnas Des-
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ruelle, de Vergle m. m. Den syphllitiska sjukdomen ansågs nu ai

dessa såsom en enkel inflammation, och de förstöringar, som ulnu'hka den

secundära eller constilutionella syphilis, såsom en följd al deuna inflama-

lion. Instället för alt antaga ell specifikt gift, ansågo dessa en skarp vätska

afsöndras af inflammerade slemhinnor och ulcéra, hvilken, då den kom-

mer i beröring med en frisk slemhinna eller ett sår i den yttre huden,

förmår alstra en lila beskaflad inflammation. De secundära symplomer,

som emedlertid uppträdde såsom följ 1 af den behandling som infördes, ansågos

af dessa Physiologer såsom icke stående i sammanhang med den primära

sjukdomen, således icke såsom lokalt uttryck af en allmän dyskrasie, utan

såsom enkel reflexverkan af den consensus, som äger rum mellan genl-

talia och särskilda delar af organismen. Man intages sannerligen af häp-

nad öfver denna dcu physlologiska skolans åsigt, äfvensom att denna

fann så mänga anhängare, hvilka, vana vid alt: jurare in verba ma-

gisiri, förnekade sina sinnens bruk vid uppfattningen af de symplomer,

som utvecklade sig såsom följd af deras behandling at sjukdomens pri-

mära stadium. Kanske .kapades, som Simon anmärker, denna lära för

att lemna ett iheorelisUt stöd för den från England år 1817 utgångna

methoden att, 1 moisalls emot de så kallade Mercurialisterne, behandla

syphilis Ulan inercur. Om också måste erkännas, alt pseudo-syphilitiska

sår förekomma, sakna alla de argumenter, =,om blifvit anförda för att be-

visa icke närvaron af ell syph.liliskt gifl, allt vetenskapligt värde, då det

icke mera torde finnas någon rationel läkare, hvilken belviflar det sy-

philitiska giftets förekommande vid fall af verklig syphilis. Huru långt

denna olro i afseende ä det syphilitiska giftet och blinda tro på den phy-

slologiska skolans åsigt af den syphllitiska sjukdomens nalur kunnat gå,

anföres det experiment, som tre studerande i Paris anställde på sig ^jell, så-



yattenkuvens inflytande pä Syp/iUis. 275

lunda, au de iuya.pade syphilitiskt var pS «ig «jelfva, ,ned den påföljd att

alla blefvo besvärade af syphilitUk sjukdo.n, I följd hvaraf en af förtviilan
«kall hafva tagit Hf.et af sig, sålunda a,, hau öppuade artem cruralis.
Lhuru mångfaldiga facta fö.efunnos, genou, hvilka den syphilitiska sjnk-
don.ens snaittande egenskap t.llfyllest kunde bevisas, anställdes nu af de
läkare, hvilka hyllade en Ssigt, motsatt den so,n blifvit uttalad af den
fysiologiska skolan, försök att inympa var frün ett syphilitiskt sär pS friska
personer, genom hvilka för.ök det resultat vanns, att efter en sådan inocu-
lation af var från ett verkligt syphilitiskt sår, vare sig i det primära eller
secundära.stadiun, från condylomer eller syphilitiska bnboner, sjukdomen
afven upptrulde såsom en omedelbar följd. Då Ricord af sina inymp
ningsförsök drog det resultat, att syphilitisk smitta framkallas genom var
ur ett sår, som är i sin utveckling, men icke då läkningsprocessen i det-
samma begynt, har Castelnau genom sina likartade försök ådagalagt
alt, dä X några fall ympning med var ur ett sår som ar i tilltagande icke
medfört smitta, detta åter inträffat vid andra tillfället, med var från sår
der läkiungsprocessen redan långt framskridit. Beträffande de misslyckade'
fall af ympning med syphilitiskt var som anföras, hvarken kunna eller bö-
ra dessa anses såson. bevis på icke närvaro af ett syphilitiskt gift, då så-
som S.mon med skäl anmärker, uti ett koncret fall mångfaldiaa 'ver-
kände orsaker dertill, att giftet icke öfverHyttas genom inoculation! kunna
förekomma. Ehurtt man tidigare erkände den smittande egenskapen af
^ar, som utmärka den secundära syphilis, framställde John H un ter
stödjande sig på sina ympningsförsök n,ed var frän sar vid secundär
sypluhs, att dessa icke förmå öfverföra smitta på en frisk person, oaktadt
.«Huglaldiga observationer, visat att barn, besvärade af syphilitiska sår i

36
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,„um,e„, fra,„Kalla. »yphill.lsU sä,- omkring brfe.vänan ho, Jen »„,

amma. <Iesam,na, liUson, al, a.nmor m.d syphUiliska ,5,- omkring bros.-

vanorna öfverför. sjnkdomen ,ä barn, hvilka <le amma,, hvarS Sfven

jaa vari, i lllllSlle al, observera „ägra ,illtyllesl bevisande tall. Med for-

biLrde aC de ,nângraUliga faCa, .o,n bevisa den secundära syplnU,,-

ska sjukdomens s,ni«ande egenska,,, har Rlcord ,ned a.dedning deraf,

a„ ympning frän secnndlha syphlli.lska sär ä e„ anna, slälle af huden

hos samma pe,son icke .nedBr „ägo, resnUa., dragit de, förhastade re-

sultale,, at, de secnndAra sâ,en icke innehälla smi„-ämne. Lyckhg.vs

har likväl de„. Rlcord s pästäende bllfvi, vederlagd, at Wal lace t

Dublin Widal 1 Frankrike ,n. fl. Fätänga hatva R i c o r d s törsök vavn a„

bes,rlda den bevisande totmägan at deras experlmenler. Ege, ar a„ de,

syphi,ltl,ka vare,, om de, längre tid bevaras 1 glasrör ätven rUau at.

U,f,ens ,imrâde vari, töreböjdt. Icke tWorar sin kraft säsom contag.um da

deremo, erla,enheten visat, att det.a con.aglum f6,s,6res genom „verkan

af conce,„rerad. syror och alkaller, utan .„ dessa lokal, använda seda,r

inympning ske,,, knnna, npphäfva det syphili,lska giftas
verksamhet och

sälunda hämma den syphilitlska sjukdomens utveckling. Ehuru man sk,l,t

emellan e„ sä kallad, enkel,, phagadenisk,, Indureradt, gaug,en«.,t syph,-

,l,Ukt sär, äro alla dessa likväl att anses säsom följd af e„ enda^ slags

coutaglum, och de ohkartade sären, säsom beroende af särskilda o,n,tan ,g-

heter, som hatva sin grund antingen i yttre tör handen varande fothal-

landen eller de, af siukdcneu angripna hrdlvidet. I 6fverenss,äm,uel,. ,ned

John Hun.er, har Rlc o v d frantställt endas, de, indurerade sypluh-

tiska säret säsom utgörande karak.eren at verklig syphilis, en äs.gt som

ingalunda kan anses haf.a nägon physio.oglsk gru.td, dä, säsom otvanfor .

k„!,het hlifvtt anmärkt, Indurerade och icke Indurerade syph.hnsk. sar vrsat



Vattenkurens inflytande pà Svphilit. 277

sig kuiuia h;'irllyta ur samma kalla, och ett enkelt icke indureradt sår 6f-

vergår i ett indureradt och tvärtom.

Då man hade gjort den observation, att genom flere förnyade ymp-
ningar ai' syphilitiskt gift det sednare förlorade i intensitet, föllo Auzias
Tu renne i Paris och Sperino 1 Turin på den tanken, att, genom så-

dana förnyade ympningar skydda med primär syphilis behäftade indivi-

der för constitulionell Syphilis, och torde i detta hänseende sällsyntheten

af fall der ett individ tvä gånger skulle varit besvärad af constitutione!! sy-

phllis, halva gifvit anledning att draga det resultat, att den constitutio-

iiella syphilis utölvar ett sådant skyddande inflytande. Men då dessa experi-

menter för det närvarande pä flere ställen med ifver fortsättas, är det ännu
för tidigt att härom yttra någon åsigt.

Beträfl"ande den tid, inom hvilken infection ägt rum, uppgifyes denna
af författare ganska olika ocli har jag vid de fall, som förekommit vid vattenkur-

anstalten i Åbo, erfarit, att i allmänhet pusteln visat sig på tredje, fjerde da-

gen; !ios några på sjunde, åttonde dagen, hos 2 efter 4 timmar och hos en
först efter 9 veckor. Klart synes det vara, att pustelns utbrott måste an-

ses som tecken dertill, alt det syphilitlska giftet blifvit absorberadt, och tager

man härvid i betraktande, att epidermis är ett skyddsorgan, hvarigenom
ämnens absorption genom den yttre huden försvåras, måste man anse
olika tjocklek af epidermis lios olika individer vara orsaken till det syphi-

litiska giftets olika incubationstid; ty ehuru Ricord framställt den åsigt,

att ingen syphilitisk smitta kan ega rum i fall af oskadad öfverhud, liar

likväl ämnens absorption vid oslcadad öfverhud genom directa försök blifvit

satt utom allt tvifvel. I de fall, der Infection inträffat hastigt, torde man
kunna antaga en ruptur i epidermis, hvarigenom hvarje Iiinder för aiftets
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absorption nr uppliHfvet. Då genom direkta physiologiska experimenter

det blifvit Sdagalagdt, att ämnen, insalta i ett glasrör, tillslutet med en

tnnn animalisk membran, sedan detsamma blifvit salt i^'omedelbar berörincr

med en slemhinna, inom några sekunder genomtränga membran och vi-

dare absorberas, har man fullt sk/il att antaga giftets nästan omedelbara ab-

sorption vid de fall, der en ruptur af epidermis förekommer. Då i all-

mänhet ämnen absorberas antingen genom lymphkärlen eller genom blod-

kärlen, kan med skäl den fråga uppkastas, huruvida det syphililiska giftet

absorberas genom lymph- eller capillar-kärlen. Tager man likväl härvid

i betraktande, att syphililisk smitta ofta åtföljes af större eller mindre svul-

nader i ingvinal-körllarne, synes man, enligt livad jag skulle anse, vara be-

rättigad till det antagande, att ifrågavarandejgift först upptages af lymph-

kärlen, ett förhållande, som icke kan förklaras annorlunda än såsom en>

följd af det syphilitiska giftets egen sammansättning, hvilken ännu är full-

komligt okänd. Endast i förbigående må anmärkas, alt absorption genom

lymphkärlen i allmänhet synes för sig gå långsannnare än genom blod-

kärlen, i hvilket afseende lymph-körtlarne, hvilka lymphkärlen måste ge-

nomtränga, för än de uttömma sig i blodkärlen, kan antagas såsom orsak.

En sådan allraction, om jag så får uttrycka mig, emellan det syphilitiska

giftet och lymphkärlen synes mig A'inna ett vigtigt stöd genom det an-

märkningsvärda förhållande, att de secundära symptomerna af syphilis all-

tid utmärka sig genom svullnad och ulcération i tonsillerna, tungrolen eller

hudutslag och condylomer. Tonsillerna äro nemligen alt anses såsom en

sammansättning af slutna foUikler, hvilka ätven förekomma i särskilda delar

af mim-caviteten och i synnerhet i lungroten och synas, med hänseende

till sin finare byggnad, i likhet med de Peyerska körllarne, om ock deras

physiologiska betydelse ännu icke kan anses tillfyllest utredd, stå i ett när-
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maie förliållaiide till lymphkarl-systemet. Med anledning häraf skulle jag

v°iga hysa den förmodan, att lymph-karlen i huden spela en viglig rol vid

det sypliilitiska hudutslaget och condylomernn, om den ock icke ;'lnnu ge-

nom den palhologisk-anatomiska undersökningen blilVit ådagalagd. Om så-

hintla vid den secundära syphilis lymph-systemet företrädesvis synes inne-

hålla det sypliilitiska giftet, skulle det synas uïig såsom skulle vid den ter-

tiiira syphilis en allm;'in blod-dyskrasie, framkallad genom det syphilitiska

giftets inflytande, vara orsaken till de symptomer, hvilka utmärka denna

form af sjukdomen ock alla hafva sin grund i en från den allmänna nor-

men afvikande nutrition af de organiska väfnaderna. Ehuru närvaro af

syphilitisk smitta först gifver sig tillkänna genom en pustel, som icke ännu

erbjuder någon specifik karakter, följer icke häraf att hvarje pustel, som

förekommer å det ställe, hvarest de primära syphilitiska ulcéra förekomma,^

är af syphilitisk natur. Vid den sypliilitiska pustelns vidare utveckling till

ett ulcus, kan delsamma visserligen genom sina karakterer bestämmas så-

som varande af syphilitiskt ursprung eller icke. Att endast den syphilitiska

pusleln eller ulcus innehåller giftet, som, ifall det icke helt och hållet ge-

nom den häremot lämpade kuren kan från kroppen affägsnas, framkallar

secundära symptomer, må blott i förbigående anmärkas.

Om nu, såsom ofvanföre blifvit anmärkt, den syphilitiska pusteln

är alt anses såsom ett kännetecken, att det sy])hilitiska giftet blifvit ab-

sorberadt, är häraf äfven, med fäsladt afseende på den hastighet med hvil-

ken absorption försiggår, klart, alt den syphilitiska sjukdomen i delta sta-

dium icke mera kan anses lokal, emedan i delta fall giftet, som utgör

sjukdomens grund, måste vara concentreradt endast i pusteln, ett antagande^

som icke öfverensstämmer med de resultater, som vunnits genom physiolo-

giska experimenter, anställde för utredning af olika ämnens absorption.
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Så har man äfveii gjort den erfarenhet att, då syphilitiskt var i ett glas-

kärl behandlas med starka syror eller alkalier, detsamma förlorar sin smit-

tande egenskap, men att om samma var Inympas i huden, om ock kort

derpå, det ympade stället behandlas med syror eller alkalier, giftet icke neu-

traliseras, emedan det inympade giftet förut blifvit absorberadt. Af sådan

orsak skulle jag anse antagandet af 2, 3, till och med 4 dagar såsom den

gräns, då sjukdomen är lokal, icke hafva någon physiologisk grund.

Beträftande slutligen behandlingen af den syphilitiska sjukdomen,

framställer sig med anledning af, hvad som ofvanföre blifvit anmärkt, att

ett specifikt gijt utgör sjukdomens väsende, blott en enda indication:

Förstör eller neutralisera det syphilitiska giftet, öfverallt hvarest det fö-

rekommer i kroppen.

Då den primära syphilitiska sjukdomen gifver sig tillkänna genom

en pustel eller ett ulcus, och, enligt hvad ofvanföre blifvit anfördt, bild-

ningen af en pustel eller ett ulcus sammanfaller med giftets absorption, är

det klart, att det ofta förenämnda giftet förefinnes såväl lokalt i såret, som

i de väfnader, genom hvilka det blifvit absorberadt. För att uppfylla den of-

vananförda indication erfordras att neutralisera giftet öfverallt hvarest det fö-

rekommer, och då det absorberade giftet i detta stadium af sjukdomen

icke gifver sig tillkänna genom några besvärande sympfomer, utgör det

yttre såret den pröfvoslen, af hvars beskaffenhet man kan sluta till fort-

gången af giftets neutralisation i kroppen. Vid sådant förhållande synes

en lokal, positiv behandling af det primära såret icke vara ändamålsenlig.

Medgifvas måste likväl, att giftet finnes lokalt före infection, d. ä., före

pustelns utbrott. I detta fall är äfven en lokal behandling, som afser gif-

tets neutralisation, indlceradt, men måste då anses såsom en prophylaktisk

åtgärd, hvarigenom giftet lokalt förstöres och dess absorption sålunda fö-
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lekoinnies. Vid den lokala behandling, som blifvit inledd, har denna be-

stått i sårets galvanisering eller förbniuiiing ined kemiskt verkande medel

och stundom utklippning, i hviiket afseende jag varit i tillfalle att erfara

många fall, der såret läkts, men efterföljts af secundâra symptömer. Med

afseende härå, skulle jag våga hysa den förmodan, att, i de fall der det

primåra såret blifvit läkl genom lokal behandling, utan att efterföljas af se-

cundära symptomer, detsamma icke varit af syphilitisk art, utan så kallad

pseudo-syphilitisk, hviiket lätt låter tänka sig, då man tager i betraktande,

att i sjukdomens första stadium en pseudo-syphilitisk pustel icke med sä-

kerhet kan skiljas från den syphilitiska. Genom en sådan lokal behand-

ling af det syphilitiska såret eller pusteln är den ofvan uppgifna indica-

tion icke uppfylld. Den tid är icke långt aftägsen, då äfven hos oss det

syphilitiska såret, i likhet med hvad Broussais och anhängarene af den

physiologiska skolan lärde, ansågs såsom beroende på en enkel inflammation,

hvarföre en häremot svarande allmän behandling, bestående i bruk af afFö-

rande neutral-salter och decocter ganska allmänt användes, likväl med det

resultat, att i de flesta fall de sjuka, om ock det locala såret härigenom läk-

tes, besvärades af secundär syphilis. Tillfölje af denna erfarenhet har ock,

enligt hvad jag skulle tro, denna behandlingsmethod numera hos oss för-

lorat alla anhängare, emedan densamma icke förmår uppfylla den ofvan-

före framställda indication, att neutralisera det syphilitiska giftet, som nu-

mera allmänt anses såsom ifrågavarande sjukdoms grundorsak.

Ehuru sålunda den så kallade enkla antiphlogistiska behandlingen

icke motsvarat de förhoppningar man gjort sig af densamma, hafva likväl

asigterna varit delade, beträflFande Qvicksilfver-praeparaternas betydelse så-

som oumbärliga medel för det syphilitiska giftets neutralisation, hvarföre

några föredragit bruket af Jodkalium vid behandling af dylika sjukdomar.
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Med hänseende till detta medels ofta förvånande hastigt läkande verkan å

så väl primära som isynnerhet secundära syphilitiska sar, användes detla

medel å några orter hos oss företrädesvis äfven i primär syphilis. Enligt

hvad jag likväl tror mig hafva vid vattenkm'-anstallen i Abo observerat,

hafva de flesta anhängare af detta medel, tilKölje af den erfarenhet ;itt

nästan alltid, oaktadt det primära såret i de flesta fall genom delta medel

blifvit läkt, secundära symptomer nppträdt, numera frångått detta medels

allmännare användande och tagit sin tillHygt till merkuren, som i alla fall

är att anses såsom det .säkraste kända medel att neutralisera del sypJii-

litiska giftet, blott detsamma methodiskt användes. 1 detta afseende an-

märker äfven Doctor Simon, stödjande sig på en rik erfarenhet, med

skäl : att Qvicksilfver-prœparater methodiskt och energiskt använde, äru

det mägtigaste antisyphiliticurn, en erfarenhet med hvilken min ringa er-

farenhet fullkomligen öfverensstämmer. Såsom en medelväg mellan be-

handling af Syphilis med Jodkalium och Qvicksilfver har man äfven an-

vändt Jodqvicksilfver, hvilket i många former af syphilis såsom läkeme-

del intager ett utmärkt rum, om det ock icke vid svårare fall kan anses

lika verksamt som de strängare merkurial-medlen. Valet af QvicKsilfver-

praeparat vid olika former af syphilis och med fästadt afseende å den sju-

kes constitution, är likväl af ett mera väsendtligt inflytande å det grund-

liga förstörandet af sjukdoms ämnet än man i allmänhet ansett. Det hos

oss vanligast använda medlet är Sublimat och dess verksamhet kan icke

dragas i tvifvelsmål, men i vissa fall utgöra inercuiius solub. Hahne-

manni och en methodisk smörjkur med Unguent. Ilydrargyri vigtiga me-

del, dervid dock bör anmärkas, att mercurius solub. Ilahnemaniii gagnar

endast vid primär Syphilis. Det säkra är, att så verksamma Qvicksiltver-

medel äro för häfvaude af den syphilitiska sjukdomen, det rätta valet af
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jii'ieparal i hvarje enskildt fall och del inethodisUa och energiska använ-

dandet af pr.i paratet iiro ett oeftergifligt vilkor lur kuiens framgång; ty

iakttages icke delta kan del intraifa, att den sy])hilitiska sjid\domen endast

döljes och att den sjuke bes\;'iras af både mercurial och syphilitisk dys-

crasie tillika. Såsom jag tror, halva de llesle läkare gjort den erfarenhet,

att QvlcksiilVermedel dock nlgura del vigllgaste och, enligt hvad jag vå-

gar anse, det enda kuada medel som förmår all under ofvananförda vilkor

Jieulralisera det syphllltiska giftet och sålunda grundligt kurera sjukdomen,

oaktadt Ricord ansett alt récidiver luiia till den syphllltiska sjukdomens

väsende och att Constitutionen syphilis icke kan kureras. Vid sådant för-

hållande måste del förefalla ganska besynnerligt, alt de empiriska vatten-

läkarene framställt vattenkuren såsom ett osvikiligt medel, hvarigenom den

syphllltiska sjukdomen kan grnndellgt kureras, då deremot bruket af mer-

curlal-medel absolut förkastas och framställes såsom ledande till den sjukes

förderf. Med anledning häraf hafva desamma framställt den syphllltiska

dyscrasien såsom den sjukdomsform der vattenkiuen firar sin största tri-

umph. Oväntadt var det derföre för mig att redan första året af min be-

fattning såsom läkare vid valtenkuranstalten i Abo göra en motsatt erfa-

renhet, tillfölje hvaraf jag begynnte bet\Hla vallenkurens inllytande på den

syphllltiska sjukdomen, hvilket tvifvel numera efter en erfarenhet vunnen

genom en 4-årig befattning såsom läkare vid berörde vattenkuranstalt, öf-

vergått till en säker och stadgad öfvertygelse derom: att vattenkiiren intet

förmår i afseende å neutraliserandet aj det syphilitiska giftet *). Der-

*) Detta resultat öfverensstämmer fullkomligt med den erfarenhet som flere utmärkte

Läkare i Stockliolm tillkännagifvit med anledriing af Doclor JNymans nieddclande

vid Svenska Läkare-Sällskapets sainmaiili »de den 26 Augusti och 2 Sept. 1856, se

37
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emot har jag erfaril, att cleusanima utgör ell oöfvertr;'ifHigt medul all luKva-

den mercurialdyscrasie, som icke sällan besvärar den sjuka etter en för

syphilis genomgången mercuriel km-. För alt nu kunna förena dessa mot-

satta resultater skulle jag tro mig kunna framställa den åsigt, att de råa

vattenläkareue förvexlat syphilis med mercuriel djiscrasie. Endast på detta

sätt kan de empiriska valtenläkarenes och mitt resultat i afseeiule å vat-

tenknrens verkan å syphilis förklaras. Långt ifrån således, att jag skulle

hafva funnit ett fördelaktigt inflytande å den syphiiitiska dyscrasien, har jag

tvärtom gjort den erfarenhet, att der Syphilis är latent så att inga secun-

dära syphiiitiska sårnader kunnat observeras, dessa genom vattenkuren

blifvit framkallade inom en 8 à 9 veckor fortsatt vattenkur. Ehuru i de

flesta fall de secundära symptomerne utbrutit redan 2 veckor efter begynnt

vattenkur, utbröto i ett fall, som inträllade under sista sommar, secundära

syphiiitiska sårnader å tonsillerne 3 veckor efter slutad vattenkur, som hade

blifvit fortsatt 8 veckar. Då en specifik virus syphiliticus ofvanföre blifvit

framställd såsom den sypiiilitiska sjukdomens grundorsak, är det klart att

vattenkuren, hvilken, enligt physikaliska och kemiska lagar, verkar befor-

drande å afsöndringen af de sista producterna af niaterieomsättningen i krop-

pen, icke kan utöfva ett specifikt neutraliserande luHytande a det syphiii-

tiska giftet, hvilket utgör ett oeflergidigt vilkor för en grundlig kur af den

härpå beroende syphiiitiska dyscrasien. Att åter, der det syphiiitiska giftet

år latent och sjukdomen således icke glfver sig tillkänna genom några I

Hygiea 18:de Bandet Haftel n:o 10 sid. 670-68.'). Härmed ofvcrensstämraande är

äfven Doctor Die ra ers i Aachen erfareiiliel; se Doclor Anderssons meddelande:

om den användniit!; hydrotherapien Ican hafva i den privata praxis vid kroniska

lidanden^ af Dr Diemer, i Hygiea anlorda häfte sid, 670. Med anledning häraf kan

det väl redan anses vara utom allt tvilvel. alt vattenkuren icke förmår häfva den:

syphiiitiska sjukdomen.
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Ögonen l'allande sytnptomer, dessa framkallas genom vattenkuien, slår i det

narmasle sammanhang med den lilligare materieomsällniug som genom

densamma framkallas i organismen. Då således valtenkuren, enligt hvad

ofvanföre bllfvlt anfördt, icke allenast icke kan neutralisera det syphililiska

gillet, ulan äfven påskyndar utbrollel af de secundärä symptomerna, synes

det såsom skulle syphilis utgöra en conlraindicatiou för användandet af

valtenkuren.

8ådant är likväl icke förhållandet; ty svårare än den rena vissheten

alt en person är af Syphilis besvärad, är osäkerheten för dem hvilka va-

rit af denna försåtliga sjukdom angripne, huruvida de äro fullkomligl

befriade eller icke, en ovisshet, som hos mången framkallat ell psychiskt li-

dande, soMi gifver sig tillkänna antingen såsom en nyphilitisk hypochon-

drl elller SyphUiduphobie. Bägge verka i hög grad störande, heldst den

dagliga erfarenheten viser många sådana fall, der sjidvdomen varit latent en

tid och sedermera helt oförmodadt ocii hasligt utbryter med sina vanliga

symptomer, så mycket mera bedrölliga som den sjuke, i förmodan alt han

varit lill hälsan fullkomligen ålerslälld, inlvädl i andra förhållanden i llf-

vet, som genom sjukdomens förnyade utbrott, helt och hållet förstöras. En

sådan osäkerhet är svårare all ulhärda än sjelfva den i del yttre synliga

sjukdomen. Genom vallenkuren häfves denna osäkerhet, emedan 1 fall

den syphllltiska virus ännu finnes qvar, symplomer, 5>otn antyda dess närvaro

eenom vattenkuren framkallas stundom lïdiot redan efter få veckor, stun-

dom eller 8 à 10 veckor och iiåaoii gång kanske efter ännu iiågol längre

tid. Genom valtenkuren vinnes änmi 1 sådana fall den fördel all, da det

icke sällan händer, all syphililisk och mercuriell dyscrasie kunna tillika

besvära den sjuke, den sednare dyscraslen fullständigt häfve» medelst vat-

tenkuren, 1 livilket afseende jag, under de 4 år jag handhaft läkarevården
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vid Kiippis vattenkur anstalt, vunnit en stadgad erfarenhet. Sedan sâlun--

da visshet vunnits, att den till utseendet friske nr af syphilis besvarad, må'

blott endamälsenlig åtgärd vidtagas för det syphilitiska giftets fullständiga

förstöring eller neutralisation, för hvilket ändamål endast ett säkert verkan-

de medel gifves, neml. mercurial medel, blott desamma methodiskt och

energiskt användas. Tager man härvid i betraktaiide att, vid den secundära

eller constitutionella syphilis, giftet förefinnes i alla de organiska väfnader

hvarest materieomsättning äger rum, d. v. s. hvarest blod och lymphkärl

förekomma, är det klart att detsamma öfveralltin loco skall förstöras. Häraf

följer äfven, alt mercurialmedlet bör användas så att det framkallar ope-

rativa verkningar, som gifva sig tillkänna genom salivation och mercurial-

,ukt ur munnen. I detla fall endast öfvergår mercurialmedlet öfverallt i

de organiska väfnaderne och kan sålunda operera emot det derstädes för-

handen varande giftet, utan att man närmare kan utreda huru och på

hvad sätt detsamaia verkar giftets förstöring. Klart är att, då ge-

nom vattenkuren visshet vunnits att det syphilitiska giftet är närvarande»

den sjiike bör upphora med valtenkuren och begynna med merc urial kur,

som fortsattes så länge, att de operativa verkningarne framträda. InträlFar

härvid, såsom stundom händt mig, alt de operativa verkningarne upphöra

ef'er ett par dagar, har jag användt ytterligare mercur dock med försig-

tighet, så att icke en allt för våldsam ojjerativ verkan af det använde me-

dlet inträder. Alllid har i denna period af kuren en mer eller mindre häftig

feber inträdt, hvilken jag för min del ansett vara ett nödvändigt vilkor för

CTiftets fullständiga förstöring. Sedan mercurial affection begynut, är det

förvånande att se, med hvilken hastighet de mest svårartade syphilitiska'

sårnader läkas, hvarå jag sitsledne sommar haft synnerligen bevisande ex-

empel, ehuru jag icke här anser mig böra meddela de särskilda sjukdoras:
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histoi'ieine som blifvit torde, dä desamma skola meddelas i den redogö-

relse lör resultaterna vid vattenkuranslalten, under sistiidne sommar, hvil-

ken jag hoppas snart kunna olFenlliggöra. Af de sjuke, som om somma-

ren 3r 1855 använde vatteukur och mercurialkiu-, hafva alla fortfarande

varit intill denna dag friska, 1 stället för att de förut i flere är oafbrutet

medicinerat dels med Sublimat dels med Jodkalium dä de besvärande

symptomerne lör en kortare tid försvunit, men snart äter visat sig.

Beträlfande det mercurialmedel, som jag i sådana fall af secundär

syphilis användt, har detta helt enkelt utgjorts af mercurial salfva, enl.

Finska Pharmacopoen beredd, som till qvantiteten af en drachme blifvit

hvarje da« insmord, sålunda att l:a dagen högra armen blifvit smord, 2:dra

dagen veustra crus upp till knäet, 3:dje dagen vänstra armen, 4:de dagen

högra crus, 5:te dagen magen och främre sidan af bröstet, 6:te dagen

vänstra låret, 7:de dagen ryggen och 8:de dagen högra låret. Har icke

operativverkan af det använde medlet inställt sig, har insmörjningen blif-

vit förnyad ä den först iiignidne öfre extremiteten och vidare i samma

ordning såsom förut, intill dess de operativa verkningarne jemte febern

inställt sig, da jag upphört med medlet och blott, genom ingnidning af

1 drachme då och dä, underhållit den operativa verkan frän 1 till 2 vec-

kor. Qvantiteten salfva som blifvit använd för hela kuren har varierat

emellan 7 och 16 drachmer. Med hänseende till den rol, som huden

spelar vid en systematiskt använd vatenkur, har jag ansett (\Qn enderma-

tiska melhoden att bibringa organismen det specillkt verkande medlet vara

företrädesvis indicerad, emedan hudens absorptionsförmåga eiteren genom-

gången vattenkur. är betydligt stegrad i anseende dertill, att dess skyddande

epidermis-öfverdrag, som hindrar absorption är bragt till sitt minimum.

Ännu må blott tilläggas, att de sjuke under hela den tid ingnidning af
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salfvaii fortfarit, burit samma linne närmast kroppen för att hastigare be-

fordra framträdandet af medlets operativa verkningar. Såsom efterkur för

attj^âter, sedan de syphilitlska symptomerne helt och hållet försvunnit,

aflägsna den i kroppen återstående mercuren, har den sjuke åter begynt vat-

tenkuren, som blifvit fortsatt från 2 till 4 veckor, då hvarje spår af mercur

varit från organismen aHiigsnad. Vid förekommande syphilis /ir endast

en sådan af mercurialkur afbruten vattenkur att anses såsom en fullstän-

dig kur och tvekar jag icke att, med ledning af den visserligen ännu ringa

erfarenhet jag vunnit, anse denna kur säkrare än någon annan fullständigt

befria den sjuke från den försåtliga och till sina följder bedröHiga sjuk-

dom, af hvilken han varit besvärad. Der åter hvarken under vattenku-

ren eller högst 4 veckor efter slutad vattenkur inga syphilitiska symptomer

framträdt, kan den sjuke, enligt livad min erfarenhet hittils ådagalagt,

med fullkomlig säkerhet anse sig fri från den syphilitiska sjukdomen.
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FORSOK TILL EN THEORETISK BE-
RÄKNING AF SAIÜBIANSATTA
ÂBINENS EGENTLIGA VIGTER;

Â. E. NORDENSKIÖLD.

(Föredr. für Ve(.-Societ. den 19 Jan. 1857).

I. Inledning,

V id hvarje molekyl måste åtminstone tvenne krafter vara verksamma,

nemligen en tilldragande och en frånstötande. Den förra af dem följer

naturligtvis samma lagar, som kroppars attraktion i allmänhet och sam-

manfaller såtillvida dermed, som en kropps attraktion blott utgör summan

af dess molekylers attraktioner. Emedan denna kraft verkar på oändligt

stort afstånd, måste den utgöra en grundegenskap hos molekylerna och ej

vara beroende af något fremmande, dem omgifvande ämne. Vidare måste

den, då ett ämnes attraktion ej lider någon förändring genom förändrade

värmeförhållanden, vara oberoende af dessa, af fri eller bunden värme

o. S. v. Deremot är det klart, att hvarje molekyls attraktion är direkte

proportionell med dess molekylarvigt eller massa och, såsom kroppars at-

traktion i allmänhet, omvändt proportionell med afståndet ifrån moleky-

lens tyngdpunkt. Betecknar man derföre molekylar-massan (molekylaiv
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vigten, eqvivalentvigten) med tti, afslåiidet frän densamma med /-, sä ui-

tryckes dess tilldragande kraft med bråket "•

Fysiken visar, att denna är den enda krafi, hvarmed kroppar på

större afstånd verka på hvarandra. Den frånstötande kraft, man måste til-

lägga hvarje molekyl, verkar således blott på kortare distanser samt tyckes

vara beroende af yttre egenskaper hos molekylen och ej såsom den till-

dragande kraften vara en grnndegenskap hos densamma.

Till utredandet af lagarna för denna molekylernas frånstötande kraft,

torde ett närmare betraktande af gasernas fysikaliska egenskaper lättast

leda. Vid detta aggregations-tillstånd tyckes nemligen den frånstötande

kraften helt och hållet hafva fått öfverhand öfver den tilldragande.

Fysiken och kemin lära oss, att gaserna i allmänhet äga följande

tvenne grundegenskaper:

l:o. En molekyl af en gas upptager under eljest samina förhål-

landen imgefär samma volum, som en molekyl af en annan gas;

2:o. Den volura, som upptages af en gas, är vid oförändrad tem-

peratur nära omvändt proportionell med det på densamma verkande

trycket.

Antager man, att hos gasformiga ämnen den frånstötande kraften

fått så mycket öfverhand, att den tilldragande kraften undgått vår iaktta-

gelse-förmåga, så kan man af ofvananförda egenskaper hos gaserna sluta

si" till följande hos den frånstötande kraften:

l:o. Den Irånstötande kraften är hos gasformiga ämnen obero-

ende af deras molekylär- eller eqvivalentvigter;

2.0. Den frånstötande kraften förhåller sig omvändt som tredje po-

tensen af afståndet, och kan, om man med c betecknar en af värmför-

hållanden, m. m. beroende storhet, uttryckes genom bråket ^^
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Såsom man lilli liimer, /Ir della föihållaude en iiödviliidig följd af

Mario llls bekanta lag för gasernas sammantrycknhig.

Kallar man Jieka den kraft, hvarmed en molekyl verkar på en an-

nan K, så erhåller man således för densamma uttrycket:

J.2 r3

Den första termen på högra sidan af liknelsen :ir nnder alla för-

hållanden densamma hos samma ämne, men förandras deremot från ett

ämne till ett annat. Den andra termen åter är beroende af värme-förhål-

landen och tilltager isynnerhet ju mindre fast aggregations-form ett ämne
antager, så alt denna term (^f^) hos gaserna helt och hållet får öfverhand,

och inverkan af den tilldragande kraften blir nästan omärkbar.

För alt förklara det fasta aggragations-lillstandet, är det nödvändigt
att antaga, all molekylernas form i allmänhet mer eller mindre afviker från

gestalteti af en sfer. Tiilfölje deraf har äfven den yla, som man kan
tänka sig omgifva molekylen och motsvara lika värden af K, ej heller en
sferisk gestalt. Ju lä.igre man deremot går från molekylen, desto mer när-
mar sig denna yta föt lika värden af K en sfer, och ett ämne antager der-

före ett desto mindre f^ist aggregatlons-tillstånd, ju längre molekylerna
lägra sig ifrån hvarandra, d. v. s. ju större c blir. På skillnaden emellan
den största och minsta radien hos denna yta för lika värden af K (för vär-

det K^n), beror svårigheten att förändra molekylernas inbördes läge, d. v. s.

ämnets hårdhet, pS ytans form den ordning, i hvilken molekylerna lägra

sig emot hvarandra, d. v. s. ämnets krislallform. Molekyler, Inilkas ytor

för lika värden af A" äro likartade, blifva på ett likartadt sätt lägrade emot
hvarandra, och de ämnen, som bildas af detTi, erhålla således en likartad

38
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krislallfoini eller hlifva isomorfa. Såsom afven undersökningar af Fran-

kenheini visat, torde deremol en verklig amorfi knappast vara förenbar

med en fast aggregations-form.

Hnr vill jag dock tillsvidare lenina denna molekylernas afvikelse

från gestalten at en sfer utan afseende, något som åtminstone vid flytande

och gasformiga ämnen iir alldeles berättigadt, och som äfven i ganska

många fall vid fasta ämnen utan olägenhet torde kunna ske.

Hos fasta och flytande ämnen kan man lätl beräkna sig till c, om

man känner den egentliga vigten vid en viss temperatur och O m. m.

tryck. Man har nemligen då:

O--— -

C — rn r,

ellei-, då man kan betrakta /• lika med kubikroten ur atomvolumen {v\

c — ni v4

Hvad gasformiga änuien belrällar, så finner man först, att deras

atom-volumer vid en viss temperatur och ett visst tryck ej äro så konstanta,

som man vanligen antager. Ty ehuru den första termen (75J
viddetta agre-

gations-tillstånd är alldeles obetydlig i jemförelse med den sednare
\J^\

så torde den dock utöfva ett ganska märkbart inflytande.

Af eqvationen Kr^-Ttir — c erhåller man nemligen, om a och b

beteckna tvenue för alla gaser gemensamma konstanter:

v — a— b ni v i.

Atom-volumen af en gas blir således desto mindre jii större dess

eqvivalent-vigt är.

Att gasernas atom-volumer under en bestämd temperatur och ett

bestämdt tryck, ej äro alldeles konstanta, bevisar såväl den iakttagelsen
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att de ej hafva alldeles lika iitvIdguIngs-coefFicienter vid ökad temperatur,

som den, alt de, enligt hvad Reguault visat, ej ens under ringare tryck

fullständigt följa Ma r io tti s lagar vid sin saiumantryckning. Betraktar man

dessutom eu tabell, som framställer den iakttagna och nuder förutsättning

af en konstant inolekylar-volum theoretiskt beräknade tätheten af olika ga-

ser, så finner man, att den iakttagna tätheten hos de flesta tyngre gaser är

ganska märkbart större än den beräknade.

Om luan med u betecknar volumen för ett n gangor större tryck,

sä erhåller man :

Kv — mv
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Retlnii l;'iii"e liafVa talrika undanlag från Mari Ollis las för oa-

sernas sammantryckning varit bekanta och sednast har Regn au It visat

att denna Lig, för ingen af de gaser han undersökt, galleri sin fulla slrancr-

het ens för ringare tryck. De värden, somRegnault erhållit för gasernes

volumer under olika tryck, öfverensstämma dock ej fullständigt med of-

vanstående formel. Gasernas förtätning på ytan af fasta kroppar tor-

de möjligen förorsaka ganska betydliga och oundvikliga iaktagelse-fel,

hvllka kunde vara orsaken harlUl.

Antager man, att iitvidgniugeu af en gas ej skulle hindras af något

yttre tryck, så finner man:

_ »I c"=^~ r~

r^ — V = ~, och således

m __ m 4

v c
'^

Ett gasformigt ämne borde således i ett tomt rum ej sprida sig

oändligt, utan antaga en täthet, hvilken hos olika gasformiga ämnen skulle

förhålla sig som Ijevde polensen af deras molekylar-vigter.

Redan Woli aston antog, alt jordens luftkrets skulle hafva en

gräns och ej småningom förtunnas i oändlighet Detta förklarade han

likväl ej derigenom, alt molekylernas egen tilldragande kraft skulle hafva

fått öfverhand öfver den frånstötande, utan genom antagandet, att luftens

vigt slutligen hindrade dess vidare utvidgning.

Emedan volumen af ett ämne förändras vid förändrad fri värme,

så är c tydligen beroende af temperaturen (t). Gasemas egenskap att

under constant tryck utvidga sig likformigt vid tilltagande temperatur, tyc-

kes utvisa, att denna funktion är af formen:

c O + «O-
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Man skulle ueinligeu i detta fall, om v' betecknar voliimen vid

temperaturen t, v voUunen vid teinperattireu O ", erhålla :

ir —H c (14- «O m c u "1 1Ä- —"TÇ z = 2— —
~i

—
' ocn således, om man

v Î

ej gör afseende pä termerna T^ '^^ê^''

Lemnar man deremot ej bort dessa termer, så fêr man:

— = 1 +/i/+ -ri-T— ~r^)'

Ifall således ofvan anförda antagande vore riktigt, nemligen alt c är

en linear funktion af temperaturen t, så skulle gaserna: l:o ej utvidga

sig likformigt och således de af en gasthermometer utvisade värme-grader

ej fullkomligt motsvara de verkliga temperatur-förändringarna : 2:o gaser-

nas utvidgningscoefficient för ökad temperatur något förändras från en gas

till en annan.

Denna sednare omständighet är redan längesedan genom försök

ådagalagd. Hvad den förra åter beträffar, så betraktar mun vanligen gaser-

nas utvidgning för fullkomligt constant, och anser äfven derföre de grader,

som en gasthermometer utvisar, fullkomligt raotsVara de verkliga föränd-

ringarna i temperaturen.

Om den frånstötande kraften äfven vid fasta och flytande ämnen skulle

vara en linear funktion af temperaturen, så skulle man, då de ej samman-

tryckas af något yttre tryck, Iiafva:

tu r = c (I -{ n t)
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Sâvcîl hos gaser, som fasta och flytande ämnen, beror c troligen ej

allenast af det fria värmet, utan äfven af andra värme-förhållanden, hvilka

förändras vid förändrad fri värme, och ofvaiistående formler uttrycka så-

ledes ej alldeles fullständigt de af förändrade temperaturer åstadkomna för-

ändringar i volumen.

Fasta och flytande ämnen förändra sin volum vid förändradt tryck.

Kallar man det förhållande, som äger rum emellan den förändring det

yttre trycket lidit och den deraf beroende volum-förändringen (reducerad

till volum = 1), sammantrjchnings-coejficient, så blir den naturligtvis:

_ dv _ dri _ ^ ^*" _ 3
.

r* 3r2
~ vdK ~ T3dK ~ r ' d/C ~ r 3 c — 2rm ^- ~~m

Sammantrycknings-coefficienten hos olika ämnen borde således för-

hålla sig omvändt som molekylär-vigten och direkte som kubikroten af mo-

lekylar-volumen. Kallar man t. ex. vattnets sammantrycknings-coefficient

jU, qvlcksilfvrets ,ii' så erhåller man enligt ofvanstaende theori:

/i : u = 1 : 0,079 . Regnault erhöll i medeltal

iU. : ,a' = 1 : 0,on.

Dessa tal öfverensstämma så noga man af så svårt bestämbara stor-

heter kan fordra.
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II. Theoreiisk beräkning affasta oorganiska

föreningars egetUtiga vigtei:

Redan liliige hafva utmarkta kemister, såsom Schröder, Kopp,

Filliol, Joule o. Playfair, m. fl. sysselsatt sig med att iittorsUa det

sammanhålla, som äger rum emellan ett sammansatt ämnes egenlliga vigt

och egentliga vigten af dess beståndsdelar. Vid dessa beräkningar hafva

de alllid infört begi'eppet af molekylär- (atom-, eqvivaleiil-) volumer och

sökt alt af de enkla ämnenas molekylar-volumer beräkna sig till molekylar-

volumerna af ett sammansatl ämne, och delta torde vara orsaken, att de resultaler,

till hvilka man hittills kommit, ej motsvarat, hvad man haft skäl att förvänta

sig. Storleken af såväl enkla som sammansatta ämnens molekylar-volumer,

måste nemligen hufvudsakligast bero på förhållandet emellan den tilldra-

gande och frånstötande kraft, som tillkommer hvarje molekjl. I och med

delsamma, som man lyckats utforska del förhållande, som eger rum emel-

lan ett sammansatl ämnes och dess delars molekylar-krafter, är också

uppgiften alt theoretiskt beräkna sig till sammansatta ämnens egentliga vig-

ter åtminstone till sin hufvudsakligasle del löst, och del är ganska saniio-

likl, att den funktion, som uttrycker detta förhållande, måste vara vida min-

dre invecklad, än den, som framställer förhållandet emellan elt samman-

satt ämnes och dess beståndsdelars molekylar-volumer.

Erfarenheten har visat, att lika kemiskt sammansatta ämnen, hvilka

kristallisera 1 olika kristallformer, hafva olika egentliga vigler. Man limier

äfven ganska lätt, att ej allenast molekylernas afslånd ifrån hvarandra, utan

Sfven den ordning, i hvilken de äro lägrade emot hvarandra, d. v, s äm-
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nels kristallform, måste halva iullyUuule pa den egentl'ga vigten. Sålänge

lagariie för detta förhällaiide ej uro k;inda, 'Av Tifvea eii fullkomligt iiog-

graiiii theoretlsk beräkning af ett ämnes täthet icke möjlig. Vid de be-

räkningar, som här iiedanföre anföras, har intet afseende bllfvit gjort på

kristallformen, och de äro derföre i allmänhet behäftade med det, meren-

dels föga betydande fel, som denna maktlåtenhet kan förorsaka.

Antager man, att vid ett sammansatt ämne de olika molekylerna,

hvaraf ämnet beslår, lägra sig omedelbart vid hvarandra och bilda en uy,

sammansatt molekyl, så fimier man genast, att denna sam.mansatta mole-

kyls tilldragande kraft eller massa måste utgöra suraman af dess delars

tilldragande krafter (massor). Deremot är det mindre tydligt, i hvilket

förhållande den frånstötande kraften hos en sammansatt molekyl står till sam-

ma kraft hos dess beståndsdelar.

Otti M, F, S och C beteckna massan (molekylär-vigten), molekylär-volu-

men, egentliga vigten och frånstötande kraften påafståndet 1, hos den samman-

satta molekylen, m, v, s, c . . . in\ v , a', c . . . , ///. m. motsvarande storheter

hos delarnas molekyler, så tyckes detta förhållande uttryckas genom eqvationen:

_£_ _ s u
""

4.
'''

L
3/- — 17= t^ 3,,-, "T 3/-, -1- • • • •

Men om man ej gör afseende på det yttre trycket, hvilket hos fa-

sta och flytande kroppar ej har något märkbart inflytande på tätheten, så

fêr man af eqvationen:

A- — ,2 ri

c = /. M= g.1

och således ;

c=—r- c=-^-r'in. ni.
SS ' SI

M JJ} _\ It -I- i" -1-

6} Jj « T SI
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Medelst denna eqvatioii kan mau läif, under iakllagande af åtskilliaa

omständigheter, lör hvilka nedauföre skall ledogöras, beräkna sig lill iS, om
nian känner //;, /»', iu'\ .... *, .v', a" ....

Man finner att 6'i denna likhet blott beror at det relativa, ej af det ab-

soluta antalet af ett ämnes molekyler, så att man skulle erhålla samma egentliga

vigt, antingen man skrifver den stökiometriska formeln, t. ex. R" Q ""

eller R '" Qrf"". Det första antagandet skulle för bestämmande af S gifva

likheten:

det sednare ;

M m , m
os s^ s 'S

a M mil am'

ZT~— ~i
—r T-r +

o T .9 T 8 1

Den frånstötande kraften (P, p, j)') på ytan af en molekyl *)

under förutsättning, alt alla molekyler äga samma täthet, lika med :

)}- — - -— =r /• - V>' = —T— ' Man fiu- således : —, ~ ~r - p rn ^,
' ni "^ A T m 1 à' 1

P M^i = p m ä -{- // m' 3 + ;/' ///' 3 4-

Den frânstolande kraften pâytan af en saniiuansatL molekyl, gän-

gar sciinma molekylsyta ( 7k/l) ar således lika med summan af mot-

svarande storheter hus delarnas molekyler, eller, såsom man äfven

kunde säga: hela den frånstötande kraften på ytan af en satnmansait mo-

lekyl dr lika med summan af motsvarande storheter hos delarnas mo-

lekyler, Ofvanstående formel äger således en ganska antaglig theoretisk grund.

Af likheten p — —p- ser man, att om /-/ molekyler af ett ämne skulle

*) Oidel molekyl läges här nalmligtvis i en annan bemärkelse, än den som mau lasier

dervid, d?i man lalai- om molokjlar-volnujer.

39
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Itigrn sig lillsanimaiis och bilda en ny luoIeUyl, med bibehållande af samma

IVånslölande kralt \m ylan af molekylen som förut, sS blefve den nya

egentliga vigt, som ilinnet skulle antaga, lika med aX S. I sjelfva ver-

ket finner man, alt ett ilmne uppträder, dels i sina förbindningar, dels i

sitt fria tillstånd, med olika egentliga vigler. Delta sker dock, sa l/itige

man ej gör afseende pa de förändringar i t/ilhelen, sou) olika kri.siaJlfor-

mer åstadkomma, i alldeles enkla förhållanden. Ganska lydliffîl bevis här-

på lämna, t. ex. kalium, aluminium och magnesium samt kali-, lerjord

och magnesia-salter, kopparoxid och kopparoxidul, molybdänsyra och molyb-

dänoxid, grafit och diamant, m. m.

Shuligen förändras den frånstötande krafleji betydligt vid öfvergång

ifrån fast till flytande, och äniui mera vid öfvergång ifrån flytande till aas-

formigt aggregalions- tillstånd.

Med iakttagande af dessa omständigheter, kan man lätt beräkna sia

till de egentliga viglerna af sammansatta ämnen. Detta går isynnerhet

ganska vigt, om man på förhand för de enkla ämnena och de modilika-

tiuner, med hvilka de uppträda i sina förbindningar, beräknar slorlieten

Vid förbindningar I fast aggregationsform har man för de allmän-

nast förekommande enkla änmen:

Syre. O: ni=i,ooo. r/ :r- 0,740 flheor. beräkn.).

f^alc^. Il: /» = 0,125; y =^0,418 (Iheui'. beräkn.).

Vattnet uppträder på ganska olika sätt i kemiska förbindmn-
gar. Dels spelar det rolen af syra eller bas, dels uppträder det s„m.

krislallvallen. I det förra fallet torde ofvananförda af isens e.Hn.li..a^6^'""f,<
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vii»! luiiledda v/irtle lur </ böi'a anlngas. Kristall vattnet tyckes dereinnl ingå

i lörbindningar med egentliga viglen 1, ocli man sknlle således hafva för:

H (susom Krislalivatlen): //'=l,i25; '^ — U <7 = 1,i23.

Qoäfvr. N : //( = 1,75; (/=1,88 (theor. berakn.),

Svafvcl. S: /» = 2,ooo; « = 2,000; ^=l,rj88.

Fosjor P: /»=3,92; .f=',830; '/ = 3,205.

Chlor. Cl : III = 4,435; Ä = 1 ,333; </ = 4,029.

Elunn della vaide för </ egenlligen eili°dlils för (lylande chlor, och

således slr;'ingl tagel ej torde vara giltigt för fasta chior-loibindningar, s;i

skiljer det sig dock föga från det genom beräkning erhållna.

Fluor. Fl: /" = 2,354; </= 1,683 (theoi-. beWikn.}.

Kol. C : III = (J,75.

Ca : s = 1,75; 7 = 0,G22.

C|3 :
ä' = 3,5; <7 = 0,4!)4.

Kolet npptriider, såväl såsom enkelt ämne som i sina föibindningar,

under tvenne olika former, såsom Cß i diamant, arragonil, witheril, stron-

tianit, m. m. såsom C« i de llesta öfriga kolsyrade jimnen.

Ki-sel. iSi : m = 2,668; a' = 2,494; "7 = 1 ,9b8.

Kalium. Ka : m ~ 4,893.

Ka a : s — 0,863; rj = 5,133.

Kciß : s - .v X^; </ = 4,o7.>.

Kay : ,s" = s X 3; </
- 3,501.

Natrium. Na : ni = 2,897.

Naa : s = 0,9-j; </ = 2,925.

Naß : a' = *X 2; 7 = 2,.'j2i.

Nay .-
*" = «X 3; 7 - 2,fl2(,
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Barium. Ba : in — 8,56s.

Büa : s = 2,739 (theor. bernkn.); cj = 6,127.

Bnß:s=sy<o. 5, = 4,862.

Bcty : s" = sy< 3; q = 4,248.

Stru7itiuin. Sr : in = 5,460.

5"/-« .« = 2,319 (theor. berakii.); y = 4,,2-,.

Sr^ :s=sX2:c/ = 3,J7'4.

.Sr;../'-*x3,-5r = 2,86o.

Calcium. Ca : in = 2,50.

Can : s = 1,846 (iheor. beWikii.); y = 2,037.

Caß : s' = s-X_2; q - 1,6 17.

Cay .,?" = *>< 3; q -
1,4,3

Magnesium. Mg : m — 1,50.

i^/^„.-Ä= 1,743. 5^= 1,Q45.

;>/-;. .- / = *X .3; q = 0,864.

Aluminium. AI : ni = 3,4i8

A/« : .s = 2,670; q - 2,464.

A/^ ••
*' = 6 X 2; y =1,956.

A/j' .-«"rriXS; y= 1,708.

Beryllium. Bf . /;/ =r 1,743

Be« ; * = 2,100; 7-1,360.

^e^:s =sy<2; <? = 1,08«.

Be,. .-.*"=:*X 3; q = 0,943.

Alla dessa •imnen (kalium-beiylliutn) ing?, i de /lesla af sina (VI,-

bindningar med en 2 eller 3 gSngor siörre egentlig vigt, /in den, med
hvilken de uppiWlda i sitt fria tillstånd.

Mangan. Mn : m ^ 3,449; « = 7,o5('0 ; q = \ ,7^5,.
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./c/v? jp'fi' ; ;h = 3,50-

Fea : s = 7,844; «7 = 1,762.

Feij : ,v' = .sX3; </ = 1,2Q|.

Kobolt. Co : in = 3^,086.

Cl)a : s -• 8,538; V = 1 >803.

Coß : .v = sX 3; y = 1 ,250.

Egentliga vigleii af melallisk mangan uppgifves ganska olika. De

flesta mangan-förbinclningar iiro likväl lallare än analoga törbindningar af

jern, och manganels egentliga vigt toicle äfven derföre vara lättare än Jer-

iiets. Ännu mycket mera variera Vippglfterna i afseende å nickeln och

chromet, så att jag helt och hållet nödgats bortlemna beräkningar utaf

egentliga vigter af föreningar, i hvilka dessa' ämnen ingå. I pyrit, arse-

nikkis och kobolkis samt kanske i allmänhet uti föreningar af formen QS^

uppträder jernet och kobolten under formen Feß, Cog. Detta är deremot

tydligen ej fallet med manganet i hauerilen (^Mri S^), såsom ett jenuifö-

rande af detta ämnes egentliga vigt (3,54) med egentliga vigten af pyrit

(5,0) lätt utvisar. Isotnorfa ämw^n tyckas således uppträda med olika

modifikationer uti analoga furbindningar, utan att dessas isoinorß stores-

Zink. Zn : in = 4,(;66; « ~ 6,915; f/ - 2,134.

Tenn. Sn : in — 7,353; s — 7,2!)(i; q — 3,799.

Titan. ï"/' .'« = 3,015; « = 5,2S0' 7=I,73i.

/Folfraiu. IF : in = I 1,83.

T-Fu-.S- ,v';2; </ = 5,-63.

fr^: .s' = I 7,30; q — 4,574.

Molybdän. Mo : m — 5,753.

Maa s = y . 9; q = 3,541.

Moß.- s = S,6üO; q = -,810.
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Uli wolfram- och inolybdaiisyra tifvensoni wolfram och molybdän-

syrade saher uppträda dessa äinneii med sina lättare modifikalioiier Moa, fi^u-

Jracnik. As : m - 9,376; * = 5,96; y = 5, ni.

Aiitiiiion, i.% ; 77( = 1 6,130; « = 6,701; y — 8,556.

Wianmth. Bi : m = 13,ooo; * = 9,799; q = 6,075.

B/y. Pb : >n - 1 2,95.

Pba •• = * = .i'X I; q = 6,335.

Pb^: ,s' = 11,39; q - 5,756.

Koppar. Cu : ni — 3,962.

C«„ ; « - /X 1; «7-2,119.

Cuß : s = 8,721; q = 1 ,925.

Silfvcr. Ag : m — 1 3,50.

^ga. • 'S = «'X |; <7 = 6>630.

^Â'jS
•' «' = 10,554; q - 6.154.

Uti de af mig undersökta bly- och silfver-föreningar uppträda dessa

ämnen merendels inider formen Pba, Aga.

Följantle exempel visa, huru man medelst ofvananförda storheter

beräknar sig till egentliga vigterna af sammansatta ämnen.

LieAvrit (fc* Si + 3 (| Fe + » Ca) ^Si) bestSr af:

tn q
27 molekyler (3 . . 27,oon • • 1 9,98o

4 » Si . . 10,672 . . 7,872

10 » Fe,« . . 35,000 . • 17,620

3 » Caj3 . 7,:-,o(> • • 4,851

80,172 50,323.

Lg. 80,172 - Ig. 50,S23-0,M225=^^='4^

ö = 4,044.



Berdi-nig af sammansatta ämnens egentliga vigler.

VYag.ierlt (Mg' P + Mg Fl) bestar af:

rn q

8 molekyler O . • 8,000 • • 5,920

4 » Mg„ . • 0,000 . . 3,456

1 ^' i* . . 3,920 . • 3,205

t s> Fl . . ^,354 • • 1.083

20,074 14,264.

Ig. -'0,274 - Ig. 14,2(,4 -0,15070 -
j
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0,4.0810 _ Ig. S

S =2,871.

Brochautil (Cii S + 3 Cu II) beslår al":
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Beräk. lakttagii».

Bnicit MgU 2,261 2,3 ... l',4')(Fe, Mu).

Diaspor AI H 3,262 3,3o . . 3,^3 (Fe, öij.

Gölhil Fe ii 4,189 4, 12... 4,37.

Limnll Fe^lP 3,8i3 ^,i....S,u5.

Hydrargillil ÄlH^ 2,3i6 2,34 ... 2,3,7 (P).

2,424 2,623 Karsten.

2,477 2,462 Kopp; 2,631 Karsten*

2,900 2,85 • • . 3,05.

3,702 3,85 • . . 4,00-

4,543 4,35 . • • 4,50.

0,220 6,26 • • • 6,30-

5,309 5,,34i Karsten 5,4io Filhol.

3,645 3,572 Karsten.

2,661 2,628 FilhoL

3,419 3,400 Filhol.

ßrochantil Cu S + 3 Cn II 3,892 3,87 • • • 3,997.

Svafvelsyr. manganoxiclulMnS +4H 2,127 2,o9i Kopp.

» natrou Na S +10 H 1,444 l,48i.

» zinkoxid ZnS+7H 1,872 1,9... 2,i.

jernoxidnl FeS + 7H 1,838 l,s...l,9.

kopparoxid CuS+5ll 2,13;) 1,9... 2,30

Svafvelsyr



Herdhiiiig af sainniansalla dmneiix egentliga uigler. 3U7

Heräkn. Iakttagna:

Svafvelsyr. talkjord
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Kolsyrad baryt

» strontian

Alslonit

Tiiplit

Wavellit

Rakoxen

Kraurlt

Beräkn, Iakttagna:

ßa C 4,298 4,2 .. . 4,4.

Sr C 3,639 3,59 • • • 3,63.

Ca c + Ba c 3,792 3,65 • • 3,7o-

Ca^, Cu^, Fe„, Alj,:

(Fe + Mn)*P 3,935 3,6 . . . 3,8 (Ca).

ÄPP--+12H 2,i6s 2,3...2,5(Fe, Fl).

Fe^P+12H 2,353 2,3 ...2,4.

2 Fe ='P+ 5 H 3,359 3,3 . . . 3,55.

Haldltigerit Ca' As 4- 4 H 2,929 2,» . . . 2,9.

Pharmakolit Ca'Äs+6H 2,646 2,6 . . . 2,8.

(io^ Ås + 8 II 3,164 2,9 .. . 3,t (Fe, Ca).

Fe As + 4 H 3,44s 3,2 .. . 3,3.

Fe'ÀsH12H 3,311 2,9 . . . 3,0 CP).

C«, Cu^, (i förening med syra), Cuo (iför. med H) (?):

Malachit Cii C + Cn H 3,877 3,6 ... • 4,o.

Erytrin

Skorodit

Pharmakosiderit

Azurit

Libelhenit

Olivenit

2 Cu C +CuII 3,S33 3,76G . . . 3,831.

Cu^P + CuH 3,713 3,6 .. . 3,8.

Cu^ Äs + Cu H 4,59«. 4,1 ... 4,38 (P).
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Beräkn. Iakttagna:

Ivlinolvlas Cu^As+SCiiil 4,439 4,i,s . . . 4,36.

Euchroit Cu ' Äs + Ca 11+ 6H 3,39 1 3,35 • • • 3,45.

Kaj,, Nay, Ca^, Ba^, Sr^, Pb„, Ag„:

Salpetersyr. kali Ka N 2,095 2,065 Kopp, 2,iüi Kasten.

» nalroii Na M 2,o7i 2,226 Karsten,

»kalk CaN 2,154 2,240 Filhol.

» baryt Ba N 3,io8 3, 185 Karsten; 3,2oo Filhol.

» strontiau SrN 2,6io 2,857 Filhol; 2,8io Karsten.

» blyoxid Pb N 4,377 4,4oo Karsten.

» sllfveroxid AgN 4,419 4,355 Karsten.

Al^, Fe«:

Spinell MgÄl 3,673 I

Pleonast Fe Al 4,370 )
^'"^ "• "*'*"

Gahnit ZnAl 4,322 '

Alj,, Fe«, Ca^,:

Talk 5 Mg Si *) + Mg ir- 2,669 2,69 . . . 2,80.

Pikrophyll 2MgSi+MgH, 2,516 2,73 (Fe 6,86 pre).

Marmolit Mg " 'Si=+ 2 MgH "
2,447 2,44 ... 2,47.

Serpentin Mg'Si'+6H 2,522 2,5 . . . 2,7.

*) Såsom redan i en föregående not blifvit anmäi-kt, är q H viii alla silikater antaget

= 1,158.



Keräkn



2,500
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Beräkn. Iakttagna:

Heteromorphit Pb'' öb 5,67i 5,67 • • 5,9.

Jamesoiilt rb' öb" 5,524 5,5 ... 5,7.

Plaaionit Pb''Öb^ 5,46i 5,4.O

Ziiikenit Pb Öb 5,si8 5,3 ... 5,35.

Skleroklas Pb^As 5,ii6 5,39 ...5,55.

Miargyrit Ag Sb 5,333 5,3 ... 5,4.

///

Pyrargyrit Ag^ Sb 5,903 5,75 • • • 5,85.

Proustit Ag* As 5,713 5,5 . . • 5,6.

///

Melan glans Ag' Sb 6,212 6,2 ... 6,3.

Wolfsbergit €u Sb 4,692 4,748.

Towanit 4111 Fe 4,285 4,i ... 4,s.

Fe(3, Fe«, Coji, Coa, Ag^:

Svafvelkis Fe 4,962 4,9 ... 5,i (Pyrit);

4,65 • • • 4,9 (Markasit).

Arsetiikkis Fe + Fe As 5,8i7 6,0 ... 6,j.

Roboltglaiis Co + Co As 6,029 6,0 ... 6,1.

Smal till Co As 6,570 6,j ... 6,6.

Skullerudit Co As" + Co As 6,991 6,74 . . . 6,84.

Diskrasit Ag* Sb 9,449 9,4 ... 9,8.

Ray, Naj-:

Svafvel-kaliuin Ka 2,399 2,ijo Filhol.
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bvafvel-natrium Na

» tenn Sn

y> » on

» mangan Mn

Hauerit Ma

^/. E. ISüHÜENüKlÖLD

Berakn. lakttasriia:

^,484 2,471 i'illiol.

4,326 4,425 Boullay; 4,6oo Karsl.

5,254 5,267 BoLillay; 4,852 Karst.

4,164 4,000 Mohs.

3,357 3,463.

Kaj-, Na;-, Ba;', Caj-, 8i>, Ag^', Pb^, Fe«:

Chloi'-kalium Ka Cl

» natrium Na Cl

» bariuin Ba Cl

» strontium Sr Cl

» calcium Ca Cl

» silfver Ag Cl

» bly Pb Cl

» jern Fe Cl

1,856 1,945 Kopp; 1,915 Karsten.

1,774 2,078 Karsten; 2,240 Filhol.

3,877 3,860 Boullay; 3,704 Karst.

2,963 2,960 Filhol; 2,8o3 Karsten.

2,070 2,040 Karsten; 2,24 Filhol.

5,463 5,501 Karstea.

5,608 5,541 Joule och Play fair;

2,573 2,528 Filhol.

Is

Kali

Na troa

Baryt

Strontian

Talkjord

Lerjord

H

Kay

Nay

Sr^

Al

0,9169 0,916 Bruaner.

2,572 2,656 Karsten.

2,791 2,803 Karstea.

4,982 5,456 Filhol; 4,732 Karsten.

4,168 4,611 Filhol; 3,932 Karstea.

3,786 3,75 (Periklas).

4,362 4,0 .. . 4,31.
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Bcriikii. Iakttagna.

Matigaiioxid Mii 4,924 4,8 ... 4,9 (Brauuit).

Mangausuperoxid Mii 4,589 4,7 ... 5,0.

5,277 5,2 . . . 5,25 (Jernglans).

5,64.? 5,600 Boullay,

5,477 5,43 . . . 5,53 (Spartalit).

<3,455 0,401 • . . 6,43.

5,761 5,751 Karsten.

3,1*10 3,s26 (Aiiatas).

«j,!!! 6,120 Berzelius; 7,i4o Rarst.

3,013 3,460 Karslen; .3,49 Otto.

5,914 5,G06 Berzelius.

5,59,'j 5,c66 (Valentinit).

'''5295 8,173 Karsten;

8,449 Royer & Dumas.

4,256 4,250 Filhol; 3,734 Karsten.

Slutligen skall jag ännu för fullständighetens skuld omnämna några

af mig beri'lknade egentliga vigter, livilka ej på ett tillfredsställande sätt öf-

verensstämma med de iakttagna, eller eljest förete några ovanliga förhål-

landen:

Svafvelsyr. jernoxldul Fe S 3,495 2,841 Filhol (tydl. för liten).

Bronzit (I Mg + i Fe)^ Si^ 2,798 3,o . . . 3,5.

41

Jernoxid
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BeräUii. Iakttagna.

Akmit Nay Si + Fe Si^ 3,132 ^,43 . . . 3,53 (Ti).

Cordierit Mg^ Si^ + 3 Äl^ Si 2,98i 2,ö ... 2,- (H).

Cronstedtil Fe' Si + Fe H'C;) . 8,922 3,3 ... 3,4 (Mg 5,i pre).

Thuringit 3 Fe' Si + Fe^Si + 9 II 3,546 3,i 5 . . . 3,i6.

Baryt-hydrat Ba« H -f 8 H l,54s J,b56 Filliol.

Sti-ontian-hydrat Sr« H + 8 H 1,345 1,296 Filhol.

BaH, SrH, ZiiH, Jivilka bilda ett ytterst lliit iördeladt pulver, och

hvilkas egentliga vigter derföve» knappast torde vara tillförlitliga.

Åtskilliga ämnen, hvilka innehålla mycket kristallvalten och vid hvilka

den beräknade egentliga vigten erhålles något lör liten:

Fosforsyr. natron f2 Na, H/P + 24H 1,347 1,525 Joule o. Playfair.

» Na'P + 24H 1,435 1,622 Joule o. Playf.

Arseniksyr. natron (2 Na, \\f As + 24 Ii 1,050 1,736 Joule o. Playf.

y> Na 'As +24 H 1,733 l,so4 Joule o. Playf.

Pyrofosfors. natr. Na' P + 10 H l,t,,7 1,836 Joule o. Playf.

Rali-alun Ka S + Al S ' + 24 H 1,504 1,724 Kopp.

Natrou-alun Na S + Al S' + 24 H 1 ,607 1 ,6 ... 1 ,88-

En mängd, isynnerhet sådana oxider, suUureter och oxysulfureter,

hvilkas egentliga vigter blifvit bestämda pä ett alltför fint fördeladt material.

Genomsår man ofvananförda öfversiot öfver de beräknade och iakt-

tagna egentliga vigterna af fasta oorganiska föreningar, så finner man, att
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eii sloi del al' dem erhulles medelst ett oaiiska enkelt och natiirenlipt be-

Wikniiigssatt, men alt man äter, för alt erhålla andra, nödgas använda allt-

för invecklade reduktionstai, att dessa skulle knima vara grundade på en

naturlag. Det enkla s;ill, hvarpå, sSsom i följande afdelning visas, flytande

organiska föreningars egentliga vigtei-, pä grund af ofvanstaendc principer,

låta beräkna !-ig, kunde gilva anledning att uppkasta frågan: skulle äfven

vid oorganiska föreningar de mera invecklade reduktionerna kunna und-

vikas, genom att skrifva deras formler enligt samma princip, som af Ger-

hard m, fl. blifvit använd för organiska föreningar? De reduktioner, som

förekomma vid ofvananförda beräkningar af oorganiska föreningars egent-

liga vigter, äro i alla fall ojemnförligt färre och eidvlare än de, som t. ex.

Schröder använder. Här antages nemligen blott, att ettämne ingår med

1, 2, 3, I eller
|

gångor så stor egentlig vigt i sina förbindningar, som

detsamma har i sitt fria tillstånd. Schröder deremot multiplicerar vid

sina beräkningar de enkla ämnenas molekylar-volumer med lalen 2, 3, 4,

c. 1 3. 1 2 4 8. ? 5 9. 3 4 6. 5. 8. 8 *\
"^J Ï» '2' 3' 3' Zi '3' 3» 4' 3' o' o' d' 6' 9' To ^'

) H. ScJiiöder: Allgemeine ßegrüiuhmg der Voliinicnliieoiie: Foggeud. Ami. ß. L.

p. 553 (1840).
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IBI. T/ieoretisk beräkning af flytände orgn~
niska föreningars egentliga vigter.

Utgående frän samma princip, som ofvanföre blifvit följd, neniligen

att hela den frånstötande Icroften på ytan af en aannnansatt molekyl

är lika med summan af motsvarande storheter hos dess delars mole-

kyler, eller

M m , m mä=T+Tr+— + ...

kan man afven beräkna egentliga vigterna af flytande organiska förenin-

gar. Genom att här, vid betraktande af de olika ämnenas theoretiska sam-

mansiittning, följa Gerhards typtlieori, kunna de många, till en del ganska

vilkorliga reduktioner, som man nödgas begagna vid beräkningen af fasta

ämnens egentliga vigter, helt och hållet undvikas. Man måste blott, i lik-

het med hvad som äfven H. Kopp, vid sina utmärkta undersökningar af

vätskors fysikaliska egenskaper, visat äga rum i afseende å volumen, an-

taga, att ett enkelt ämne har en olika fiånstötande kralt, om det ingår uti radi-

kalen eller står utom densamma, och stundom äfven en olika i de olika typenia.

Sålunda skulle man vid O" temperatur hafva:

CjC^) qH qO qN qS qCl qBr ql

I radikalen 0,648 0,291 0,858 1,665 1,650 3,6oi 'i,925.

I typ. 11
(
O2 0,078 1,022.

Hl

I typ. Hl H Im. m. 0,743 ^M'à /',865 11,472.

H i
' CI I

0,291 1,665.

0,291 1,913.

*) Tili grund lör beiäkiiandet al" dessa tal äi-o ineiendels H. Kopps talrika och nog-
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inH -
0,125; mC = 0,750; '"O = 1,00? mN = 1,750; tnS = 2,000;

rnCl = 4,435; "'-S'" = 10,000; nil = 15,860.

Pä grund af eqvatiouen ^j
~

^^
"^

,1
"^

;-i
-r • • • eller

Ç — „ -|- y' -f y" -f . . . kan man medelst dessa qvanliteter beräkna egentliga

vigten, t. ex. af:

Acetaldehyd C4 H3 O2
j ^^^f^^^^^^ ^f .

m q

4 molek. C 3,000 2,592.

3 molek. H (i radikalen) 0,873.

} 0,500

1 molek. H (i typen ! 0,743.

2 molek. O (i radikalen) 2,ooo 1,716.

5,500 5,929.

„ f 5,500 *N' o5 = ( J
= 0,7983.

V 5,929 ^

Ättiksyra C4 H3 O2 I q^
j^^^^o^^j^

^^ .

m (j

4 molek. C 3,noo ^,592.

3 molek. H (i radikalen) J 0,873.

; 0,500

1 molek. H (i typen)
) 0,o78-

2 molek. O (i typen) i 1,716.

4,009

2 molek. O (i typen) | 2,044.

7,50 7,303.

/" ",50 V
V, 7,303 y

granna bestämningar af egentliga vigter lagda. De äro beräknade ifrån de organiska

iöreningarnes egentliga vigter, j^ia« något afseende på tätheten af de oorganiska för-

eningar, huilka bilda sjeljua typerna. Såsom man lätt finner kunna dessa värden
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På samma sätt aro nedauanröida egentliga vigler al llytaiide oi-

ganiska föreningar beräknade:

Beräknade Iakttagna •):

för O" temp.

Methylalkohol Cj H3 1 O2 O,sioo 0,si3s . . . 0,8207 C^'j-

II f

Aethylalkohol C4 H5 (Oa 0,8098 0,8056 • • 0,si5i (0°).

II f

Butylalkohol Cg Hg
^
O2 0,8o96 0,8032 (1Ö",5) Wurlz.

H (

Amylalkohol C10H11IO2 0,8095 0,8248 ... 0,8297 (0°).

H (

Caprylalkohol Cie HnjOa 0,8094 0,792 Wills; 0,823 (17°).

H j

BenzylalkoUol Cu II7
)
O2 l,062i 1,0628 (0°) Kopp.

H

för de i organiska foreningai- ingående enkla ämnens frånstötande krafter, icke öfver-

ensstämma med motsvarande tal i loiegâende aldehiiiig, dels tilliolje af det olika ag-

gregations-tillstândet af de i dessa afdelningar beliandlade ämnen, dels tillfolje al den

alldeles olika stokiometriska llieori, hvilken ligger lill grund för betraktandet af oor-

ganiska ocli organiska föreningars sammansättning.

°) ßeklagligen liar jag ej alltid varit i tilllälle att direkte anföra dessa egentliga vigter

ur de alliandlingar, hvarest de först blifvit meddelade, utan ofta nödgals taga dem

ilrån större kemiska handböcker, i hvilka iakttagarens namn stundom ej varit ut-

satt. Större delen har jag dock erhållit ifrån H. Kopps i Pogg, Ann. och Aim.

der Chem. und Pharm, oflentliggjorda talrika bestämningar af vätskors egentli-

ga vigter, m, m. äfvensom samma naturforskares i Ann. der Chem. und Pharm,

tryckta ^'Beiträge zur Slöchiometrie der physikalischen Eigenschaften chemischer

Verbindungen" (tili och med ß. XXIV. H. 1. Okt. 1856). 1 stallet lör de direkta

iakttagelserna vid en variabel temperatur, har jag, lör lättare jemlörelses skuld, sâ-

snart det varit möjligt, anlört de tal, som H. Kopp erhållit genom att reduceia

dem till 0°
, och stundom har jag blott anfört de närmaste gränsorna, emellan hvil-

ka dessa till 0° reducerade, ai H. Kop)) anlörda egentliga vigter ligga,



Myrsyra

Ättiksyra

Proplonsyra

Smörsyra

\ aleriansyra

Beräkning af snmmnnsatla ämnens egentliga vigter. 32t

Beräknade Iakttagna:

för 0° tenijj.

Ca H O2 ]02 1,1907 1,2227 (O") Kopp ; 1,1051

„ \ (0°) Fraukenheim.

C4H3O2IO2 1,0831 1,0801 (O") Kopp.

H i

Ce II5 O2 ^02 1,0227 1,0161 (0°) Kopp.

H <

Cg H7 02)02 0,9840 0,9886 (0°) Kopp;

H } 0,9775 . . . 0,9906 (O").

CiO H9 O2 102 0,9573 0,9555 (0°) Kopp;

H ' 0,9490 . . . 0,9560 (0°).

Methyl-salicylsyra Cie H7 O4 ]0j l,i842 1,1969 (0°) Kopp.

H i

Âltlksyreanhydrld

Smörsyreanliydrid

Valeriansyreau-

hydrid

Oenaiithylsyrean-

hydrid

Oenaiithyl-benzoë-

syreaiihydrid

Benzoë-cuminsyre-

anhydrid

C4 H3 O2 jOi 1,0856

C4 H3 O2 ^

Cg H7 0> I O2 0,9750

Cs H7 O2 I

Cio Hr) O2
y
O2 0,9172

Cio H9 O2 i

Cl4 Hl3 O2 |02 0,9127

C,4 His O2 j

Cu H|3 O2 1O2 1,0413

C,4 H5 O2 1

Ci4 H5 Oo \ O2 1,1298

C20 Hn O2 1

1,0969 (O") Kopp.

0,978 (12°,5) Gerhard.

0,934 (15") Chiozza.

0,92 (ir)Claiozza o.

Malerba.

1,043 Chiozza o.

Malerba.

1,115 (23") Gerhard.
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Beräknade Iakttagna:

för O" temp.

Myrsyrad methyl C2 H O2
|
O2 0,9930 0,9934 (0°) Kopp.

C2 H3 )

» aethyl C2 H O2 I O2 0,9547 0,9447 (O") Kopp.

C4H5Î

» amyl Ca H O2 )02 0,8983 0,s996 (0°) DellFs; 0,8945

Cio Hu
I

(0°) Kopp.

Âttiksyrad methyl C4 H3 O2 ) O2 0,9547 0,9552 (0°) Kopp ; 0,9447

C2 Hs i (O") Dumas.

» SBthyl C4 H3 O2
I

O2 0,9293 0,9105 (0°) Kopp ; 0,9069

C4 115 ( (0°) Pierre.

» butyl C4 H3 O2
I
O2 0,8983 0,9004 (0°) Wurtz.

C8H9)

» amyl C4 H3 O2 IO2 0,s880 0,8837 (0°) Kopp.

C.oHnJ

Propionsyrad-aethyl Ce H5 O2 ) O2 0,9115 0,9231 (0°) Kopp.

C4 H5 I

Smörsyrad methyl Cg H? O2 J O2 0,9115 0,9210(0°) Kopp; 0,9091

C2 H3 I (0°) Kopp.

» aethyl C8 H7 O2 1 O2 0,8983 0,9019 (0°) Pierre ; 0,9041

C4 H5
)

(0''3 Kopp.

Valeriansyrad methyl Cio Hg O2 t O2 0,8983 0,goi5 (6°) Kopp; 0,8960

C2 H3 ) (O") Kopp.

» ; ,
aethyl Cio H9 O2 I O2 0,8880 0,883i (0°) Deltfs; 0,8829

C4 H5 I (0°) Kopp-

» amyl Cio H9 O2 ) O2 0,8679 0,3793 (0°) Kopp.

Cio Hit)
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Beräknade Iakttagna:

för 0° temp.

Beiuoësyrad melliyl Cn H5 O2 102 1,l02ô 1,1026 (O") Kopp.

C2 H3 1

» ffthyl Ci4 H-, O. |02 1,0696 1,0657 (0°) Kopp.

C4 H5 i

» amyl C14 Hj O2 \0> l,oo40 l,oo39 (O") Kopp.

Cio Hii^

Kaiielsyiad methyl Cis H7 O2 |02 1,0^78 1,106 £• K.opp.

C2H3 1

» lethyl C18 H7 O2 IO2 1,0702 1,0656 iß") Kopp.
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Valeraldehyd

Benzaldehyd

Cumylaldehyd

Amylväte

Plienylväte

Tumylväte

Beräknade Iakttagna:

för O" temp.

Cio Hg O2 ") 0,8036 0,8197 (O") Personne; 0,8224

H J (O") Kopp.

Cu H5 O2
\

1,0611 J,0636 (O") Kopp.5O2 )

H )

C20 Hll O2 ") 0,9800 0,9832 (O") Kopp.U2
I

H i

:
H5 I

H '

C20 Hiä i

H I

0,6427 0,6385 (14").Cio Hll)

H f

Cl 2 Hs I 0,9326 0,8991 (0°) Kopp.

0,8782 0,8778 (0°) Kopp,

Butyl

Amyl

Aceton

Cg H9 1

CsHg »

Cio Hiij

Cio Hll
'

C4 H2 (C2 H3 ) O2
(

H (

C4 Ha O2

C2H3

0,7610 0,7135 (O") Kopp *).

0,7705 0,7704 (10") '^)

0,8009 0,siii (O") Liebig; 0,8i44

(0°) Kopp.

0,0597 **)•

*) Egentliga vigterna af dessa begge ämnen lorde knappast vara sS mj'cket olika, som

dessa begge bestäinniijigar forutsäUa.

**) För alt gifva ett exempel iippn den inverkan ett olika sätt alt skrilVa en formel

kan hafva pä den thcoreliska egentliga viglen, har jag beräknat dessa ämnens egent-

liga vigter för de begge olika formler, nian nppställt för dem.
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Biityron Cs IIb (Co H7 ) O2

H

» Cs H? O2
I

0,8814-

CoH?!

Beräknade Iakttagna:

für O" tcnip.

0,8049 0,83 Chancel.

Aethylsulfhydrat

Amylsufhydrat

Melhylsulfuret

Aethylsultiiret

Methyklisulfuret

AelhyldisuUuret

Amyldlsulfuret

C4 H5 I S2 0,8555

ii (

Cio HlllSa 0,8363

H
I

C2 H3 1 S2 0,8555

C2 H3 I

C4 H5
1
S2 0,8406

C4 H5 1

Ol H3 Sa I S2 1,0767

C2 H3 i

C4 H5 Sl> i S2 1,0060

C4 II5 (

Cio Hii S2 I S2 0,9188

C,o Hut

0,8414 (15") Zeise.

0,8523 (0°) Krutzcli;

0,8548 (O") Kopp.

0,8435 (21") Regnault.

0,8440 (O") Regnault;

0,8367 CO") Pierre.

1,0645 (O") Caliours;

1,0636 (O") Pierre.

1,000 (ungefär).

0,918 (18") O. Henry.

Aelliyiamin

Amyiamin

H 1

C4 H5 N 0,7138 0,6964 (8°) Wurtz.
H I

^10 Hii N o,

H !

7579 0,7503 (18")^ WurtZ.
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BerdUnade Iakttagna:

för O" tfPip.

Caprylamin Cie H17, N 0,774, 0,7S6 Sqvire.

H
)

^
I

Anilin C,2 Hs 'N 1,03K9 1,0361 (0°) Kopp.
H

)

CI2 H5 1

Aethylanilin C4H5)N 0,9787 0,954 (18") Hofmann.
H

)

C12 H5
I

Diaethylanilin C4H5/N 0,9456 0,936(18°) Hofmann.
C4H5)

Salpetersyrad methyl C2 H2 (NO4 )) O2 1,1844 1,182 (20°) Dumas o.

H )
Peligot.

» œthyl C4Hâ(N04)l02 J,im 1, 1322 (0°) Kopp.

H I

» amylCio Hio (N04)l02 1,oooq 0,994(10°).

H )

Sapetersyrlig methyl C2 H2 (NO4 )| 0,9524 ungef. 0,991 (15°) Strecker.

H
alhyl C4H4(N04)| 0,93,0 0,947(15°) Liebig; 0,900

H j (15°,5) Brown,

amyl Cio Hio (NO4 )| 0,8^47 0,8773 Riecher.

H
Nitrobenzol Ci2 H5 1 1,23S7 1,2234 (0°) Mitscherlichj

INÜ4 J 1,2002 (O"} Kopp.
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Beräknade laUttagna.

för O" tenip.

Svafvelsyrnd .i lliyl C4 Hj (SO2 )1 O2 1,128s l'ji20.

H i

Svafvelsyilig xlhyl C4ll4(SOi|Oj l,i,s«o l,ioi6 (O") Ebelmen o.

H ) Bouquet; l,io63 Pierre.

Melhylbromur C2 H3 I 1,6572 1,664.4 (0"j Pierre.

Br

Bromotorm C2 H Brj ) 2,4999 2,13 *) Löwig.

BrJ

Aethylbronuu- C4 II5 J 1,4965 1,4733 (O") Pierre.

Br!

Butylbromiu- Cs Hg "j 1,3058 1,274 (16°) Kolbe.

Brf

Aniylbromur Cio Hu» 1,2449 1,1658 (0°) Pierre.

Bri

Vinylbromurbroinväte C4 H3 Br2 I 2,2021 2,i629 (20'',8) Pierre.

Hl

Allylbromurbroiiiväte Ce H5 Br2 1 2,0302 1,97-

H )

Bromallylbroinur- Ce H4 Brs i 2,3092 2,336.

bromväte H J

Dibromallylbromur- Cü H3 Br4
|

2,4880 2,459.

bromväte H

*) Jemnför man egentliga vigterna af biomallylbiomur-bromväte ocli bromoform, så

finner man, aU den egentliga vigt, som Löwig erliâllit lör detta sednare ämne måste

vara alltför liten.
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Beräknade Iakttagna;

för 0<' tenip.

Tribromallylbromur- Ce H2 ßi'5
|

2,6i25 2,601.

bromväle H j

Bromallylbiomur Ce H4 Br
j

2,ouoi Ijöo-

Br

Methyljodui- C2 H3 I 2,197e 2,1992 (0°) Pierre.

I I

Aethyljodur C4 H5 J 1,9793 1,9755(0°) Pierre; l,98us (O"

I I
Franklaiid.

Amyljodur Cio Hii| 1,5989 1,5207(0") Grimm; l,4e76

I ) (0°) Kopp.

Chloraethyl C4 H5 1 0,9521 0,9214 (0°) Pierre *).

Cl i

Chloramyl Cio Hul O,s920 0,8S5U (O") Kopp; 0,8958

Cl ( (0°) Pierre.

Acetylchlorur C4 H3 O2
|

l,i636 1 ,t4i5 (0°) Gerhard; 1,1305

Cl ) (0°) Kopp.

Benzoylchlorur C14 H5 O2
|

1,23uü 1,2324 (0°) Kopp.

Cl !

Cumylchloriir C20 Hn O2
|

l,iiii 1,070 (J5°) Cahours.

Cl

*) Enligt andra bestäintiiiigar skulle egentliga viglen al' chluvajlliyl vara mindre än

eg«nlliga vigten al chloramyl- Detta torde dock ej vara tnojligl.
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BeiäUiiade Iakttagna:

för O" teiiii).

i,207 Cahoiirs.

1,3424 (18") Regnault.

1,5098 ••• 1,5263 (0°).

l,629s (O") Pierre;

1,5890 (0°) Riche.

1,2407 (0°) Pierre;

1,1987 (O") Regnault.

1,3979 (0°3 Regnault;

1,3465 (0°) Pierre.

1,530 (18°) Regnault.

1,2725 (O") Regnault;

1,2803 (O") Pierre.

1,4464 (0°) Regnaull;

1,4223 (O") Pierre.

l,602u (0°) Regnaull;

1,6116 (O") Pierre.

1,66-7 (O") Pierre.

1,1308 rO") Jf^olbe;

1,0953 (O") Kopp.

1,5183 (O") Kopp;

1,5254 (0°) Liebig.

Cinnainylchiorur
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Utom ofvanslSende egenlliga vigler, halva lifveii egeiilliga vigleriia

af Herbasiska syrors aeterarter afvensom at' cyantörbiiidiiiugar bllfvit llieo-

retiskt beräknade. I de l'urra tyckes, emot livad man af enbasiska syror

och deras aelherarters förhållande haft skäl alt förvänta sig, a//i syre ingå

med frånstötande kraften 0,858. Hvad äter cyan vklkommer, så tyckes

detta ämnes frånstötande kraft vara = 3,350, och således vida större än

2qC + ^A'". Detta förhållande öfverensstämmer alldeles med hvad som

H. Ropp visat äga rnm i afseende å den volum, hvarmed detta ämne in-

går i sina förbindningar vid deras kokpunkt, den är nemligen äfvenledes

större än 2vC -^ i'N. Med iakttagande af dessa omsländigheter er-

håller man;

Bfräl<uade Iakttagna:

för O" tenip.

Oxalsyrad aelhyl C12 Hiu Os 1,1245 1,1016 (O") Kopp,

Bernstensyrad raelhyl C12 Hio Os 1,1245 1,179 (20°) Fehling.

Uernstensyrad aethyl C|6 Hi4 Os 1,0638 l,07i8 (0°) Kopp.

Adlpinsyrad œthyl C20 His Os 1,0226 l,ooi (20", 5) Malaguti.

Korksyiad methyl C20 Hi8 Os 1,0226 l,oi4 (18°) Laurent.

Korksyrad octhyl C24 H22 Os 0,9930 1,003 (18°) Laurent.

Kamphersyrad aethyl C28 H24 O» l,oo08 1,ü29 (1<J°) Malaguti.

Aconitsyrad aethyl C24 H|8 Oi2 l,ii66 1,074 (14°).

Cyanmethyl C2 N | 0,8007 0,8347 (0°) Kopp.

C4 II5 i

Cyauaelhyi C2 N ) 0,8029 0,784 (15°) Pelouze.

C2 Ih Î
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Cyanbulyl

Cyanamyl

Cyanphenyl

Cyansyrad aelhyl

Svafvelcyaiimethyl Cj N S2

C2 II3

Svafvelcyansethyl

Svafvelcyauallyl

Beräknade Iakttagna:

for O" tenip.

C2 N
I

0,8050 0,si.

Cg H9 i

C2 N

Cio Hti

0,8056 0,806 C20°).

C2 N
)

1,0718 1,0230 (O") Kopp.

C12 H5 (

C2 N O2 I 0,9230 0,8981 WurtZ

C4 H5 !

I 1>1077 1,1317 (0°3 Cahours;

I 1,0879 (^0°) Pierre.

1,0508 1,020 (16°) Cahours.C2N S2

C4H5

C2 N 82 ! 1,0987 1,0225 . . . 1,0352 (0°).

CeHs i

Med ylterst få undanlag öfverensstämnia de flesta på ofvanstående sätt

beräknade egentliga vigter ganslva väl med de direkte iakttagna. Gör man

nemligen ej afseende på cyanföreningar ock flerbasiska syrors œter-

arter, så är skillnaden emellan den iaktlagna och beräknade tätheten un-

gefär vid 58 ämnen*) under 1 pre, vid :V^ emellan 1 och 2 pre, vid 6

•) Vid denna jemnförelse hafva Éiatuili[;lvi.> do \id (.-ti liögie Icinperatiir iakttaga« egent-

43
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emellan 2 och 3 pic, vid 2 emellan 3 och 4 pre. samt slulligeii vid

butyl, bil lyron, bromoform och amylbromur öfver 4 pre. H. Kopp,

hvilken mer /in någon annan nat rloiskare sysselsatt sig med bestämnin-

gar af flytande organiska föreningars egentliga vigter, betraktar en öfver-

ensstämmelse af 4 pre. emellan den benlknade och iakttagna volnmen eller,

hvad som är detsamma, emellan den beräknade och iakttagna tätheten, så-

som temmeligen tillfredsställande. Om man således anser de fyra sist-

nämnda ämnena, vid hvilka skillnaden emellan den beräknade och iakt-

tagna tätheten öfverstiger detta tal, såsom undantag, antingen härrörande af

af observationsfel (t. ex. tydligen vid bromoform) eller af en oriktigt an-

tagen theoretisk sammansättning, så kunde man, då bland öfriga äm-

nen, differensen blott vid ytterst få öfverstiger 2 pre, nästan säga att de-

ras beräknade egentliga vigier fullkomligt öfvei ensstämma med de iakttagna.

Att alldeles inga undantag skulle förekomma, hade man alisicke kunnat

förvänta sig. Innan t. ex. Kopps nyare undersökning af smörsyrad me-

thyl beriktigat det värde, som Pierre erhöll för dess täthet, eller innan

den nyare åsiglen i afseende å methyl-salicylsyrans sammansättning var

fasställd, sa skulle den beräknade egentliga vigten af dessa begge förbind-

ningar alldeles afviklt från den iakttagna, ehurn de nu, sedan dessa ämnen

blifvit närmare undersökta, på elt fullkomligt tillfredsställande sätt öfver-

ensstämma.

I en följd af afhandlingar har H. Kopp visat, alt om man jemn-

för vätskors volnm för temperaturer som motsvara en lika stor spännkraft

liga vigter blifvit reducerade lill 0°. Om man 'med s' betecknar egentliga violen

vid 1° letnperalur, så Jiar man för de ilesla flj'tande organiska foremngar;

*' - .5 (I — 0,0<)0« 1) ... .Î (1 - 0>oois U.
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hos deras gaser, en sammansatl molekyls voluin tir lika med summan af

dess delars volumer. Ifall hvardera af dessa beräkningssätt, d. v. s. Kopps
lör en variabel och den här anförda för en konstant temperatur vore rik-

tiga, så borde ett jemnförande af dem leda till ganska anmärkningsvärda

slutsatser i afseende 3 förhållandet emellan spännkraften af ett ämnes gaser

och dess volumer vid olika temperaturer.

På samma grund som en sammansatt molekyls hela frånstötande

kraft vid temperaturen 0° är lika med sinnman af dess delars frånstötande

krafter vid samma temperatur, måste äfven en sammansatt molekyls hela

frånstötande kraft vid hvilken bestämd temperatur som helst vara lika med

sunmian af dess delars frånstötande krafter vid samma temperatur. Anta-

ger man således, att vätets och kolets frånstötande krafter uttryckas genom

likheterna :

r][J h -^ H I + //' /M- . . .

qC - c + c' ^ -t- f" f -\- . . .

så borde frånstötande kraften hos ett ämne H„ C„ blifva:

y//. C'„ = nqli -V niqC

- (ull + //(C-) + / '//// + nic) 4- /^ (iiW + mc') + . . .

På grund häraf borde man således kunna theoretiskt bestämma ett

sammansatt ämnes utvidgning genom värme. Naturligtvis måste äfven här-

vid samma ålskilnad som ofvanföre iakttagas, antingen en molekyl hör till

radikalen eller typen.



Rättelser: Sid. 296 r, 14 står: kubikrolen af molekylarvolumen ; bör vara:

kubikrolen af molekylarvolumens qvadrat. Sid. 304 r. 6 står: Bi: 13,ooo; s= 9,799;q = 6,o7si

bör vara : Bi: m = 26,cioo; s = 9,799; q = 12,i5o.
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UNDERSÖKNING AF MAGRA VID
NISGNI-TAGIL FÖREKOMMANDE

KOPPARFOSFÄTER ;

A. E. NORDENSKIÖLD.

(Föiedr. för Vet. Soc. d. 1!) Januari 1857).

i_/en kemiska undersökningen af de i naturen förekonnnande olika slag

af fosforsyrade kopparoxidföreningar eller pseudomalachiter har ännu ej

ledt till något alldeles lillfredställande resultat. Ty ehuru man bland dem

åtskilt flere arter — ehlit, fosforochalcit, tagilil, dihydrit, m. m. — så

har dock den stökionietriska formeln just för de af dem, hvilka allmännast

förekomma, ej bllfvit fullkomligt fastställd. Sålunda gifva t. ex. Kühn och

Rhodius för fosforochalcit formeln Cu'^ P -j- ^ Hj Arvedson och Her-

mann deremot Cu' P + 2 H. Hermann erhöll för ehlit Cu^P + 3 H; Kühn

Cu* P + 2 H o. s. v. En förnyad undei sökning af dessa ämnen torde

derföre vara af nöden för att utreda deras verkliga kemiska samman-

sättning.

Ingenstädes hafva dessa mineralier blifvit anträffade i sådan ym-

nighet och af så mänga olika slag, som vid de Nischni-lagilska koppar-



336 -A- H- ISÎOFDEMSKI fJ L D

gruf'voriia i Ural, livaiest de utgöra eu af de vigligasle ocli yiniiigasl lo-

rekonimande lopparmalmer. De olika slagen al pseudornalachil iipptrüda

likväl här med så mångfaldigt vexlande och småningom i hvaraiidra öf-

vergående yttre egenskaper, att det vore ganska svårt att medelst dem åt-

skilja de många arter, hvilka angitvas lörekomma vid dessa griitVor.

För att deriöre erhålla en fullkomligt tillförlitlig kännedom af dem, företog

jag mig att å Universitetets laboratorium kemiskt undersöka det temmeligeil

fullständiga material, jag under nära ett halft års vistelse vid de ïagilska gruf-

vorna varit i tillfälle att erhålla. Härvid kom jag till ett ganska oväutadt

resultat — nemligeu att alla vid de Nischni-Tagilska koppargrufvorna af

mig anträffade kopparfosfater blott bildade tveinie arter, ehiit och libelhe-

nit, samt att de tvenne hittills åtskilda arterna ehlit och fosforochalclt åt-

minstone vid Talgllsk blott utgjorde mer eller mindre ntkrlslalllserade va-

rieteter af sanmia mineral.

En omständighet synes mig Isynnerhet hafva bidragit att göra de

hittills offentliggjorda analyserna på kopparfosfater föga öfvereuslämmande.

I de flesta af dessa analyser har nemligeu mineralets, tydligen af Inblan-

dad malachit härrörande, kolsyre-halt blifvit helt och hållet förbisedd, och

all glödgnlngsförlust således ansets härröra af vatten Oaktadt denna kol-

syrehalt vanligen blott utgjorde omkring I pre. så har den dock, tillfölje

af vattnets ringa egvivalentvigt, ett ganska väsendtllgt InHytande pä den

formel man erhåller.

Vid de analyser, hvilka nedanföre anföras, bestämdes mineralets

halt af vatten och kolsyra direkte medelst ett sätt likt det, som lakttages

vid organiska elementaranalyser. Kopparoxiden fälldes med svafvelväte

löstes ånyo i salpetersaltsyra och fälldes slutligen på vanligt sätt med liall.
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Fosforsyran f/llldes med en blandning af svafvelsyrad talUjord, chloram-

inonhnn och ammoniak, samt ultvaUades med het utspädd ammoniak.

Vätskan, frän hvilken kopparoxiden blifvit utfälld medelst kali, behandla-

des ånyo med svafvelväte, hvarvid dock icke någon märkbar fiJllning af

svafvel-arsenik uppstod Medelst Marsh bekanta apparat för arsenik

profver kunde man likväl erhålla en mycket svag reaktion på detta

ämne. Sålunda erhölls för sammansättningen af:

Finstrålig, vid upphettning starkt sönderspringande ehlit, med fint

sammelsartad yla på de njurformiga bildniugarne, från Nischni-tagll.

I. II.

Åmnet - 3,o3s g"- Åmnet = 1,585 gr.

Fosforsyra 23,o;i 23, ig

Kopparoxid 68,13

Vatten 7,83 7,84

Kolsyra 0,8i l,o-(

Kiselsyra 0,u

Jernoxidul O, ig

100,09.

Egentliga vigten erhölls vid tvenne försök = 4,i3i och 4,i3o.

Mycket kompakt och tät, vid upphettning ytterst häftigt sönder-

springande ehllt, med glatt yta pä de njurformiga blldniugarne, från

Nischni-tasil.

m. IV.

Ämnets l,o82 gr. Ämnet ^ 1,4935 gr.

Fosforsyra 23,|5 23,, o

Kopparoxid 68,'i3

Vatten 7,25 8,07

Kolsyra 1,00 0,63

Jernoxidul 0,j3 0,23

99,86.

Egentliga vigten erhölls vid tremie skilda försök = 4,o43, 4,o55 och 4^77,
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Alldeles lîil, nästan aniorf, lillsanmians med libelhenit lörekom-

mande, vid upphettning h/iftigt sönderspringande ehlit, med glatt yta på

de njurformiga bildningarne, liiui Nischni-tagil.

V.

Ämnet = 1,522 gr.

Fosforsyra 22,72

Kopparoxid 68,71

Vatten 7,30

Kolsyra 1 ,i8

Lerjoid med jernoxid 0,33

100,24-

Mera mörkgrön, otydligt kristalliserad, vid upphettning blott svagt

sönderspringande fosforochalcit, bildande ett några mm. tjockt kri-

stalllniskt skal med sammets-artad yta, från Nishni-tagil.

VI. vn.

Ämnet = 2,668 gr. Ämnet = 2,754 gr.

Fosforsyra 22,39 22,6i

Kopparoxid 68,72 69,i3

Vatten 7,04 7,oo

Kolsyra 1,ii l,o5

Kiselsyra 0,31 0,38

Jenioxidul 0,33 0,30

99,90 100,47.

Egentliga vigten erhölls vid trenne skilda försök = 4,q42, 4,244 och 4,222.

Slutligen vill jag ännu anföra en analys, hvilken jag för jemnfö-

relses skuld anställt på en grofstrålig, gräsgrön, tillsammans med' qvarz

förekommande pseudomalachit från Ehl vid Rheinbreitenbach.



rj/idersoÅ-iir/iff
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Fosforsyra 23,33

Kopparoxid t>S,39

Vatten 7,28

Kolsyra 1 ,oo

100,00,

hvilken nästan alldeles ötVerensstSmmer med ofvanaiifördn analyser.

Det torde således knappast kunna vara nSgot tvifvel underkastadt,

att de begge «ninen, som Yid Nisclmi-lagilska grufvorna blifvit åt-

skilda under namn af ehlil och fosforochalcit, helt och hållet utgöra samma

art. Hvad äter de begge andra, med ehlit nårbeslagtade arler af pseudo-

malachit beträffar, hvilka blifvit af Hermann antagna, så ilr den formel,

hvilken här ofvanföre blifvit gifven för ehlit, alldeles densamma, som Her-

m a n n uppgifvit för dihydril och någon grund för dessa mineraliers åt-

skiljande torde således knappast förefinnas. Det mineral åter, hvilket af

samma mineralog blifvit benänuidt tagllit, förekom visserligen ganska ym-

nigt vid de Tagilska grufvorna, men bildade alltid ett så tunnt öfveidrag på

kopparsvärta eller något annat mineral, att det var omöjligt för mig att

ei'hâlla ett alldeles rent material till en analys af detsamma. Till det

yttre är del fullkomligt likt ehlit.

En deremot 1 alla hänseenden skild art, hvars stökiometriska sam-

mansättning redan genom dess isomorfi med olivenit är alldeles bestämd,

bildas af:

Libethenit. En analys af J. J. C hy den i us på libethenit från

Nischni-tagil gaf:
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RmTE^CKmiNGAn I LAPPSEA
SPRÅKETS grammatik;

A. ÄNDELIN "").

(Fuiedr. liii Vel. Sue. d. Ii) Jauuaii Ifir)"?).

•^»OOO-^—

Bohstöjverna.

Jjokslalverna i lappska språket aio 31 till anlalet, ntniligen : a, b,

c, c\ (I, d\ e, /, g, g\ //, /, j, h, /, w, n, rt\ o, p, /•, «, a', /, /', ii, v, z, z\

ce, à. I ord, som leda siu Ursprung ifrån frjininiande språk, förekomma

<7, X, j, och ('. Ö forekcnmer ofta i Eiiare dialeklen och är då en för-

ändring af den oegenleliga diftongen ë.
^

Bokslafverna indelas 1 vocaler och consonanter. Vocalerne aro a, e,

/', o, II, œ, ocli à ; consonanterne : b, c, c', cl, cC, J , g, g\ h, y, h, I, w,

/?, //', p, r, s, .s\ t, f, v, z, z\

Eliurii dessa anlecknirgar icke vaiil ämnade iör cffertlijljelen, utan endast för en-

skildt bruk blilvit af lörfallaren lillskickade fii af Sotieleleiis medlemniai-, liar Soc.

dock efler deras föiedragntrg IroU sig gagna den lappska språkforskningen genom att

inlaga dtni i sina AcUr cdi sålunda heitda dem tn slorre oflenlligbet.
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A ullalas som i andra spiak. Kommer elter ci vocalenie <' eller /

i en derpå följande stafVelse, Ijnder a vanligen som œ, såsom vœld-

dèkoddè, rike, œc'c'è fader, pœ/di vid sidan. Det finnes ett ljud emel-

lan a och o, som någre velat bilda till en ny bokslaf, men detta ljud iir

ej annat än diftongen a o, hvarom mera nedanföre.

E ljuder som i linskan. Det finnes ett ljud emellan e och i,

livars upplvomst är lika med ljudet emellan a och o, ty detta ljud är dlf-

tongeji ie. Det betecknas här med è.

I uttalas som i finskan. 1 Enare dialekten uttalas i stundom som

det ryska bi (jeri).

O uttalas som i finskan. Det ljud som förekommer i språket lik-

nande det svenska u är ej annat än diftongen ou, liär betecknadt med o.

Ü uttalas som i finskan.

AE uttalas emellan e och a, litet bredare an e, men likväl ej så

bredt som det finska ä.

Àfven förekommer i språket ett ljud emellan o och o och det är

den oegentliga diftongen e Çeu).

Diftongerna i lappskan äro af tvenne slag, egentliga och oegentliga.

Egentliga diftongerna äro; ni, ei, ice, na, ui, ua, iw, iii och œi.

Oegentliga diftonger finnas till antalet 4 och lialVa den förra voca-

len starkare vid uttalet, så att den sednare knappt är hörbar, hvarföre de

äfveu blifvit tecknade med ett streck öfver den förra vocalen och den sed-

nare vocalen är alldeles utelemnad : à (ao), è Qe) à (ou) och e (eu).

Åfven har språket trenne triftonger: ücii, uui och iei.

Cousonanterne b, d, /, g, h, j, k. I, rii, >i, p, r, s, t, v uttalas som

i svenskan.
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B, r/, ^, förekomma ej i Utsjoki dialekten i början eller slutet, utan en-

dast i niidten af orden, om icke högst s;'ilian.

Z)' uttalas nästan som d/ir och kan svårligen af någon annan än af

infödd Lappe uttalas.

C uttalas som in, c' som ts/ij, g' som g/i, /i' som >ig, (nasal nj,

.v' som .s7//', /' emellanåt som t/ir och emellanåt som ///; c som ds, 2'

som (Is/iJ.

Bokstäfverna g' d^ f //' ~ och z' börja alldrig något ord, men viil

en stafvelse.

Consonanterne indelas efter organerna, af hvilka deras uttal be-

stämmes uti

Strupbokstiifver h g j h g\

Tuiigbokstäfver / d' d /' / n r s c

Gommbokslafver c' z z' .v'.

Läppbokstafver h p f v ni.

Boksl/lfverna b och p förvexlas ofta med hvarandra, i anseende till

språkets skilda dialekter, t. ex. bœivvè dag, halkèstèt kasta, i Utsjoki och

Enare pœivuè, pœlkistèt. Samma förvexling sker äfven i samma dialekt

vid ordens flexion; t. ex. capual skma i stycken, vcKibaiu jag skär i

stycken, ccd^adak skuret stycke; u.slèp vän, uslohak vänner.

B förvexlas ofta med ///, 1. ex. ibinèl eller Innuèl ljud, nabma

eller namnia nanni.

G förvexlas med k i skilda dialekter och äfven i sanmia dialekt vid

flexion, t. ex. giic\-^at eller kaccal falla, pongan bälte, pnkkant.k bälten.

D förvexlas med / i skilda dialekter och i samma dialekt med t

och //, t. ex. dukkur eller lukkur lek, kaddot förmoda, kanta m jag för-

modar, uddit gifva, cttnin jag gifver; njudnè eller njunne näsa, nos.



346 yj. yi N D EL I N

K förvexlas med v, f och g, t. ex. piirtns klädesplagg, pluralis /i/l-

tnsnk, puktet bringa, puvti han bragte, rickta i-att, rievl(^fi lätl, inaksa

kostar, majset att kosta, kott>' eller giUte hvilkeii.

Vid flexion förbytes kk till g\ œkkè aider, œg''è ålders, jœkkè år,

jceg^è års.

Tt förbytes lill et, kicita haiul, kiecPa hands, paallèt komma,

poacVam jag kommer.

S' förbytes till c' och z', samelas' en Lapplands inbyggare, plnr.

jiainelac'ak, samelaz'ai. Detta ombyte till c' sker då ordet eller slafvelsen

slutas med blöt eller lättflytande consonant.

C och *' förvexlas stundom ined hvarandra, man säger c'œlbmè

öia och s'anime nålöga.

Stafuing.

Lappskan stafvas som hnskan, så att sk och st åtskiljas: pœœs-ie

fräls, sis- knldns inre. Lappen kan lika litet som Finnen uttala Ivenne

consonanter i början af ett ord eller en stafvelse, utom i ord som ursprun-

geligen äro lappska, hvilket tillkännagifver alt några bokstäfver ännu sak-

nas i lappska alphabetet. Ljuden af //, ///', rj, som betecknas med fin-

ska eller svenska bokstäfver, borde hafva egna enkla tecken; men som äf-

ven dessa consonanter utmärka det 1 lappskan förekommande egna ljudet,

så har språket, om ock de finska bokstäfver begagnas, intet särdeles der-

vld förlorat.

Sammatidraguwg.

Likasom i finskan förekommer äfven i lappskan stundom en för-

kortning genom slutvocalens bortfallande, lill ex. rokkadiissa bön, förkortadt

rnkkadus.
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tXccent.

Accenten är likasom i finskan på hvarannan stafvelse. Ar ordet

treslafvigl, har det mången gång tvenne accenter, en på hvardera stafvel-

sen, likval är första stafvelsens accent starkare än sednare stafvelsens.

Vanligen är den starkaste lonvigten i flerstafviga ord på penultima. Lika

som man i finskan betecknar det langa ljudet, så borde äfven i lappskan

ske, hvilket dock uraktlåtits hittills. Man skrifver i finskan vanligen inaa

tuuli, kaataa, så bör man äfven skrifva i lappskan, taattù, vilja, raapàstèt

öppna, vaattùiii, i faror.

A n m. Slafvelsen gje i norrsklappska skrifter uttalas af Utsjoki

lappen som dje.

Or de It.

Orden äro af tre slag, nomina, verba och partiklar.

N ome?i.

Nomen är af fyra slag: substantlvum, adjectivum, räkneord och

pronomen.

Lappskan gör ingen skilnad emellan genus hos nomina. Skall kö-

net utmärkas, så sker det, Isytmerhet för lifegande väsenden, »enom tillägg

af skilda ord, såsom olnuii man, nissüii qvinna, eller sammansättes ordet

med ett annat, som utvisar könet.

Dehliiia tio u.

Deklination i lappskan sker genom tvenne numeri, singularis ocli

pluralis, hvardera med 8 kasus, nemligeu: noininativus^ genitivus, infini-

livus, dutivus, lacativus, Jnctivus, coinitatiaus och abeasiuus.

Med kasus dativus uttryckes finska språkets illativus och allativus;

med locativus: inessivus, ndessivus, elativus och ablativiis; med factivus:

45
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essivus och translativus j med comitativus : comitativus och inslructivus.

Finskans prolativus uttryckes med nomen och prapositlon.

Kusus-ändeherna äro.

Sing. P 1 u r.

Nom. — k

Gen. — i

Inf. — it

Dat. i idi

Loc. st n

Fact. n n

Comit. n kuim

Abess. tag'a tag'a

Fôr större tydlighets skull kunna nomina indelas i fem klasser, en-

hgt sista stafvelsens skubokslaf, med tvenne former hvardera enligt bind-

bokstafvens beskaffenhet :

l:mo de, som i nominativus sing, slutas på «, manna harn, johka

§, puorrevuotia godhet, siitla by.

2.do de, som i nomin. sing, slutas på è,jœkkè år, œkkè ålder.

3:tio de, som i nomin. sing, slutas på i, spiri djur, ulmai man.

4:to de, som i nomin. sing, slutas på o, nœvvo redskap, suolo ö.

5:to de, som i nomin. sing, slutas på en consonant, malès måltid,

pcelkis gångstig, attaldak gåfva.

Första klassen på a.

a) med hård bind-consonant i nominativus och förmildrad i genitivus.

Sii)°;alai'i6. Pluralis.

Nom. kietta hand, manna barn, kied^ak manak

Gen. kied'a mana kied^ai manoi
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luf.
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Inf.
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b)

Inf.
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Dat.
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Exempel: uslèp geu. ustèp vän, olmus gen. olbmua meiniiska,

laddas gen. lacPd'as led, palkès gen. pc/gga gångstig, pakkbm gen. pa-

hbm bud, pivtas gen. piktos kläder, vuoskon gen. vuoskon aborre, /aihas'

gen. laiban'' litet bröd, rumas' gen. rubmas' kropp, pœrjedak geu. /;œ/-

jedag'a fredag, pce/^a/a^' gen. /jœrg-a/a^^'« djefvul, tuodar gen. <Morf<7/' fjell.

.4 rfj e c < 1 1' a

compareras som i andra språk, hafva således tre gradus: positivus, com-

parativus och superlativus, hvilka kunna deklineras som substantlva. Ân-

delsen i nomlnativus bestämmer efter hvilken deklination och form de

kunna böjas.

Positivus har tvenne former: enstående och samstående form. I

enstående form är adjectivum, då det står framför substantivum eller för-

enas dermed. Den enstående formen är den ursprungliga, hvaraf den sam-

stående uppstått.

Adjectiva, som i enstående form ändas på at, förvandla denna än-

delse i samstående form till is, t. ex. vielggat hvit, vilggis sœidnè hvit

vägg.

Af adjectiva på a taga somliga s till slutstafvelsen : poanda väl-

mående, poondas tallobuodje välmående bonde; somliga blifva oförändrade,

t. ex. pahha ond, pahha ulmus' ond menniska.

Adjectiva på è blifva oförändrade, som puorre pœivè god dag.

Adjectiva på i få ett « till slutstafvelsen, som tietti vidskeplig, tiet-

tis olmai vidskeplig man.

Adjectiva på o laga somliga s till slutstafvelsen, som iidjo blyg,

udjbs pardnè blyg gosse; somliga blifva oförändrade, som pbasto elak,

phasto nieidda elak Hicka.
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Adjecliva på ai kasta ai bort och taga es i stället, som assai tjock,

osfiès miiorra, tjockt trad.

Adjecliva på ui kasta i bort och taga * i stallet, som rumpui

skrytande, rompus auattaolntui skrytande sol lat.

Adjecliva på tœbrne förvandla lœbine till /èj>, som pœl/jetœbtne

döt", pœlijetès nissun, döf qvinna.

Adjecliva på œdje blifva oförändrade, som œruedœdje förståndig,

œrvedœdje ceiltiain cidue förståndig jordbrukare.

Adjecliva på X:, c, ä, och om blifva oförändrade, på ng kasta bort

g, som n/lag hög, a/la pcerddi högt bord, kàssag ijock, kassa nieidda

tjock flicka; men somliga tillfoga stafvelsen es, som muttag passlig, mut-

tagès pœsska passlig mudd.

Adjecliva på as och es blifva oförändrade, dels ombytta de dessa

Sndelser med a, som kiircts Ivård, kärra pi^gga stark vind, od^d'as ny,

odWa testament i ny^i testamenle, poares ridne gåmmAivm, c'œppis vacker,

c'œppa mann vackert barn.

Adjecliva på I och r taga es till sig, som knvvèl listig, kauueles

rievvan listig räf, anger nitisk, angeres lukkè nitisk läsare.

Anm. Om adjeclivum kommer att vidfogas ett substantivum,

som står i pluralis, så står adjeclivum alltid i nom. singularis, äfven då

det kommer alt slå efter sitt substantivum såsom predikat: man säger

c'uuvgès pœivèk klara dagar, knuvelès rirnnncik listiga räfvar, puorrè

tnanak goda barn, erinuanui.',^ oarnèk besynnerliga ting, fak irnèk lœk

alèk dessa färger äro blåa, tak jœvrek lœk c'ien\il dessa träsk äro djupa.

4ö
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Nom.

Gen.

Inf.

Dat.

Loc.

Fact.

Com.

Abess.

A. j4 N D B LI N

Positivt deklination.

Sin

puorre

god

puorè

puorè

piiorrai

puorèst

puorrèn

purin

puoretag'a

pahha

ond

pcthd

paha

pahhdi

pahast

pahlian

rahain

gulans.

vœg'alais

mäktig

vœg'alas'

vœg*alaz'z'ai

vag'ala£ast

kavvèl

listig

kavèl

kavèl

kciDveli

kœvelèst

vœg'alaz'z\tii. kœwelèti

vceg'ahtz'aiii kœvelin

alèk

blå

alèk

alèk

aleki

œlekèst

œlekèn

œlekin

pahatag^a vœg'alas'tag'a kavèltag'a alèktag'a

Pluralis.

kœvelèk

kœveli

vœg'alaz'ait kœveliit

vœg'alaz'aicti kœvelidi

vceg'alaz'<tin kœveliin

vœg'alac'ak

uœg'alaz'ai

vœg'alaz'z'an kœvvelèri

œlekèk

œleki

œlekiit

œlekidi

œlekUn

œlekèn

Nom. purèk pahak

Gen. puri pahai

Inf. puriit pahait

Dat. puridi pahaidi

Loc. puriin pahaiti

Fact. puorrèn pahhan

Com. purikuiin pahaikuim uceg'alaz'aikuim kœuelikuim œlekikuiin

Abcss. puritag'a pahaitag'a vœ^ala£(dtag\i kœvelitag"a œlekitng'a

Comparaiivi och superlatiri formation.

Comparativus fâs ifran positivus niecJelst tillägg af ändelserna : ap,

èp och op, superlativus medelst tillägg af ândelserna amus émus och

ornas. Somliga superlativer sluta? på mus'.

Adjectiva på at foga antingen till enstående eller samstående for-

men i positivus, (vanligast till enstående), ändelserna dp och omus,
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hvarvid t förvandlas till rf, på den grund, som ofvan anförd Sr, att Lappen

ej nyttjar blöt consonant li varken i början eller slutet af orden, utan en-

dast i inldten, ex. d'appât svart, c\tppad6p, c'appadomus, vielggat hvit,

vielggculöp, vielggndbtnus, kœppal lätt, kœppasàp, kœppasomus,

Adjectiva på a è och ô foga p och mus till enstående formen och

förmildra consonanten, ex.

poaridd - välmående poandap ponndamus

paarre god punrèp purremus

udjo blyg udjop itdjomus

men passé helig har pasap pasemus

Adjectiva på ai, oi och ui bortkasta / och foga p och mus till

ändeisen :

suddoi sandig saddbp saddhmus *

assai tjock assnp assamus

rainpui skrytande rantpup rampumus

Adjectiva på i tillägga p och mus till ändeisen:

tietti vidskeplig tiettip tiettimus

Adjectiva på k, et, c, *', /, r och os taga op och omus (amua).

celekop celekbrnu «

œkkètop œkkètomus

tanrpas'op laarpas'àmus

kœvvelop kœvvelamus

angeràp angeramus

liggosàp /iqgosamus

Adjectiva pâ ag förvandla ändeisen till èp émus och förmildra

consonanten '

allag hög alèp alèmus

aiek



kàras
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Loc.



^nlec/iningar i lappska språket.'s Grommntik. 361

nyttjas alllid i noiniiiativus siiigularis: taarpas'öp 1. tadrpas'omus kirjèh

lœk tak, iiödvändigare /. nödvändigaste böcker ;'iro dessa.

År talen om tvenne och hviikeii af dem har töreträde framför den

andra, till uttryckande hvaraf man kan nyttja superlalivus i svenskan, nytt-

jas superlativus intet i lappskan, utan comparativus: t. ex. hvilken ar den

bäste af desse tu, kunbba soclnost lä puorèp (ej puoremus).

Adjectivum upprejiadt uttrycker begreppet af supelativus, pahha

pah/ia, värst.

Härledda tiotnina.

Nomina kunna härledas af andra nomwia, af verba och af adverbla.

Af dem, som komma ifrån nomina, äro de förnämste med sina Sndelser

a) a.s'' utmärkande litenhet, laiba-s:'' litet bröd, kirjas' liten bok, af

luibbè, kirjè.

b) s utmärkande hvaraf något göres, hvaraf något består, pastis

ämne till sked, njuolas ämne till pil, c'oa/yÔA- som har horn, af ^««/i sked,

njuolla pil, c'udrvvè horn.

c) dak: pœivvèdak solsken, hœrggèdak huden af en oxe, kuobal-

ddk skrynkla, kcistadak våt väderlek, af pàiuvè dag, hœrggè oxe, kuop~

pmn skrynklig, kciaslas väta.

d) tak: koornstuk söm, kaalai,tak vadställe, koc'c'ustak tjenare (f.

kdskyläineii), af kcuiliun vadning, kuc'c'um befallning.

e) g(tt, kat: vuoiijalgat huden af en 2 år gammal renoxe, snrvas-

kat huden af en hjort, af vaonjal 2 år gammal renoxe, snnwa hjort.

J) c/g; vajag något som läggas till det lättare, att det skall väga

lika med det tyngre, teerrag pâ bettet, af vadje mer öfvervägande, tœrra

bett, egg.
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g) p: akkùp son eller dotterson, adjop son eller dotterson af akkb^

udja, lartar, morfar.

h) al : fierrat rullande ai fierram rullar, trillar.

/) sussa: vivvasassa tillhörande blifvande svärson, makasas.sd till-

hörande blifvande svåger, af vinva svärson, maka svåger.

k) os: mied'us hemgift af miette medföljande.

/) anas : paldanas något som är förskräckande.

tn) atus : paltaius något att skrämma med, bägge af palla skräck.

ri) tak: c'œccekàk skor af barkad läder, koikekak skor af hårig

renhud.

oj vuotla, svarar emot svenska ändeisen -het, bildas af de flesta

adjectiva, koasstevuntta härskhet, kaavvèvuntta hårdhet.

p^ Inias: mainolmas berömlig af maidnö berötn och almni man.

q) älvas : jug^älvas benägen att dricka aï jug^is' drickande.

r) slai: olinuslai menniskosiag.

s) ai: kuddai rik på vildrenar, turvai skabbig, af kodde vildren,

turvas skabb.

f'j oi : kuals's^ùi kylig af k(>als\s'ù höstkyla.

u) ui: turs's'ui ful af turs's'è ful.

v) kas : piebniakus fosterbarn.

x) las', las: tudalas' förnöjt', kunsalan lioslande, /a/'i/ci/a«' (f. utirrel-

lineii) välväxt.

y') is\ es: futkis som har slägl, kauiiis som har kaima, kvike.s torr.

-3 i^ns: ariitugas nådelig, aH ar/no nåd.

(i) akis: karredakis benägen af svära, ßllidakis benägen att be-

draga.
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à) skds: fardaskas v/ilvaxt, stolt, af farda kroppsställning (i.

vai-si).

ö) el: tœddel vägande af tœddà vigt.

aa) ol: piccol fastslående.

/)6) tœbmè svarar emot ändejsen lös i svenskan piergotœbmè mat-

lös, vœgatœbine kraftlös.

cc) niœttum : had\imceltüni oångrande (f. katuinatoiii).

dd) ar: tuodjar handtverkare af tuodje arbete.

De förniimsta ifrån verba kommande nomina aro med sina ändel-

ser följande:

II) è : addè gifvare, kaddè förmodare.

b") dje: tubmijœdje dömmande.

c) d : tubmo dom, fidno arbete.

d) œbme: tuttatœbme förnöjande, tuvkèstœbme svidning.

e) ain^ em, im, om: tullain tillfredsställelse, addem gifnintr, tub-

mim dom, koarröm sömnad.

f) ubine: filtijubme fattning, suppijubme bortkastning.

g) os : kiittos tack, koandos styf.

Några dériveras af adverbia: af tima i fjol blir timas' fjolig, af

odna i dag, odnas' denna dagens, af itten i morgon, ittas 1. ivtas mor-

gondagens.

Räkneord.

De enkla räkneorden äro i lappskan 13 nemligeu:

Cardiiialia : Ordinalia :

1 okta outeinus

2 kuékta nuppe

47 '
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knalmat

njcilljd t

vicVat

kucVat

c'iecat

kavtsat

ovtsat

loggat

(^oncVal

tuhntat

1000000 inilljon milljonat

Utom ovtemus och nuppè kunna ordinalîa härledas ifrån cardinalia

sålunda, att till de sistnämnde lillägges ändeisen at och consonanten för-

mildras; af kavtse, ovtse, log'e och c'oaite bortfaller e och at lägges i

stället.

3
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70 c'iecc^a log'e cHec'c\t log'at

365

80 kautse log'e

90 ovtse lüg^e

kavtse loggat

outae /ug'at

100 d'unité c'oaifat

Dessa eiikla cardinalia kiiuua deklineras sasom vanliga nomina.

Nom. üklii kaükla kolma njällja vilta kulta c'iec'c'a

Gen. oiHii kuekta kolma njällja vicTa kucCu c'iec'a

Inf. uuta kuékla kolma njällja vicVa kucCa c'iec'a

Dat. okti ka'ékli kolmi njällji vitli kutli diedc^i

Loc. oulasl ktiektasl kulniast njalljast vicfast kucVast c'iec'ast

Com. uütain kuektain kolmain njälljain vid'ain kud'aiii àiec'ain

doatte tuhat inilljon

doad'e tuhat tnilljon

doacCe tuhat milljon

c^oattai tuhati milljuni

c'uud est tuhatest tnilljunast

c'oad'ün tuhatiin milljoniin

Oidinalia deklineras som adjectiva på at^ när de stå allena, men i

förening med annat ord böjas de icke. Samma förhållande är äfven med

de 13 cardinalia att de ej böjas stående i förening med elt annat ord.

Af cardinalia finnes äfven kuektas, kolmas, njälljas, vid'as, kud'as,

hvilka nyttjas i stället för kuekta, kolmn njällja, intta^ kulla, när ome-

delbart framför dem står ett pronomen, hvartill de höra t. ex. vi tre inii

kolmas, hvilka fem mak vid'as. Dessa kunna äfven deklineras:

Nom, Gen, Inf. kuektas kolmas njälljas videas kud'as

Dat. kuëktasi kolmasi njälljusi vid'asi htuTasi

Nom.
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Loc. kuëktasest kolmasest najljasest vicPascst kucTaseàl

Com. kuèktasiin kalmasiin njälljasün vicCasiin kucVasiin

Bland härledningar och samniansäüningar af r'ikneord märkas:

koltnag en båt med tre par årar, njälljag en båt med fyra par Srar, kol-

madciH en tredjedel, njälljadas en fjerdedel, vicCadas en femtedel, ku-

d'adas en sjetledel, o. s. v. Ovti en gSng, kuekti två gånger, kaltni tre

gånger, njällji fyra gånger, vitti fem gånger, kulli sex gånger, c'iecc'i

sju gånger, kavtsi åtta gånger, ovlsi nio gånger o. s. v. Àfven nltryc-

kas multlplicativa med orden havvè, kœrdde, som kolm hnvvè 1. kœrdde

tre gånger o. s. v.

Numeralia lemporalia: oktjakkasas' ett år gammal, oktpceivasas''

en dag gammal, ko/m-rnanuosrts^ tre månader gammal.

Pronomen.

Pronomina äro i lappsUan af tvenne slag: sjelfständiga pronomina,

hvilka bilda egna sjelfständiga ord: mån jag, ion, son han, hon, samt an-

hangspronomina, hvilka icke bilda egna ord, ulan efterhänga andra såsom

ändelser, dessa kallas suffixler, såsom suddoin min synd af sudda och

suffixet om, sutoidœrnek våra synder. De sjelfständiga promomina äro

al följande slag.

Personal-pronomina: mon jag, ton du, son han, hon, deklineras

genom trenne nnmeri : singularis, dualis och pluralis.

Singularis. Dualis.

Nom. tnon jag ton du son han hon moai

Gen. muu tiai suu modnd

Inf. muu tuu suu modno

Dat. munji tudnji sudnji modnoidi

Loc. inuust tuu»t suust modnöst

toai
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Fact. inunèn titnèn sunen n\odnon toclnon sodnon

Com. muina tuina suina modnoin todnnin sodnoin

Abess. muiitag'a tuutag^a suutag^a niodnotag'a todnntog'a sodnotag'a
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Loc. tain
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Loc. inaiii kœiii kud'emuz'ain ninggarin

Com. maikuitn kœikuiin kucPetnuz'aikuini maggarikuim

Abess. maitag'a kœitag^a kud'emuz'a/tag^a mnggaritag^a

Reflexiva jes' sjelf, altain af mig, (:'ir sammansatt af alt och suf-

fixe» (im), œltuiin af mig, jec'a egen. Af dessa deklineras jec'a i några

casus och de öfriga îlro oböjliga.

Sing, altam ältat dites oeltsiin œltsit celtsis

Dual, altame ältade altesga œltsime œllside œltsisga

Plur. altanieh altadek allasek œltsimek œltsidek œltsisek

ai jec'a fmnes jec^ait jec'ai jec'ain, hvilka förenade med Suffixen ljuda:

S. Jec'am Jec'at jec'ns jec'aidain jec'aidat jeaaidas

D.Jec^ame Jec'ade Jeù'osga Jec'aidœrne Jec'aidœde Jec'aidesga

V].Jec^amek Jec'adek jeaasek jec'aidœtnek jec'aidœdek jec^aidœsek

jec'ainaTn jec'ninat jec'aines

jei^ainœme jec'ainœde jeàainesga

jec'alnœmek jeéainœdekjedainœsek

af dessa ord bildas genom sammansättning:

jec"c'aitam af mig sjelf jec'c'aliat af dig sjelf jec^c'altes al honom sjelf

jec''c'altame jecc'allade jec'c'altesga

jec'c''altainek jec^c'oltadek jec'caldœsek,

je^jec^ainam vid mig sjelf jes'jecainat vid dig sjelf jes'jec'aines vid sig sjelf

jes'jec^ainœme jes'jec'nincede jesjec^ainesqa

jes'jec'ainœmek jes^jec^ainœdek jes'jec'ainœsek

Indefinita (obestämda),

a) jiec'c'a en annan, kan deklineras i vissa casus jieddasak, jiec'-

c'aisi, jiec^c'asiit, jiec'c'asidi, Jiec'c'asiin, jiec'(^ain.

h) œœra en annan, deklineras sålunda œœra, œœras, œœrasi, œœ-
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rasest, œœrasiu, pi. œrrasak, œricisi, œrrasiit, œrrasidi, œrrasiin, œrrnsin;

har comparativus œrèp, som mest förekommer i adverbial betydelse, för-

utom, œrèp tarn förutom det.

c) nuppè-nuppè den ena- den andra.

(T) kuini kuoibinè hvarannan, af dessa dekliiieras kuoibmè som sub-

stautivum på è i alla casus.

c) mut/o/n någon, deklineras som adjectiva på oiti.

J) tnoaddè några, är oböjligt.

g^ seama densamme, är oböjligt.

Ä) juoida något, oböjligt.

i) uccun få, deklineras regelrätt.

/) œdnak många, deklineras som nomina pa ak.

k) œmho mer, comp, œnèp, superi, œnemus'.

/) fœra helst, finnes endast i förening med andra ord.

m) juékke hvarje, (f. jokd).

Il) juokkahas' hvarje, (f. jokainen).

o) puok all, allt, när det står allena, böjes det i pluralis sålunda

puokak, puokdi, puokait, puokaidi, puokuin.

p^ kuktuk bägge, kuk/ugi, kuktuqiit, kuktugidi, kuktugin.

q) takkar sådan, deklineras som ninkkar; af samma ord bildas äf-

ven takkaras' sådan, detta ord deklineras som adjectiva som as\

Genom sammansättnmg bildas ytterligare

kuabbaikkenesii, hvilken helst af två, kotteikkenessi hvilken som helst,

iniikkenessi hvad som helst.

Mige någon, kige någon, kottege, kcellege, kuabbage

kiag, miag, kotteg.
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jes'kidg jeii'^otleg

iataka tatana^a jusl deniie.

A u m. Alla clessa ord deklineias regelratt med ingen annan för-

ändring ;in alt ;'indelserne ihkenessi, ge, ag, g, (ika och a/taga lagges

till hvarje casus.

Suffia^enia.

Suffixerna svara mot andra språks pronomina possessiva. De äro

sing, nm, af, es, eller as; dual, centc, œde, cesgi/, aiue, ar/e, asga; plur.

œinek, œdek, œsek, ainek, adek, nsek.

Vid dessa suffixers fogande till orden bör iakttagas:

fl) ord som slutas på a, o, i ocli u behålla sin vocal, och suffixen

mister sin, t. ex. kiettam min hand af kietla hand och suffixen atn min,

sitddoti) min synd af sudda och suffixen atn, spiriin mitt djur af spiri

och suffixen am, pirrom min djefvul af pirrb och suffixen ani.

/') ord som slutas pa è föi'lora sin vocal och suffixen förenas med

stammen, t. ex. œdiuiin min moder af cedne mor och ain min, œc'c'ain

min fader af cec'c'è fader och suffixen am.

c) ändelserna ai, oi, i, ui, uti dativus singularis förvandlas till as,

os, rs och its framför suffixen, t. ex. œcc'asatu åt min fader, .siiddosam

åt min synd, spirisam åt mitt djur, pirriisani ål min djefvul.

d) ändeisen i, i dativus pluralis förvandlas till ass, t. ex. suto--

dassamek åt våra synder.

p) plur. ändelserna k, i, it, förbylas till id framför suffixen t. ex.

manaidom mina barn, munaidceiwk våra barn.

/) suffixen förenas i comitativus plur., abessivus sing, och plur.

till stammen och ändelserna kuim och tag''(i fogas till suffixen t ex. su-

toidawkuim med mina synder.

48
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g) accenten i förening med vocalharmonin bestämmer nar det skall

heta œniek, œdck, œsek, och när aniek, <idek, asek, såsom exempel på

suffixernas brnk må ordet nianna barn ijena.

Si ngularis.

Nom. mannt/, mec' siiffix. mannant, inanmit, mannas, mannœme,

mannœde, mannce.iga, niannœk, niannœdek, tnannœsek.

Cen. niana, med suifix. manam, manat, inanan, nianœme, nia-

nœde, manœsga, manœmek, manœdek, manœsek.

Inf. rnnna, med sulF. inniiain, manat, manas, manœme, manœde,

manœsga, manœmek, manœdek, manœsek.

Dat. mannai , med snü. mannassam , mannassat, mannassas,

mannassame , mannassade, monnassasga, mannassarnek,

mannassadek, mannassasek.

Loc. månast, med sufF. manastam, manastat, manastas, månast-

œnie, manastœ.de, manastœsga, manastœmek, manastœdek,

manastœsek.

Fact. mannan, med siifT. mannanam, mannanat, mannanas, man-

nanœmp, mannanœde, mannanœsga, mannanœmek, manna-

nœdek, mannanœsek.

Com. manain., med suff. monainam^ manninat, manainas, ma-

nainœnif, manainœde, manainœsgu, mcnaiuœmek, manai-

nœdek, manamœsek.

Abess. tnanatag'a, med suff. manamtag^a, mat/attag^a, manastag^a

manœmetag^a, manœdetag^a, manœsgatag^a, manœmektag'a,

manœdektag^o , manœsektag'a.

Pluralis.

Nom. manak, med snfF. manaidam manaidat, manaides, manai-
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dcerne, induaidœde, manuidœnga, nianaidœiuelc, inaïuiidœ-

dek, tnanaidœsek.

Geii. inanai, med suff. tnauuidain, tmtnuidxil, ntanaides, inaniii-

dœnie, manaidœile^ inaïuùdœsga, manaidœinek, manuidœdek,

iminaidœsek.

Inf. irtaiiail, med sufF. munaidam^ inanaidat, inanaides, manai-

dœine, inanaidœde, nuinaidœsga^ maïKÙdœmek, maiiaidœ-

dek^ ntanaidœsek.

Dat. maïKiidi, med siifF. inariaidassam, riurnaidassat, tuanaidas-

sis, inaiiaidassdiuc, nianaidas.'^ade, nKinaidtissasga, inanai-

mainddin.saïuek, manaidassudek, inanaidasuasek.

Loc. inaniin, med suif, inaii'dnani, maniliKit, nuiniines, tnanii-

nœnie, maniinœde, nianiinœsgn, maniinœmek, maniinœdek,

maniinœsek.

Fact. tnannaii, med suff. inannanam, mnnnaiiat, tnnnnanas, man-

jianœme, nianuanœde, tnannanœsga, mannanœmek, nianna-

nœdek, tnannciiiCBSek.

Com ntanaikiiun, med su(f. nuiiuddttinkiiim o. s. v. som nomi-

nativus plur. med kuim endast tillagdt.

Abess. mauailag\t, med suff. i)i(iu(tidanitag\t o. s. v. som nomi-

natlvus plur. med tillagdt tag'ci.

Pronomen negalivum: ainam på det icke jag, antat på det icke

du, amds på det icke han (hon), nimtnie på det icke vi två, amadf på

det icke i två, ainasgn på det icke de två, anmmek på det icke vi flera,

arnadek på det icke i, ainasek på det icke de. Detta ord construeras med

Infinitivus, t. ex. aniadek tii knc'c'a/u-sn .sisu s'addnl, på det i icke kom-

men i frestelse.
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Ve r b u //».

Det lappska verbet ar till betydelsen at tre slag: transitivt, iutran-

sitivt och reflexivt.

Konjugationen Sr i iappskan IvSfalldig: den allmänna och den ne-

gativa.

Verbum har både activum och passivnm. Båda hafva 5 modi,

nemligen: indicativus, conditionalis, imperativiis, substantivus och ad-

jectivus.

Tempora äro praesens (som tillika ar futurum) och prateritum.

Konjugationen går vidare genom trenne numeri, singularis, dualis

och pluralis, hvardera med tre personer.

Allmän honpigation.

Likasom nomina kunna äfven verba delas I fem klasser, enligt än-

deisen i inhuitivus, nemligen:

l:mo de, hvilka i inhnitivus slutas på at.

2:do de, hvilka i inhnitivus slutas på et och i imperativas på en

vocal.

3:tio de, hvilka i infinitivus slutas på et och i imperativus med en

consonant.

4:to de, hvilka i infinitivus slutas på it.

5:to de, hvilka i infinitivus slutas på ot.

A n m. Ifrån infinitivus och imperativus kunna verbets tempera

dériveras.
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Första klassen på at i infinitivus.

a) med liård consonant i imperativus.

A k t i v uni.

Indicativus.

Prœsens.

S iugu I a r is.

talkam jag skall norlan jag st/ider juoikatn jag sjunger

kalkak du skall nortak jiioikak

kalgga iiau skall nordda juoigga

D ualis.

ka/gge vi två skola nordde jiiigge

ka/ggabœtte i två skolen norddabœtte juiggabcette

kalggab(t de två skola nurddaba Juiggaha

Pluralis.

kalggap vi skola norddap j^^^SS^P

kalggabœttel i skolen norddabœttet juiggabœttet

kalggèk de skola norddèk juiggèk

Prœterttum.

Singu la ri s.

ka/ggim jag skulle narddim jag slÔtte juiggim jag sjöng

ka/ggik
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kalkahnek

kalkaidek

kalggè

kaîkas'im nortasHm

kalkas'ik nortas'ik

kalkas'i nortas'i

juikaimek

juikaidek

Pluralis.

nortaimek

nortaidek

nurddè

Cofidtttonah's.

Sing u lar i s.

jag skulle stöta juikusHm jag skulle sjunga

juikaii'ik

juikas'i
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liiess. kalkatelin

Abess. kalkakcettn

Nom. kalg^e

Prœs. kalggamèii

Praeter, kalggatn

nortatetin

norlakœtta

nordde

Adjectivus.

norddamen,

norddam

juoikatetin

juoikakcetta

juoigge

juoiggamèn

Juoiggam

norddujuvvum

norddujuuviik

norddujuvuu

Passivum

Indicativus.

Prœsens.

S i 11 g u 1 a r i s.

norddum Juiggujuvvum

juiggujuvvuk

juiggujuvvu

Dualis.

juiggum

norddujuvve

norddujuvvubœtte

/torddujuvvuba

norddttjuvvup

norddttjuvvubasttet

norddujuvvujek

Pluralis.

juiggujuvve

jiiiggiijuvvubcelie

juiggujiivvubd

ju iggujuvvup

jiäg°ujuvvabcettet

juiggujuvvujek

Prœteritum.

S i u g u 1 a r i s.

norddujuvitn

norddujuvik

norddujuvui

juiggujtwini

juiggujuvik

juiggujuvui
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Dualis

norddujuvuitne juiggujuvuiine

norddujuvuide juiggujuvuide

norddujuuuiga juiggujuvuiga

Pluralis.

norddujUVuimeh juiggujuvuimek

nurddujuvuidek juiggujuvuidek

norddujuvve juiggujuvve

Conditionalis.

Singulari s.

norddujuvvus'itn juiggujuvvus'im

norddujUVVus*ik juiggujuvvus'ik

norddujuvvus'i juiggujuvvuii

Dualis.

norddujuvvus'ime juiggujuvvus'ijne

norddujuvvus ide juiggujuvvus'ide

norddujuuvus^iga juiggujuvvus^iga

Pluralis.

norddujuvvus'imek juiggujuvvus^imek

norddujuvvus'idek juiggujuvvus idek

norddujuvvus^edje juiggujuvvus edje

Imperativus.

Singular is.

norddujuvvu juiggujuvvu

norddujuvvus juiggujuvvus
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Dualis.

379

norddujuvvu



380
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takkujuvvuin

takkujuvvuk

takkujuvvu

takkujuvve

takkiijuvvubœtte

takkujuvvuba

takkujuvvup

takkujuvvuhœtlet

takkujuvvujek

takkijjuvhn

takkujuvik

takkujuvui

takkujuvuime

takkujiivuide

takkujuvuiqa

lakkiijuvuimek

Passtvum.

Indicallvus.

Prœsens.

Singularis.

lokkujuvvuni

lohkujuvvuk

takkujuvvu

Dualis.

lokkujuvve

lükkujuvvubœtte

lokkujuvvuba

Pluralis.

lakkujuvvup

lokkujuvvubœltet

lokkujuvvujek

Precteritum.

S i u g ularis.

lokkujuvim

lokkujuvik

lokkujuvui

Dualis.

lokkujuvuime

lokkujuvuide

lokkujuvuiga

Pi u rai is.

lokkujuvuimek

picljujuuvum

pidjujuvvuk

picljujuvvu

pidjujuvve

pidjujuvvubœlte

pidjujuvvuba

pidjujuvvup

pidjujuvvubœtiet

pidjujuvvujek

pidjujuvim

pidjujuvik

pidjujuvui

pidjujuvuime

pidjujuvuide

pidjujuvuiga

pidjujuvuimek
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tnkkujuvve

pidjujiivuidek

pidjiijuvve
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lokkujuvuidek

tokkujuvve

Conditionalis.

Singularis.

lokkujuvvus'im

lokkujuvvu.'i'ik

lokkujuvvusi

Dualis

lokkiijuvvus'ime

lokkujuvvus^ide

lokkujuvvus'iga

Pluralis.

lokkujuvvus iin ek

lokkujuvvus'idek

lokkujuvvus'èdje

Imperativus,

Singularis.

lokkujuvvu

lukkujuvvus

Dualis.

lokkujuvvu

lokkujuvve

lokkujuvvusga

Pluralis.

takkujuvvup lokkujuvvup pidjujuvvup

383

takkujuvvus'im

takkujuvvus^ik

takkujuvvus'i

takkujuvvus'ime

takkujuvvus^ide

takkujuvvus'iga

takkujuvvus^imek

takkujuvvusHdek

takkujuvvus'èdje

takkujuvvu

takkujuvvus

takkujuvvu

takkujuvve

takkujuvvusga

pidjujuvvus'im

pidjujuvuis'ik

pidjujuvvusH

pidjujuvvus'ime

pidjujuvvusHde

pidjujuvvus'iga

pidjujuvvus'itnek

pidjujUVvus'idek

pidjuvvus'èdje

pidjujuvvu

pidjujUVvUS

pidjujuvvö

pidjujUVve

pidjujuvvusgu
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takkujuvvat

takkujuvvusek

lokkujuvvat

lukkujiivvusek

Substantwus.

Inf. takkujuvvid 1. takkut lokkujuvuut I. lokkiit

Nom. tahkjubiiif

pidjujuvvat

pidjujuvvusek

picljujuvvut

pidjujubrne

. pidjut

Praes. takkujuvvumen

Praet. takkujuvvuin

pidjujuvvunien

pidjujuvvum

lokkiijubme

Adjecttvus.

lokkujuvvLLinen

lokkujuvvum

Exempel: manam, mannat gå, piemcim, piebmat föda, n'ira, ka-

d'nrn, kattat ångra, kœc'am, kœc'c'at se, kilnm, killat lida, s'atani, s'ad-

dat ske, blifva, koikkalnvani, koikkaluuvaf törsta, porastuuam, purasti/wat

hungra, samastalam, samastallat lala lappska, njalggasnmdam, njalg-

gasmaddal bli mer och mer söt, cielam, ciellat skälla, c'ievsam, c'ieksat

sparka.

Andra klassen pd et i mfintttvus.

a) med hård consonant i imperativiis.

A et IV u m.

Indicatlvus.

Presse/IS.

S i 11 g II 1 a r i s.

valtam jag tager

valtak

valdda

Dualis.

addè vœlddè koddè

addebœtte vœlddebœtte koddebœtte

addeba vœlddeba koddeba

atam jag gifver

atak

adda

kotam jag dräper

kotak

kodda
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Pluralis.

385

adclèp

addebœttet

addèk

addim

addik

œti

œtiine

œtide

œtiga

œtiinek

œtidek

œddè

atasHm

atas'ik

a tas'i

atas'ime

atas'ide

atas'iga

vœlddèp
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"
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Passivum.

Iiidicativus.

PicBsejifi.

S i n g u 1 a r i s,

addujuvvuni \, addutn valddujuvvum I. valddum koddujuvvurn 1. kodduin

addujuvvuh valddujuvvuk hoddujuvvuk

valddujuvvu

Dualis.

valddujuvue

vaIddajuvuubcette

valddujuvvuba

Pluralis.

valddujuvvup

valddujuvvuhcetlet

valdduju vvujek

Preeterttwm.

S i n g u 1 a r i s.

valddujuvim

valdduJLivik

valddujuvui

Dualis.

valddujiivuime

valddujuvidde

valddujuvuiga

50

addujuvvu

addujuvve

addujuvvubœlte

addujuvvuba

addujuvvup

addujuvvuhcettet

addujuvvujek

addujuviin

addujuvik

addujuvui

addujuvuime

addujuvuide

addujuvuiga

küddujuvvu

koddujuiwe

koddujuvvubœtte

koddujLivvuba

koddujuvvup

koddujuvvuhœttet

koddujuvvujek

koddujuvitn

koddujuvik

koddujuvul

koddujuvuime

koddujuvuide

koddujUVuiga



388

addujuvuimek

addujuvuidek

addiijuvve

addujuvvus'im

addujuvviisik

addujuiwusH

addujuvvus ime

addujuvvus'ide

addujuVvus'iga

addujuvvusUmek

addujuiwusidek

addujuvvus^èdje

addujuvvu

addujuvvus

addujuvvv

addujuvve

addujuuvus^a

A A fi DE LI N

Pluralis.

vaIddujuvuimek

valddujuvuidek

vatddujuvve

Conditionalis.

Si ngularis.

valddujiivvusiin

valddujuvvus'ik

valddujuvvuà'i

Dualis.

valddujuvvus^une

valddujuvvuii'ide

valddujuvvus'iga

Pluralis.

valddujuVvus'imèk

vaIddujuvvwiidek

valddujuvvus'èdjt

Imperativus.

S 1 ugula r is.

vulddujuvvu

valddujuvvus

' Dualis.

valddujuvvb

valddujuvve

valddujuvvusga

koddujuvuimek

koddujwvuidek

koddujuvve

kuddujuvvus'im

koddujuvvus^ik

koddujuvvus'i

koddujuvvus'im e

koddujuvvuiide

kuddujuvvus'iga

koddujuvvus'imek

kuddujuvvus'idek

kuddujuvvus'èdje

kuddujuvvu

kuddujuvvus

koddujuvvo

koddujuvve

kuddujuvvusga
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addujuvuup

addujiivvet

addujuvvusek

Pluralis.

iJidddujuvvup koddiijuvvup

koddujuvvet

koddujuvvusek

valddujuvvet

vcdddujavvusek

Suhstantivus.

Inf. addiijiwuLit 1. addut valddiijuvvut i. ixdddut koddiijuvvut I. koddut

Nom. addiijuhme valddujubnie koddujubrne

Adjectivus.

Piaes. addujuiwumen
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adnujuvvuk

adnujuvvu

adnujuvve

adnujuvvubœtle

adnujavvuha

adnujuvvup

adnujuvvubœttet

adnujuvvujek

adnujuvim

adniijuvik

adnujiwui

adnujuuuime

adnujuvuide

adnujuvuiga

adnujuvuiniek

adnujuvuidek

adnujuvve

Dualis.

Plu rai i s.

Prœteritum.

S in gularis.

Dualis.

Plurali s.

passujuv vuk

pnssujuvvu

passujuvve

passujuvvubœile

passujuvvuba

passujuvvup

passujuvvubœttet

passujuvvujek

passujuviin

passujuvik

passujuvui

passujuvuiine

passujuvuide

passujuvuiga

passujuvuimek

passujuvuidek

passujuvve

Condtttonalis.

Singularis.

adnujuvvus'im
passujuvvus un
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adnujuvuusHk

adnujuvvus'i

adnujuvvus'ime

adnujuvvus'ide

adnujuvvusHga

adnujuvvus^iinek

adnujuvvus'idek

adnujuvvus'èdje

Dualis.

Plu raus.

Imperativui.

S i n g u 1 a r i s.

Du a I IS.

adnujuvvu

adnujuvvus

adnujuvvu

adnujuvve

adnujuvvvsga

adnujuvvup

adnujuvvet

adnujuvvusek

Substantivus.

Inf. udnujuvuut 1. admit

Nom. adnuJLibme

Pluralis.

passujuvvus'ik

passujuvvusH

passujuvvus'ime

passujmwuéide

pussujuvvus'iga

passujuvvus'imek

passujuvvus'idek

passujuvvus'èdje

passujuvvu

passujuvvus

passujuvvo

passujuvve

passujuvvusga

passujuvvup

passujuvvet

passujuvvusek

passujuvvnt 1. passut

passujubine
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Adjecttvus.

Praps. adnujuvvumen passujuvvuinen

Praet. adnujuvvum pasaujuvvum

Exempel: vuolkani, vuolggèt gâ boit, alla veiba iiichoalîva pä

koaitèt, oainam, oaidnet se, inatani, mattèt kunna, njalggastnnttnm,

njalggasmattèt försötma, ad'nidattam, ad'aidattit göra fet, ad\iitultani,

ad'aituttèt göra mager, acam, œccèt stiga (^om vatten), accagatfain, acca-

gattèt glödga, favrus'ain, favrus'èt anse för vacker, karliad'èt guaga,

kavpasèt handla, kavranattèt göra kroknackig.

Tredje Massen på et i infinitivus,

slutande sig på en consonant i imperativus.

Activa m.

Indicativus.

Prœsens.

S ingu 1 a ri s.

puratam jag bespisar

puratak

purat

Dualis.

poratedne

poratehœtte

poratœba

Pluralis.

poratep

poratebœttet

poralek

arvedain jag begriper

arvedak

arvet

arvededne

arvedebcette

arvedœba

arvedep

arvedebcettet

arvedek

taarpas'atn jag behöfver

taurpas'ak

taarpuii'

taarpas'edne

tarrpafi'ebœtte

taarpaiœba

taarpas'ep

tnrrpas'ebœttet

taarpas'ek



Anteckningar
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nrvedij'c'idek

arvedijdi

orvet

arvedus

arvededno

arvededne

arvedusga

arvedop

arvedet

arvedusek

poratifcidek

poratifci

Imperativus.

S i n g u 1 a r i s.

parut

poratus

Dualis.

poratednu

poratedne

poratusga

Pluralis.

puratop

poratet

poratiisek

taarpas'ijàidek

taarpas'ijc'i

taarpas^

taarpns'us

taarpas'edno

taatpas'edne

taarpas'usga

taarpas'op

taarpas'et

taarpas'usek

Inf. arvedèt

Iness. arvedetin

Abess. arvedkœtta

Nom. arvedœdje

Nom. aruedœhmc

Pr.TS. uruedeinen

PiH't. (irvedcnn

Substantimis.

poratèt

poratetin

poratkœtta

puratœdje

poratcebme

Adjectivus.

poratenien

porataiii

taarpas'et

taarpuii etin

taarpas'kœtta

taarpas'œdje

Uidipds'œbme

taarpas einen

taarpas'aTn
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arveduvvuin

arveduvvuk

arveduvvu

arveduuve

arveduvvubœtte

arveduvvuba

arveduvvup

arveduvvubœttet

arveduvvujek

arveduvim

arveduvik

arveduveduvui

arueduvuime

arveduvuide

arveduvuiga

Passivum.

Indicativus.

Prœsens.

S i 11 g u 1 a r i s.

poratuvvunt

poratuuvuk

poratuvvu

Dualis.

poratuvve

poratuvvubœtte

poratuvvuba

Pluralis.

poratuvvup

poratuvvubœttet

poratuvvujek

Prœteritum.

S i u g u 1 a r i s.

poratuvim

poratuvik

poratuvui

Dualis.

poratuvuiine

poratuvuide

poratiivuiga

taarpas'uvvurn

taarpas'uvvuk

taarpas'uvvu

tarpa^uvve

taarpas^uvvubcette

taarpas"uvvuba

taarpa^uvvup

taarpas uvvubœttet

taarpas'uvvujek

taarpas'uvitn

taarpas'uvik

taarpas^uvui

taarpas'UVuiine

taarpas'uuuide

taarpas'uvuiga
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arveduvuimeh

arveduvuideh

arveduvujedje

arveduvvus'im

arveduvvus'ik

arfjeduvvus'i

arveduvvus'ime

arveduvous*ide

arveduvvuii iga

arveduvvus'imek

arveduviius'ideh

arveduvvus'èdje

arveduvvu

arveduvvus

arveduvvo

arveduvve

arveduvvusga

A. j4 N D E LI N

Pl-ural is.

poratuväimek

poratuvuidek

poratuvvujedje

Coîiditi'onalis.

S i n g u 1 a r i s.

poratuvvus'ini

poratuvvus'ik

poratuvtjus'i

Dualis.

poratuvtjus'ime

poratuvvus'ide

poratuvvus'iga

Pluralis.

poratuvvus'imek

poratuvvus^idek

poratuvvus èdje

Imperatwus.

S i 11 g u 1 a r i s.

poratuvvu

poratuvvus

Dualis.

poratuvvu

poratuvve

poratuvvusga

taarpas'uvuiinek

tanrpas^uvuidek

taarpas''uvvujedje

taarpas'uvvus'im

taarpas'uvvus'ik

taarpashwvus'i

taarpas^uvvus'ime

taarpas'utrvus'ide

taarpas'uvvus'iga

tactrpas'uvvus'imek

taarpas'uvvus'idek

taarpasuvvus'èdje

taarpas'uvvu

taarpas'uvvus

taarpas'uvvb

taarpas'uvve

taarpas'uvvus^a



arveduvvup

arveduvvet

arveduvvusek
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Pluralis.

poratuvvup

poratuvuet

poratuvvusek

Substanttvus.

Inf. arveduvvut poratuvvut

No//», arvedubme poratubme

Adjectivus.

Prses. arveduvvumen poratuvvumen

Praet. arveduvvum poratuvvwn

Exempel: tufkadam, tufkadet forska, tubmitam, tubmitet låta

döma, varjalarn, varjalet bevara, tuod'astam, tuod^astet bevitlna, tuv-

kèstam, tuukestèt svida af köld, kceppanam, kœppanèt lättas, karrodarn,

karrodet svärja, vastedam, vastedet svara.

Fjerde klassen pä it i infinitivus.

Activum.

Indicativus.

Prœsens.

S i n g u 1 a r i s.

tubmin jag dömer rad'dÜm ja^ regerar lappim jag mister

tacupas'uvvup

taarpas^uvvet

taarpas'uvvusek

taarpas'uvvut

taarpas^ubme

taarpas'uvvumeii

taarpas'uvvum

tubmik



400
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tubmis'ide racTcTisHde lappis'ide

tuhmis'iga radhl'is'iga

401

tubmis'imek

tuhmis'idek

tubrnis'èdje

tubme

Pluralis.

rad^d'isHmek

rad''d'is'idek

raddia'èdje

Imperativus.

Singularis.

rad'd'e

lappai'iga

lappis'itnek

lappis'idek

lappis'èdje

lappe

tubmijus {-jekkus) rad^cfijus {-jekkus) lappijus {j-jekkus)

Dual is.
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Prses.

Praes.

tubmimen

tubmim

tubmijuvuum

tubmijuvvuk

tubmijuvvu

tubmijuvve

Adjectivus.

radûcPimen lappimen

racTdUm lappim

Passivum.

Indicativus.

Prœsens.

Slngularis.

racCcTijuvvum lappijuvvum

radWijuvvuk lappijuvvuk

rad'd'ijuuvu lappijuvvu

Dualis.

rad'ctijuvve lappijuvve

tubmijuvvubœtte raâ^d'ijuvvubœtte lappijuvvubœtte

tubm.ijuvvuba rad^d'ijuvvuba lappijuvvuba

Pluralis.

tubmijuvvup radUd'ijuvvup lappijuvvup

tubmijuvvubœttet rad^dHjuvvubœttet lappijuvvubœttet

tubmijuvvujek raddijuvvujek lappijuvvujek

Prœteritum.

Singular i s.

tubmijuvim radtd'ijuvim lappijuvim

tubm.ijuvik rad^dHjuvik lappijuvik

tubmijuvvui rad'd^ijuvid lappijuvui

Dualis.

tubmijuvuime rad^d'ijuvuime lappijuvui m.e
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tuhmijuvuide rad!cTijuvuide lappijuvuide

tuhmijuvuiga rad^d'ijuvuiga /appijiiviiiga

Pluralis.

tubtnijuvuirnek rad''d^ijuvuiinek lappijuvuimelc

tubndJLivuidek radWijuvuidek lappijuvuidek

tiibndjuvvujœdje rad'cPijuvvujœdje lappijuwujœdje

Conditionalts .

S i 11 g u 1 a r i s.

tubmijUVvus'im rad'd''ijuvvus'im

tubmijuvvusHk räddijuvvus"ik

tubmijuvvus'i raddijuvvii^i

Dualis.

tubmijuvvus'ime raddijuvvuitime

tubmijuvvusi^de rad^d'ijui^vus*ide

tubmijuvvus'iga rad^dijuvvus^iga

403

lappijuvvus'im

lappijuvvusik

lappijuvvus'i

lappijuvvusHme

lappijuvvus'ide

lappijuvvus'iga

Pluralis.

tubmijuvvus'imek rad'd''ijuvvus'imek lappijuvvus'imek

tubmijuvvus'idek rad^dijuvvus'idek lappijuvvuii idek

tubmijuvvus^èdje rad^d'ijuvvus'èdje lappijuvvus'èdje

tubmijuvvu

tubmijuvvus

Imperattvus.

S i 112 u lar is.

rad'dijuvvu

raddijuvvus

lappijuvvu

lappijuvvus

52
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tubmijuvvb

tubmijuuve

tubmijuvuusga

tubmijuvuup

tubrnijuvvet

tubmijuvvusek

Inf. tuhmijuvvut

Nom. tubtnijubme

Dualis.

racVcVijuvvo lappijuvvô

racTcPijuvve lappijuvve

racCiTijuvvusga lappijuvvusga

Pluralis.

racCcTijuvvup lappijuuvup

racCcVijuvvet lappijuvvet

ra cTcPijuvvusek lappijuvvusek

Suhstantivus.

racPd'ijuvvut lappijuvvut

racVcnjubine lappijubme

Adjectivus.

Praes. tubmijuvvumen rncVd'ijuvvumen lappijuvvumen

Prset. tubmijuvvum racVdfijuvvum lappijuvvuin

Exempel: salvvim, salvvit sammanfoga, ravvim, ravvit förmana,

c'okkim, c'okkit samla, cuggim, c'oggit plocka, laiddim, laiddit leda, sup-

pim, suppit förkasta, fidnim, fidnit fa, erhålla, pid^ggim, pid'ggit sprida,

fallim, fallit störta på någon, fiUm, ßllit bedraga, firttitn^ firttit upphöra

att regna, laukkim, lavkkif, stiga, pafkkim, pafkkit slita, povddiîn, povd-

dit bjuda, bedja.

Femte klassen på dt i iufimtivus,

med hård consonant i iniperativus.

jé c t i v II in.

Indicalivus.

Prœsens.

S ingu 1 a r is.

lokùrn

jag tager iiiifver.

ti'ikoin

jag strailar,

kcertain

jag upprepar,

navtom

jag erbjuder.
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lokok

loggù

loggum

tügguk

lokài

s'ikok

s'iggù

kœrtuk

kœrdclù

Dualis.

Präteritum.

S i n g u 1 a r i s.

s'iggurn kœrddum

navtok

navddo

loggo
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Suhstantivus.
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Inf.
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Imperativus.

Sillgul ar is.

409

s'iggujuvvu
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.sarnos'ik

sarnus'i

Anteckningar i lappska språkets Grammatik. 411

tivos'ik

tivos'i

c^uvüs'ik

c'uvufi'i

Du al IS.

oz'os'ik

snrnos'ime



412 j4. j4 m n e LI k

Iiiess.



jlnteckningar i lappaka sprâLel.s Ci (uninatilc. 413

nardnujuvik

nardnujuvui

aardiiujuvuimi^

.•iardnujuvuide

.sardnujiivuiga

sardnujuvuiinek

sardnujuvuidek

oz z ujuvui

oz'z'ujuvuiine

o£z'ujuvuide

oz^Lujuvuiga

livvujuvik c'uvvujuvik oz'z'ujuuik

liuviiJLi nui duvuujuviil

Dualis.

tlvvuju viiiiiie c'uvviijuvuime

tivvujuvithle c'uvvujuvuide

livvujuvui^a d'urijujdvuiga

Pluralis.

livuujuuuiinek c'uvuujuvuimek nz'z'ujuvuimek

tivvujuvtùdek c'uvuujuvuidek ozz^ujuvuidek

sardnujuvvujedje tivuujuvvujedje c'uvvujuvviijedje oz\^ujuvvujedje

Condttionaiis.

Singular i s.

ticirdiiujuvvus^iiri tivvujuvvus'im c'uuviijnvvun^iiii cz'z^ujuvvuiiim.

sardnujuvuus'ik tivvujuvvuti'ik c'iiuuiijuin'us^k oz'z'iijuvvus'ik

sardniijuvvus'i tivvujuvvufi'i c'uvvujuvvus'i uz'z'ujuvvus'i

D u a 1 i s.

aardaujuvinis'ime tivvujuvvus iine c"uvciijtivvus'ime oz'z'ujuvvus'ime

.svrdnujuvvus'ide tivvujuvvus'ide éuvvujuvvus'ide oz'z'ujuvvus'ide

snrdnujuvuus'i^a tivvujuvvus'iga c^uvvujuvvus'iga oz'z'ujuvvus'iga

Plural i s.

sardnujuvvus'iniek tivvujuvvus'hnek c'uvvujuvvusi'nipk oz'z'ujuvvus^imek

sardnujuvvufi'idek tivvujuvvus'idek c^uv vujuvvusUdje oz'z'ujuv vus'idje

Imperativus.

Singularis.

sardiiujuvvu tivvujuvvu

sardnujuvvus tivvujuvvus

c'uvvujuvvu

c'uvvujuvvus

oz'z'ujuvvu

z'z'ujuvvus
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Du al is.

c uvvujuvvo oz'z^ujuvvo

c UVVllJUVVU oz'z'ujuvvo

oz'z'ujuvvup

oz'z'ujuvvot

oz'z'ijjuvvusek

oz^z'ujuvvut

oz'z'ujubme

.sarclnujuvvo tivvujuvvo

sardnujuvvo tivvujuvvo

sardnujuvvusga tivvujuvvusgit c'uvvujuvvusga oz'z'ujuvvusga

Pluralis.

sardnujuvvup tivvujuvvup c'uvvujuvvup

sardnujuvvot tivvujuvvùt c'uvvujuvvot

sardnujuvvusek tivvujuvvusek c'uvviijuvvunek

Substantivus.

Inf. sardnujuvvut tivvujuvvùt éuvvujuvvut

Nom. sardnujubine tivvujubtne c'uvvujubme

Adjectivus.

Praes. sarduujuvvumen tivvujuwuinen duvvujuvvuinen uz^z'ujuvvumen

Praet. sardnujuvvurn tivvujuvvuin c"uwujuvvuin üz'z'ujuvvum

Exempel: kaijom, kadjùt hjelpa, vårda, lavlom, lavllbt sjunga,

c'uoz^om, c^uoz^z^àt stå, aikàm, aiggùt ariia, lunom, lodnot aflösa, nuoskùm,

nuosskot bli liderlig.

b) med förmildrad consonant i

imperativus.

Acttl'um.

ludicativus.

Prœsfus.

S i n g u 1 a r i s.

irtom bryta opp (sår),

irtok

irddö

a) med hård consonant

i imperativus.

kovtàni blifva flott,

kovtok

kovddo

mohoni jag förändrar.

inolsùk

moissa
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ku vdduju vvuni

kttvddujuvvuk

kovdditjrfvvu

kovddujuvve

kovddujuvvubcette

kuvddujuvvuba

kovddujavvup

kovddujuvvubœtlet

kuvddujuvvujek

kovddujuvim

kovddujuvik

kovddujuvui

kovddujuvuiiiie

ko vddujuvuide

kovddujuvuiga

Passivutn.

Indicalivus.

Prcesens.

Singu 1 a ris.

irddujuwutn

irddiijuvvuk

irddujuwu

Dualis.

irddujuvve

irddtijuvvubcette

irddujuvvuba

Pluralis.

irddujuvvtip

irddujuvvubcettet

irddujuvvujek

Präteritum.

Singu la ris.

irddujuvim

irddujavik

irddujuvui

Dualis.

irddujuviùine

irddujuvuide

irddiijuvuiga

molssujuvvunt

inolssujuvvuk

inulssujuvvii

mohsujuvve

molssujuvvuboette

mclssujuvvuha

molssujuvvup

niolssujuvvubcettet

inoLssujuvvujek

wolssujuviin

niolssujuvik

niulssujuvui

tuolssujuvuime

molssujuvuide

moLssuJuvuiga
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kovcldujuvuiinek

kovddujuvuidek

kovddujuuvujedje

kovddujuvuus'iin

kovddujuvvus^ik

kovddujuvvus'i

kovddujuvvus'ime

kovddujuvvus'ide

kovddujuvvusHga

kovddujuvvus'iinek

kovddujuvuus idek

kovddujuvvus^èdje

kovddujuvvu

kovddujuvvus

kovddujuvvo

kovddujuvvo

kovddujuvvusga

kovddujuvvàp

A. A N D E L I N

Pluralis.

irddujuvuimek

irddujuvuidek

irddujuvuujedje

Conditionalis.

Singularis.

irddujuvvus'im

irddujuvvus'ik

irddujuvvus'i

Dualis.

irddujuvvus'irne

irddujuvvu s'ide

irddujuvvuiiiga

irddujuvvus'iinek

irddajuvvus'idek

irddujuvvus'èdje

Imperatirus .

Singularis.

irddujuvvu

irddujuvvus

Dualis.

irddujuvvo

irddujuvvo

irddujuvvusga

Pluralis.

irddujuvvùp

inolssujuvuiinek

molssujuvuidek

m olssujuvvujedje

m oissujuvvus'iin

rnolssujuvvus''ik

tnolssujuvvus'i

rnolssujuvvus'ime

molssujuvvus'ide

rnolssujuvvus'iga

rnolssujuvvus'imek

malssujuvvus'idek

niohsujuvvus'èdje

malssujuvvu

rnolssujuvvus

inolssujuvvo

inolssujuvvo

molssujuvvusga

niolssujuvvop
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houtldiijuvvùt irddujiwvbl ninhsiijuvvbt

kmuldujuvviisck irddiijutn-u^ilc ino/ssiijuvvusek

SubstantivUS.

Inf kovddujuvvat iiddujurvdt nmlssiijuvual

Nom. kovdditjuhme irddujubnit^ molssiijubme

Adjectivus.

Pra-s. kovddtijuvvninen irddiijurvumeti niolssiijuuvumen

Pra-t. kuvddnjuururn irddujuvvuin iriulsnujuvuutn

Hjelpterbet lœt att rara.

Indicatlvus.

Prœseits.

Singularis Lœm, lœk, /a, Dualis /œdne, lœkke, la vet. Pluralis läp,

/œkkèt, lœk.

Prceteritum.

Sing. Ledjim, ledjik, lœi^ Dualis /œinif, Iceide, lœiga. Pluralis lœi-

mèk, lœidèk, ledje.

Indefittitum.

Singularis Z/öe2Vä//),/cEz'cV</7, lœz^z'a, Dualis lœz'z'e, /az'z^abœtte,

tœz'z'aba, Pluralis lœz'z'np, lœzWdJcetlet, lœz£ek.

CoHditiO IIalis .

Sing. LÀvciin, Hfaik, /ivc'l. Dual, livc'iiue^ lirc^idf- H<-c'iga, Plur.

Uvc'imek, livc^idek, livcH.

Imperativus .

Slng. Icege, lœkku, Dual, lœdiiù, lœkke^ lœkkosga, Plur. Icekkùp,

lœkkèt, lœkkusek.

54
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Substantnus.

lui'. Lœ/, luess. oniteii//, Abess. d/al-œf/a, Nom. «/vo. Nom. lœbine.

Adjectivus.

Lœiuas'.

Perlectum och plusqvamperfectum conjugeras som följer:

activa m.

Iiidicativus.

Slg. Sing. Sing.

IcETii
j

jag, ledjun
j

jag, ledjim
j

jag,

Icek } taickdin du, h-djik ) takkaui du, lediik ) , , ,,*"^

I I

" skulle

Ici
' han har gjort, lœi ' han hade gjort, /œ« hafva gjort,

Dualis. Dualis. Dualis.

lœdne \
vi, lœirne

|
vi, lœinie \ vi,

1 ,

,

. / • , - \ , , / ,
• 7 • 7 l takkat \,

lœkke ) takkain
J,

lœide ) takkat j, lœide >

jg s[^yi]e hgf.

lœva ' de hafva gjort, lœiga ' de hafva gjort, lœiga ) va gjort,

Plur. Phu-. Plur.

l(,i) \ vi, /ceiniek
|

vi, /œimek \ vi,

! .,.,,1 ,7 •7-7/1 takkat i,

/«/(•/(-/ ) takkain ),
/a^/f/e^' > Iakkam j, /œ/r/e^' >

j^ gj^yHg {^^f.

/a?/- ) de hava gjort, /f^dje 1 de hade gjort, /ed/e ' va gjort,

Indefinitum. Coiiditionalis.

Singulaiis.o

3^8' livc^un J^S'

du, ) takkain du

/öPz'r\/-C-

J
j„^, j^^^.^,^ gj^,.j^

AVc'/X-
j j^j.^,^ ^,gf^., g.^,.,^

lœz'z'a) /rtH-a»( han tör hafva gjort, Uvc'i) takkam han torde hafva gjort.
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Dualis. Dualis.

lœz'z'e
)

vi, livc'inie ,

lœz^z'abœtte ) takkam
j,

live'ide ) tukkain.

lœz'z'œba ) de torde hafva gjort, Uuciga '

Pluralis. Pluralis.

Icez'z'ap \ vi, /ivc'iniek

lœz'z^abœttet ' takkam
j, livc'idèh

lœz^z^ek ' de torde hafva gjort, livc'i

livaim livi.^ik^ livci^ livc^ime^

livc'ide etc. lakkat facturus f'uisseni

Imperativus.

Icege, lekkUS, takkam etc

Passivum.

Indicativus.

Icem, takkujuvvuni etc. ledjim, takkujavvuni etc.

ledjiru, takkujuvvut etc.

(œz'z'am, takkujuvvuni etc. live im, takkujuvvum etc.

hvc'im, takkujuvvut etc.

Imperativus.

Icege, lekkus, takkujuvvum etc.

Auni. Adjectivus primus nyttjas iifven med pracseii> och imoer-

fectum, som ett sammansatt tempus i hvarje modus t. ex.

lœrn takkamen jag är görende, jag gör
;

ledjim takkamen jag var görande, jag gjorde;

lœ££am. takkamen jag må vara görande, jag tnå göra;

livcHm takkamen jag torde vara görande, jag torde göra.
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Negativ koiijugatton.

Dâ verbimi eller hjelpverbuni i lappskaii skall förnekas, uppkom-

mer en egen konjugation t. ex. ///( aarno jag säger icke, ik sariio du sä-

ger icke, / sariio han säger icke.

Det negativa verbet är af tvenue slag : ovillkorligt, som nekar be-

stämdl, och villkorligt, som nekar med villkor. Nekningsverberna bftjas

sålunda :

Indic, Indifinitum, Coudit.

S i II g u 1 a r i s.

irn jag icke

ik du icke

i han icke

Imperativus.

S i n g II 1 a r i s.

œle icke du

œllus icke han

D ualis.

leiii vi två icke

œppe j två icke

œva de två icke

Pluralis.

œp vi (flera) icke

œppet i icke

œi de icke

Dualis.

œllo icke vi två

œlle icke i —
œllusga icke de —

Pluralis.

œtlœp icke vi flere

œllel icke i

œllusek icke

Till dessa neekningsverba lägges sjelfva verbet i motsvarande ino :

dus i tredje person i singularls. 1 prasens tages imperativus andra |)erson,

i imperfectum adjectivus 2 singularls och verbum negativuin sättes fram-

före, såsom följande exempel närmare utvisar.
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celiet taga.

œllusek takko

œllet takkujuvvo

œllusek takkujuvvo

Sammansatta tempora coujugeras ])å följande sätt :

Activum.

luclicalivus.

Ö Ingul a r Is.

iin Icek takkanien

ik Icek Idkkanien

i lœk takkanten

Dualis.

(em lœk tcikkavien

œpjje lœk takkauten'

œva Icek tnkkatnen

Pluralis.

œp lœk takkamen

œppet lœk takkamen

œi lœk takkamen

im lœtn takkamen

ik lœin takkamen

i lœni takkamen

Dualis.

œm Iceiu takkamen

œppe lœm takkamen

œva lœm takkamen

Sing.

i/n lœk takkam

ik lœk takkam

i leck takkam

Dualis.

œm lœk takkam

œppe lœk takkam

ceva lœk- takkam

Passivum.

Inclicativus.

S ing ni a ris.

im letk takkujuvvumen

ik lœk takkujuvvumen

i lœk takkujuvvumen

Dualis.

œm lœk takkajuvvumen

œppe lœk »

œva lœk »

Pluralis.

œp lœk takkam

œppet lœk takkam œppet lœk »

œi lœk takkam œi lœk »

Pluralis.

œp lœk »

Prœterttwm.

im lœm takkam

ik lœm takkam

i Icem takkam

im lœk takkujuvvum

ik lœk

i lœk

Dualis.

œm lœm takkam

œppe lœm takkam œppe lœk

œva lœm takkam œva lœk

Dualis.

.t nt lœk takkujuvvum
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Pluralis.

œp lœin takkatneti

œppet lœni takkanten

œi lœin iakkatnen

Indefinitum.

itn lœz'z'a tahkamen

ik » »

/ » »

œm lœz'z'a takkamen

œppe » »

œva » »

Pluralis.

œp lœz'z'a takkamen

œppet » »

œi » »

im livc'i takkamen

ik livc'i »

i »

u4. A N DEhl fi.

Pluralis. Pluralis.

œp lœm lakkani œp lœk takkujuvvunx

œppet lœm tukkam œppet lœk »

œi lœm takkam

Indefinitum.

œi lœk

Indefinitum.

im lœz'z'a takkam im lœm takknjiwvumen

ik » » ik » 1)

^ » » i » » etc.

Dualis.

œm lœz'z'a takkam im lœm takkujuuvnm

œppe i> » ik lœm »

œva » takkam i lœm » etc.

Pluralis. Indefinitum.

œp lœz'z'a takkam im lœz'z'a tnkknjuvvumen

œppet » » ik » »

œi » » i * » etc.

im laz'z'a takkujuvvum

ik »

* » etc.

Conditionalis.

im livc'i takkam im livc'i takkujui'vumen

ik » ik livc'i »

i » i livc'i » etc.

im livc'i takkujuvvum.

ik »
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Dualis.

œin

All

œppe œppe

œua liuci takkitineii œva

œp

œppet

œin livci takkujuvvuin

œppe
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rnärkelse ; såsom arvvelam gissa, c'uarvoni ropa, rcivini förmana, .s'afam

blifva, koikatani bli drypande, œlasL-am komma till lifs, kavpas'ciiii köp-

slå, puarrnsniam bli gammal, hollckolullam förorsaka lörsl, tukkuraddain

leka. Dock liiiues både iulransltiva på ani, u/n oeh ini, och transitiva på

tom, skam, s^aui, uttani (ichlaiii.

De af verba härledda hafva förnåmligasl följande /indelser:

«) tam (verba factiva), hvilkas bemärkelse är att laga så, att det

sker, som det ursprungliga verbet betyder, såsom : tokkit behaga, tubtnit

dönima, karrat binda, lukkitam låta beliaga, tubmilnm låta döiiima, kara-

tam låta binda.

/)) dattam, iiattcim 1. gattam hafva samma bemärkelse att bringa

derhän, att del sker som det ursprungliga stamordet betyder, såsom : mori-

dattam bringa derhän att någon väckes, af moridet väcka, kavranattam

1. kavragattam bringa att någon kröker sig, af kavrre krokig.

c) mam tillkännager att man blifver något, erhåller en viss egen-

skap, pastelmam blifva hvass, af pasàtel hvass, poarkasmam blifva hård,

af poorka hård, vresig.

c/) mattam göra till det som stamordel betj'der, poarkasmattain

uppreta till vi'ede.

e) uvam, muvam tillkännagifva att man mottager en inverkan,

pnarrosmuvam blifva gammal, saradur:am få rennior, af pareso gammal,

saram sönderstycka.

/} tuttam beröfva någon något, podiietuttam göra bottenlös.

g-') tuvam, blifva något af det som slamordet betyder, porastuvam

blifva raatlös, af poratœbme matlös, manatuvam blifva barnlös, af mana-

tœbme barnlös; alla dessa dériveras af adjectiva på tœbme.
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h) stitvain verba clesiderativa, anèèstuvcini begära, sur/iùstuvam

vill lilla, jag'astuvnm ïw törstig, af odnèt bruka, sardnot tala, jukkat

dricka.

/') stam verbiim diiiiinitiviim göra engåug det stamordet betyder

pœd'astam slicka eller l°ita slicka hål en gång sakta af pœd\Cut sticka

hål.

y) g()(i(l\tm verbum inchoalivuin, mcinnagocuPam, begynna fär-

das, c'allegoadain begynna skrifva, af mannat fara, c'a/let skiifva.

X) s'ani är äfven ett verbum diminutivmti med bibegreppet af

långsamhet vid utförande af den handling, stamordet betyder, såsom la-

zas'am gå litet långsamt, spasera, calas^am skrifva i maklighet, af vazzet

gå, dallet skrifva.

/) us^um utmärker att man utför en viss handling, såsom: oajfe-

rus'arn offra, c^ogganua'ani församla sig, af c'ogganet församla.

Ill) stalam, De af nomina deriverade beteckna en efterapning, en

efterföljelse, såsom ac'astalain uppföra sig som fader, œdnastalam upp-

föra sig som mor, af ac'ce far, œdne mor. De af verba deriverade be-

teckna somliga en förberedelse till den handling, som primitivum beteck-

nar; såsom: oadhOastalam jag går till sängs, sirdastalam laga sig till att

flytta, af oadWèt sofva, sirddet flytta; somliga visa, att den gerning, som

stamordet betyder, har redan skett några gånger, dock ej häftigt, ruoka-

stalam jag skubbar några gånger med ett litet ii])pehåll etnellan hvarje

gång, cif-rastalam jag skidar ner för en backe några ganger, med ett li-

tet uppehåll emellan hvarje gång, af ruokastam jag skubbar, cHerastcun

jag skidar.

ri) stattam dériveras dels af verba på stam och betyda låta verk-

ställa det som stamordet betecknar, purjestallam låta segla, af porjestam
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segla, dels af nomiiia och beteckna en eflerapiiing, taroatattatn jag efter-

apar det noiTska språket, vill tala uorrska, tario norrman.

o) lam, verbnni diminitivnni svarar emot den finska ändeisen /<?//,

lohkalani lujeskelen.

p) tacldam, Iciddain i'iro verba freqventativa, utmärkande all hand-

lingen sker ofia med nppskof emellan hvarje gîing, logatacldam jag ini-

dervisar i det eller det, i detsamma många gånger, lokkaladdam jag läser

ofta, upprepade gånger, och det soni snarast.

(f)
sknni, skattdin blifva, göra till det stamordet betyder: vaimo-

skani blifva modig, behjertad, vaimoikattatn göra modig, af y«/'6/>?o lijerta.

r) as'atn, s'aks'am, anse nära det som stamordet betyder, kukkas'am,

kukkas'aks'am anse för lång, af kukka lång.

s) itam, tillkännagifver all stamordet har, får en viss beskaffenhet;

kucitain få en rutten lukt, af kuoca rutten.

Anntarhntngar.

Lapparne bruka verba impersonaiia likasom 1 andra språk; iiniatta

det snögar, arvva det regnar.

Det talesättet : jag bryr om, öfversättes i lappskan med adnet Ingo; såsom:

han bryr sig intet om Guds befallningar, i son une loge Ibmèl koc'c'omiin.

Verba œstimandi construeras med dativus: han ansåg käriiet vara värdt 8

rubel, son lokka tam lite kavtse riipali.

Verba neutralia passiva på talarn regera dativuiu: min dotter blef

bilen af en hund, t)inn nicitlda kaskatalai pcednagi.

Verba som betyda köpa och sälja, sätta tingens värde i locativus:

jag köper denna bok för tre rubel, mun ostam lam kirje koaliua riipa-

lèst, jag säljer stocken för femtio kopek mön vuodain hirsa vitla lo^^e

kopeikast.
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Verba som belycln fürbjiida, Iriikla, glädja sig, letlas vid, berömma

sig af, aflåla, satta di't ting lunii förlijuder, fruktar, o. s. v. i locativus:

Gud föibjuder oss synden Thfnel liehlda niiiii .sulùst ; vi skola frukta Glid

rnil La/ggèp llirrip/ètit pctl/at ; Guds englar glädja sig öfver eu syndare,

som sig omvänder, IbinbI (^ngflak illodèk stiddogdsast, kutte jec^asjargnl;

dea gode Guden ledes intet vid all göra godt åt meiuilskorna, tat puurrè

Ibmèl i laitasfiwd oibnuiidi punriit takkamèst ; en menniska bör intet

berömma sig af sina gerningar, olinu-s'' i perre puorre tag'àines rania-

d(t Ilat.

[Ivail för öfrigt verbernes bruk angår, så nyttjas de som i finskan,

hvarföre det lemnas här oanmärkt.

Sammansättning.

-I lappskan äro sammansatta ord ganska få, emedan prepositlonerna

äro få. Deremot kunna poslposilioneriia förenas med nomina, emedan de

sjelfva egentligen äro nomina; t. ex. ul^opceUa utsida, olgoœdnam utland,

sishepœlhis åt inre sidan.

De sammansalta orden äro derföre nomina och uppkomma vanligen

sålunda, att de enkla orden skiifvas eflerhvarandra, t. ex. pcenagmuorje

hundbär, pœnags^ullani en mil, tnllo-œdiio hemmansbruk, tallo-siljo

gårdsplan.

Partililar.

Parliklarna i lappskaii äro preposilioner, postposilioner, adverbier,

konjunktioner och iiiterjektioner.

Prepositlonerna i lappskan äro gaijska få. De förnämsta af dem

äro: cereh förutan, karkal emellan, kidda intill och mietta långsmed.

Postposilionerna sättas efter orden och äro ej fullkomligen oböjliga,

utan hafva de flesta af dem liera kasus. De förnämsta af dem äro följande:
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alcti pâ, a kl,

paldi, vld sidau, paldel, paldisl,

pokt, genom, förinedelst,

tuukken, bak, tuokkai,

kuim, med,

koigu, tillj

kuvlioi, till,

karkast, emellan, ibland, kd/ii,

lut, hos, lusa,

mielt, med, efter,

mayèst efter mayel, mayyai,

padjelist, öfver, ^a,- padjel, padjeli,

ovdi, för, ovdel, ovdist,

sisa, inuti, sisf,

tag'a, utan, vidliänges kasus abessivus,

viKilt, under, vuollai-, uuollelèst, vaoUele,

vuossta, emot,

pirra, omkring, om,

erit, ifrän, eridi,

toppelèst, längre härifrån, toppetc,

tœppelèst, närmare här, tœppele,

s'akka, nära, hos,

niœdda, förbi,

olgù/èst, utan för, oigole,

rasta, tvärt öfver,

siskelest, imianföre, siskele,

tœvelist, norr i Iran, tœvele.
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c'ud^a, genom,

tdfhoi, i anseende till, t afhast,

iiitti, lör, föiskull,

pœllai, vid sidan af, poelt,

scekka, ibland,

sajèsf, i ställe för, saàjai,

snilla, med, efter,

Anmärk. 1 lappskan kan nian nyttja tvenne prepositioner på en-

gäng, såsom fallet är med lut hos ech erit ifrån, stnndom med padjelèst

på och erit ifrån; han gick från huset, son vazi vieso lut erit; han af-

vänder allt ondt ifrån mig, son jorgal piiok pnhait mun padjelèst erit,

Alla de postpositioner, som halva kasus, kunna taga suffix såsom

nomina; såsom sistaui uti mig, sistat uti dig, sistes uti henne, sistœm

uti oss två, sistœde uti eder två etc

Adrerhter.

Adverbierna i lappskan äro antingen anhangspartiklar, som icke

bilda egna ord utan eflerhängas andra, eller sjelfständiga adverbier, hvilka

stå såsom egna ord. Anhangsparliklarna äro : ^e, ko, lagai, ta^ ne, de-,

1. ex. kostege någonslädes, af kost hvar, koassege någon tid, af köas när,

teko likasom, såsom, af te så och ko, maydlagai efter hvarandra, af mayel

efter och lagai joko monne, manne Iivarfore, nutla utan, made jo, tade

desto.

De sjelfständiga adverbierna äro antingen egna ord, som icke mera

visa någon nominal likhet (icke hafva kasus) eller också äro de kasus af

nomina oeh pronomina; de äro för öfrigt antingen stam eller härledda ord :

a) Rena adverbia äro ibland andra följande: koggo hyar, taggohJÀv,

toggo der, tœœppè här, ieik hit. taal nu, odne idog, œskè nyss, silhavè



434 ^. Andelin

straxt, nitta omsider, aiii alltid, vela auiiu, itlen i morgon, ätikn omsider,

tassac'i intill, eisige nånsin, aign länge sen, ifli i går, anal tidigt, majel

sällan, pceiveg om dagen, ikko om natten, kiddag om våren, kœs.spg om

sommaren, talveg om vintern, c\ivkeag om höoten, ovtelit, alltid, 7«^^

åter, nu så, sagga ganska, fiui ganska mycket, paicca utom, förulan, ainat:

andtligen, >:are ! Gud gifve ! alinn vål, iiabho, tall, så, alltså, förty, a/ye

alltför, ait-es/eä endast allenast, fœl allena, blott, tavja ofta, niukt hurule-

des, ruktul tillbaka.

h) kasus af nomina begagnade såsom adverbia, ;iro förnämligast

följande :

jNom. (?) jxijd.s opp, vuulas ned, ofgas ut, kukkas långt bort, tavas

norrut, uccatKis litet, palliu mycket, apparas' för mycket, las's e allena,

blott, aido just, precis, tuii'fi'as förgäfves.

Dat. œrrancissi afsides, tuod'ai visserligen.

Loc. dastinayeli&l derefler, puurist väl, s'iegast ganska mycket,

id'd'edest om morgonen, œkkedesl om aftonen, kiillusist bekant, kied^ast i

handen.

Factivus sœvdnjodèii i mörkret, aigin i tiden, kuovson i skymningen.

Abessivus koaigulog'a utan piål.

Af pronomina kunna många kasus öfversältas såsom andra språks

adverbia, t. ex. taasl här, kosd livarl, kost hvar, maast hvarifrån.

Deriverade adverbia bildas af nomina adjectiva sålunda: att adjectiva

på e, /, o, taga / till .-^ig, knrz'z'e trång, kar^^et trångt, valli orolig, vallit

oroligt, hœdjn svag, ficedjut svagt.

Adjectiva på ai, oi, iii, kasta / bort och taga t i dess ställe t. ex.

turddai osnygg, lurddut, ^w.s'o'o/ ful, lui's'ot, ranipui prålande, ramput.
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FORSOK
ATT MED GEOMETRIENS TILLHJELP

UPPL7SÄ THEORIEN
OBI

EXPONENTIALER OGH LOGARITHMER,
AF

N. G. AF SCHULTEN.
(Föredr. d. 12 Mars 1855).

IMärvarande uppsats utgör en fortsättning af det "FÖrsÖh att med Geo-

metriens tillhjelp upplysa Als^ebran och dess Tillcimpnins^ till Geome-

trien", som förut ingått i dessa Akler *), och bibehålle vi derföre så mycket

heldre det i nämnde arbete begagnade framställningssält, eller ämnets ut-

veckling genom Theoremer och deraf föranledda yîninarkningar, som der-

igenom tillika torde vinnas en baltre öfversigt af här erhållna resultater.

Till grund för dessa theoremer ligger begreppet om en på följande

sätt uppkommande Kruklinea.

Lät (Tab. V. fig. 1) BAC vara en rät vinkel samt DEG' och FEIT

tvenne med AC och AB parallela och till lika stora afstånd AD och AF

från A dragna räta lineer, dem man obestämdt utdragit åt G' och II'. An-

tages derefter en kring A rörlig rät linea AGII eller AIIG att vrida sig

kontinuerligt i planet BAC ifrån AB mot BC, så måste denna lineas af-

*) Tomen IV, sidd. 29—64.
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skärningar G,H eHei'G',H med de orörliga DG, Fil' fortgå, äfvenledes konti-

nuerligt, längs dessa lineer från D åt G' och från II mot F, samt dy-

lik rörelse ufven ega rum för räta lineerna Gb, Ha eller G b', Ila', hvilka

uti dessa afskärningspunkter stå vinkelräta emot DG, Fil'. Då, under

denna rörelse, nämnde lineer alltid skära hvarandra uti någon punkt c

eller c', måste äfven denna punkt kontinuerligt ändra sitt läge och, i följe

deraf, beskrifva en sammanhängande linea cc. Det är denna linea,

hvarom här är fråga, och hvaraf några egenskaper måste fürst härledas,

innan vi kunna öfvergå till vårt hufvudämne. Ifrågavarande egenskaper

äro följande:

1) Linean cc' genomgår punkten E och närmar sig oupphörligt

lineerna AB och AC, utan att någonsin råka dem.

Följer genast af lineans uppritning, emedan G,H' eller G'^H sam-

manfalla i E, och DG eller HF kunna bli så små man vill.

2) Linean kan på bada sidor om E förlängas huru långt som helst,

och dess afdelningar på begge sidor om denna punkt äro fullkomligen dy-

lika, så att de kunde med hvarandra sammanfalla.

Följer äfven genast af upprilningen, emedan, om Eli' ~ EG , äfven

H'c = G'c .

3) Hvarje rät linea som dragés vinkelrätt mot AB eller AC x-åkar

nödvändigt linean cc', och det blott i en punkt.

Följer likaledes af lineans uppritning, emedan t. ex. räta linean

Gb eller G b', som är vinkelrät mot AC och deraf alltid en bestämd punkt

c eller c' ligger i linean cc, genomgår från A mot C utan gräns alla möj-

liga lägen af en mot AC vinkelrät rät linea. På samma sätt ådagalägges

nämnde förhållande i afseende å AB.
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Acljectlva på /, g, t, m, r, taga ändelsen ot, såsom lossadet tungt,

af lusscit tung, Jut te/è t snabbt, a( Jottè/ snabb, a/laget högt, af ai/og, ib-

melmœttomèt ogudakiigt af ibntelinœttdm, nuabrneret hjelplust, af nuab-

nier ofönnögenhet alt lijelpa sig.

Adjectlva bisyllaba på as taga et till ändelsen, kuras hård, karraset;

men llerslafviga på as taga at till ändeisen, smiettaskas snilhilv, smiet^

taskasat.

Adjectiva på es förändra es till aset såsom hadnaset, vanhurska-

set. af hanes girig och vanhiir.skes rällfärdig.

Adjectiva på os taga et till sig, liekkoset Ijudigt, af liekkos.

Adjectiva på««' taga dels ändeisen c^et dels az'z'at till sig, erinomac^et^

puokvœgalaz'z'at, af erinomas' besynnerlig och piwrkvœgalas' allsmäktig.

Några adverbia äro lika med adjectivers dalivus singularis, ollasi^

af olles fullkomlig.

Af comparalivus och superlativus bildas adverbier sålunda, att till

den förra lägges ändelsen but, till den sednare at, puorebut, puoremusat

af buorrep bättre, puoremus bäst.

Anm. Några substantiver taga andeisen bult, till sig och hafva då

en comparativ bemärkelse t. ex. favlle fjärd, mannat favllebuit fara längre

ut på fjärden.

Konjunktioner.

Utom vanliga konjunktioner nyttjas afven pronominalkasus såsom

sådana. De egentliga konjunktionerna äro antingen enkla eller samman-

satta. De enkla äro: y« och, maita också, ko som, när, tœlle då, fa/ eller,

jos om, muttb men, taddèt likväl, te ty, vai^ 1, œtte att; sammansatta:

56
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tœlleko då, taikhè eller, jostaddet om likväl, yos/o anskônt, yosio om ocks3,

œrepko utom, tamtiitti fördenskull, tasto derefter, tastinaa^elèst derefter,

tastko derföre att.

Interjehtioner.

De mest forekommande äro: hei, vui ack, ue, varmest, hvilken

olycka ! jo be dat, hvad vill jag sîiga ! aitc, makka, be, de be m. m.
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4) Ilvarje rilt linea som ulgår frfui [)iiiiklen A inom vinkeln BAC

råkar afvenledes linean cc', och det bloU i en punkt.

Följer ilfven af sjellVa uppritnliigen, i grund hvaraf t. ex. hvarje

punkt af lineans stycke Ec ligger inom rektangeln GcHE, deraf måste

slutas att den samman hängande Ec någonsliides skar rektangelns diago-

nal GH'.

5) I hvarje punkt c eller c af ifrågavarande linea är rektangeln af

Aa cell ac, eller af Ab' och b'c', lika stor med qvadi'aten AE.

Ar en tydlig följd deraf, att, om t. ex. cG skulle, såsom utdragen,

råka AF i en punkt G', hvilken, för att ej komplicera flgureti, ej är der

upptagen, reklaiiglnrua De och G"E blefve, såsom fyllnader till rektang-

larna DG och cE, lika stora. Linean cc' är således ej annat än den ena

afdelningen af en s. k. Liksidig Hyperbel^ hvars assymptoter äro AB, AC

och halfva transversal -axel diagonalen i qvadraten AE, hvarföre vi äfven

i det följande beteckne ifrågavarande linea med detta namn *).

6) Om (^fig. 2) cc är en liksidig hyperbel hvars assymptoter äro

AB, AC, å AC afsättas, hvar som helst, proportionella stycken AD, AE, AF,

och från dessa styckens ändpunkter uppresas mot AC vinkelräta lineer som

råka hyperbeln i d, e, f, så äro de krokliniga plana figurerna DdeE, EefF

lika stora.

a) Antag DE och EF indelade i hvilket antal n lika stora delar

som helst, samt lät DG innehålla ett antal m af lineans DE delar och EG'

lika många af Ilneans EF. Lät vidare GH vara den efter DG följande

*) Det kan, i sammanhang härmed, anmärkas att ofvananforda nppritning af linean

cc lemnar en beqväni praktisk upprilning af liksidiga hyperbeln medelst skilda

punkter, äfvensom att hyperbeln skulle komplelleras genom lineaus AU' fortsatta

vridning omkring A och dess aiskärningar med DG', fH', utdragna ifrån D och F,
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n:te delen af DE och GH' den efter EG' löljande ri.le delen af EF, samt

upprita, på sätt figuren visar, rektanglarna Gh och G'h'. Det skall först

bevisas att dessa rektanglar ilro lika stora.

Så vida DE = 7^611, EF = «G'H' och DH = (m+l)GH,
ER =(m+ 1) GH', är, enligt Eu kl. Elem. V: 15,

DE : EF = GH : GH',

DH:EH' = GH: GH',

deraf (V: 11)

DE: EF = DH: EH'.

Nu är åter, enligt hypolhesen,

AD: AE=AE: AF,

d. ä., genom ömvändning,

AE: AD = AF: AE,

genom fördelning
*

DE : AD = EF : AE,

och genom omvexling

DE : EF = AD : AE.

Följaktligen (V: 11)

AD: AE = DH: EH', r

deraf (V : 12)

AD + DH : AE + EH =DH : EH',

d. ä.

AH: AH'=DH: EH',

samt således (V : 11)

AH: AH' = GH: GH'.

Men enligt momentet 5) är rektangeln af AH och Hh lika stor

med rektangeln af AH' och H'h', samt således (VI: 16)
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AH : AH' = H'h' : Hh.

följakteligen (V : 1 1)

GH : G H = H h' : Hh,

deraf (VI: 16)

rektang. Gh = rektang. Gli.

b) På grund hâraf bevisas på följande salt att de krokliniga figu-

rerna DdeE och EefF måste vara lika stora.

Vore nemligen t. ex. DdeE > EefF, så drag (fig. 3) ee' parallel

med AC och lät ee' råka Dd i e'. Efter figureina DdeE och EefF hafva

bestämd storlek, och det bör kunna antagas såsom ett axiom att det alltid

finnes en rektangel med hvilken gi^ven linea som helst till bas, som ar

lika stor med hvarje bestämd plan figur, eller med sutnniaii af eller

skillnaden emellan sådana figurer, så lät rektangeln dghe' vara lika stor

med öfverskottet af DdeE öfver EefF, hvilken rektangels sida dg således

äfven blir af bestämd storlek. Man kau dâ alltid tänka sig DE indelad i

ett så stort, äfvenledes bestämdt, antal lika stora delar, att hvarje af dem

är mindre än dg. Lät den första af dessa delar vara Dk och komplettera

rektangeln Dp, hvars sida kp måste skära ee' i någon punkt u emellan

e' och h, efter Dk anlages mindre än dg. Lät de återstående delarna af

DE vara t. ex. kl, Im och mE, indela EC i lika många sinsemellan lika

stora delar Ek', kl', Ini och m'F som delarna af DE, samt komplettera,

såsom figuren visar, de å DdeE anbragta inre och yttre rektanglar jemte

de inre rektanglarna i EetF. I följd af nästföregående moment a) blir då

den å Dk slående inre rektangeln lika stor med den å Ek' stående, den å

kl stående inre lika stor med den å k'I' sirjcnde, o. s. v. till och med de

sista inre å mE och m'F stående. Betecknas summan af de uti figuren

DdeE inskrifna rektanglar med i och summan af de uti figuren EefF in.
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skrlfna med i', erhalle vi således, utan afseende a antalet af de lika stora de-

larna i DE och EF,

i = i' .

Betecknas vidare figuren DdeE med F, figuren EefF med F och

summan af de å den förra anbragta yttre rektanglar med y, erhålles

F->i\, F'>i;

hvaraf följer, efter i' = i och, enligt hypothesen, F' < F,

P>i
<r

Figurerna F, F taila således begge emellan gränsorna i och j', hvari-

genom tydligen

F-F'<y — i.

Men rektangeln e'dgh ar antagen = F— F' och rektangeln e'dpn är

tydligen =y — /. Alltså, efter den föiTa af dessa rektanglar ar, enligt det

föregående, stön-e än den sednare,

F—F'->y — i:

ett resultat som strider emot det förra. Då denna motsägelse alltid företer

sig om figuren DdeE antages större än EefF, det må vara huru litet som

helst, kan således detta ej ega rum.

På samma sätt bevisas medelst fig. 4 att DdeE ej heller kan vara

mindre an EefF. Dessa figurer måste derföre vara liha stora.

Anm. En tydlig följd häraf är den omvända satsen, att, om fig.

DdeE = fig. EefF, lineerna AD, AE AF äro proportionella. Ty, egde

detta ej rum, utan vore t. ex. AD, AE, AF' proportionella, der F' vore

en från F skild punkt af AC, bestämmande en emellan hyperbeln och dess

assymptot liggande figur EefF', hvarmed vi icke velat komplicera figuren,
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blefve, enligt det föregående, fig. DdeE = EefF', hvilket strider emot hy-

potheseii.

7) Om (fig. 5) cc' ;'ir en liksidig hyperbel, hvars assymptoter îiro

AB, AC, ocli i)å AC tagas tvenne bestämda punkter U, E, derifran Dd,

Ee uppresas vinkelrätt emot AC och raka hyperbeln i d, e, sä kan, hvar

helst punkten D blifvit tagen, figuren DdeE blifva större än hvllken gif-

ven plan figur som helst, endast E tages tillräckligt langt ifrån D.

Följer genast af 6), emedan hvar som fielst en punkt D tages pä

AC emellan D och E, samt punkterna D , D ', o. s. v., till hvad antal

som helst, bestämmas till deras läge genom analogierna

AD: AD' = AD : AD',

AD : AD' = AD" : AD'",

perpendiklarna från sistnänuide puiditer déterminera sådana figmer Dd d D'

D'd'd'D \ o. s. v. emellan hyperbeln och dess assymptot, som blifva

hvar för sig lika stora med den första DddD', hvarföre den af hyperbeln,

dess assymptot, första perpeudikeln Dd och någon af dessa perpendiklar

inneslutna plana figur kan blifva huru mångfaldig man vill af den glfna

DddD', och således större än hvilken gifven plan figur som fielst.

Förberedande Anmärkning. Då, enligt 56, 57 och 58 de-

m

(initionerna i ofvanåberopade arbete, beteckningen a", der a utgör hvil-

ket tal som helst och ///, n hvilka hela tal som helst, har den betydelse

att, om- = l, a« får värdet «, om — är ett helt tal större än enhe-
it ' ' «

ten, a " utgör den dignitet af a hvars grad är —, och, om — är ett bråk^

m

a" = Yrt'"' följer af theorien om digniteter och rötter (ofvannämnde ar-

57
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m

bêle sld. 59} ait, oin <* > 1 är «« > 1 och, allt eftersom m > = < «,

«»>. = < a, saint att, om ß < 1, är « " < 1 och, allt efter som m > = <«,

«"<:=:> «; hvaraf inses riktigheten af det i nästa moment i afseende å

fig. 6, 7 förekommande antagande, att, då AD — \^ AE — a och w, u be-

m

teckna hvilka hela tal som helst, exponentialen a" föreställes genom AF

om m > «, genom AE om m ~ n och genom AF' om m < n.

8} Om (fig. 6, 7) cc' är en liksidig hyperbel, hvars assymptoler

äro AB, AC, vinkeln BAC delas midt i tu af Ad som råkar hyperbeln 1

d, dD fälles från d vinkelrätt mot AC, AD eller Dd antages = 1, AE = a

»I

och a ", i enlighet med nästföregående anmärkning, föreställes genom AF,

AE eller AF' allt eftersom mZ>= -C", dervid a utgör hyilkp al stom

helst större eller mindre än enheten och /«, n äro hvilka hela ikl sorii^

helst, så är

i

fig. DdeE : fig. DdfF, om ;//>«]

fig. DdeE : fig. DdeE, om //( =

fig. DdeE : fig DdfF, om in<.n\

Antag först m > <; //, och DE vara indelad i n delar *) genom

stycken som, räknade från D, äro af längderna

V«, %^ 'i[a\ Va".

Ar m > n, må ytterligare EF Indelas i m-n delar genom fortsatt

afskäring af stycken som, räknade från D, äro

V « 1 s o. > S (i > • • S a •

*) Vore — hell tal, kan detta naturligtvis alltid sättas under den form att »"> 1, och

sâiedes lineans DE delning i n-delar ändå ega rum.
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Efter då, enligt iheorieii om proportioner och rötter (ofvannämnde

arbete sldd. 37, 55 och 59):

Va^ : Va3 = ^;/ , ^;^.^

^a^ : Va* = r..^ : Va\

nr s" nr .
"—;;

—

r • "/^—z~

^^^^ : ^T» =y;;r •.
^«"" ^"^'

måste i fi^ljd af 6), de räta lineer som från de såkmda uppkommande m—1

afskäringspunkter dragas vinkehatt mot AC och fortsåttas till hyperbeln,

dela figurerna DdeE och DdfF, den förra i n och den sednare i m Uha

stora 'delar, hvilka delar i den ena figuren blifva lika stora med dem i

den andra, hvarigenom tydligen

fig. DdeE : fig. DdfF =: n : m.

I händelse m < Ji utgöras de m delarna af fig. DdfF' allesammans

af delar utaf figuren DdeE, hvarigenom genast visar sig att

fig. DdeE : fig. DdfF' =. n : m.

Ar åter m - n, är analogiens

fig. DdeE : fig. DdeE= n : m

sanning sjelftydlig.

Ifrågavarande sats Sr alltså härigenom bevisad.
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9) Om med samma Ivonstrukliou och samma slags värden å a samt

m, n som i iiäslforegående moment, man antager AD — 1, AE = « och

Îfig. DdeE : fig. DdlF, om /// > «1

fig. DdeE : fig. DdeE, om /// = n

lig. DdeE : fig. DdfE', om nKZ. /i
^

jn

är, alh efter som m> — <.n, a" = AF, AE eller AF'.

Följer genast af 8) ; ty vore, t. ex. i fallet a > 1 , m ;> n iclie

m

(fig. 6) AE=«", utan AF", så bl efve, dä F"f" dragés vinkelrätt mot AC,

i följd af 8)

n : in — fig. DdeE : fig. DJfF".

Men vi hafva antagit

71 : in = flg. DdeE : fig, DdtF.

Alltså (V : 11)

flg. DdeE : fig. DdrF" = fig. DdeE t fig. DdfF,

deraf (V : 9)

fig, DdfF" = fig. DdfF,

livilket ej eger rum. Samma bevis gäller i alla öfriga fall.

Efter ofvanstSende förberedelse öfvergå vi till framställningen af de

i början af denna uppsats omförmälta TJiearemer, hvarigenom läran om

Exponentialer och Logarilhmer kan allmänt och åskådligt utvecklas. Det

första af dessa theoremer, som grundar alla de öfriga, och hvars analogi

med de i åberopade arbete framställda Vlll:e, Xlll:e och XVlII:e är syn-

bar, är följande:

I. Om a och b äro hvilka bestämda tal som helst, ar expo-

nentialen a' (60 defin, i nyssnämnde afhandling) ett afvenledes be-

stämdt tal.
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Sanningen hiiraf s;'iltes utom tvitvel genom en pu följande sali bil-

dad Krohlinca,

L;'it (lig. 8, 9) cC vara cu liUsidig liypeibel livars ass^mploler ilro

Aß, AC, dela räta vinkeln BAC midt i lu genom AE som rakar hyper-

beln i E, och drag genom E räla lineerna DEM och FE parallela med

AC och AB. Anlag AD eller AF = 1 och AG = a, drag genom G

räla linean Gli parallel med AC och läl Gli råka hyperbeln i II. Det

finnes då nödvändigt någon på DE stående rektangel DKLE, som är lika

stor med den krokliniga plana figuren DGHE. Utdrag KL obestämdt at

N, och föreslällom oss tvenne emot AB och AC vinkelräta räta lineer df

och eg som röra sig kontinuerligt, parallell med sig sjelfva, sålunda, att

df utgår frän läget DM på samma gång som eg från läget AB, samt rö-

relsen af df sker i fig. 8, der a > 1, från D mot B, men i fig. 9, der

a<;l, från D mot A, hvaremot eg fortgår, i begge figurerna, från A mot

C. Lineans eg hastighet må härvid antagas jemn, eller sådan alt denna

linea på lika stora tider llyttar sig lika långt längs AC, men lineans df

hastighet deremot vara i fig. 8 tilllagande och i fig. 9 aflagande efter den lag,

alt den krokliniga figuren DdhE är i hvarje ögonblick lika stor med rektangeln

DKlk som innehålles emellan de orörliga parallela lineerna DEM och RLN.

Att denna rörelse är möjlig och kan fortsättas utan gräns af så väl den

ena som den andra linean, är tydligt deraf att, lika så väl som det alltid

finnes en på DK stående rektangel som är lika stor med en såsom gifven

antagen figur DdhE, det alltid måste finnas en figur DdhE som är lika

stor med en bestämd på Dk stående rektangel, huru stor än denna må

vara, så vida, enligt föregående moment 7), figuren DdhE kan bli större

än hvilken gifven plan figur som helst. Då räta lineernas df och eg så

tänkta rörelse sker kontinuerligt, måste den punkt m hvaruti de alltid
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skîiia livarandra, j'ifven flytta sig koliiiiierligt och derigenom beskrifva en sain-

inanhaugarule liiiea Dltn, livilken genomgår så val piuiklen D soin den

pnnkt I, hvnrnti FE och GH, utdragna om det behöfves, råka hvarandra.

Det nr denna hneas tillvaro, som ådagalägger alt exponentlalen a'' alltid

utgör ett bestilmdt tal, hvilka lal an c/, /;, iiro, emedan det kan bevisas

att, med antagande af Ae = b, stycket em, som afskäres af ifrågavarande

iinea, alltid uttrycker «*.

Det ma först anmärkas att, på samma grund som i föregående mo-

ment 3) rörande hyperbeln, det är en tydlig följd af äfven deiuia lineas

uppritning att den råkas af hvarje mot AB eller AC vinkelrät rät Iinea,

samt att detta kan ske blott i en punkt. Det förutsattes härvid, liksom

vid hela lineans kuuslruktion, att «Xl. Vore rt = 1, sammanfaller räta

linean RLN med DEM, lineans dt rörelse kan då ej ega rum och krokli-

nean Dim sammanfaller med den räta DEM, hvarigenom ifrågavarande

sats npphör att gälla för de räta lineer som äro vinkelräta mot AB.

Sedan detta är upplyst ådagalägges på följande sätt att em = a'.

1. Lät först b vara ett rationelt tal betecknadt med |' der p, q

äro hvilka hela tal som helst.

Efter, uti ifrågavarande figurer, AF = 1, Ae = ^, blir således äfven

DE = I och Dk = Ae = 6 — ?• Men rektanglar af samma höjd äro till

hvarandra såsom deras baser (VI: 1). Alltså

rektang. DL : rektang. Dl = DE : Dk = 1 : ^ = y : /7.

Men fig. DGHE = rektangeln DL och fig. DdhE = rektang. Dl.

Alltiä

q . p = fig. DGIIE . fig. DdhE,

deraf, enligt den 1 mom. 9) bevisade egenskap af hyperbeln, Ad, d. 5.

p

em, = a' = a'.
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2. Vore filer lalet h inalionelt, i hvilUet fall det må uttryckas

med /, Ifiter sig ur fig. 8, 9 h;lriedas att

l:o Det af liiiea» Dltii afskurua stycket em eger deu i 59:e de/iul-

lioneu uli oltaciterade arbete bestämda hufvudegenskap af «', att, da ex-

nonenten / faller emellan Ivenne rationella tal - och —
' hnilkn som he/^l,

T t

a' icke faller utom gränsorna a« och a",

2:o Ingen annan rät Jiiiea îln em eger nyssnämnde egenskap.

Antages nemligen Ae' = —, Ae" = —, blir, enligt första händelsen i

r /

detta theorem, em' — a* , e"m" = o" . Men em kan aldrig falla utom grän-

sorna ein och ein", emedan enligt lineans Dim uppritning, em alltid i

fig. 8 ökas, och i fig. 9 minskas, vid tilltagandet af Ae. Linean em fal-

ler således, hvilka än de rationella talen j och- äro, aldrig utom grän-

sorna a* och «",

Att åter hvarje annan rät llnea än em, huru litet den än skiljer

sig Iran den sistnämnda, för vissa värden af j och - faller utom grän-

sorna a^ och «"
, bevisas på alldeles samma sätt som den analoga satsen

rörande produkten ih i VIII:e theoremet af ofta åberopade arbete ^*). Vi

nöja oss derföre att hänvisa till det å nämnda ställe anförda bevis, hvilket

kan ord för ord här användas, med ändring endast af bokstäfverna samt

utbyte af produkterna mot exponentialer.

Det är till följe häraf tydligt att, äfven då h är irrationell tal,

em = a*.

DetföregSende förutsätter att a > < 1. Vore « = 1, är theoremets san-

ning dock äfven tydlig, emedan a' dä blir = 1, hvilket värde än tillägges b. År

*) Ada Societ. Scient. Fennic», T. IV, sid. '47.
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nemligeii b ratiutielt tal, betecknadt med -, der p, q aïo hela tal, blir

1' = 1 'y = ''t = ], Al' äter talel b irraliojielt,\<,äi\, i iöljd alolvaniiiliniide

59:e definilioi], 1* icke heller hafva något amiat v;lide iiii I. Delta resul-

tat öfvereiisslaminer liliika fuilkoinligt med ofvaiianf/jrda aniiulikiiing att,

för a — \, lineaii Dim sammaufalier med DEM.

1. A II m. Emedan, efter hvad förut blifvit anm;'lrkt, hvarje mot

AB vinkelWit rät linea råkar linean Dim, derest man antager f( X: 1, är

det klart att, likasom exponentialen a* har ett bestämdt värde för hvarje

bestämdt värde af a och b, också exponenten b måste hafva ett bestämdt

värde för hvarje bestämdt värde af a och exponentialen «', i händelse

fiX 1, och alt således, om a, o äro på en gång större, eller på en

gäng mindre^ än enheten, det nödvändigt finnes ett sådant tal b, som gör

a''=d. Denna sats, hvilken ej kan ifrån en endast analytisk synpunkt

härledas, är, såsom vi få se, af största gagn lör bevisandet af de angeläg-

naste härefter följande iheoremer.

2. Anm. Kroklinean Dim ger ett åskådligt begrepp ej allenast

om exponentialens o' förändring för samma värde af a och lörändrade

värden af /;, utan äfven om samma exponenlials förändring för förändrade

värden af a och samma värde af /;. Ifrågavarande lineas uppritning ger

nemlisen omedelbart vid handen alt densamma för « > 1 faller biverom

räta litieen DEM och för « < 1 underom samma räta linea, livarjemte det

kan af sainma uppritning lält slutas att, antingen linean Dim faller öfver

eller under DEM, densamma kommer denna räta linea allt närmare ju

mindre a skiljer sig ifrån 1, som är det värde pa a för hvilket, på sätt

redan blifvit anmärkt. Dim sammanfaller med sjelfva denna räta linea.

För alt ådagalägga delta, behöfver endast anmärkas att, antingen « är större
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eller mindre an ejiheteii, rata lincaii KLN kommer DEM allt närmare ju

mindre a skiljer sig ifrån 1, Iivaraf ioljer alt, for saninia värde af Ae

eller b, figuren DdhE, som alllld är lika stor med rektangeln Dl, får i

begge figiu-erna 8 och 9, sin gräns dli, hvllken bestämmer storleken af em

eller a', allt närmare till DEM ju mindre a skiljer sig från 1. En tyd-

lig följd häraf är, att, vid punktens G kontinuerliga fortskridande från A
mot B, först i fig. 9 och sedan i fig. 8, d- ä. vid forls;ilt tilltaaande af a,

äfven em allt mer och mer tilltager för samma Ae, livaraf måste slutas

att, antingen « >> 1 eller <.\, exponentialen a*, för samma värde pä b.

Ökas eller minskas allt efter som a Ölens eller minskas: en slutsats af

vigt för det efterföljande. Det kan, till ytterligare bestämning af lineans

Dim lopp, tilläggas, ehuru det för närvarande ändamål ej behöfves, att

denna linea uti fig. 9 skär hyperbeln cu i tvenne punkter och derefter

faller helt och hållet under densamma, i fall

a > —

>

c

e

der e är basen i det s. k. Neperska logarithmiska systemet, cl. a.

a > 0,6922 . .
;

att den tangerar hyperbeln men för öfrigt faller helt och hållet under den,

om a är lika stor med denna gräns, samt att hvarje dess punkt faller un-

der hyperbeln, om a är mindre än densamma. Analogt med de i ofta-

åberopade arbete omförmälda s. k. Digniteternas lineer, kan ifrågavaran-

de Dim kallas Exponentialernas, eller, kortare, Exponential-linea *).

*) Ett åskådligt begrepp om denna linea erhålles genom praktisk uppritiiing af den-

samma medelst skilda punkter, hvilken kan ganska lätt verkställas på grund af

den egenskap hos samma linea att, livar helst punkterna e', e, e" tagas på AC så-

lunda atte[e = ee", deras motsvarande perpendiklar em', em, e''ra" alltid blifva

58
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3. Anm. Nyssanförda egenskaper af exponential-linean leda till

följande slutsatser:

1 :o Om a = b, c = d är a" — b"".

2:o Om a" = b'', c = d är a = b.

3:o Om a = b, a' = b'' &r c = d, i fall «X 1.

4:o Om a> b är «° > //, och, om a' > 6", är a'>b.

5:o Om 6>c är a'"X.a,' allt eftersom aXl.
6:o Om a!"> a' är ^Xc allt eftersom aXll.
7:o Allt eftersom a>-=<l, är a'>=<l.

n. a'(i-y = i.

Anlage vi, om a > 1, AG uti fig. 8 = a och uti fig. 9 = -^, eller,

om a < 1, AG i fig. 9 = a och i fig. 8 ::; ^, så bli de 3 lineerna

AG i fig. 9, AD och aG i fig. 8

tydligen proportionella, och således, enligt 6),

figuren DGIIE i fig. 8 = figuren DGHE i fig. 9.

Uti ifrågavarande fall måste alltså, i följd af lineans Dim uppritning,

vid antagande af

Ae i fig. 8 = Ae i fig. 9,

äfven

figuren DdhE 1 fig. 8 = figuren DdliE i fig. 9,

proportionella, tvilken egenskap är en tydlig följd af den uti Anm, till momentet

6) bevisade egenskap af hyperbeln. Det kan, i sammanhang Läimed, anmärkas

att fig. 8 och 9 icke förete exponential-linean fullständigt, emedan den bör uti

hvardera figuren tänkas ytterligare forisatt från D genom liueans df rörelse på an-

dra sidan om DM och lineans eg på andra sidan om AB; men denna afdelning af

ifrågavarande linea, hvilken motsvarar nekade värden al b, är för närvarande än-

damål öiverHödig.
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utan afseende å huru stor Ae tages; Iivaraf äter, på grund af Anm. till

6), de 3 lineerna.

Ad i fig. 8, AD och Ad i fig. 9
''

måste bllfva proportionella.

Kallas nu, i begge figurerna, Ae = c, så bli, då man antagit AG i

fig. 8 = a och i fig. 9 =1-, Ad i fig. 8 = a' ocl» 1 fig. 9 = (i)'^ samt, då

man antagit AG i fig. 9 = a och i fig. 8 = — , Ad i fig. 9 = a' och i fig;

I följd af det föregående bli således, i förra fallet,

-•• » <-* G):
i sednare

"(1); 1 och a-

proportionella ; och således i begge händelserna, d. å. antingen a> 1 eller

«••(-1T=«-

För a = 1 är theoremets riktighet genast tydlig, af skäl som i be-

viset på I anförts.

ni. Allt eftersom at> = <l, är a'b°> = <c i.

Allt eftersom

aô > =< 1

år

6> = <^|.

d. å., enligt l:a och 4:e mom. af 3 Anm. till I,

Men enligt II är
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Således, alll eftersom

(fb' > = < 1

.

d. å.

IV. «».ß' = a*+%

1. Om b, c äro begge rationella, eller kunna betecknas med

— —, der m, n, p, q îlro hela tal hvaraf n, q större än enheten, följer
n Q

ifrågavarande satts genast af theorien om digniteter och rötter, emedan

a'.a'=a-.a9 =7^. ^^= "Ki^."^'^^ =Ta-\ a""

mg t- np m p

2. Om b, c, endera eller begge, äro irrationella, må antagas

l:o «> 1, deraf, enligt 7 mom. af 3 Anm. till I, a'>l, «'> 1

och således aV >• 1, hvarföre, i följd af 1 Anm. till I, det fmnes något

best'âmdt tal d, som gör a^a' = a*. Det skall bevisas att d=b + c.

Vore nemligen t. ex. d<Zb + c, så antag

, m p
n g

der —, — Sro rationella tal som luunia komma de gifna b, c huru nära

man vill, och derföre må vara sådana att

deraf

och alltså

b — ^<iCb + c'-^d^, c — j-<^(^b + c— d),

b + c—~—l <b+c — d
n q

-- + ~>d.
n g
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Till följe häraf, enligt 5 mom. af 3 Anm- till I,
''

m p

a « Î >«'',

och således, enligt 1:a händelsen af delta theorem,

7/1 p

a", a Ï > a'',

samt följaliteligen

m p

hvilket är omöjligt, så vida —<.h, — <C c, deraf, enligt nyss åberopade 5

m p

mom. af 3 Anm. till I, a" <^a\ a 2 <; a'. Exponenten cl kan således

icke vara < i + c.

Vox'e åter d> b -\- c, antages

, m p

dervid de rationella —, — skulle så litet öfverskiuta b, c, att

^^-b^\id-b-o), l._c<'(^-6-c),

hvarigenom

— + —— b— c<id— b — c
n q

och således

hvarefter omöjligheten af a»Uagandet d>b-^ c bevisas alldeles som förut.

Det måste häraf slutas att

d = b -h c.

2:o Antages åter a<;l, kunde, såsom förut, sattas a''
a' = a'' och

omöjligheten af d<ib-{-c ådagaläggas genom antagande af 6> —, c>-^

samt af c? >• è + c genom b<C—, c-e^ —; men man öfvertygas ännu enk-
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lare och direktare om theoremets riktighet uti ifrågavarande fall, genom

antagande af _
_ 1

der således d>-i. Efter nemligen, enligt hvad nyss bevisats,

erhålles

&ay4ir-
deraf, enligt II,

och således

a a a ^

a\a' = a''-^''.

3:o For a = 1 inses theoremets sanning genast.

1. Anm. Af detta theorem följer:

l:o a'. a'. «*. . = o* + ' + ' + ••.

Ty Û*
. a\ a"* = a' a' +-'' = o* + ' +'', a* o', o"! a« = a* a' + " + ' = a'+' +'+ ',

o. s. v.

2:o -, (der 6 > c) = a* - '.

Ty a* = a* - " + " = a* ~ ^ a% deraf J = a* - '

.

3:o OmZ>>cära' + ''— a'>a^ + '' — a^oma>l,ocha* — a*+''<a'— 0'+''

om a < 1; hvilket visar sig deraf att a* "* "^— a^ = a'' (a"*— 1), o. s. v.

4:o Oma>6är a' -^ "^— a'> b'
+ ''— b% emedan a' * ''— a' = a' (^a"— i},

o. s. v.

2. Anm. Nästföregående 3:e och 4:e momenter ådagalägga att,

allt eftersom Ae (fig. 8, 9) tilltager, liuean Dim höjer sig allt hastigare
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fig. 8 och sänker sig allt långsammare i fig. 9, samt att, för samma Ae,

denna linea höjer eller sänker sig allt hastigare ju större a antages.

V. (^aby = a'b'.

1. Om c är rationelt tal, eller betecknas med -, der m, « âro hela

tal hvaraf «> 1, ha vi genast

m mm
(aby = iab) » = V(^"' = V~^rF- =^^ . Tbr = a^ b'^ =z a" h\

2, År åter talet c irrationelt. må antagas

l:o a6 > 1, deraf, enligt III, a'b'^i. Det finnes alltså, enligt 1

Anm. till I, ett sådant tal d att Çaby ~ a'b". Det skall bevisas att d — c.

Vore nemlisen t. ex. d<. c, må — antagas vara ett rationelt tal

som faller emellan d och c, hvilket alltid är möjligt, hvarigenom vi, i

följd af 5 mom. af 3 Anm. till I, erhalle

m
{aby<{ab)\

d. ä., enligt l:a händelsen af detta theorem,

m m

(aby< a" bn.

Alltså

m m
a'b'<.<^ b~,

och således, i iöljd af af 2:a mom. af 1 Anm. till IV,

a »b n ^\^
hvilket, på grund af El, är omöjligt.

Vore åter d>c, blir, med samma betydelse af —,

m

Caby>(iab)n,
deraf
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m m

a'b'> ci~n b "
,

och således

Q C
1 >a» b^

,

hvilket, på gruiid af III, likaledes ar omöjligt.

Alltså d=c, d. ä. Çaby^a'b".

2:o ab<.\, deraf, enligt III, o7/<l, hvarefter på alldeles samma satt

som förut ådagaliigges att {aby — a'b",

3:o ab=i, hvarigenom enligt 7 mom. af 3 Anm. till I,

{aby = i.

Men, till följe af lU,

a'b'=i.

Alltså (aby = a'b:

Anm. I följd häraf:

1 :o (abcd . .)'' = aFlft^dF .

.

Ty {abc)'' = a''(bcy = afb^d', (abcdY = a\hcdy = a^b^c^d'', o. s. v.

Ty a' = (..^)>/.©; deraf Q=f:.
VI. (ay = a'\

1. Om b, c äro besse rationella och betecknas med —, —, dervid

m, n, p, q aro hela tal hvariblaud n, q större an enheten, erhålles

mp

nq

171 P
bc

2. Om b, c, endera eller begge, äro irrationella, må antagas
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l:o aX 1, deraf, enligt 7 mom. af 3 Anm. till I,

(«'yxi,
hvarföre, i följd af 1 Anm. till 1, i begge fallen finnes ett sådant tal rf,

att (a'y= a'^. Det skall ådagaläggas att dz=hc.

Antages nemligen d < äc, må —, — vara rationella tal af den be-

skaiFenhet att a -^ '» ^ P

n q

men derjemte

. m hc — d p be — d

n Jc '
g ^ 24 '

hvilket alltid ;'lr möjligt. Alltså så mycket mer

2« >

och följakteligen

deraf

och således

^^" - 7 '-• < T ibc— d\ .^ c_ -^ . ^ <^ (6c — d),

be — <rhc — d
n q ^

m p—— > d.
n q

Om alltså a > 1, erhålles, i föjld af 5 mom. af 3 Ânm. till I,

m p

d. ä., enligt l:a händelsen af detta theorem,

m p

deraf

och, om a<.if

m p

(a») 9 >ro'y;

Ô9
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m p

a" '
9 < a'',

deraf, på samma grund,

resultater, som aro begge oforenliija med autaa;aiulet af h > ~, c > —, hvll-

ket, på grmid af 4:e och 5:e mom. af 3 Anm. tili 1, ger. för « > 1,

m , m .C

a^ <a, \a'^) < \a'')%

och således ännu mer

samt, för a <; 1,

a" > a', (a~) > («'/,

och alltså ännu mer

År således o >• 1 eller < 1, kan man icke hafva d < be.

Autages åter d> 6c, sättes

b <.—, C <—

,

med samma betydelse af —, — som förut, dervid —, — komina b, c så nära att

,1 II
'

.ft! 2 ir. ' .-»f ,!?•

»n , d — be p (d ~ bc)c

Så vida härigenom

m , ,
d— ir~<b + —

—

« 2c

d+ hc

få vi så mycket mer
*' »sW

p rf— be
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och således

deraf

och alltså

-c- bc< i, {d— be), —-t —lc<};(d~ bc\
Il

- ' U q II -2 ^ ''

—— — bc<:d— be
Il q

—— < (/;
n q Ii»

hvarefler omöjligheten af antagandet f/ > öc- bevisas såsom föi'ut. '
''^"^

Följakteligen, för «Xl,
d - be.

2:o Für a— i visar sig theoremets riktighet genast.
n'iinA

t. Anm. Till följe häraf:
A

l ^1 b

2. Anm. Nästföregående theoreraer IV, V och VI, med dertill

hörande anmärkningar, ådagalägga att räkriereglorna för Exponentialer

äro alldeles desamma som jör Digniteter: ett märkligt i'esultat, hvarige-

nom förstnämnde regler bäst hållas i minnet.

Det föregående innehåller thcorien om Exponentialer, så vidt

densamma beliöft här utvecklas. Den om Logarithmer ntgöres af föl-

jande theoremer.

\ II. Om a är hvilket bestämdt tal som helst, och b hvitket be-

stämdt tal som helst större eller mindre an enheten, ar logarith-

men for a i det logarithmisJca system huars bas är b [bi och G2 defin,

i ojta åberopade arbete) ett likaledes bestämdt tal.

Då, enligt nyssnämnde tvenne deflnltionei', logarithmen för a i det

logarihmiska system hvars bas är b utgör exponenten c för b i likheten

b' = ./,
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och, enligt beviset pâ I, em eller Ad i Hg. 8, 9 uttrycker talet b' dä AG

anta'ges = h och Ae eller dm = c, ur det tydligi att, dä uti fig. 8, 9 an-

tagas AD = 1, AG - ^ och Ad = a, dm mksle uttrycka logarilhmen for

ai det system hvars bas är b. Dä uu, enligt hvad i beviset pä I blif-

vit anmärkt, lineau df, hvar helst :iu puukteu d tages pä AB, alltid uti

en bestämd punkt rakar exponential-linean Dl.n antingen AG är större

eller mindre än AD, följer häraf klart a.t, om b><i, logarilhmen för

a i det system hvars bas är b utgör ett alldeles bestänidt tal.

1. Anm. Logarithmen för a, ab, y, o. s. v. betecknas för kort-

heten med Z.a, i^a^, Z.^ o. s. v., Z^'«, i^'«/', ^'f
O.S. v., dervid sam,na

bokstaf L, L, . . användes för logarithmen i samma, d. ä. pä samina

bas grundade, logarithmiska system.

2. Anm. Linean Dim ger säledes ej allenast, pfi sätt ofvanföre

blifvit anmärkt, ett klart begrepp om exponentlalen a' för glf.ia värden

af a och b, utan lemnar äfven en Hka äskädiig föreställning om logarilh-

men för a i det system hvars bas är b, för glfaa värden af « ocli /', der-

vid fig. 8 ger logarithmerna i de syslemer hvilkas baser äro slörre än en-

heten "och f.g. 9 dem i de syslemer, hvilkas baser ä>o nundre än enheten.

Exponential-linean DLn benämnes, af denna anledning, äiVen Logaräh-

mica *).

3. Anm. Det föregående leder omedelbart till följande slutsatser:

l:o Om a = 6 är La = Lb.

T^b^i^^T^anhang bhrmed. märUs att, i anseende till lineans Ulm ofulislän-

di"het i fig. 8 och 9, bvilken blifvit omliirmald i no.cn lill 1 Anm. eiler iheo.emet

I "fig 8 icke lüreler logarilluncrna iür de tal son, äm mindre än enliclen och hg.

9'
icke dem iör de lal som äro slürre än enheten, hvilka logarithmer, shom neiade,

icke heller behiilva här betraktas.
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2:o (Jrn La = Ll> är et = b.

3:o Om a>h ar La > -C Lb alll etter som Logarihmiska syste-

niels bas i'ir > < 1.

4:o Om L(iZ> f'b âr u>b i tall togarittimislia systemets bas > 1

och u<ib Ï fall ilemia bas < 1.

5:o Logaiillimen lör S3'stemets bas ar = entieten i hvarje loga-

ritlmiislvl system livars bas är större eller mindre äti 1.

6:o Föregående geometrislva IvonstruUtion af logarithmerua i syste-

mer hvllkas baser äro större eller mindre än enheten, leder till kännedom

af deras beskalfenhet älven i det logarithmiska system huars bas är

sjeljva enheten. Då nemligen linean Dim, på grund af det föregående,

i detta system sammanfaller med räta linean DEM, och df, längs hvilkeii

logarithmerna betraktas, är antingen parallel med DEM eller sammanfaller

med deiuia linea, är del klart att, uti nämnde system, logarilhmer ej fin-

nas till för andra tal än systemets bas eller enheten, eller, i fall man så

vill, äro för alla öfriga tal uàndllgci, samt alt logarithmen för enheten åter

är i samma system alldeles obestanu/, eller kan vara hvilket tal man vill.

Logarithmer kunna således ej uti detta system komma 1 fråga.

7:o Om baserna i Ivenne logarithmiska systemer aro begge större,

eller begge iid/ulre, än enheten, är logarithmen för hvilket tal som helst i

det af dessa systemer hvars bas kommer enheten närmare, större än lo-

garithmen för sanmia tal i del andra systemet *
).

") Det (iirilt knapi beliüfva anmärkas alt demia sats, liksom allt det ölViga häi- an-

förda riiraiule expoiunlialer ocli logarillimer, };;iller endast de uti lig. 8, 9 iörekoni •

mande ofullständiga konstruktioner, deruti dessa storheter betraktas såsom icke ne-

gativa.
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8:0 Orn, i Ivenne logarlhmiska systemer, basernas produkt är lika

stor med enheteii, är uti det ena af dessa systemer logarlthmen för hvilket

tal som helst lika stor med logarlthmeji i det andra systemet lör det tal,

som med det nyssnämnda talet bildar produkten 1.

Vm. Lah = La + Lh.

Betecknas det ifrågavarande logarithmiska systemets bas med /9, er-

hållas, enligt ofvannämnda 61 och 62 definitioner, likheterna

ß'^ = a, ß"'' = h.

Följakteligen flV)
ß^" + "'

z= ab,

hvarigenom, på grund af nyssnämnda definitioner, theoremets sanning är

klar.

IX. L— = La — Lb.
b

Följer äfvenledes genast af likheterna

/3^" = a, /Î" = b,

hvilka, i följd af 2 mom. af 1 Anm. till IV, glfva

aLa — U "
P -T'

X. L/a'' = bLa.

År likaledes en tydlig följd af likheten

/i'" = o,

som ger

d. s.

/S*^" = a*.

Anm. På grund häraf:

1

'"r , — I . La
L Sa - La "' = - La - — '

m m
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XI. «" ^ b'-\

Likheterna

leda till

Men (VI)

Alltså äfVeu

fi"" = «, /5" = b

/ oLa\Lù aLa.Lh /i^Lb\La

XII. Om (i utgör hvilket tal som helst och Z/, L, beteckna lo-

garithmerna i ivenne skilda systenier hvilkas baser äro ß, ß', är

La — L(i .La och Ua = L'ß.La.

Följer omedelbart af likheterna
i^- '^<i iHUf. .j ,.i.

;

/3'-"'" = a, ß"-^' = /9' och ß'-' = r/, /î'^'c = ^,

som glfva

iß^i'Y':=a och {ß'-'^y^a,
d. är (VI)

1. Anm. Logarllhmerna for samrna tal halva suledes uti skilda

logarithmiska systemer elt beslämdt, af endast syslemernas baser beroende,

förhållande, utan afseende å talets eget värde.

2. A n m. De här bevisade likheterna leda till ännu denna :

Lß'.Lß=\.

3. Anm. Af theoremerna VII—XII kan slutas, alt det är pade

förut anförda I, IV och VI som hela läran om Logarithmer hvilar.

Det föregående torde ådagalägga vigten af geometriens användning

på läran om Exponentialer och Logariihmer, hvilken, analogt med hvad
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oftanSmnde arbete rörande Algebrans mera elementära delar innehållit, kan

härigenom utvecklas ej allenast klarare utan äfven betydligt enklare än

möjligt är från endast analytisk synpunkt. Att öfvertygas om sistnämnde

omständighet behöfver man endast jemföra de här anförda bevisen på de

vigtigaste sanningarna i läran om exponentialer, nemligen theoremerna IV,

V och VI, med dem som framställas för samma satser i ett föregående,

uti dessa akter älveuledes tryckt arbete*), der närvarande ämne behand-

lats endast analytiskt och hvarest desamma upptaga icke mindre än 12

sidor**).

*) Mémoire sur les principes fondamentaux de talgèbre, T. I, sidd. 31 —83.

**) L. c. sidd. 69—81.
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ANALYSER
AF

FIMSHlA lIIMERAIilEIR
MEI>DEI.a.OE

Ar

A. E. ÂRPPE.
II).

(h'öredr. d. 18 Maj och 20 Okt. 1857).

\). Jernalun från Björkbackagdrd iiwid Heiniksiiäs kalkbrott,

12 versl s. om Kuopioslad. 1 deuua trakt (örekonimer en tAt gllnimer-

skilFer, som i ymiiighet innesluter jernkiskrystaller, hvilka halva en syn-

nerlig beniigenhet att vittra och derigenom föranleda hela bergartens sön-

derlallande. Villringen ger upphol dels åt jernvitriol, men Isynnerhet

åt jernalun, hvilken på sina ställen skall anträffas i ansenlig mängd.

Den vackra stull: jag af detta mineral erhållit, utgör ett .större stycke

(4 t. långt 3 t. högt) sammansatt af små, till det mesta klotlika krystall-

aggregfiter, hvilka äro bildade af fina, sidenglänsande nålar, (om 1 limes

längd); den har uppkommit på yttre väggen af stenfoten till en ladugårds

byggnad och innesluter ännu stycken af oförvittrad bergart. Krystallag-

*) Se T. IV p. .501.

60
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gregaferna aro i det inre hvita, meii aiilöpa lätt och blifva på ytan svagt

rostgiila; dock går denna af syrsiittnlng beroende färgförändring alldrig

långt och mineralet bibehåller sig ganska väl utan att söndervittra. De

fina krystallnålarna lösa sig fidlstäiidigt i vatten och smälta vid upphett-

ning i petroleum. Genom vägning i petroleum har jag fuiinil spec.

vigten = 1,615-

För att utröna samraausättningen gjordes följande försök:

1} 1»545 gr- förlorade vid upphelt^iing till I 15" 0,428 gi'-» motsvaran-

de 27,70 p. c.

2) 1,500 gr- blandades och glödgades med ungefär 6 ggr. sin vigt

utglödgad biyoxid och förlorade dervid 0,663 eller 44,20 p. c, som således

utgör mineralets vattenhalt.

3) 0,776 gl'- lufttorkadt mineral qvarlemnade efter glödning en te-

gelfärgad återstod — 0,152 gr. eller 19,59 p. c.

4) 1,545 gr. löstes i vatten och digererades med klorvatten, hvar-

efter med ammoniak en fällning afskildes, som efter kokning med kali

och tillbörlig behandling af den lösta och olösta delen visade sig bestå af

0)206 lerjord och 0,i(i7 jernoxid; i den från ammoniakfällningen afskilda

lösningen erhölls på vanligt sätt med klorbarium 1,562 svafvelsyrad baryt.

Mineralet innehåller således :

Svafvelsyra 34,7i

Jernoxidul 6,23

Lerjord 13,33

Vatten 44,2o

98,47.
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Enligt beräkning tir jernaluii, d v. s. föreningen

Fe S + Al S^- + 24 H
på följande salt sammansall:

4 eqv. Sv.ifvelsyra =• 160,0 34,53

1 » Jenioxidiil = 36,o 7,77

1 » Lerjord — 51,4 II, 09

24 » Vallen =216,0 4G,gi.

403,4 ~tÖ(W
Det kan anmärkas, att ingen hittills analyserad nativ jeinalun mot-

svarar den teoretiska formeln s3 noga som denna; närmast kommer den

af Ramnielsberg analyserade från Mörsfeld i Zweybrücken, innehållan-

de ringa qvantiteter kali och talk, beståndsdelar, hvilka ej kunnat upp-

täckas i det af mig undersökta mineralet.

10 I sammaidiang med föregående undersökning gjordes några

försök med ett svafvelsyradt jernsalt — /'^itriolukm — som finnes å Uni-

versilelets mineralkabinett och enligt en anteckning å etiketten förekom-

mer i Muonioniska (Enontekis) i en bassin, som om sommaren uttorkar.

Ämnet har afsatt sig omkring små, skarpkantiga, lösa stenar och har ur-

sprungligen vant jernvitriol, hvilken i det inre af en del stycken ännu är

nästan oförändrad; i andra har den deremot blifvit partlelt oxiderad till

ett gulaktigt, pulverformigt, i vatten blott till en del lösligt ämne, ulan atlnågpn

bestämd förening derur ännu uppkommit; på sina ställen visa sig fuilrådiga, si-

denglänsande krystallisationer af löst sammanhang. Sedan det blifvit uli edt, att

svafvelsyra, jeru och vatten voro de enda beståndsdelarna i dessa saller, bestäm-

des deras rdallva mängd genom upphettning och glödgning. ~ Förkislen

vid begynnande sönderdelning ansågs som vatten och den dereflei- erhållna

glödgningsförlusten som svafvelsyra.
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J) Det gulaktiga pulverformiga ämnet innehåller:

Futuie;. ßeraknadt.

2 i'e= 160 30,11 29,63

5 S rr 200 35,54 37,04

20 H = 180 34,35 33,33

540 100,00 100,00.

2) Det h vita sidenglänsande ämnet:

5" Fe = 400 37,96 37,o4

8 S =320 28,90 29,63

40 H =360 33,14 33,33

1080 100,00 100,00.

Enligt dessa bestämningar vore således

1 ) = Fe S"* + Fe S= + 20 H, och

2) = 2 Fe S' + Fe= S= + 40 H.

Alldenslund ingeiidera af de undersökta föreningarne var fri Irån

oxidulsait, är jag IPingt ifrån alt tilldela dessa formler uågol verkligt värde;

de anföras dock såsom lemnande åtminstone approximativa uttryck för

nämnde föreningars sammansättning.

11. Apiilit från Par gas. De utmärktaste fyndorter i Finland

för detta mineral finnas i Pargas, i hvars kalkbrott så många andra an-

mäfkningsvärda och väl utkryslalliserade stenarter förekomma. Det till

denna analys begagnade material utgjorde himmelsblå, på kanteiuia afrun-

dade krystaller och krystalliniska korn från Ersby. Spec. v. 3,t9.

Analysen verkställdes på följande sätt: (jfr. II. Rose, Hanrlb. d.

anal. Chemie, II. 527) af det torkade och pulveriserade mineralet af-

vägdes 1,108 gl., som upplöstes i ren salpetersyra och behandlades med

renadt qvicksilfver på vattenbad, tills salpetersyran fullständigt afrykt. —
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Valteiilösiiingen al den inlorkade massan gal, eller alfillrering ai den

med saltsyra iili;illda (|vitksiirverklonireu , en lîilhiing med ammoniak,

som innehöll (>,ou icke fl>'gliga beståndsdelar oih bestod af fosforsyra, jern-

oxid ocli lerjord; med oxalsyrad ammoniak afskildes kalken, som i kolsy-

radl lillstiind vägde \,mA gi- och innehöll sparafjern. — Det losforsyrade

c|vick>illversallel sammansmiiltes med kolsyradl alkali; massan löste sig i

vatten sa när som pii 0,oo9 jernoxid ; ur lösningen, ofvermîittad med salt-

syra, utfälldes med bittersall-salmiak fosforsyran, som i förening med talken

efier glödgning vägde 0,70b gr.

Dessa c|vanliteter leda till följande procenliska sammansättning:

Fosforsyra 40,7b

Kalk 54,74

Jernoxid 0,8i

Fosforsyra, jernoxid, lerjord . . . 0,99

Fluor från förlusten

Lhlor, spar

100,00.

Då en del af kalken hör till lluoren, ger följande uppställning ett

tydligare begrepp om sammansättningen:

Fosforsyra 40,76
j

Kalk 48„2 I

^^''^

Fluorcalcium 9,o6

Jernoxid 0,8i

Lerjords- och jf rnfosfater. 0,99

99,75.

Räkningen efter Apatitens formel

3 Ca' P + Ca Fl
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fordrar:

Fosforsyra 42,39
\

Kalk 49,91 )

'^''^^'

Fluorcalcium ..... 7,7o

Om man ej indrager i den procenliska ber/ikningen jernoxiden, ler-

jords- och jernfosfaterna, hvilka för apalilen aro fremmaiide, skulle man

erhålla såsom analysens resultat :

Fosforsyra 41,53 »

Kalk 49„4 I
^^'"

Calcium 4,oo

Fluor 5,33

10Ü,„o.

Här ar fluoreii beräknad ifrån förlusten; men då 4,oo calcium upp-

tager 3,80 fluor, kan man äfven antaga denna qvantitet, då analysen blir

behäftad med en förlust af 1,53 p. c.

12. Apatit från Kietyii i nejden af Tonoby i Tamniela-

socken. Ifrån delta ställe omtala finska mineraloger under namn af Litliion-

apatit eller Kietyoïl ett blågrönt, jemte spodumen och tetraphyllln förekom-

mande mineral, hvilket uppglfves skilja sig iVån vanlig apalit genom den

lithionreaktion, del för blåsröret visar. Denna uppgift har ej bekräftats

af efterföljande undersökning, oaktadt den blifvit utförd på ett material,

som jag haf: a!it skäl att anse för den rätta Rietyöiten, då jag erhållit det-

samma af mineralets upptäckare Hr Holmberg. Lilhion innehåller den a!

mig undersökta apatiten alldeles icke, hvarföre en reaktion för delta alkaliî

der den visar sig, måste antingen lillskrifvas inblandad spodumen eller le-
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traphyllih eller också förkomma vid K.letyö at apatiten verkligen tvenne va-

rieleter, den ena med, den andra utan lltlilonhalt.

Kietyöitens spec.-vigt är densanuna som apatltens; den fanns näm-

ligen = 3,18.

Den analyserades på följande sätt: det groft pnlveriserade mine-

ralet, som ej kunde fås nog rent från åtföljande bergart, upplöstes i salpe-

tersyra, hvarvid bergarten staunade olöst. — l,sio gr. lemnade olöst 0,5J9;

ur det upplösta, l,j8i gr., erhölls med ammoniak en fällning, som analyse-

rades med salpetersyra och qvicksilfver på förut anfördt sätt och gaf 0.839

fosfors, talk, 1,147 kols. kalk och 0,o22 jernoxid; ur lösningen afskild från am-

mouiakfällningen fälldes kalken med oxalsyrad ammoniak och vägde i kol-

syradt tillstånd 0,i2.

Den procentiska sammansättningen blir följande:

Fosforsyra* ....... 41,39 ")

K" n Kf\
'9 ''54.

iValk 50,15 <

Calcium 3,75

Fluor ifrån förlusten . . 2,99

Jernoxid 1,72.

100,00^

13. Skifrig halkspat från P it k är anda. Förekommer i gruf-

van N:o 4 Klée; ljusröd; dekrepiterar vid upphettning, blir dervid brun och

förlorar 0,25 p. c. i vigt. Den innehåller:

Kolsyrad kalk 99,o6

Kols. manganoxidul och j

jernoxidul \ l,ii.

Vi återkomma till detta mineral under N:o 20.
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14. Glimmer frän Pitkäranda. Tillsamman med t'öregaeiicle

mineral förekommer en an gul, i'in ollvfärgad glinimerart, i fina, tält samman-

gyttrade, böjliga blad eller fjell, hvilka efter glödgning blifva något mör-

kare och antaga en halfmetallisk glans; det blekt gröngula pulfrel blir ge-

nom upphettning mörkbrunt.

Analysen gaf följande resultat:

Kiselsyra 47,7^

Jernoxld 6,so

Lerjord 3 2,05

Kalk 0,97

Talk 0,57

Vatten 4,73 .... b,ii^.

93,05.

Då de relativa qvantiteterna af dessa beståndsdelar tiro desamma som

hos kaliglimmern, har — med fästadt afseende å mineralets fysiska beskalfen-

het i öfrlgt — ingen alkalibestämning ansetts vara af behofvet påkallad.

15. ^Inalys af Kr om g I hn rn e r frAn I/umantz , af F. A.

Hällström, Stud. af fys. mat. fak. Angående fyndorten för detta mi-

neral, hvaraf några stulFer förvaras i Universitetets mineralsamling, har jag

ej kunnat inhemta annat, ;'in att det :'ir Hirvivaaraberg i närheten af He-

räjokl kopparhytt.i, der detsamma anträlFas tillsammans med qvarz och

jernoxldhydrat i pseudom rfoser efter jernkis af formen co O co . 0. Del

bildar ett otydligt kryslallini.skl eller mycket finfjelligt aggregat af ljusgrön

färg; dock är del färgande ämnet icke jemnt fördeladt öfver hela massan,

ty nästan färglösa glinunertjell kunna derur afsklljas. Brottet ojenint ocli

spllttrlgt. Hårdheten mindre än kalkspatens. Spec. v. := 2,37. Samman-

smälter för blåsrör med borax och fosforsalt till grön perla. — Ar
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olösligt i syror, hvarfore söiulerdeliiiiigeu verksl/llldes ined kolsyradt alkali;

kromoxideii afskildes iii''kiselsyiaii genom lliiorvilte och m- den med ammoniak

iilf;illda jernoxiden genom oxidation med salpeter och utfailning med salpeter-

syrad cjvicksilfveroxidnl. Till analys anv/indes: 1) 1,297 gr. torkadt vid 100°,

hvarnr kiselsjra, lerjord, talk och kalk, '2) 1,201 gr, hvarnr jernoxid och

kromoxid och 3) I,3i3gr. , hvarnr vallenhalten bestämdes. Alkalit biet' icke

qvanlitativt afskildt, men belaiuis hiilVudsakligen utgöras al' natron.

Resultatet aC analysen var följande:

Riselsyra 45,34 • Syrehalt 24,n

Lerjord 38,3

1

'm i

Jernoxid 6,00 1,8 \ 20,2

Rromoxid ] ,00 0,5 )

Talkjord 0,^3 0,o8]

Kalk jord ..... spår \ l,2s.

Alkali 4,93 1,20)

Vatten 4,49 4,00

100,00.

Att beräkna lormehi på grund af denna enda analys är af föga in-

tresse, då mineralet uppenbarligen hörer till glinunerfamiljen, der äm-

nen at mycket vacklande sammansättning ingå. Den ringa alkalihalten

förklaras deraf, alt den ulgöres af nalron, ty 4,63 Na motsvarar 7,oo K.

Anmärkas kunde äfven, att denna kromglimmer, ifall man kan anse den

för annat än af kromoxid färgad vanlig glimmer, synes förhålla sig till

kaliglimmer, såsom Schafhäutls lika benämnda mineral från Zlllerdaleu

förhåller sis till talkglimmer.

61
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1Ö. Jerntalk eller Liparitjrân Pitkàranda, enWgt A. Nordenskiolds

uppgilt *) i grufvan Oiiieljanoff N:o 4, der det betäcker kristalldruser al'

qvarz och granat. Med anledning deraf, att detta ämne är felt lör känseln

och äfven genom sin kemiska sammansättning ar befryndadt med vanlig

talk (stealit fr. crtß()), har jag kaWàt det Liparit (^[v. linactog, fet); måhända

kunde man dock ålnöja sig med benämningen Jerntalk. Det är till fär-

gen grågrönt, med feltglans, af en bladig eller krumbladig sammansättning

och låter lätt bryta sig efter afsöndringsytorna ; brottet är jemnl; hårdhe-

ten emellan gips och kalkspat; spec. v. = 2,59; strecket Ijusgrått. Blir upp-

hettad! ikolfsvart eller grönsvart, afger dervid betydligt vatten och ett or-

ganiskt ämne, som röjer sig genom en vidbränd lukt; upphettadt i luften

blir det genom jernoxidulens högre syrsättning tegelrödt. Vattenhalten be-

stämdes 1) genom glödgnlng af 1,254 gr. lufttorkadt pulver, som förlorade

0,074 eller 5,9o p.c.; lägges härtill skilnaden emellan den ur analyserna funna

jernoxidulens och den vid glödgningen uppkomna jeinoxidens syrehall

(=0,8i), utgör hela glödgningsförlusten 6,71; 2) 2,943 gr. förlorade i glödg-

nlng 0,208 eller 7,07 p- c.

Då i glödgningsförlusten ingår äfven det organiska ämne, hvarat

mineralet är i ringa grad förorenadt och äfven jernoxidulens högre syr-

sättning, som måhända icke blir alldeles fullständig, bidrager att öka osä-

kerheten, är denna bestämning af vattenhalten behäftad med elt fel, som

dock ej torde vara af något väsendtligt inflytande vid beräkningen af

mineralets formel.

Sammansättningen utreddes genom mineralels sönderdelning med

Bekiifn. af de i f inland i'iiniia mineralier, s, 95, der 011 felaktig analys ai detta mi-

neral anföres.
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kolsyradt kali-natron *) och beslSndsdelarnes afsUiljande efler deu allmänt

begagnade metoden. Den efter smältningen erhållna kiselsyran behand-

lades med en kokande lösning af kolsyvadt nation; jernoxiden skildes från

lerjorden genom blandningens repeterade kokning med kaustikt kali och

talkjorden utfälldes med fosforsyradt natron-ammoniak ; mangan, hvarnf

ett spår förekommer, bestämdes ej särskildt.

1^ lj341 gl'- glödgact mineralpulver gaf

Kiselsyia 0,809 eller 60,33 p- c.

Lerjord 0,oo5 » 0,37

Jernoxid 0,124 » 9,05

Fosfors, talkjord . . 1,080 » Talkjord 29,o2

98,97.

2) 1,376 gv. gaf

Kiselsyra 0,8i6 eller 59,3o

Lerjord 0,oo9 ^^ 0,65

Jernoxid 0,t25 ^' 9,o8

Fosfors, talkjord . . 1,094 » Talkjord 28,65-

97,68.

Dessutom innehåller lipariten omkring 1 p. c. tenn- och koppar-

oxid; genom ett särskildt prof med fluorväte utreddes, att densamma är

fri från alkali.

Beräknas sammansättningen af det oglödgade mineralet med , den

första analysen till utgångspunkt och med det antagande, att 6,71 p. c. uttryc-

ker vattenhalten (då 1,341 glödgadt motsvarar 1 ,425 oglödgadt och icke oxi-

deradt mineral) så finner man att lipariten innehåller:

*) Det kolsyiade alkalil var lill denna, likasom till alla îiar omtalade analysti, dei det

begagnades, framställdt genoai glödgniiig af Seigneltes salt.
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Kiselsyra .... 56,77 Syrehalt - 30,os • • • 17,25

Lerjord 0,35 » 0, 17

Jernoxidul . . . 7,»<3 » 1,75 ... 1

Talkjord .... 27,31 -^ 10,92 • 6

Vatten 6,71 » 5,95 ... 3

98,97.

Således förhålla sig syrehalterna i Si , Mg , Fe , H såsom 17,25 : ö : 1 : 3,43,

hvilket kan sättas = 18 : 6 : 1 : 3 , då

Si-^Mg^FeH«

eller

(Mg« Fe) Si"* + li^

uttrycker mineralets sammansattaingsformel, som förutsätter följande tal-

värden :

6 eqv. Riselsyra = 272 59,78

6 »> Talkjord =120 26,37

I » Jernoxidid = 3Ö 7,9i

3 » Vatten = 27 0,94.

455 100,00.

Den allmänna formeln

R^ Si^ H'

leder, om man med Scheerer anser IP eqvlvalent med Mg, till formeln.

R» Si« eller

R* SiS

hvilken man betraktar såsom ett uttryck för amlibolens allmänna konsti-

tution, tilUölje hvaraf lipariten framställer sig såsom amflbolitisk talk.

Härvid bör man dock ihågkomma, att den anförda formeln för llere ani-
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fibolarter afger endast ett approximativt uttryck och vidare, alt sjeHVa am-

fibolens rurvaiulliiig till talU möjligen icke är fnllständigt försiggången,

hvarigenotn natniTiglvis analysens afvikelse ifrån formelberäkningen till-

räckligt förklaras. Slulllgen må amnärkas, det lipariten lureter en an-

märkningsvärd likhet i samniansällnlng med ett grönaktigt, tremolit-artadt

mineral frun Reichenstein, hvilken enligt Richters analys håller:*)

Klselsyra 58,s9

Lerjord 0,67

Talkjord 23,37

Kal kjord 9, 57

Jernoxidul 8,79

Vatten 3,6o

99,s9

17. Skoiwlä{oxoTioc, mörk) f/dn Orijcirvi. Detta mineral har länge

varit observeradt, ehnrn det härföriiman blifvit hvarken beskrifvet eller un-

dersökt. Det är till färgen mörkgrönt, nästan svart och har af några mine-

ralsamlare tagits än för Lindsayit, an för Hisingerit, medan andra tyckt sig

deri finna en serpentinart. Det synes förekomma vid Orijärvi icke sär-

deles sparsamt. För det till analysen använda material har jag att tacka

hr Holmberg, men äfven bland Universitetets finska mineralier har jag

anträffat detsamma. Det förekommer i närmaste förening med malakolit,

strålsten, kalkspat och jernkis, och är stundom fullsatt med små krystaller

a[ sistnämnde mineral.

Det är fullkomligt amorft, utan tecken till krystall isation ocli sön-

) Ram mel sberg. Hiiclwb. SuppI, V. S. 131.
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derspringer lätt för slag 1 skarpkautiga stycken. Brottet iir jemnt-flalskâligt

Spec. vigten = 3,o9. Hårdheten = 3. Afger vatten vid upphettning, sön-

derdelas af kokande saltsyra, hyarvid kiselsyran pulverformigt afskiljes.

1) 2,591 gr. Jufltorkadt pulver förlorade i glödgning 15,i2 p. c, hvaraf

ungefär hälften eller 7,63 P- c. redaii vid -f 100° bortgår.

2) 1,152 gr. lufttorkadt pulver gaf efter sönderdelning med saltsyra

och behandling med klorvatten:

Riselsyia 0,472 eller 40,97

Jernoxid 0,3oo » 26,o4

Talkjord 0,i8o » 15,63

Ralkjord 0,oo4 » 0,38

Lerjord 0,oo7 » 0,6o

Vatten 15, 12

Genom litrering med kameleon-lösning fanns, att ungefär hälften

af jernet ingår i form af oxidul, eller att mineralet innehåller 13,o4 jern-

oxid och 1 1,7 jernoxidul, hvilket åter föranleder att antaga vattenqvantite-

ten något större, alldenstund oxidulen i glödgiiingen blef högre syrsatt,

hvarigenom vattenmängden blifvit funnen något mindre.

För beräkningen af formeln kunna derföre följande data läggas till

grund :

Kiselsyra 40,9? Syrehalt 21, 71 8

Jernoxid 13,o4 »^ 3,9i 1,5

Jernoxidul 11,70 » 2,6o 1
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Talkjord 15,63 » 6,25 2,4

Kalkjord 0,3s

Lerjord . . . . • 0,6o

Vatten och förlust 1 7,68 » 1 5,70 6.

100,00.

Tillfölje häraf kan man antaga:

Si : Mg : Fe : F : H = 16 : 14 : 6 : 3 : 33
,

hvaraf man härleder formeln

4 (Si' R' + HO + 3 Fe W
eller

2 (7 Mg Si + Fe^ Si + 1 2 H) + 3 Fe H',

hvilken uträknad efter eqvivalentvigterna, leder till följande sammansättning :

16 eqv. Riselsyra =725 41,24

14 i^ Talkjord =280 15,92

6 » Jernoxidul = 216 1 2,30

3 » Jernoxid =240 13,65

33 i> Vatten =297 16,89

1758 100,00-

Skotioliten har efter all sannolikhet uppkommit genom jernkisens

inverkan på vittrande augit och hornblende, med hvilka den tillsammans

förekommer. Att man ej kan antaga dessas förvandling såsom försiggån-

gen helt enkelt genom jernoxidulens oxidation, finner man deraf att kisel-

syraHvS förhållande till baserna icke mera är oförändrad; antingen har jern

tillkommit eller har kiselsyra afgått, hvarjemte kalken försvunnit.

18. Grön pseudomorfos från PithàrancUt. Bland universitetets

finska mineralier förekommer en stulf, å hvars etikett finnes antecknadt af
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Iraml. firefve Steinheil: Nr//es uiniiitersuchle.s Mineral aus Pilkarandct.

Den Yllre likhet clella minera! tycktes ega med den nyss beskrifna skotio-

jilen, IViranledde mig till en n;'irmare nndeisökning af delsamma; dock må

det redan li;ir anmärkas, alt deinia nndersökning icke ledt till annat resnllal,

an all ifrågavarande iimne visat sig vara en slags pseudomorfos eller förvand-

linasprodnkt med varierande sannnansällning. Det förekommer i grnfvan

N:o 4 Klée, samma grufva, der lungslen, molybdenglans och kop|)argIans

antralfas och hvilken utm/irker sig genom åtskilliga andra deri npplrådande

mineraliers ben:'lgenliet alt söndervillra; så finner man der icke bloll jern-

kis förvandlad till jernvilrlol, nlnn afven sönderfallna granaler och liorn-

blendemassor, som förlorat allt sannnanhang. Der iörekommer vidare

en egendomligt skifrig kalkspal af svagt Ijnsröd fårg (se ofvanf. sid. 473),

inom hvilken ifråga va ralide gröna psendoniorfos vanligen befinner sig. Den

upptrader ofta i sådana former, att man vore frestad anse dem lör melaso-

lîiatiska pseudomorfoser efter jernkis, hvilken hår år nimårkt lör den låll-

het, Iivarmed den spjelker parallell med oktaederytorna, hvilka sistnämnda

åro anlupna med mycket brillanta färger; — och någongång har måhända

det gröna åmnet verkligen ett sådant ursprung ; men i alhnanhet låta dess

former icke dérivera sig från jerukiskryslaller, ulan böra de betraktas såsom

ifyllnings-pseudomorfoser, uppkomna sålunda, alt ur den skifriga kalken,

som låll Jåler spjelka sig uli slörre och mindre skarpkanliga stycken, så-

dana oregelbundna slycken blifvit undanträngda och rununet ersatt af det

gröna mineralet. livad detta ämne för öfrigt vidkommer, sä år del mjn-

kare ån kalksi)at; strecket grågrönt, brollet jemnt, före glödgning lösligt

i saltsyra, efler glödgning år del brunt och i syra olösligl. Afger vid upp-

hettning vatten, fraser svagt för syra lillfölje af inblandadt kolsyradt salt.
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luuehåller 2(3,ob
- -7,60 p. c. kiselsyia; lör olïigt jenioxidiil, (oinkr. 30 [) c.)

talk och lerjord, men iii alldeles frilt frun kalk och alkali.

19. Analys uj IVihtisit, af J. E. Strömborg, Slud. af fys.

mal. fak. Mineralet, som numera ;'ir utgånget, iörekom såsom gång i eu

lös sten å Haavistobys egor i Wihtis socken och bragtes år 1833 af Herr

Ravergie, som erhållit det af statsrådet Nordenskiöld, till Paris, der

del analyserades af Laurent *). Då detsamma afven blifvlt beskrifvet af

honom, /ir hår om dess e«ienskaper ingenting alt anlöra, dock må det sår-

skildt framhållas, att Wihlislten ;'ir fullkomligt amorf och att de afsön-

drlngsylor, man å deusannna observerar, ingen gemenskap hafva med en

krystalls spjelkningsförhållanden, hvaraf åfven löljer, att den af Renngott

uttalade åsigten om wihtisltens identitet med den kryslalliserade glau-

kophan svårligen kan godkänna'^, .^å stor öfverensstammelse än dessa mine-

ralier förete i sin saininunsåltning. Sp. v. = >,oo-

För att kontrollera Laurents analys har jag låtit utföra en under-

sökning af wilitisitens sammansåltning, som ledt till beknlflei^e af den franska

kemistens uppgifter, åtminstone i hufvudsaken. Manganhallen, som röjer sig

redan genom ilen med kolsyrade alkallt sammansmälta massans gråsgröna fårg,

har Laurent ej uppgifvit bland beslåndsdelarna. Ileir S t rö rn b orgs

analyser hafva gell följande procentiska sammansåltning lör det glödgade

mineralet:

I. 11. Syrehalfi (.

Klselsyra 54,^4 53,60 28,74

Lerjord 14,.,7 13,^0 (3,60

Jernoxidul 1 0,02 16,37 3,4?

f^a'lMOid 5,65 5,71 ',61

*} H a II s m a (1 II , Han'lb. 11, ."iöl.

62
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Talkjoid 3,86 1>54

Manganoxidul 2,7o 0)60

Natron 3,88 l»oo

1 00,22.

Det vid 100° torkade mineralet innehåller dessutom 1,ii p c. vatten;

det otorkade 1,57 p, c.

Laurent hade fu nnit :

Kiselsyra 56,3

Lerjord 13,3

Jernoxid 4,o

Jernoxidul l3,o

Kalkjord 6,0

Talkjord 3,o

Natron 3,5

99;;.

Laurents formel

tyckes vara det rätta uttrycket för mineralets sammansättning.

20. Degeröit frän Stansvik å Degerölandet invid Helsingfors, först

observerad och nannigifven af Holmberg har redan för lunge sedano o o

blifvit analyserad af Hr Thor eld, som fann den sammansatt eller for-

meln

Fe^ Si' + 6 H.

Som dock de data, på hvilka denna formel grundar sig, förut icke

blifvit oftentliggjorda, meddelas de här med Hr T horelds begilvande:
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Mineralet sönderdelades med saltsyra och gat :

Odekomponeradt pulver 1,50

Kiselsyra 36,6o Syre = l9,o

Jernoxid 41,40 » 12,7

Jernoxidul 1,16 ^

Lerjord 0,80 (

Kalk 2,90
j

* '''"

Talk 2,50 )

Välten . : 1 3,70 » 12,if,

Fosforsyrad jernoxid . , 0,26

100,82.

Degeröiten finnes beskrifven både af A. Nordenskiöld i dess

Beskr. af di^ i Finland funna mineralier sid. 88 och af Holmberg i

finska Vetenskaps-Societelens Bidrag till Finlands Nnturkännedom, häftet

I. sid 4. Tillaggas kan, att jag funnit sp. v. — 2,54.

21. Wittingit frön JFitlingi i Storkyrosocken. Detta mineral,

hvilket tillsammans med rhodonit förekommer i Wittingijerngrufva, har

ansetts sammansatt enligt formeln

2 (^Fe + 9 Mn) Si + 3 H,

lilis en närmare granskning af de analytiska resultater, hvarifrfm densamma

blifvit härledd, å lagalade, att vid den funna manganoxid-oxidulens förvand-

ling till manganoxid elt misstag blifvit beoånget, som förtager den upp-

ställda formeln allt värde. Det var denna analys, hvilken professor Mo-

berg meddelat i föreg. Tom al dessa Akter (sid. (:i04) jcmie hans der-

vid gjorda anmärkningar, som närmast föranledde mig att nter upptaga frå-

gan om witlingilens sammansättning, då det snart visade sig, alt det an-

märkta felet i den äldre analysen hvarken var del enda eller det största.
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Rcdaii eu yllre granskning nf sjelfva minevalel löranleder lill dct

aritagaiule, alt riet /ir en för\'andliiigsprodiiUl af nianganUiseln (riiodonil)

och atl del möjligen hör till de hypotetiska iniiieralspecies, livilka nian

kallat liydrophit, pholicit eller thomosit, hornniangan, diaphorit, allogil, alla

uppkomna genom syrets, kolsyrans och vattnets förenade inverkan jiå rho-

(lonit.

V\^iltingilen ar amorf, af brun eller svart färg, har feltglans, duck

afven metallisk, ehuru denna är mera skenbar och i sjelfva verket en

följd af anlöpning på ytan eller vissa afsöndringsytor i mineralets inre;

brottet ;'ir ojemril, ofia pa ett ulmårkt -sätt nnissellikt.

Det mörkfäruade mineralet iir vanlioen genomtrangdt af oförändrad
ri (3

eller mindre förandrad rhodonit, hvarföre ett fullkomligt rent material llll

analys ar svårt all åstadkomma. Spec. v. ^,7 — 2,s. Pulvret brinil. 1'ör-

hållandet för blåsröret finnes meddeladt af; A. Nordenskiöld i dess

nyss citerade arbete sid. 8S

W^ittingiten sönderdelas af syror fullsländigt; af saltsyra med man-

gankloridens firg, under utveckling af klor och kolsyra, af svafvelsyra

med en intensivt röd färg, hvilken vid upphetlning försvinner. För ana-

lyserna verkställdes sönderdelningen med sallsyia, livarefler beståndsde-

larna afskildes efter bekanta metoder. De flygtiga beståndsdelarna be-

stämdes på samma sätt som vid organiska elemenlar-analyser.

1) 1,271 gr. gaf K.iselsyra 0,iJ5 eller 35,üi p. c

Jernoxid 0,044 * 3, 50 *

Manganoxidoxidul . 0,341) » 43,2o »

2) 1,120 g''- uiera orent pulver, hvarföre vid behandling med salt-

syra 0,4.if, gr. stannade olöst; återstoden 0,710 g'"- g^^^'
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Riselsyra 0.248 eller 34,„3 y. c.

Jeiiioxid 0,,32 » 4,51 »

Maiigaiioxidoxidul . . • 0,320 » 45,o7 »

3) 1,508 gv. gröfre pulver insalles i platina t.Sg och glödgades i böli-

miskt glasrör, hvarvid vall.iel upplogs i ell klorcalciumrör och kolsyran i

Liebigska apparaten; sålunda erhölls:

Vallen 0,i73 eller ll,o3 p- c.|

j
lo,24

Kolsyra 0,113 » 7,2i » -*

Platina traget förlorade 0,2st » ^8,30 »

4) 1 ett sîirskildt försök förlorade 0,871 W- genom glödgniiig O,,«

eller 20,67 p- c.

För lallare öfversigt satninanstallas hiir de fuiuia resultaterna:

Riselsyra 35,oi ^4,93

Manganoxidoxidul . . 43,20 45,07

Jernoxid 3,50 '*»5*

Kolsyra 7,7i

Vallen 11,03-

'^^.

Ur dessa dala kan förmeln

2 (Mu Si' + Mn C) H- i^ H + <• H

utvecklas, såsom synes al' följande uträkning: Fnnnot.

4 ec|V, Kiselsyra = t'Si,o 35,53 35,oi

4 . Mauganoxidul=142,» '^'^^ -
38,76 MnO 40,i9 MnO

1 » Manganoxid - 59,» 11,65!

\ » Jernoxid = 20,o 3,9i 3,50

2 . Kolsyra = 44,„ 8,6sl
^^^^^^ ^^^^^

7 » Vallen = 63,0 12^1

510,0.
~1

00,00. .

99^37V
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Jag anser 20,j7 säkrare an 18,04 uttrycka summan af kolsyre- och

vattenhalten, emedan det material, som användes till den särskilda bestäm-

ni ni^eii af dessa beståndsdelar, icke var fritt frän inblandad rhodonit.

Såsom bekräftelse på den uppställda formeln kunde man anföra,

alt förhållandel emellan fi och Si der ännu är detsamma som i den oför-

ändrade rhodoniten, nemligen Si : R ~ 2 : 3.

Af de 3 eqv. R oxideras 1 eqv. och förenar sig med vatten, 1 eqv.

upplager kolsyra och 1 eqv. stannar förenad med kiselsyran, hvarjemte en

större qvanlitet vatten upptages

^" • R^ Si^ + C + I (O + HO) + Aq =

R Si^ f R C -I- 1 (R HO) + Aq.

22. Diopsid frän Pjukala-kalkbrotl i Pargas, utmärkt genom sina

stora grönaktigt gråa krystaller, hvilka vanligast äro kombinationer af

ooP. OP.coPos. ( coPco).-f P — P har blifvit analyserad af A. Avellan,

Sind, af fys. mat. fak.

Analysen ådagalade, att mineralet innehöll :

Kiselsyra 52,67 Syrehalt - 27,89)

28,14
Lerjord 0,54 » 0,25'

Kalk 21,03 » 6,ot|

Talk 19,52 «> 8,51) 14,84.

Jernoxidul 4,'-,4 » j,oil

98;^.

till följe hvaraf formeln blir den för pyroxen vanliga:

K' Si%

der R lill hälften ulgöres at lalk, lill hallien af kalk och jernoxidul.

23. Lamnontit (^Rocl tnjoh.pofit) frun Turhnlms-halhhrotf vid

Helsingfors. Såsom bekant, är den efter Gillet de Lan mont be-

nämnda Laumonliten utmärkt för den lätthet, livarmed den under förlnst
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af iiugra procent välten sönderfaller till ett mjöligt pulver, hvilket ofta ;'ir

till fjirgen tegehödt. Inom Finland antn'ifFas detta tegelröda pulver på några

stallen såsom sprickfyllnad i gneissgranit och kalk; så har man funnit det

inom förstnämnda bergart, ehuru sparsamt, på biskops-åkern vid Abo, pä

samma stållen, der den s. k. Auralilen (Bonsdorffiten ) förekommer och i

större mängd i de närmaste oingifningarna af Helsingfors; något ymnigare

finnes det inom kalken på Turholm invid Helsingfors, der detsamma dels

såsom pulverformigt öfverdrag bekläder den gråa kalkstenen, dels åtföljdt

af kalksten och invuxet i denna framställer ännu lemligen väl bibehållna

prismatiska krystaller, hvllka dock icke äro större än en knapp Unie i längd

och ungefär J I. vid basens sidor. Dessa små krystaller äro omgifna af ett

rödt ämne, som genom lätt rifning sönderfaller till ett tegehödt pulver.

De äro dels nästan färglösa, dels svagt dragande i rödt och vanligen på

den ena (fastsiltande) spetsen tydligt tegelröda, medan den andra (fria) är

färglös; deras form är ett fyrsidigt prima, hvars vinklar icke myckel af-

vika från 90°. Någon gång trälFar man krystaller med tydligt domatisk ut-

bildiiing på den ofärgade ändan, hvarföre de kunna anses för Laumonliteiis

vanliga kombination co P. i^ P cc . Någon mätning tillåta dessa krystaller

icke, emedan deras glans är alltför matt, nästan vaxlik. Pd spjelknings-

ytorna co P, hvilka mycket lätt och fullkomligt framträda, visar sig der-

emot perlemorglans. 8p. vigten = 2,31.

Att erhålla lämpligt material for den kemiska undersökningen är

förenidt med vissa svårigheter, emedan jeiute kalk älven hiia qvarzkorn

äro inblandade och till och med mycket utspädd saltsyra icke synes vara

alldeles utan inverkan på sjelfva mineralet. Genom en lin sikt al baltist

kan man dock åtskilja det mjöliga ämnet, hvilket s;i när som pä en ringa

differens i vattenhalten har bibehållit sammansättningen oförändrad; om



490 ^. E. AnppE.

maii sedan skyndsamt behaiullai- det siktade piihrel riied ulsiiädd sallsyra,

sfi h'inge kolsyregas utvecklas, och afsknnniar det finaste, så bör man kunna

vara säker lör fremmande inblandninnar.

Vallenhallen har blifvit bestiimd bade pa det gröCre krystallpulvret

och det finare afslamniade mjölet, äfvensom på material, hvilkel icke un-

dergått någon behandling med saltsyra.

1) 0,644 gr. biet' etter glödgning 0,550, och innehöll således 0,o94

eller 14.6o p. c. vatten
;

2) 0,834 gl'- fi'it lödt afslanimack pulver gaf 0,i2i eller 14,5| p. c.

vatten;

4) 0,s27 gr. Ijusröda krystaller, behandlade med saltsyra, gatO,i is eller

14,27 p. c. vatten; '

5) 0,589 gl", mera vittrade kryslaller gaf 0,077 eller 13,o7 p. c. välten.

Genom glödgning förlorar mineralet egenskapen alt sönderdelas af

saltsyra, hvilken ur det oglödgade afskiljer kiselsyran i geléform; det öfver

spritlampa glödgade pulvret kan sedan utsättas för den starkaste lietla i

dragugn, utan att förlora 1 vigt mera än någon tiondeclel af en procent;

det blir dervid snöhvitt och sammansintrar till en pipig massa.

Brist på tillräclvligt rent material har gjort, att jag till de tveime

analyser, jag ntförl, kunnat använda endast förut glödgade portioner ocli

temligen små cjvantlteler af desamma; nämligen till den första 0,683 gi"- af

det ofvanföre under 2) anförda pulvret, hvilket sönderdelades med kolsy-

radt alkali; till den sednare 0,756 g'', al den portion, som användes till den

sista vallenbesiämnlngen och sönderdelles med fluorväte. Analyserna, hvil-

kas detaljer icke erbjuda någonting anmärkniugsvärdt, gåfvo följande re-

sultater:
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I. IL

Kiselsyra 50,4* 52,i2

Lerjord lÖ,yo^

Jeriioxld 2,88 > 23,68

Tallv ],o4)

Kalk 9,60 8,8s

Kali I l,69i

llåll föll. 2,63 2,u6.
JNatrou | 0,37!

Vallen I4,5i 13,07

100,00. 99.81.

Launioiititens formel :

Ca'' sr- + 3 AI SP + 1 2 ii

förutsälter följande sammansätliilug:

Kiselsyra 51, 14

Lerjord 21,76

Kalk 1 1,86

Vallen 15,24

"lÖCW

I den rödaktiga laumontiten ^r en del lerjord ersatt af jernoxid, samt

en del kalk af talk och alkalier.

Sammanställer man de olika på laumontit utförda undersökningarna,

så (inner man, att man deraf kunde uppställa tvenne varieteter, en jernfri

och en jernhaltig. \}&n förra varietelen förekommer vid :

Huelgoël i Bretagne,

Philipsburg i Maine (N. Amerika),

Snitzort på ön Skye,

63
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Cormayor i Savoyen

Öii Siorr (Skotlland)

Jernhaltig deremot är laumoulitea (rau Oberscheld vij Dilleiiburg

Mora Stenar iii'ira Upsala

Sanidaleii vid Bolzen *) ocli

Turliolm vid Helsingfors.

De trenne sistnämnda varieteterua innehålla dessutom alkali, hn(-

vudsakligen natron, som torde böra betraktas såsom vasendtlig beståndsdel.

Beträffande den vid Morastenar förekommande jernlaumontiten må anmär-

kas, alt densamma enligt uppgiften i A. Erdmans mineralogi (s. 362)

och i öfversigten af Kongl. Vetenskaps Akademins förliandlingar f848 s.

111? innehåller l,t7 p. c. kali och 0,46 p c natron, hvaremot i Rammels-

bergs Handlwörterb. der Min. Suppl. V, s. 156, der Pogg. Ann. 78,415

citeras, alkalihalten ifrån samma analys blifvit ej blott utesluten, utan ej ens

omnämnd såsom funnen bland det analyserade ämnets beståndsdelar.

24. Serpentin från Hop un va ar a ka I k b ro tt , der den i gan-

ska stor mängd förekommer; färgen varierar i särskilda gula, biiina och

gröna nyancer. Löser sig fullständigt i syror, svartnar först vid upphett-

ning och blir sedan åter ljusare.

Det luftlorkade pulvret innehöll f5,4i p. c. vatteii; lorkadl vid lOO"

är det på följande sätt sammansatt :

Kiselsyra 42,2u

Jernoxidul f,i8

Talk 42,83

Vatten 13,79

10U,„o.

*) Journal lur praklische Chemie liX, 3t9 (1856).
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Talkjordsbeslaniiiingeii förolyckades, hvarföre densamma beräknades

iViin (orliislen, sen en qvalitativ undersökning visade, att ingen bestånds-

del vidare i mineralet ingick. — Serpentins formel

(2 Mg^ äi= + 3 H) + 3 Mg H
förutsi'itter:

Kiselsyra 43,64

Talkjord 43,35

Vatten 13,oi.

100,00.

25. Termofyllit. Detta af A. Nordenskiöld först antrilllade

och benämnila mineral, förekommer inom Hnpunvaarahalhbrtitt, beläget

ungefär 4 verst nordost från Pitkärandakoppargrufva. På södra väggen

af det i en båge från vester åt söder öppnade kalkbrottet, hvilket i många

riktningar genomkorsas af gula, gröna och bruna serpentinådror, anträffas

terniofylliten i nära förhållande till sistnämnda mineral, i en körtel, som

att dömma af den synliga delen deraf, kan uppskattas till några fots ut-

sträckning. Terniofylliten förekommer i kalksten dels i större, men otydliga

krysiallei-, dels i krystalliniska, löst sammanhängande korn, dels alldeles fmt

insprängd, så att den endast genom kalkens upplösning i syra tydligt fram-

träder. Termofyllitkrystallerne äro i hörnen och kanterna afrundade, ofta

likasom genom stark sammantryckning hopklämda och böjda, lillfölje

hvaraf de aldrig äro så tydliga, att man med säkerhet kunde afgöra om

deras kryslallograflska formförhållanden. Fullkomligt spjelkbara i en rikt-

ning låta de utan svårighet dela sig i tunna, ofta böjda blad, hvilka stun-

dom framträda med tydligt rhombisk form, der vinklarna äro imgefär 62°

och 118°. Krystallernas utseende i allmänhet och spjelkningsstyckenas isyn-

nerhet leda till det anlagande, att den monoklinometriska typen ligger till
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gruiul för desamma. Spjelkbarhet i annan riklning "m den anlörda kan

ej med säkerliet uppvisas, ty de afsöndiingsylor man 1 ölVigt observerar,

härröra dels af tvillingsbildning, dels af oregelbunden sainmaufögning.

Brottet kan till följe af bladigheten och böjligheten icke uppglfvas. Hård-

heten 2— 3; repas tjdligt af kalk>pat, tager iifven intiyck af nageln, dock

ej så l;'itt som gips; pulvret hvitt. Spjelkningsytan visar utm;'irkt perle-

morglans, stundom med mindre utmärkt färgskiftning; i öfrigt hafva kry-

stallerna fett- eller vaxglans, som nagongång är svagt skimrnnde. Genom-

skinlig i olika grader; färgen varierar från mörkt gulbrun liU sllfverhvit.

Den mörka färgen härrör frfin organiska ämnens ii;blandning och försvin-

ner vid upphettning fullsländigt da mineralet blir särdeles rent silfverhvitt ;

älven almosferilierna synas utöfva en dylik blekande inverkan.

Termofyllitens förhållande i glödgning är säskildt anmärkuings-

värdt ; den hörer nämligen till det inskränkta antal mineralier, hvilka i

upphettning blada upp sig och derigenom intaga en betydligt större vo-

lum än eljest. Små korn af termofyllit bilda slingrande trådar eller an-

taga de andra gestalter, iiågongång af små, cirkelnmda, bladiga skifvor;

denna utvidgning sker alltid vinkelrät mot spjelkningsylans riklniiij^; olta

observerar man dock, huruledes äfven andra afsöndringsylor framträda

och huru en krystall klyfver sig i t venue eller flera delar, hvilka uppenbarligen

tyda på tvillingsbildning. För öfrigt är termofylliten för blåsrör blott i kanterna

smältbar och blir med koboitsolutlon svagt ljusröd. Af svafvelsyra sönderdelas

den högst ofullständigt; genom repeterad behandling med syra och afrykning

kan man utdraga ungefär 50 p. c. — Sönderdelnlngen verkställdes der-

löre genom glödgning med kolsyradt alkali, och användes dertill glödgadt

mineralpulver, då det oglödgade mineralet blott med f-tor svårighet låter

pulvérisera sig. Termofyllitens sammansättning har bllfvlt funnen genonv
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trenne v;'il öfvercussli'iinniancle, ehuru etter något olika metoder utlurcla analyser;

dock lyckas det ej alt gifva denna satnmausätlning ett så noggrannt ralio-

nelt ullryck, som onskeligt vore. Hvad vattenhalten vidkommer, så har

det visat sig, att densamma hos den bruna varieteten ;lr något större

ån hos de ljust färgade samt att den icke fullsländigt bortgår genom

glödguing på dubbel spritlampa, dock utgör det återstående icke mera än

omkring I p. c Talken skildes ifrån lerjorden och jernoxiden i första

analysen genom salmiak och bernstenssyrad ammoniak, i den andra med

kolsyrad baryt, i den tredje genom natronbicarbonat. Aikalihalten bestäm-

des eller mineralets sönderdelning med fluorväte och de svafvelsyrade sal-

ternas behandling med ältiksyrad baryt.

Resultaterna af analyserna sammanfattas i följande öfversigt:

Kiselsyra 40,97 40,,7 42,45

Talk 39,48 39.62 39,63

Jernoxid
I

l,jo I,i5- 1,04 Fe.

, • 1
i

4,05
Lerjord J l.iiG l,7ß

Kali 3,19 » »

Natron 0,46 » »

Temioxid "j

,- •!•• • ^'0" ** *
JS.op|)aroxia

|

Kalk spår s> »

Vatten 10,4^ 1 1,28 10,82 1 1,93

100,17.

Den sista vattenbestämningeu är nlförd på den bruna varieleten; i

den andra glödgades mineralet i ässja; medium af de tre sista beslänmiu-

garne = 1 1,34.
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Syrehallenie i

SI, Al, Mg, Fe, K, Na, H

förhålla sig (enligt I och 111) såsotn

22,49 : 0,63 : 14,85 : 0,23 : 0,54 : u,n : l'J,08.

Till följe haraf kan man beräkna formeln

Mg' Si^- 4- H' eller

2 Mg Si + 3 H Mg,

hvilken fordrar

Kiselsyra 4l,6s

Talkjord 45,s(6

Vattea 12,4i.

i 00,00

och således företer en icke fnllt tillfredsställande öfverensstaminelse med

analysen, hvad talkjordshallen vidkommer; ty äfven om jernoxidnlen och

alkalit, reducerade till talkjordens eqvivaleni, lilläggas, lär man dock

endast Pi — 42,03.

Ofverensstämmelsen Ar fullständigare, om man antager formeln

Mg'^ Si*^ IF =

Mg' Si' T Mg* H* +• H* ^

(3 Mg' Si^ + 4 H) -f 4 Mg H,

som \ eiificeras al;

Kiselsyra 45,o

Talkjord 43,e

Vatten 11,4

100,0,
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Hviireinol, dS man lägger lerjordeu till kiselsyran (i III), man luiuiil:

Kiselsyra 44,2 1

Talkjord |

Jeruoxidul ) . . .
• 42,o3

Alkali

Vatten 11,34

97,58.

Betraktar man denna sariiinansjlltning Iräii en annan synpiuikl och

anser endast kiselsyra, talkjord och vatten utgöra mineralels väsendtliga be-

ståndsdelar, i hvilken händelse den emot alkalit och jernoxidiilen svarande

kiselsyrehalten afdrages, hvaremot lerjorden kan läggas till kiselsyran, sä

kommer man till ett analogt resultat, nemligen att termoiylliten i sin sam-

mansättning närmar sig serpentin och endast genom en bristande ecjviva-

lent vatten skiljer sig derilrån.

Ty man har då :

FuiineL, BeinknBcil.

Kiselsyra
|

39,o3 43,3s 43,ü4

Lerjord j

Talkjord 39,63 -^4,03 43,36

Vatten 11,34 12,5!) i3,oo

90,00 lfO,üo 100,«o.

och formeln blifver:

Mg' bi'-f-5 11 --

4 Mg Si -h 5 Mg H -

2 ^Mg^ Sr -f H) ^- 3 Mg H. —
Tilläggas kan, att huru nära än termofylliteu i afseende å samman-

sättningen inä komma att sta till serpentin, nfigon identifiering at dessa
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tveniie mineralier dock ej kan komma i fråga: törhSllaudet i upphelt-

iiin" och lill syror, likasom de morlologiska karaktererua i allmänhel, skilja

dem lillrackligt ifrån hvarandra, olikheten i de fysiska karaklereriia all

förtiga. — För ölrigt ar det min afsigt alt genom ytterligare undersök-

ningar söka utreda frågan om detta intressanta minerals kemiska samman-

sättning, ty jag hyser den förhoppning, att för denna ett enklare uttryck tin

de här gifna borde kunna fuuias.

26. Andalusit från Kalvola. Andaluslt, som ännu ej finnes upp-

tagen i den af af statsrådet Nordenskiöld år 1852 ulgifna förteckning

öfver finska mineralier, har sedermera anträltats på trenne, från hvarandra

aflägsna ställen i landet. Biand mineralier från Orijärvi observerades först

en ganska stor krystall af delta mineral, åtföljd af cordierit och cjvarz ; se.

dermera fann A. Nordenskiöld delsamma kryslaliiniskt invuxet i glim-

merskilfern å Niemisberg i Kalvolasocken, och slutligen har jag nyligen

funnit andalusit i den staui-olitförande glimmerskiffer, som uppträder inom

Kemiby i Tohmajärvisocken.

Andalusiten ifrån Kalvola, som utgjort föremålet för närvarande

analj's, har en något oklar ljusröd färg, med den svaga dragning i blått,

som vanligen karakteriserar detta mineralspecies. Spec. v. 3,t4; pulvret

svagt Ijusrödt; lätt spjelkbar i en riktning.

Analysens resultat var följande :

Kiselsyra 37,4i; 37,2.s; 37,i6.

Lerjord filj^e

Jernoxid 1,86

100,53-

Dessutom förekommer spår af kalk och talk.
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Härmed öfveiensstäninier formeln

AP Sl^

499

hvilken fordrar

Kiselsyra 37,oi

Lerjord 62,99

100,00

och visar, att mineralet hör till de med cyaniten lika sammansatta andalu-

sitvarieteterne, såsom den vid Fahlun förekommande, enligt L. Svanbergs

och den från Munzig i Trebischdalen enligt Kerstens analys.

27. Pleonast från Här mata i Lojo, der den förekommer till-

sammans med klorit och kondrodit invuxen i kalk, har redan för längre

tid sedan blifvit analyserad af hr Thore Id, som meddelat mig följande

resultater af sin undersökning :

Mineralet sönderdelades med surt svafvelsyradt kali och innehöll :

Syrehalt.

31,j8

2,67

Lerjord 67,i9

Jernoxidul 11,75

Talkjord 18,79 7,j7

Zinkoxid 1 1,8g

Ropparoxid)

Kiselsyra 0,63

Kalk 0,4j

Manganoxidul spår

100,16.

icke hörande till

mineralet.

64
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FE.

Formeln

(Mg^ + Fe) AH eller

R AI

fordrar

Lerjord 68,00

Talkjord 20, 00

Jeriioxidul 12,oo

100,00.

Särskildt må anmärkas, att kopparreakllon äfven visar sig för blås-

röret. —
28. Tiianit från Frugârd, med svarlbrun färg och Ijusbruiit pul-

ver, utmSrkt för den förglimning, den vid upphettning visar, ehuru denna

företeelse i allmänhet framträder ganska otydligt. Blir efter glödgning

gulbrun; spec. vigten hos den oglödgade 3,39, hos den glödgade 8,45. —

Till analysen användes 2,175 gr, vid 10Ü" torkadt pulver, som dlgererades

med sur svafvelsyrad ammoniak, hvarefler den intorkade massan utlakades

med vallen, ålersloden afryktes med fluorvalesyra; ur lösningen utfälldes

med ammoniak, titansyra och jernoxid, hvilka glödgades och vägdes till-

sammans, hvarefler jernoxidcn, afsLild ur svafvelsyrade lösningen med svaf-

velammonium och vinsyra, vägdes särskildt och afdrogs ifrån den gemen-

samma viglea. Kalken bestämdes efter ulläilning med oxalsyra på vanligt

vis. Lösningen, derifrån titansyra, jern och kalk blifvit utfällda, afdunstades

lill lorrhet och glödgades samt lemnade en återstod, som innehöll ej blott

talk utan äfven lerjord.

Denna analys gaf följande resultat:

Kiseisyra 31,o3

Tiiansyia 43,57
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Kalk 21,76

Jernoxid 0,75

Talkjord U,o8

Lerjord . 1,05

Glöclningsförlust . . . 0,33

Ehuru denna analys, isynnerhet hvad kalkhalten vidkommer, be-

tydligt afviker ifruii titanitens nu gAllaade formel:

Ca* Si + fi^ Si,

har jag dock ej velat förkasta densamma, l:o emedan den väl öfverens-

stämmer med den äldre formeln

Ca Ti' + Ca Si',

2:o emedan äfven i andra nyare ataalyser àf titanit nästan lika stora af-

vikelser, som i den förevarande, förekomma.

29. Bland finska mineralier, hvilka påkalla en förnyad undersök-

ning, förtjenar PyraUoliten i första riunmet att ihågkommas. Ty ehuru

densamma blifvit funnen' på icke ta ställen inom Finland och pfi de olika

fyndorterna företer ett ganska olika utseende, har den blott engång blifvit

analyserad och det med ett resultat, som icke ansetts afgörande för dess

sammansättning. Härtill kommer att Gustav Bischoff i dess Lehrb.

der chein. und pliynik. (leulo^ie^ 1, 517, söker göra den H^igt gällande, att py-

ralloliten ingenting annat är, än en förändrad grön augit, anseende dess

halt af vatten och organiska ämnen bära vittnesbörd om on försiggången

förvandling samt arten af dess sammansättning jemle sättet för dess upp-

trädande utvisa augiten såsom det ursprungliga mineral, hvnrur, genom

förlust af I kalk och jernoxid, pyralloliten framgått.
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De analyser af pyrallolit, soni i det följande meddelas, aro ämnade

att lemna bidrag till lösningen af de frfigor, hvilka fästa sig vid de här an-

tydda förhållanden 5 nämligen att å ena sidan söka afgöra, huruvida de på

särskilda ställen hos oss förekommande stenarter, hvilka inan sammanfört

under namnet pyrallolit, verkligen äro specifikt identiska eller ej, samt att

å andi'a sidan uppvisa det genetiska samband, hvari pyralloliten möjligen kunde

stå med andra mineralier. — Ehuru svaret på dess frågor, med teiiilig säker-

het fi-amgår redan ur de efterföljande analyserna, hoppas jag dock att i en

snar framtid kunna utsträcka dessa undersökningar till flere lokaliteter;

ty detta mineral, som uppgifves icke förekomma annorstädes än i Finland,

har här blifvit anträfFadt uti kalkbrotten ganska allmänt. Enligt Holm-

bergs uppgifter i dess nyligen utgifna Mineralogischer ff^egweiser durch

Finnland har det blifvit fuiuiet på följande ställen: flere kalkbrott i

Pojo socken; kalkbr. vid Lojokyrka; Frugards kalkbrott i Mäntzälä; Mor-

tensby, Nevas och Takvedaholm inom Sibbo socken; Kulla i Kimito, Nik-

saari i Ejerno samt i Pargas vid Storgård, Skräbböhle, Ersby, Pjukala,

Simonby, Hyvylämpi, Lapplaks och Ontala. Dessutom har A. Norden-

skiöld, hvars varma nit för mineralogin jag har att tacka för det lill

analyserna använda material från Frugård, Takvedaholm och Skräbböhle,

äfven lemnat mig en såsom pyrallolit betecknad stufF från Haapakylä i

Wichtissocken.

Pyrallolit från Storgård. I. 1 dess år 1820 utgifna Bidrag till

närmare kännedom af Finlands mineralier och geognosie, I. 2 1 ff. har stats-

rådet j\ ordens kiöl d meddelat en utförlig beskrifning jemte kryslallogra-

fiska mätningar och en kemisk undersökning af pyrallolit från denna dess

äldsta fyndort, der IVaml. Grefvc Sleinheil, "som flere gånger med utom-

ordentlig noggrannhet undersökt kalkbrotten i Pargas," först uppmärksammade

deusainma.
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Analysen leninade (oljande resultat:

Kiselsyra 56,62 Syrehalt *) 30,o

Talkjord 23,38

Lerjord 3,38

Ralkjord 5,5«

Manganoxidnl .... 0,99

Jernoxld '. 0,o9

Vatten 3,58

Obekant bituminöst

ämne och förlust . . 6,38

»
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tagen al det organiska ämnet, kalkjorden ersiUta talkjord i silicalet och vatt-

net förenadt nied en motsvarande del talk till hydrat.

(Mg*+Ca) S> + 2 Mg H
blefve d;t formeln, hvilken erlordrar:

6 eqv. Kiselsyra — '272 62,\o

6 » Talk - 1 20 27,40

1 » Kalk - 28* . 6,39

2 » Vatten =18 4,ii

438. 100,00.

Borttager man från de vid analysen (unna qvantiteterna — senjern-

oxiden blifvit beniknad till oxidul och sammanslagen med mansanoxidn-

len — lerjord (3,38), bitimi. ämne (^Ö,3o), tillsammans = 9,76, så finner man,

att de åteisliiende, räknade pä lOO delar, biifva :

Kiselsyra 62,75

Talk 25,93

Kalk 6,18

" Jernoxidul + MnO . 1,|8

Vatten 3,97

i 00,00-

bkulle man anse det vara alltför vågadt att eliminera lerjorden utan

nägon alföljjiide qvantitet kiselsyra, så knnde man i stället antaga före-

ningen AP bi' tillsammans med det organiska ämnet såsom fremmande för

pyralloiiten, dä en minskning i kisebyrehalten al icke fullt 1 p. c. upp-

kommer, hvarigenom den föreslagna formeln ej skulle lida någoi i afseende

a dess öfverensstäminelse med analysens resultat. Men då vi ga all ådaga"

lägga, atl pyrallolileii vid Ötorgard uppträder med mycket olika satiunaiibätt-
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ning, kunna alla iormélberäkningar, hvilka åsyfta att linna elt enkelt ut-

tryck för detta mineral, tillsvidare lemnas ä sido.

U. 1 statsrådet Nordenskiölds ofvanåberopade beskrifning öfyer

Storgårdspyralloliteu heter det biand annat: "Kristallerna îiga mer eller

mindre sammanhang, aro stundom så lösa, att de lätt falla sönder och då

äfven feta för känseln. En del åter äro så hårda, att de ej kunna rlfvas

nC nageln, men väl af en knif och då uli brottet sträfva för känseln, lik-

som de vore genomsatta af kisel. Uti samma kristall kan den ena andan

vara lös och den andra hård." B is c Ii of fs anmärkning, att 'dessa upp-

gifter antyda, det pyralloliten varit utsatt för sönderdelningsprocesser, hvilka

olika försiggått — tillfölje hvaraf samma krystall på olika delar kan ega

olika sammansättning — bekräftas på ett i ögonen fallande sätt af den ana-

lys jag nu skall meddela. —
Till undersökningen användes fragmenter af en väl utbildad större

krystall, bildande elt fyrsidigt prisma med en afstympad längdkant, men

med hvardera ändan afbruten. Färgen hvit eller snarare grå; specif.

vigten = 2,53; blef vid upphettning nästan svart, men efter ihållande glödg-

ning snöhvit.

1) 3,214 gr- upphettadt till 100° förlorade 0,o98, motsv. 3, 05 p. c.

2) 1,731 gr. af de vid 100° torkade styckena förlorade i repeterade

glödgnjngar ,0,07 eller 4,o5 p. c.

3) 1,604 gr. glödgadt pulver sönderdelades med kolsyradt kali-natron

och gaf, sedan den efter första smältningen erhållna kiselsyrau blifvit med

kolsyradt alkali omsmält och kiselsyrnn åter på vanligt sätt afskild, samt

den erhållna saltsyrelösningen slagen till den första hulvudlösningen, hvarur

hesl^^ndsdelarna efter bekanta metoder bestämdes:
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Kiselsyra , . . !,3i6 eller 82,o5 p c. Syrehalt 43,47

Fosfors, talk ,. . 0,558 » Talk, 12,54 » 5,o2j

Rolsyrad kalk . 0,o79 » Kalk 2,76 » 0,8o\ 5,99

Jernoxld .... 0,013 » Jenioxldul 0,78 » 0,17'

Lerjord 0,o30 * 1>93

100,06.

Den oväntadt stora qvantitet kiselsyra, som erhölls i analysen, föran-

ledde mig att omsorgsfullt pröfva densamma på dess renhet, i hvilket afseende

den ej lemnade någonting öfrigt att önska; den afrykte med fluorvätesyra

utan återstod.

Formelberäkningen efter denna analys, som så mycket skiljer sig

från den förut anförda, att de begge ej tyckas höra till samma mineral,

lemnar ej något rätt tillfredsställande resultat. — Den enkla formeln

Mg Si'

kommer analysen lika nära som andra mera komplicerade; den erfordrar

2 eqv. Kiselsyra 90,6 81,93

1 » Talkjord 20.o 18,o8 <

110,0 100,00

Intages hela vattenhalten med i beräkningen kunde formeln

Mg SP + H

uppställas, hvilken erfordrar:

2 eqv. Kiselsyra 90,6 7,5,75

1 p Talk 20,0 16,73

1 » Vatten ....... 9,o 7,53

119,6 100,00.
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I aiiaiyseii har man luiiiiit

Riselsyra 76,'j3

Talk frfiii (örlusteii . . K),«?

Vatten 7,io

100,00.

Som dock denna vattenhalt ;'lr för iag, helst en del af glödgnlngs-

förlusten härrör af det organiska iininet, kan man heklre antaga

2 Mg sV + H

såsom ett ntlryck för del analyserade ämnets sammansättning.

30. Pyralloht Jrån Skrabbölc bildar ett kornigt eller slängligt

aggregat, till en del af mycket löst sammanhang; färgen blagrön eller

blekt grönaktigt blå; malt, på spjelkningsytorna mera glänsande; spec.

v. = 2,73; hårdheten =2—3. Insprängd i cjvarz. Mörknar något vid

upphettning.

1) 1,545 gr. gaf:

Riselsyra . . . 0,«64 eller 50,92 p c. Syrehalt 29,63

Lerjord 0,o24 » 1>55 0,74

Jernoxid .... O,o32 » Jernoxidul l,s6 » 0,4i

K.olsyrad kalk . 0,i75 » Kalk 6,34 » 1,8i

Mang.oxidoxidulO,o2S » Mang. oxidul 1,68 » 0,37

Fosfors, talk . . I,i20 » Talk 26,10 » 10,45

Vatten från förlusten 0,53

100,00.

2) 0,648 gr. förlorade i glödgning 0,o49 eller 7,56 p. c.» 6»72.

65
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Dâ syrelialterna i kiselsyran, lerjorden inberakiiad, baserna och

vattnet förliulla sig till hvarandra som 9:4:2, får man formeln:

. R* SI' 4- 2 H,

hvilken, om R anses = Mg, förutsätter följande sammansättning:

3 eqv. Kiselsyra 136 .. . . . . .')8,i2

•4 » Talkjoi d 80 ..... . 34,19

2 » Vatten \^ 7,60

234. 100,00-

Enligt analysen är \ R upptagen af kalkjord.

31. Pyralloiit frän 'rakvedalwhn, Blekgrönt, stängligt aggregat,

som vid upphettning svartnar och efter hvitbränning visar enskilda mör-

ka punkter. Spec. vigten = 2,7oo Hårdheten = 3— 4, Invuxen i kalkspat.

!} 1)694 gl' förlorade i glödgning 0,155 eller 9,i5 p. c.

2) 1,867 gr. toikadt vid 100" gaf:

Kiselsyra .... 1,030 eller 55,i7 p. c.

Lerjord 0,o2i » 1,13

Jernoxid 0,o3o » Jernoxidul 1,45

Mang. oxid oxidul 0,oo2 » Mang. oxidul 0,o9

Kolsyrad kalk . . 0,2ii » Kalk 6,33

Fosfors, talk . . 1,391 » Talk 26,85

Glödgningsförliist 9,i5

100,17.

Denna pyrallolit visar stor öfverensstämmelse med den från Skräb-

böhle, i del den skiljer sig derifråii egentligen blott genom en något

större vattenhalt.
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Formeln '

R' Si^ + 3 H
leder till löljaiule talvärden:

3 eqv. Kiselsyra 136 55,97

4 » Talkjord ...... 80 32,92

3 » Vatten 27 11, t.

243. lUÜ,oo.

32. Pyralloltt frän Hanpakylä förekommer som ett löskornitrt

aggregat invuxet i kalkspat. Färgen blekt grönaktig. Hårdheten emellan

gips ocli kalkspat. Spec. v. = 2,61-

1) 2,191 gr. förlorade vid upphettning O, ig gr. motsvarande 7,3o p. c.

2) 1,365 "gv. gaf:

Kiselsyra .... 0,779 ellei' 57,49 p. c. Syrehalt 30,46

Lerjord 0,oi5 » 'jli » 0,f,2

Jernoxid 0,oi9 » Jernoxidul 1,06] » 0,2»

Rolsyrad kalk . . 0,070 » Kalk 2,90 (

* ^'52

Mang. oxid oxidul 0,010 » Mang. oxidul 0,69(34,90 » 0,15

Fosfors, talk . . I,i30 »> Talk 30,05/ » 12,02

Glödgningsförlust 7,3o » 6,50

100,80.

Formeln

(Ca + MgO Si^ + 3 H

förutsätter följande talvärden:

5 eqv. Kiselsyra 22(i,5 59,3?

5 » Talkjord 100,0 26,22

_ / 33,55.

1 » Kalkjord 28,o 7,33)

3 » Vatten 27,o 7,og

~381,5.
~

100,00.
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Af'vikelsen från analysen ar dock sfi betydlig, alt man för denna

pyrallolil lika väl kan antaga formeln

R* Si^ + 2 H

33. Pyralloltt frän Friigård utgör elt mycket Ijusbrnat eller

gulaktigt grått, slångligt aggregat, invuxet i kalksten, med tydliga spjelk-

aingsytor i en riktning;' matt,, på spjelkningsytorna mera glänsande; hårdhe-

ten = 3, (mindre än hos pyralloliten från Storgård). Spec. vigten = 2,66-

Mörknar obetydligt' vid upphettning.

Befanns vara på följande vis sammansatt:

O -,375 gl'- gaf 0,174 vatten eller 7,32 p. c.

2) 2,„65 gr. gaf:

Kiselsyra .... Î,3i9 «Her 63,87 p. c. Syrehall 33,s4

Lerjord 0,üo7 » 0>34 » 0,17

Jernoxid 0,o50 » JernoxiJul 2, is » 0,48

Kolsyrad kalk . . 0,)38 » Kalk 3,74 » 1,07

Forfors. talk . . . 1,329 » Talk 23,i9 » 9,28

Vatten ",32 » ti,50

Formeln
100,64.

3 R Si + 2 H,

hvartill dessa tal leda, veriiiceras af

3 eijv. K-iselsyra 13Ö 63,55

3 » Talkjord 60 28,o4

2 » Vatten 18 8,41

214. 100,00.

34. Vid Kullakalkbrutt i Kiinilo socken anträlfas åtskilliga pyr-

allolitarlade mineralier, hvilka på elt i ögonen fallande sätt åskådliggöra
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den småningom skeende löivandling, Ixvarigenom pyroxen öfverföres till

pyiallolil och undanrödja alla tvifvel betWlflande den process, hvarigenom

sistnämnde mineial i allinaniiel bildas. Der förekommer, all börja med,

en grönaktig eller ijnst grönaktigt bla, tat pyrailolit, som iinnu till en del

ehnru mindre tydligt visar malakolitens struktur. Spec. v. = 2,7. Hård-

heten 3 — 4. Svartnar för blåsröret; fräser svagt för syror nian alt deraf

sönderdelas eller upplösas; blir kolsyrefritt genom stark glödgning.

En analys utförd af L. M. Runeberg, Slud. af lys. mat. fak.

har gelt följande resultat:

Iî5.s4 gl- innehöll:

Kisebyra 0,7743 eller

Talkjord 0,3916 »

Kalkjord . : . . . 0,1693 »

Jernoxidul .... 0,o2.j6 »

Manganoxidul . . 0,0120 »

Lerjord O,oo76 »

Glödgn. förlust . 0,1953 »

99,41.

Härmed öfverensslammer formeln

R^ Si= + 2 H
ganska väl, hvilket ådagalägger, att mineralet är pyroxen + 2 eqv. vatten

Ungefär | R är talk, \ kalk jemte öfriga baser.

35. Mvit pyrailolit frän samma ställe har ett vittradt utseende,

tydlig malakolilstruktur och liknar tafelspat. Hårdheten 3—4.

Efter en ofullständig analys, dervid lalkjordsbestämningen gick för-

lorad, innehåller detta mineral :
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Kiselsj'ra 5(j,u

Lerjord 1,4

Jernoxidul-s 0,6

Kalk 3,9

Talk (frän förlusten) . . . 28,7

Glödgningsförlust ..... 8,y

100,0.

banniiansalliiingeii närmar sig til!

R* Si' + 3 H.

36. Jordfurmig pyralloht frän samma stalle. ^a\ aiUeckuing S

etiketten at detta mineral, som finnes i universitetets samling at inhemska

mineralier, tillkiinnager, att det uppkommit genom förvitlring och befun-

nit sig i ett uppmjukndt tillstånd samt först genom torkning erhållit större

sammanhang. Dock besitter det äfven i detta tillstånd sä föga fasthet, att

del l:'itt ITiter bryta sig i stycken, hvarvid spår c(f malakolitens afsöndring

visa sig; dess hårdhet ar så ringa, alt det ulan svårighet kan söndersmu-

las med nageln; brottet ;ir matt jordartadt; färgen krithvit; visar sig i det

yttre i allmänhet som en längre framskriden förstöringsprodukt, ehuru den

betydliga kalkhalten lyckes antyda ett motsatt förhållande.

I Ivenne analyser utförda af G. Selin, stud. af fys. mal. fak., ul-

fölio resullaterna på följande vis:

1^ 1,634 gl"' torkadt vi^ 100° gaf 0,919 kiselsyra, 0,oi5 jernoxid,

0,025 lerjord, 0,203 kalk, 0,294 talk;

2) 1,229 gr. gaf 0,7235 kiselsyra, 0,007 jernoxid, 0,022 lerjord, 0,144 kalk,

0,226 talk. Då mineralet dessutom befanns 1 särskilda försök förlora i glödg-
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ning: 9,82, 8,78 och 8,59 j). c, koiimier man tili följande procenliska sam-

niaiisi'lltiiing :

Kiselsyra 56,24 58,87

Jernoxid 0,02 0,57

Lerjord 1,53 1,7«

Kalk 12,43 11,72

Talk 17,9!) 18,30

Glödgiiiiigsförliisl . 9,s2 ..... 8,73

9»,,j3. 100,12.

Den sednare analysen leder ganska otvunget (ill formeln: -

.3 R si + 2 H
eller

(Ca Älg"-) SP + 2 H,

som genom den betydligt större kalklialten skiljer sig från det för Frngårdspy-

rallolilen fnnna uttrycket çch förutsätter följande procer.tiska sammansättning:

3 eqv. Kiselsyra 136 'i 1,26

2 » Talk 40 18,02

1 » Kalk 28 12,61

2 » Vatten I8 8,11

222. 100,00

37. Pulfverformtg pyrallolit från samma ställe. Detta mineral,

som förekommer dels i form af ett nä.slan hvilt eller Ijustgrönaktigt pul-

ver, dels i form af större eller mindre stycken med mer eller mindre fast

sammanhang, afsköljes Irån en bergsskrefva, såsom en mjölkigt uppslam-

mad massa, ur hvllken sedermera det af vattnet icke upplösta afsatter sig.

Det finare pulfverformiga ämnet analyserades al J. E. Furuhjelm, stud.

af fys. mat. fak. och befanns vara på följande vis sammansatt:
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1) 2,189 gr förlorade i glödgning 0,i4i5 gr. eller 6,48 pr c.

2) 1,378 g'-, gaf :

Klselsyra 0,9io eller 6Ö,i8 pi'- c. Syrehalt 35,06-

Lerjord 0,oi2 » 0,8? 0,54.

Jernoxid 0,02s »Fe=l,!53 0,38-

Kalkjord' 0,076 » 5,53 IjSS-

Talkjord 0,258 » 18,77 ",5i-

Glödningsförlust 6,4s 5,78-

99,66.

Syrehalterna i kiselsyran, baserna och vattnet förhålla sig här ap-

proximativt såsom 6: 1,5 : 1, hvaraC formeln

R' SV + 2 H
låter utveckla sig. —

För att Itilta öfversigten af de nu meddelade pyrallolitanalyserna

sammanställa vi här nie i det föregående anförda formlerna, bredvid det

till formeln hörande mineralets fyndort:

Kulla (34) R^ SP -f 2 H.

Kulla (35)

Skräbböhie

T. , ,
, ,

) R* Si' + 3 H.
Takvedaholm

Haapakylä

Frugård
R' Si^ + 2 H.

Kulla (36)^

Kulla (37) R' Si* + 2 H.

Storgård (33, II) R SV + H-

Storgård (33, 1) R' Sl^ + 2 H (?J.



yfnalyser af Finska AJineialier. 515

Vi liafva här således eu svit af silikatei, hvilkas genetiska samband

.'iiiiui mera faller i ögonen, om man hänför kiselsyran till samma qvantitet

al R; vi erlifilla då (med uteslutande af den sista mera afvikande och

mindre säkra formeln)

il" SA R'= Si', (R'^ Si'") R'= Si", R" Si'^ R" Si'\

Det aliinäiiua resultatet af föregående nnder.^ökning behöfver knappt

vidare framhållas. Del är klart, att man under benämningen pyrallolit

sammanfört llere väsendtligen olika lalkjordssilikater, hvilka såväl till sam-

n)ansättning som uppkomst närmast sluta sig till talk och specksten. Be-

träffande sättet för dessa silikaters uppkomst, så synes det vara ganska sä-

kert, att de äro förvandlingsprodukter af pyroxen och möjligtvis äfven

af amhbol. Såsom bevis för det antagande, att sistnämnda mineral äfven

kan blifva melamorfoseradt på det sätt, att pyrallolit uppkommer, kunde man

åberopa Kulla (35,)- Skräbböhic- Ilaapakylä- ochTakvedaholms-pyralloliternas

sammansättning, hvilken så när som på vattenhalten öfverensstämmer med

amfibolens. De ifrån Rulla analyserade profvens öfrlga utseende talar dock

iör omöjligheten af ett sådant antagande; och amfibolsammansättningen

R* Si' måste förklaras derigenom, att pyroxen R' Si" förlorat af sina basiska

beståndsdelar eller alt R' Si' blifvit R« Si'. Frugårds pyralloliten R' Si' -f- 2 II

är pyroxen R' Si^ som förlorat R' Si och up])tagit vatten; denpulverformiga

Kullapyralloliten har ett dylikt ursprung; ty R' SiM- H' = R' Si*— R'
-[- H'

d. v. s. 2 eqv. pyroxen, som förlorat 3 eqv. bas och upptagit 2 eqv.] vatten.

Märkvärdigast af dessa förändringar är Slorgårdspyrallolitens, då

denna uppträder åtminstone i tvenne olika sammansättningsförhållanden och

i spjelkbara krystaller, hvilka ej låta hänföra sig under pyroxenformen.

66
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Man föraiiledes Iiîiraf till tlil aiilagandc, ail |!) roxeii lursi undergalt en {ja"

raniorfos, hvarvld dess kiyslallform förandiats, hvarefter en sonderdelning

geuoiii vallnets ocli kolsyrans inverkan inlrädl, Jivllken hait till löljil, alt

baserna blifvil mer och nier utsköljda och kiselsyran sinlligen i ofvervii-

gande nii'ingd återslått; den märkvärdiga variation af 20 p. c. i kiselsyre-

hallen, som förekommer hos Slorgårds-pyrallolitkryslalierna, bi'ir ett oj/ifak-

tigt vitlnesbörd om den förslggfuigna förändringen, hvilkeii ytterligare be-

kräftas af den omständighet, all kryslaller förekomma, hvilka likna finkor-

nig cjvarz, men fräsa slarkt för sjror, hvaraf de äfven till en del sön-

derdelas, under det kiselsyra ehuru 1 ringa mängd afskiljes *).

Då Storgardspyrallolilen genom sin kryslallform så väsendlligen

skiljer sig från pyroxeii och andra pyrallolller, kunde man för densamma

antaga ell eget ursprung och betrakta den som en metamorfos af ett numera

i oförändradt tillstånd icke vidare existerande mineral. Denna hypotes

har del vigliga skäl för sig, alt man på samma sUiff kan anträffa oförän-

drad augil i bredd med- pyralloUt. År lui pyrallolilen melamorfoserad

augit, sa blir det svårt att ulfiiuia den orsak, som vållat den ena krystallns

förvandling, medan den andra blifvit lemnad alldeles frisk och oförändrad,

oakladl de dock hvardera varit utsatta för samma inflytanden af agentierna

i almosferen och på jordytan. Den utmärktaste pyrallolitsluff, som å

universitetets mineralkabinetl förvaras, innehåller några större kryslaller

(den slör^la nära 2 t. hög, | t. bred} utom flere mindre, alla i ändarne

afbrnlna, invuxna i ogenomskinlig kaikspat, åtföljda af Avernerit och röd

*) Här ar mSliäiiJa slällel att anuiäika, del ingen af de i det foreg. omtalade pyrallo-

lilciiia, med undantag blott at den uudcr n:o 34 ilian Kulia omtalade, Jräser mod

saltsyra. Den krystall frän Storgård, som underkastades analys, innclmll ingen kol-

syra; cliinu aläkilliga andra kryslallfragmcnUr reagerade for dcmia syra.
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apalit, men isynnerhet af grün aiigit, hvaraf en kryslall förekommer fast-

siuande på den största pyrallolilkrystalln. N;'ir mau ser delta lörhSlIande,

förekommer det alldeles otroligt, att ett sådant genetiskt samband skulle

ega rnm emellan augit och den krystalliserade pyralioliteii vid Storgård,

som så ovedersiigligt kan bevisas vara fallet emellan de öfriga pyralloli-

terna och andra pyroxenarter, företrädesvis malakolit. — Det kan slutligen

till'iggas, alt ehuru namnet pyrallolit icke mera såsom hittills kan begag-

nas för att utmårka elt besl;'lmdt mineralspecies, det likväl ganska ända-

målsenligt kan tjena till en gemensam benämning för åtskilliga genom

pyroxens förvandling uppkomna metamorfosprodukter; i stället att deri

vera detsamma från tivc) och alXo^iai, hvarigenom syftas på egenskapen

alt vid upphettning förändra färg, kunde man ställa dess elymologi i sam-

manhang med nvQo^evoa och ccXXofiai och sålunda antyda ett genetiskt

samband emellan ganska många ur pyroxen uppkomna förvandlingspro-

dukter. Det synes nämligen ganska sannolikt, att äfven andra talkjords-

sillikater än de hos oss förekommande pyralloliterna kumia föras under

denna kategori ; särdeles de, hos hvilka förhållandet emellan syran och

baserna ännu är detsamma som hos pyroxen och hvilka blott genom vat-

tenhalten och ofta äfven genom ett organiskt ämne skilja sig derifrån.

Hit höra i främsta rummet: Pihrosmin 2 Mg^ Si^ -f 3 H, som äfven svart-

nar vid upphettning, den dermed beslägtade P/X-/-o/y///z (Mg' Fe^) Öi'^ + 2 H

och Afrodil 4 Mg'Sr + 9H; vidare NeulU R^ Si' -f Fl eller R* Si' + aq

méd något varierande sammansättning och med en större lerjordshalt. Äfven-

Monradk 4 R' Si" 4 3 H torde, oaktadt sin större sp v och hårdhet, höra

hit på grund deraf, alt den mörknar vid upphettning
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DE

PARRIGIDII GRIMINE et QVAE-
STORIRUS PARRIGIDII.

SCRXPSIT

EDUARDUS A BBUNÊR.

(Socictali exliib. d. •> Mailii 1857).

^ 1.

Q.valis fuerit vis prima et anlif(vissima criniinis panicidii, de eo his lem-

poriljiis duae oriiniao seiiteiitiae div^ersae honilties doclo3 teuueruiil, qva-

iiim ulraqve habet aliqvid, (|V0(1 eain veritalis speciem, qva uilitiir, difli-

cultatibiis implicitam pertiirbel. Si eiiiin pairicidiiim iiitelligitiir caedes

patri a /ilio filiave illata, qvae vulgata oj)iiiio a Riibiiio ') et Rclnlo"),

VV. Cl., raliouibus suiFulta est, lias ipsas ratiories qviim alia inriimaiit tum

illiid, qvod legum qvarundam veluslarum veiba ejiismodi sunt, ut uolionem

panicidae ad alios référant homicidas, veliit legis post secessionem plebis

ill moiilein sacrum latae, unde hnec cilal Feslus p. 3kI8 M.: "Si qvis

cum, c/vi CO jdc'bei scito sacer si/, occideril, parricida ne sil". Et ul illa

') III opère qvod iiisciibilur L'nlenmchiinneii ilLer r'ùniische l'erfaasun^ und Geschichte

(Cassellae 1839), 1. p. 403—466, et .m. IS44 in EpliemericlibiisIslLulibruin anliqvilalis

lam (.lassellaiiis {Zeitschrift für die ALterlhumHwissenscluifi), p. 333— 3 1 1.

'^) 111 libio itiEcripto Bas Criininalrechl der Hö/ner (l.ips. 1844), p. 401—403. 449-454,

et poslea iii Paiilyi Eiicyclopaedia sludiui luu Hiilit|vitalis^ s. v. paiiicidiiim.
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oniiiio lola peiidet ex origiiialione parrlcidii ea, qvae Romanis probaiï so-

lebat atqve aetale posteriore cum sermoiiis coiisvetudiiie couvenis.se repe-

rilui', hanc dico originalionem, parricida et purricidiuin ducla esse a cae-

dendu patre^), ita rursus altera sententia, parricidiilm initie fuisse homici-

diuni, ab etymologia parum sibi commendationis paravit. Nam (jvl alias

conjecturas eodem spectantes *) refutavit, Eduard us Osenb r ueggen,

') Illa sciniouis consveludo, de qva post dicemu!«, hanc originaCioneni. ad qvam spe-

elat, ils ciioiIationibuB iiomiiium aeqviparaiî non siuU, qvae ex ingeuio efymologorum

piofeclae punt, sed populärem qvandam et auribus hominum Roniauorum probatam

fuisse o-i(en(iit. Hoc vero elymou propouunt QviutUianus J. 0. VIII. 6, 35,

Chaiisiuf» lust. giamm. IV, 4, 3 p. 162 Lindem., Plutarcbus Rom. 22, qvi parri-

cidiun: iiHerpcetatur 'Jiu'ïQoy.TOvtuv. Ab eadcm Bentenlia non muKura discrepal alia

vetciuiii etymologia, statuent parricidil noiionem nativam esse parentis, i. e. patris

aut matris, cact/em; vid- Paulus Diac. p. 221 M. et Isidorus Oiig. A', 2G, 10

p. 162 Lindem-; qvae qvidem derivatio recenliore aelate nemini post Jul. Caes.

Scaligcrum (De caus. liugv. Lat- I, 34) et GTer. Jo. Vossium (in Elyinologico

s. V. parricida) placuisse videlur, qvippe qvum propter miram syncopen omniuo

rcjieienda sU. Priscianus, Inst. gramm. I, 6 p. 32 sq. (cf. V, 11 p. 203) vol" led.

Krehl., utramqve affert origiuationem, addita terlia a pnris caetie{Ae qva cf. eliamlsidor.

X, 225 p. o)3 Lindem.). Deniqve Johannes Lydus (De magistralibus I, 26) parri-

cidas dictes putat et pàrenliiim iuterfectores et pârenlium, hoc est, ut vult, civi-

um; cujus etymologiae perversilas manifesta est, qvouiam cives Romani uunqvam,

ne tum qyidem, qvum principi parebant, parentes vocati sunt. Atqve ut hoc com-

mentum Lydi. ita etiam originalio a puri iis lemporibus non exstitit, qvum sermo La-

liuus vividuK vigensqve maxime florcbat, ni.-ii forte aliud qvid testautur haec vcrba

iHiduii loco posteriore: "Palricida [sic editores pleriqve] proprie dicitiir inlerfe-

ctor parentis, qvarrwis quidam u et er es hune parenticidam dixerint, quoniam par-

ricidium et Itoinicidiiim qvocunqve modo inteUi^i possit, cum sint Itumines liumi-

nihitfs pares." Id vero utcunqve est, tarnen prava illa est conjectura, de qva vide an-

not. .-iq. Al et ca et Lydi explicalio inveulae sunt propter usum, de qvo supra dixi-

nuis, juris aniiqvi.

*) Derivatio a caedendo pari plurps habnil defensorcs, in qvibus etiam Klotzium ad

Cic- p. Mil. c. 7; contra qvos ostendit se nb ru e gge n i us p. 218 sq-, Romanis

non homiiies natura inier se pares, imnio ne cives qvidem pari jure visos esse, de-
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V. D., qviiin pnoiein |)arlLMn coinposilariiiii voctim j)<ir/icicla el parrici-

f/i/tm a Saiisdilaiio p't/:a (Graeco naou), mail piaviqve slgnificalionem

conliueiile (ut in Giaeconim Tia()a7t(>£aßtvo>^, ualuti» exisliiiiat, paiTicidlum

ialerprelaus cu(-ilcin d-do nuilo Idctain "j, eani pr poiiil dei ivalioiiem, qvae

in lubrico solo meraruin corijecHiraniin collocata iinpedinu'iilisqve vel pro-

pler leges lingvae laboiaus "), lain inflrmiuii lu se ipsa praesidium posilum

liabeat, ut diirieullalibus exirlusecus orlis coucussa non possit conslare.

tllenim, ul hoc loco nihil aiierani aliml, si a piincipio pairlcidiuni non fuit

nisi, ut pulat vir clarissimus, homicidiuni supplicio dignum, non satis per-

spicitur, <|vo tandem pacte Romani poleslali vocis veleri et consvetae pror-

sns aliam subslitueie potuerint, ])aiTicidio vel, qvod placet Osenbrueg-

niqve iiiisqvaiii pares dici pro eo, qvod est acqvo jure cives. S ch \v en c k i us in

Lexico eiytiuilogico (Krnncofurli ad Mocii. 1827) p 512 parricide (paricida) a pa-

rienda raeile ducluiii opiiialur, cui Weber us iii Excrcilalioiiibus etili I,a(ini p.

499 (éd. 3. Kraucof. ad M. lîjjlj asseuliiur, \w\ potius patrin-e caedeni .siiif parles

hujus vocabuli coinponili. UIrumqve falHuin esse jam eo apparct, qvod iu mairiaidu

sororiridd, lajncida e( in perfu^it, cuniùfa, collera similibusqve oninibu.'< compositin

pars posterior coinpositionis est verbalis. Celerutii v. s e n b r- p. 2il sq. Neqve

ullo inodQ probari potest Doederiinii conjectura {LateinUcdie Sjnonvine und Ely-

inologieeit, Beilage p. 150), «icul la neQirgrfôi'ij, i(a in parricida dupliealam esse ad

vim auft-eudam noiionem caedendi praeposilo Gratcorum crt'çaui. Post Osciibiueg-

geiiium sin|)ii;ii>;ie n ()r jtulit T 11 e o d o r u s Mo in m sen {'A^iischrLjt für die.

JLlerthiimswhseii^chalt, 1815, p. 320), parricidiuni (|iaiicidiuni) proprie foi tasse

signilicare alieriui caedem^ flexa priore parle hujus composili a Sanscritano paru,

qvod est atius. Alqvi haue qvoqve opiniouera refutabunt, qvae contra Oseubrucg-

gcuii äcutentiam a nobis alfcrentur.

') Das altrömische Paricidiiiiii, eine Ahhandlung i'on Ed. Osen.hril" "en iu Sfu.liia

pbilulogoruin Kilouienfiiuni, edilis Kilouiae 1JJ41, p. 211—271.

') Inpriinis qvod illud pura lingvae Sauacrilae voces Lalinae semper conversum liubcnt

in per, \t\\xi perjiirus, perjidua, perdueths, perperam. Cf. IV u b i n u s in Eplienic-

rid. Btud. anliqv. p. 3.3(j et Rein, in Ilist. juris publ. Koinan. p. l.jO.
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nenio, paricidio jani non câeclem clvis, ul .iiilea, verum subllo expriinen-

les pal ri cul i uni; prae>erti!n cjvum l'alsa graininalicorinn origlnalio in l'o-

reiise vocabuluin et in communeni loqvendi nsinn eam vim habere non

possel '). Sed iilramqve opinionum iilaruin de prima significalione parii-

cidii, c|vae seqvilur dispulalio, refeliel, si ei conligerit dilliciillales omnes,

fivibus adluic cbscurala fuit qvaeslio, salis probabililer dissolvere.

Nemo non videt panicidium derivatutn esse a paiiicidaj hujus auleni

vocabuli compositionem eam, qvae animis Romanorum obversarl solebal, pro

vera Iiaberi non saue lingvae leges vêtant. Non desunt omnlno alia exempla

in lingva Laliua / iilterae in /• assimilando mutatae *), qvae si non apparerent,

tarnen ad rem probandam non ifa necessaria vlderenlur '). Nec vero rei

obstat, qvod apud Paulnm Diaconnm p. 221 M. in lege Numae ascri-

pta, de qva paulo post disseretur, paricù/n.s legilur pro parricida, qvia sa-

tis constat vetnstissimnm nsum non geminandi consonantes scriptionis litte-

rarum proprîum fuisse, non appellatlonis (cf. Scbneideri gramm. Lat.

I. p. 393 sqq.); qvam ob causam haec scriptura /?r//7c«/<7s non magis in-

") Dicit qvidem ille p- 255 : "Z>i> en<rere Bedeutung [cacdes parentis] jand um. so

leichter Ein/^ong, da die Humer meisleim parricidium aln eine nitr wenig veränderte

Form von pntricidium ansa^iisn^^ : veiiirn hi fiaec derivafio uoii qvibusdam lanluni

etymologis in menlem venit, sed populu.i cam aniriio conceperat, cum superiore U8U

loqvendi alirjvo modo conjuucta fueiit oportet.

*) Si recte, ut videdir, Corssenius in Commenlariis bimesiribus'comparafioni lingya-»

ruin dicali» Beroliiiensibua, t854, p. 248 sqq. Buperlalivos maiarrimus, tenerrimiis,

celeherrimuH et similes itemqve porro et Porrima assimilatione or(a esse pulat a

maturtimun^ tenertiinwi, cdeherUmw^, portro, Porlima. Sed (amen mulalionis Ir in

rr nulluni aliud exempluin invesli^alum est, praeterqvam qvod C ors a en i us porro

cum parrifida confeiM.

">) In lingvis Romanicis nuiKa sunt exempla, ut nourrir [(wniv'wc)^ verre (vi(rum), par-

rain^ cui palcr est piimifivum; cf. Pot(l|us, qvi ail^de parricida: "das, man mar;

saften, was man will, von paler stammt" (Elymnlo!;ische Porschungen, II p- 47)-
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dical sic iiiKjVain esse |iroiuincialuin, qvain siinplicis coiisoiiaiilis souiiin

(le se leslaiilur iii SC de Bacchaiialibiis cseiil, vêlent, Dctcanal '°). Itaqve

e novo aliqvo foule orlgiiiem vocis. repeleudatn eqvideni non opinor, sed

elsl oiiglnalionl et onniiinii anliqvissiniae et uiaxiine iisitalae assenlior, ta-

rnen pcrsvasnin niilii csl, panicidaiinn crimen in piinciplo non fuisse libe-

loruin palris sui caede conlaminatornni.

§ 2.

Civilateni liomanam primis temporibus ex iis constitisse, qvoruni

posteros a plebejis patriciornni nomine liistoria discernit, al([ne ex eornin

clienlibns, ninllitndinem antein plebejorum clienlela non astrictani postea

Romae esse coepisse, qvum praeserliin civitales nonnullae vlcinae belio

victae, et earuin cives, si non onines fiomam niigrare coacti, at in impe-

rium Romanum ita esseiit recepli, nt jam non essent nlli neqve legibus

et institulis neqve nomine civitatis externi illi popuii, diligenlissima rennn

Romanarnm investigatione liodie tam certo cxploiatum est, nt, qvamvis

etiainnunc exsistant, qvi aliter sentiantj tamen haec qvaestio pro soluia dii-

cenda videatm-. Neqve minus qvaedam de forma reipublicae Romanae

*") Noium veio esl, paricitla et puriridium ill iiiulti.s codicibus manu sciipli.s veleium

inveniii, qvas Hciiplinas nniinulli cdilores ieccpeiiiii(, vclut Lambiniis, Klolzius,

Dillen b u r ff er ,
qvum origiiicm liaruni vocuiii vcl ad para icvocaveiiiil vel ad par,

qvae postciior etymologia bas ipsas codicum discrupaufias 8crip(urac, uhi non solo

incudo sciiplionis exstileruni, piocieavissc videlur. Sunt in libris manu sciipli.s cl-

iani palrlridiiim et pairicitla (vid. Drakcnborch. ad Liv. III, 50. VIII, 11), qvaiuni

formaruin haec rcccpla legi solet Cic- p. dom. c. 10 cl, inedo Jubcnle, in Piudenlii

llaniariigen. v.öCJ. — Fuit, qvi credidciil (cfr Rein, ilisi. jur. pull- p. fôO), Jcdiann.

Lyduin seqvens daccm fv. aiinol. îJ), divcisa cs.sc vocabula divcrsac originis paiici-

fjium cl pai'i'icidiuiii (paliicidium;, id vci'o minime omnium lalnin duci polc.'^l.

67
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vetustissiinae perspecla suul. Qvae lia sunt compainla, ut vestigia clvilolid

e privali.s faniilianiin fiiiibus oiialae jjcrspiciie c eniauUir, ajipa!eal(|vc, cives

qvi vere lïieriiil, eoniin in civilalc viin, patruir.rauiilias polestalc iiiiiixam,

fjvidclam ejus simile et cura el aucloritale el nouiiiie liai)uisse. Sub rege

fuit respublica, iii c{va uisi uni iuiperluui fuisset, uou servala esset imago

faiiiiliae: sed tle rege et de ratioiie, qvae cum eo erat civibus, dicetur

post a[)tius, nunc de ea, cpae civluai ciientiumqve erat iiiter se. Rauiueii-

sium igitur, Titieusium Lucerimiqve tribus in curias, eae in génies, liae in

faniilias divisae ita erant, ut salis pateat gentes et curias exstilisse e lamiliis

alqve liaruni ictlnuisse ([vandani speciein externam. Qvum euim tribus iUae,

origiuis et loco et lempoie ac diversae cliam alicjvalenus homiiuim natioue

inter se separalae, jam non salis firmiter perse qvaeqve contineri neqve di-

sciplinani bene constitulae civitatis observare posse pmarentur, si in singuiis

nidla fieret clvium descrij)tio piaelei- eam, q\'am per familias vel angusliore

vel laliore vi vocis acce]ilas ipsa natura eiiecisset, curiae et gentes insliliitae

videnlur: qvarum liae, ut nonien argnit el jura genlilllalis ostendunl, con-

slilulae erant ad exeniplum faniillae, etsi nidla vera cognalione, verum

ejus siniulatione gentiles conjuiigebanlur; atqve iliae allerae etiam siniilitu-

dinem anliqvissimae h'.mininii societalis relerebant, qvum locus esset et

coena ciuialibus comnuniis. Patres vero lamilias, e (jvorum numéro rex

creatus el senatores electi sinil, et ex qvibus constitil ])opuius llomanus

in toniiliis, ubi secmidum amplificationes familiaium illas maximas, id est

curiallm, sullVagia numerabanlur, his couiitiis eodem jure patrimifamilias

suiiragia ferebant, qvo in statu aliqvo cnitus civilis inferiore inter se de

rebus communibus délibérassent. Demi aulem suae, ubi uxor in manum

niariti conveniebat, patria potestate liberos, servos doniinii jure regebant;

praeleveaqve privatim clientlbus ita praeerani, ut nulla re se magis, sicut
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lamiliae, il;i eti.im civiuilis tamqvain paires praebereal. Eleiiim pro se

qvis(|ve clieiilibus suis palrocinabaiiliir, qviim iieqve causam apiitl judicem

his ipsis agere liceret, iie((ve oiniiiiio in republica c[vi(lq\'am il pei' se va-

lereul, seci qvematlinodiim atl bella .suiim qvlsqve patrouiim, ut vitlelur,

comilaiiles, sic in pace ia ejus ficleni recejni, ab eodem, nisi qvacslui urbano

dedili erani, agiiini coleiidiiiii acclpieules (Paul. Diac. p. 247 M.), eum

velul parentem vereri, ab ipso cogualis et aKiuibus anlepoui deberent

(Gell. V, 13).

Haec eani ob causam altidi, ul nomen palnim, qvod priscls lempo-

ribus patriclis datum esse constat, qvomodo lus obtigerit, aliqvanto Ibilasse

melius, qvam adluic factiuu est, explicarem. Nam ils aetalibus orlmn uti-

qve videtur, qvibus ordo plebejorum idius Rom.ae Jiondum eiat, mausisse

deiude ilsdem Ulis oplimo jure civibus, c|Vum hi locum nobilitatis ad ple-

bem obtinereul, alqve tum qvidem de uiiiverso ordine patricio sine discri-

mine aetatum, uec vero, qvod exstel, de singulis patriciis in usu fuisse,

rianc igitur appellationem iieqve a senalorum procuratione reipidilicae re-

pelendam et ab his ad celeros patricios iranslatam "), nef|ve solum honoris

causa aut ob clienllum palrocinium '"), neqve ])ropler jiu'a privata patris-

familias Romani, qvibus aliqvanlum lenqjoris carerent plebeji, soli praedili

essent palricii '^), neqve ab ulla re separata patriciis tribulam putamiis; ve-

rum patrum illc litulus e tola forma civitatis antiqvisslma peudebat, atqve

iis additus est, qvi et erant patreslamilias cum omni jure eo pertinente et

palroui clientium et vel comitils vel in senatu rebus publicis ut patres ci-

vitatis cousulebant.

") Vul. Rein, in 1» a u I y i Encycl. s. \. patres.

") Vid. Niebuhrii Hisl. Roman. I. p. \U\ éd. 1.

") Vid. SclMvcglcri lÜHloiia Romana I. p. (i.'Jl.
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Noliiin niitem esj, p<iîni>n iionièii ad pnlrlcios speciale !ocis ])liirl-

niis velenim scriptoruni, ubi suonini aiicloium verba .sef|viiiitiir, vt-lul f|vimi

leguin anliqvanini argiimeiila lerermU. Païuis iilar exeiiiplis. Lege satrata

t!e nibiiiialii plebis sancituin dicitiir, ut plrbi stii inagistratiis es.scnl -sa-

crasancti^ — — neve cni patmm capere eiiin inciiristrdluin /iccrt^l (Liv.

Il, 33). y^Wlabh. velahani, ne conniibiain patribiis cum pit'h/- essc-t (Llv.lV,

4. Cic. (ie lepuhl. II, 37) ; contra qvam legem pronnilgala logalioiie Camileja

<lc cotuiitbio putriiiii <^t p/f^bi.'/, cjviini coiitaiiiinari sangvinem siaim confiiiuli-

qve jura gentium putareut patres, tribniii rogationem proinulgariiiit, ut populo

jxjlestas esset, s<'U de plèbe seu de ])atribus vellet^ consulen faciendi {\_,\\.

IV, 1) : perlata tandem lege Canuleja de connubio et eo deducla re, ut pi o con-

sulibiis tribimos millliim consulari polestate proiniscue ex patribus ac plèbe

creari liceret (Liv. IV, G), non mullo posl meutio illa tu ab senatu est,

cen.siim sno proprio magislralu egere, qvam rem patres [i. e. paliicii],

([Vo pinres palricii magislralns in republica essenl, laeti accepere (Liv.

IV, 8). Perspicunm est, nbi ila in narralionibus le longo cerlamine dna-

ruin raclionnm plebi paires opponunlur, hos non esse senatnm "). Cerlum

est etiam, Juiiicres patrurn, qvos saepis'^ime Liviiis commémorai, palricios,

se/iiores patruui senalores inleliigendos esse "'). Pancis absolvam, ne in

alionini invenlis sim longior. bingnli palrnm fortasse brevi, inprimis mi-

nores nalii, ]ialricii vocari coepli sunt; palricius vero proprie non est « /jc/-

tribus urtus, sed luu/s e patribus, q\ od qvitiem si lia non essel, in hoc

") I. i V i u s iii prima parle opeiis pleiius e.st eseniplis. — Loco.-» graves collc'it Becke-

r II s in Aiitiqvitalibus Romanis II, 1, p. 141 sqq., qvos iiiler iusijjiies suiil etiam du»

Fcsii, qvi comilia cenluriala ex palrilnis et plèbe conslili.sse. [ilcbiscila picbein siio.

suffraffio sine pairtbu/s jusstsse ait (p. 233, 293 M.).

'-) Vitie ililigenfem exposi'îonein hnjus qvaeslionis in Sch weg le ri Hisl. Rom. II. p.

().j3 fiqq.
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liiiico exemplo terininatio iciiis origiiiem, iioii, ul iii aliis otniilbus, si"iil-

("uaiet al'Kjvid esse ejus rei, (jv;ie [irimillvo denolaliir "'}. Verisiînlle esl,

seiialores jniii ab iiiitio saliitatos esse paires, siciit [joslea, secl eo qvod essent

palricii, non (jvod seuatores ''). Qveinadinodiiin aiitein in legibus eon-

deiidis pcitrps Umnu (uichires lu priiicipio sine didjio (iieriiut [)airieii cii-

lialis coiuiliis, el ^>oüla//ctn//tiiA pcili tun luit in .senatii, ila, qvuni palri-

cii praecipuo jure in- ci» ilale el civitalis cpasi paires esse desissenl, soii

seualores, et ((videin sine ordinum discrimine, paires eranl reipnblicae, fo-

ris eam ob causam similés reguni.

\. 3.

Fieri non polest, qvin omnis qvaeslio de prima nolione panicidii

lanup'am in {'undamenlo nili debeal in explicalione legis regiae, (|vani

Paulus Diaconus hoc loco aü'erl (p. 221 M.): "Parriti
-f (jvae.slures

appellabanlur, qui nolebciiit creari cniisa reruni cajulctliiim qvaerenda-

riiin. Nain parricida non iitiqve is, qui pcireiilein occiclisset^ dicebalur,

sed qvaleincLinqve Iwiidnein indeinnatuiii. It(t fcause indical lex Niuikic

Pumpdii rpi^is^ liis coiuposila vérins: Si q vi ho m ine m liber nni do/ o

sciens nior.'i du i t
, p a r ic i da s esloP Cujus legis pars altera, ul jam

pridem observatum est, inest in his verbis Servi i ad Virg. Ecl. IV v.

43, a Jos. Scaligero (ad Fest. p. 536 éd. Dacerii) et Lnm. G. llu^chkio

(Analect. litterär, p. 37-3) eniendatis: ^\Sane in N/i/ifie legibus cculnm

est, /it, si qvis iin pr ndens occidisset /lo/itincin, pro capile nc-

cisi aqnatis ejus in concione of/erret ar ie le m."" Pro sinnrna

'
). Cf. Schwegl. Hist. Rom. I. p. G-Sf).

''). Nam .«ciialoies plebeji a;pella(ioHe con<icripll piinio a |ia!iil)us .secorncbandir.

I-iv. Il, 1. Cf. Schwegl. l. c.

\
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aiiliqvilale haiiim legutii vel polius legis pnrliiiin eo iiiiims iiobls propii-

giiaie opus est, qvo minus inipugiiari solel, elsi fabiiloso iiomiiic Nuiuae

slaudum non esl, pro qvo P I ulaichiis Rom. 22, piioreiii illani legis parlem

speclans, Romuli nomen ponil. Niiuirum haec lex una ex illis est legi-

bus, qvae, multo ante XII tabulas condilae, regiae apud veteres vere di-

cunlur, qvippe qvae a regum aetate ad posleiitatem propagatae sint, juris

anliqvissimi reliqvias continentes, sive colletlae piimiun luerunt in vetu-

slo illo jure Papiriano, qvod re vera editum, niox a ])aliiciis suppressum

videtur, cujus qvidem loco longo lemjiore posl suppositicia qvaedam col-

lectio circumferebatur, sive aliunde in libros pontificios pervenerunt, ubl

certe eae, qvae Numae tribuuntur, scriptae, ut exstani, fueriuil '*).

Osenbrueggenlus, suani de significalione parricidii sentenliam

perseqveus, exposltis ante generibus caedis ab imprudente, i. e. casu ab iu-

vilo, factae et liomicidil licitl "), superiorem illam legis parteni ila iiiter-

prelatur, ut ea niiiil aliud expressrmi dicat, cjvam parricidam eum esse,

qvi sciens et dolo inalo, i. e. animo ad maleficium intenlo, agens liominem

liberum occidisset ""). At vero sic lex nihil esset nisi de/iuitio vocis par-

ricida; sed se ita rem habere non posse multis rationibus efficitur. Pri-

mum enim scriptum est paricnlas esta, non, ut in definitione exspeclan-

"j IJe ea ro xi.!. B c cli e r. 1- c. I. p. 5-

'") Impune occUluie licuit adullcruiu iiianifesluiii, qvod inaiilo et palii niulicri.s licebai,

manifestuiii fuicni iiocfunium, diiiriium aulein, si arinalu.s viiii infcrebat, luiii cdaiii

alio.s ad vini vi defciuleinlam, ut stiipia(oreiii, pono el euiii, qvi sacer fiii(, el cui

aqva et igiii iiiteidiclum erat. Dciiiqve jure caesi videliaiilur, qvos paleiTaniitias

cum consilio a^nalorum capitis damnaverat. Hiuc qvaedam excepta suut tempore

posteriore.

'") Ait p. 239: '"Man kann die lex Nuniae /iherselzen: JJ'enn jemand einen freien

Meniclien wissentlich , arglistig getödtel liat^ der ist ein Parricida .'"
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dum enl, /;. es/, impernlivi aiilein l'orma aliqvitl de eo lioin'me, qvi qvein

dolo nhilo iiilerfecissel, piaescripluiu videri debel; deinde antiqvos mores

panim redolerel, si delinilio alicujus vocis in iisiim receplae allata esset iii

lege regia ''); (um alleri parll legis, (|va tousliliitiim eral, ut, (|vl iin|)rii-

deiis caedem (ecisset, hosliam ad deos plaeaudoi agiiatis occisi offerrel, coii-

seiilaiieum est, ut iu |);ule sii|)eiiore de supplicio ejus, (|vi scieus dolo ali-

oui iieceui intulïsset, [)raescri ptuni sit; deuicjve omnis dubitationis materia,

si qva superest, tollalur opoilet comparatioue legis a Cicerone île Legg.

Il, propositae liis vcibis : "Sac/'/ini aacroue couuiiputlatinn qvi cleperit

rapfiil([i;e, pcirricida e.s/o." Ilauc legem adeo coutemiiit vir cl , ut de par-

ricidio nihil ex ea coiicludi posse exislimel, ut ([Vae a Cicerone ipso in-

venta slt. De hoc postea : in eo enim non verlunlur omnia. Fac igilur,

haue legem tolam ipsum finxisse: at optiine noverat, ({vid slgnlllcarent illa

''"'leguin verb(i''\ f[vibns se usurnm professus erat (II, 7), neqve dixit par-

/icicla e.slu alia sententi;i, c[vam qva in legibus priscis usui'pata ea verba

viderat. Atc[vi loco Cicerouis signiflcatio haec est: parric'ula habetor^

slve, (|Vod idem valet: puiiitor s'icat parrichUi. Et similiter in lege sacrata,

qvae supra commemorata est {^ 1), non seqvi poeuam parricidii, verbis

mis declaratur: parric'ula ne sil ; ubi nisi lex auctorem eaedis puniri ve-

laret, ac si solum dedniret non esse eum parrlcidam, scriptum exstavet:

parrici'la nmi est. Itatjve formula parricida esio, ciii comparari possunt

sac(^r etilo et capital eslo, etiam in lege a Paulo servata ad poenam spectat.

Rubinus, qvi ante Osenbrueggeniinu, et Reinius, c[vi post eun-

dem hanc legem regiam iulerpretati sunt, qvum caedem palris a filio flli-

ave commissain significationem primam parricidii pularint, inde egressi

") CT. KiibiiiUR iii Ephemciiil. sind, aiiiiqv. !. c. p. 3:58.
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explicare studueriiiil, tjva via contigeiit, iil ea kgc nollo pairiciilae ad om-

iiem liomicUlam poena cligmim relala videaliir. Ainbo sibi persvaseruiil,

antiqvissima aetale coiilra eos, qvi snos ipsi paires necavissenl, ct legem

Jalam el inslilnlnin fni^se jndicinm, in qvod deinde ellnui .ilios Iinmleidas,

privala vindicla antea pnnilos, vocalos csse "') Alqve Ilnl)inns origi-

nem oninis judicii de lebns capilalibns apnd Romanos, exceplis caiisis per-

duellionis, ad idem principinm revocal, locis qvibnsdam velernm freins.

Nam lit lex illa Numae allribnta nolionem panicidae ad qvemvis homici-

dain dolo nialo agenlem qvodam modo exlendit, el PlntarcJins omne

liomicidlmn (jiäaav âvdqo(poviav^ ])aiiiLidinm {7iaz{)oxzoviav^ nominalnm

dicil"^); sic idem scriplor Iradil, si qviw se obscoene el impndenter coivim

malronis gessi--set, cum eo lege agi apud qvaeslores panicidii (;tc(()« xolq

tni T(op (povr/MV ;ca9-farwöO jussisse Roinnlnm '*); porro Ciceronis loco,

qvem paulo ante cllavinnis, ad sacrilegnm refernnlnr vcrba parricida

f.sio; deni(ive apnd scriplores qvosdam liarralio est de dnumviro sacris

") Vuilia Kcinii sunl hacc: "Ü^in B/itlgeric/il über Valermoid bestand — aus reii-

gliJsen liiicLsiclilen, damit ein so farditliares Vergehen nicht den ganzen Staat mil

dem snllliclien Zorn belaste — schon in der Urzeit, gewöhnlicher RIord war der

Pricatnatin/ action überlassen, bis ein König {angeblich liomulus oder Nitrnti) 'zum

Schutz lies jungen Gemeinwesens Jeden Mord zur Staatssache machte und dt-n-

selben an das Parrlcidialgericht terwies." [Ilisl. jur. publ, Rom. p. 401).

2') Romul. I'l ;

"

lHiov tVf, to iiridiiu'ar Siy.ip' xarà 'naiQoy.Tovasv ÔQÎaarta, nûaav ùrS^io-

qiovHi-v itutQoy.Torittr çzno^'iinsà'' (og tovtov fifv orzog irayovg^ ixEirov de uSvvutov. Kai

lif'XQi XQO''i>^'' 'iio}J.(àv iëoini' oqO(Ôç dnoyi'birai rtjv ToiavzrjV aSiy.tuv' ovSng yuQ tÖQuaa

roiovTor ovdfr tv Pcoim aj^idui' ï'tmj' f^uy.0(sîaw diayiTOinvoov' a).Xa ttçcoto? /«et« toj»

'.^rrißa'iy.ov lolsftov hroQHTCu yievy.ing Ogtioç 'JutQO-ATOVog ysriaxfm.

2») HoilUll. 'JO: 'ADm fitvtoi TloUÀ ruîg yvrnil^^v t!g Tifiijv clnsdojxar, cov xul Tuità ioTiv'

i'iioraalUa lùt' oSov ßadi^ovanig, ulaxQOV ^î^^^jôéra //»/ôti- eiizeTv nagovar^g yrrufADg, /n/Ö'

ocjiflijvdi yv/ivni'j »; Sixijv cpevyeir nuQU rotg im Ttav cporixcor y.u&earaai.
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{aciundis, eiim, qvod secrela librorum Sibylliuonim evulgasset, culeo in-

suluni el in tiiaie deinersum, ila, jubenle Tarqvinio Superbo, idem capitis

supplicium, qvod llliuni palris sui percussorem, perpessum esse "J; postremo

Paulus Diaconus p. 221 M. et alii, qvos posi leceusebimus, qvaesto-

res parricidii de rebu'» capitalibus qvaesivisse, sunt auclores. His igitur

duclus teslimoniis, de qvibus iiifra nobis dicendi locus erit, Ru b i nus

opiualur, crimiua apud Romanos ab initio circa façinus aliqvod gravissimum,

instituto primum ob lioc judicio certo et poena, aliud post aliud seusim in

jure disponi ex eoqve noniiiiari et ad ejus simililudinem puniri solita esse,

accedeiite tarnen paulatim consvetudine, ne niiiiis dura interdum lièrent ju-

dicia, ad arbitrium aliqvid ex poena remittendl "'^); atqve eam opinionem

aliqvot exeniplis posterioris aetatis conlirmari putat. Quam sententiam non

solum Ose n b r ueggenii de ea re dlsputalio "'), sed etiam Reinii tra-

ctatio historiae juris Romani refellit ""*}. Ac reputanti perspicuum est, qvae

notiones criminum apud Romanos procedenle tempore auctae novis incre-

menlis sunt, eas non res diverslssimas recipiendo, sed similium accessione

crevisse, atqve etiam, qvum lege Cornelia de sicariis falsi testes et judices

donis corrupli vel odio injusti tenerenlur, si qvi fecissent, ut aliqvis judi-

") Valerius Maximus I, 1, 13: "Tarqfiniiis aiilem rex M. 1 ulliiiin diuinifiriini.

qvod librum secrela cit'iliuin xncroriim continentem^ custodiae suae commissiiin

corruptiis Pelronio Snhini> describpndiiin dedissel, culeo insulum in mare abjici Jus-

sil, ldq\'e supplicU gerjua miiitu post pcirricidis le^^e irro^atiini est. Juslianime

qi'idem : qviu pari inmliclit parenlum ac deurum uiolatio expianda est". Cf. Zo-

iiaras VII, il et Dioiiysius Halic. IV, 62.

-<') Vide p. 151

—

156 in opère de disciplina civilads Romanae et p. 339 sqq. in Epherae-

ridibu.t jaudatis.

''] In iisdem Ephemeridibus sludiorum aniiqvitatis, 1841 p. 812 sqq.

^") Rejicit opinionem Rutiini ReiuiuH in libro de jure publieo Romanorum p. 45*2

annol-

68
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cio publico condemiiaretur, inter illos tarnen et sicarios nonnullam similitu-

fliiiein iiileicessisse illlsqve praeterea eaiidein niaiisisse poêiiain. Sed ex

R II b i 11 i opiiiioiie torraula parricida esto legislatio RoiiianoruiTi aiiliqvis-

siina utebatur, ut aliqvod genus criiiiinis ad Judicium qvaestorum panicl-

dii deferret. Et is qvidein nomina panicidii et panicidae in judicio et ad

hoiuicidium et ad reliqva illa criinliia le vera adiilbila censet'^); Rei-

nius vero, elsi non negat etiam cèlera illa maleiicia interduui sallem, vo-

ieute rege, a qvaestoribus parricidli esse judicata, lamen ne liomicidium

qvidem unqvam nomen parricidii in jure habulsse coulendlt, diceiis et Plu-

tarchum erraie neqve recte locutos esse, qvi Romae homicidas, qvod apud

qvaeslores parricidii arcessiti essent, eam ob causam parricidas vocaverint ^°).

At id, qvod improprio loqvendi generi Iribuit et in usu forensi fuisse ne-

gat, in ipsis tamen legibus reperltur, qvarum sunt foruudae parricichi esto

et parricida ne sil. Et qvum parricida en tu in lege Numae sic inlerpre-

latur: judicalor ut pcuyicida, id est eadem lege el in eodeni judicio ^'),

eandem loculionis improprietatem, c|vam a juris consvetudine abfulsse vult,

ei diserte ascribit. Sed ne vnigari qvideui loqvendi ralione, nednm injure,

homicida propterea, qvod in jiulicium qvaestorum parricidii venisset, par-

"') "Man ging su weil, (tass man z. B. einen Heiligenräuber nicht nur nach dem

Rechlsgrundsaize, welcher für Ermordung von Eltern herkömmlich war, belangte,

sondern in dem Sprachf>ebrauche der allen Gesetze und Gerichte sein Verbrechen gera-

dezu einen Vatermord, ja ihn selbst einen Valerniurder nannte" (p. 455 ill libro de

discipl. civ. Rom.)

^o) " üie Nachricht, dass jeder JMord an den Parricidialliof gewiesen wurde, hat Plu-

tarch zu dem Missuerständniss gefiihrl. als ob parricidium der allgemeine Narne

für Mord gewesen sei. Jm gemeinen^Eeben wurde jeder Mörder parricida ge-

nannt, Weil er cor das Parricidialgericht gestellt wurde"- Eucjch Paulyi 1. c. Cf.

p. 402, 451 pq., 691 sq. 'm libiu de juic publ. Rom.

') "i?. II. er soll gerichtet werden wie ein parricida, nüinlich nach demselben Gesetz

und fon demselben Gericht". Elicycl. 1. C.
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ricida sive — (sic cnim haec vox explicatur) — patris sui iiilerfector dici

ullo modo polull. Neqve vir cl. a vera legis iiilerprelatione ila lecessisset,

iii veiboium incldeus repiigiianliani, iiisi praesumptam illain liabuisset opi-

uionem de sigiiificalione parricidae. Nam ia foriiuila pariicida esta, h. e.

in loco pdiricidae eulo, parricicla habetor, appellalio parricidae ila tantiun ad

homicidam qvodam modo referri polest, ut illliis poeiia ia huac conslitua-

tur, poeaa vero ejus, cjvi palrem sua m occiderat, vulgari hoaiicidio, id 'bS^i*^
^^

qvod Reiaiaai aoa fugil, propoai prorsus ueqviit. Qvoaiaai eaim apud V-^,',
" '

.

Roaiaaos posteriore tempore is, qvi parentem aecaverat, id geaus poeaae \S^" •?-:^

subibal, ut ia caleuai insutus cuai bestiis qvlbusdaai, caae, gallo galliaaceo,

serpeale siaiiaqve, iaipudeatiae, saevitiae, maliliae siaialataeqve lioaiinam

aalurae qvasi iaiagiaibus, ia proflueatem dejiceretur, ne aut terra aut coelum

coalagioae aspectuve scelestissimi porteuti contaminaretur ^"), inventio au-

teai poeaae calei priscam etiamtuai aelalem redolet, et jain vetustissimis

Roaiae teaiporibas, si qvi tuai eraat pateraae caedis auctores, hi ea poena

afFecli videri debeat, praeserlim qvum, ut supra comaiemorataai est, duumvir

ille, qvi oracula Sibyllae foras extulisset, ante reges exactes sic puaitus

tradatur, salis palet eaadeia poeaam, qyaai iaterfeclores pareatis, vulgares

homicidas aaliqvitus aoa dédisse. Imaio Pliaius narrat, ex XII tabulis fu-

rem frumeati noctia aum poeaaai solvisse graviorem qvam hoaiicidam ^^),

qvoraai hic securi percussus ^^), ille lurpiore capitis supplicio afFectus est:

uade ialelllgllur, qvalis fueril aetale eliam vetusliore, cujus ingeaiuni et

^J Vide annot. 4i5. — Rhct. ad Her. I, 13, 23: Damnato slalim folUcido lupmo os

obuolutum est, et soleae li^neae peJibits iiidutae sunt.

') H. N. XVIII, 3:
"
FriLgeni qu<iJein aratro quaesilnm furtim noctu pai-'isse ac se-

cuisse piiberi XII tabules capital erat., suspensuniqve Cercri necari juhebant, gra-

l'ius qfam in liomicidio conviclum, iinpubetn praetoris arbilratu verberari iioxi-

amve dapliunenive decerni".

") Rein, Hist. jur. publ. Rom. p. 404.

f-.\>J-^

mm j
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mores lex decemviralis spirabat, Romaiiorum de homicitlio senlentia. Ergo

seqvitur, ut in formula parricida e.slo parricida uon dicalur palrls sul iii-

leiieclor.

^. 4.

Auimadverteiiduui est, ipsa haec verba : ".9/ cjvi huininctn libei uni dolo

.scu'iiti moiii dait, paricidas cslo'' indicare, nolioueni jiarricidae aliqvid

fuisse hac lege tempore superlus. Al igltur crimen parricidae prius agnitum

eral, qvain lata est lex lu caedem hominis liberi. Et huic facinori idem

supplicium, qvod antea fuerat parrlcidii, ea lege constitutum esse jam supra

vidimus. Ilaqve iu hac qvaestione duas aetales historiae Romanae anti-

qvissimae discernere oportet. Eas vero in superioribus atligimus. Prior

full, (|va in civilate Romana sub rege paties erant et clientes, posterior,

qva his accesserat plebs a clleutela libéra. Sicul igilur appellatio patrum

aetale 111a in usum venit, ila liuii ellam in parricldas judicio vlndlcarl

coeptum est, et qvidem, ut videtur, jam lege poena certa in parricidium

proposita. Uitiouls homlcidii prlvatae, prinil ublqve generis vindlctae, Ro-

mne ([vae apparent vestlgia, ad aelatem ante hominum memoriam praeterl-

lam rétro speclani: civilas, ex qvo tempore aliqvid de ea liadiluui esl, ju-

diciis constitutam se praebet ^''}. Lex vero prima de liomicidio cum certo

suppllcio qvorum hominum caedem vetuisse videtur nlsl civium ? Sed

cives verl non erant clientes, qvi ut a servorum condilione longlssime, Ita

etlam a verl clvis libertate aberaul, palronis Ipsis, non soll clvitatl subjecti,

qvorum etiam llles et delicla minora palroni cum consilio judicabant ^'*).

2') De hac re cf. Geibii "Geschichle den römischen ("riininnlprocesteH" p. 15— 18.

Vesiiffia vindictae privalae sunt (alio, occisio iicila ailuKeri (aniiot. 19J aliaqve, de

qvibus V. Rein. 1. c. p. 36 pqq.

") Hoc Judicium Raltem verHimilliniutri cpI; v. Becker. 1. c II, I. p. 1:51.
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Caedes igiliir liiiic geiieii liomiiiinn illnti, cujus rei poeuam judicio repe-

tere palionoruui eral, qvi si suis ipsi clienlibus non dico uecem, sed all-

cjvam (raudeni altultiant, sacri ob id eiaiil (d. Ser vin s ad Virg. Aen.

VI. (iOO, üiouysius IIa lic II. 10), |)uiiiri qvidem .sine dtiliio solita est,

qvamqvam, si civis ciedem fecerat, plerumrfve is rnulli, opiaor, afFectus

est; sed illi slaliii reipublicae omiiino couveuit, lege et poeiia certa a iiece

riieiilium sei)nialam luisse caedeni civiuin. In liorum auteni fillos aeîate

non aiinlla, cjvi nontlnni logani virilem snmpserani, necjve anl coiiiitiis in

numéro ])atinm civitatis aut domi patresfamilias et palroni lueinut, item

in civiimi uxores et fllias nec tani tacile commissa eM dolo malo caedes,

et potnit sane in rudibus alqve legum verba minus qvam sensum secutis

tempoiibus eadem lege vindicari, qvae saiicta erat de occisione patrum, qvon-

iara postea in jure Romano similitudo criminum multum valebat (p. 531). Qvi

patres appellati videiitin-, Iii erant ii, qvibus prima lege de homicidio ca-

vendum esset, qva et privata civium vindicta prohiberetur, et patrum per-

sonae adversus turbam hominum clientium tntae et sacrosanctae oppone-

rentnr; etsi lex de parricidio non eam ob causam lala est, ut patronum

contra snos ipsius clientes defenderet: iiac enini re nihil opus erat, nec

veio Romae, ut erant sanctissima ollicia clientelae, caedes patroni cum

caede patricii conlinidi aut minus gravi siqjplicio, qvam parentis occisio,

|)uniri polerat, praesertim qvum leviora clientis in ])atronum delicta sacra-

lio capitis seqverelur (cl. Diouy». I. c.)» Itaq\ e parricida Portasse pri-

mo is luit, qvi, qvum unus esset e clienlibus, ui.nm ex palribns, etsi non

suum palronum, interfecer.Tt : — (origo enim noininis parricidii vel Ojjlime

intelligilui-, si raiio habelur loci (ii.sp.iris, qvem in civilale teniierint occisus

homo èl occisor;) .sed Linien jain ante condi'am legem, qvam Numae

tribuit P.mlus, eo res pervenerat, ut esset parricida, qvicunf|ve palricium,
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id est imiiiii e palriljus scieus dojo uecaverat, sive ipse in clieuliiiin sive

in palniin erat luimero. Jain licet rocabulo panicidae sigiiificeliir patris,

uon patruin iiileileçtor, iieqve siiiguli patricii aiit poslea slngiili sciialoies ^'),

verum loli oidiues patriciiis et senalorius in moiumieiitis paires dicaii-

lur, inde laraeii nobis uuUa vera dilflcultas occuill, qvniidotjvidein aiili-

qvissimo tempore appellatio illa vix ])ublice in usu esse coepil, anteqvam

privatim more recepta esset, ita ul, qvi uuiversi coniiliis paires s.ilutaiidi

- videreiitiir, ii singuli in vita privata ejiisdem nominis singulari forma bo-

norati esseiit; atqve hoc eo minus in dubium vocandum esl, qvod haec

appellatio, priscis morlbus conseutanea ^*), poslerioribus fiomae ternporibus

de viris |)0lentibns ab iis, qvi Iiorum patrocinio utebantur, usurpata, qvam-

vis raro, invenitur ^').
,

Parricidium ergo prlmo caedes palrisfamilias Romani, deiude homi-

nis patricii fuit; postea autem, qvum in eo esset, ul civitatis alicjva jura

cum plebejis communicarentur, nulluni jus prius et anliqvius iis dari po-

tuit, qvam qvo vita plebeji non mlnoris penderelur qvam patrlcif. Eo i-

"). Excipiendum enl paler conscriptus, cum irouia posilum Cic. Phil. XIII 13.

'»). In vcrsibus Virgilii -ravissimis: "Dum domus Aeneae Capiloli immobile «,-
xiim. Accolel, imperiumqve pater HomanuR hahehit"., Aeu. IX. 4J8 pq., palcr
RomanuH ailtiqva est loqvendi forma et idem valel, qvod ciui^ Romarna, ut pulat
Niebuh ri US in Bist. Rom. I ,,. 344 edii. 4, Vligilium id voluisse ratus, ut -
(verba suiil Wagneri ad loc Virg.) - •appellalione maxime sollemni ornaief ci-

vas, qvi Olim, qvum «uUi e.sseiU plebeji, meri fuissent palricii". AKscnlil Niebuhrio
Ladewig. Nee uobi.s aliler videlur. Kam i;eqve Jupiter palcr Roma.m.s dici solet
aul liüc solo ioco Aargilii siue summa obscurilate dici poluif, iieqve Aiiftusius in ae-
ternum in (err^ futurus aut Imperium lieredilale slirpi relicfum ipsc habifurus erat.

"') Clientes posteriores patronum non solum hoc nomine aut regis domiuive, sed eliam
patris appellasse, teslari nubls videlur Horalius, ad Maeeenalem. non muUo sal-
tem majorem natu, scribcns Bp. I, 7, 37 sq: "Suepe .erecunJum huula.li rex^ve
pat er q ve AudisU cornm n^a reibo parcius ahsens."



De. panicidii erimine. 537

gitur speclavit lex a Paulo aliala, qva plebi consnlebatur, qvum statiie-

ret, ut, si qvis Iioininein liberum dolo scieiis vita privaret, loco parricidae

liabeielur, iioc esl, parricidae siip|}licio piiiiiretiir. Qvae lex situe rege

Servio Tiiliio, laiilore illo plebis *'), au — qvo inclinai opinio nostra —
jani ante ejus aelaleni perlata, in inedio relinqvere volunuis.

\. 5.

Prius(|vani nntionem criiniuis parricidil i)ersef[vnniur longius, alio

nos paulisper convertiuuis. Ut supra dictum est, Rubinus el Reinlus

consenliunl de hac re, Romanos, anieqvam apud eos aliud homicidium

publice puiiirelur, in parentis interiectores Judicium iuslitutum habuisse

eiqve judicio uomen qvaestorum parricidii relictum esse, qvum etiam ho-

micidium vulgare judicandum recepisset. Maleficiis poenam publice pri-

mo irrogalam arbitrantur non tam maleflciorum causa, qvam ad deos pla-

candos: poslqvam enim civitas, religionis beneficio excoli coepta, sibl per-

svasisset deos propter scelera irasci neqve maleficis solis, sed reipnblicae,

qvam hi llagitio inqvinassent, iram divlnam imminere, civitatem, jam non

privatis hominibus permittentem vindictam, ut ipsa a se averteret poenam

immortaliimi, idtionem suscepisse. Unie sententiae univeisae adversarl

nolo, qvia mulla demonstrant Romae ab religioue inprimis profectam esse

pnblicam punilionem scelerum *'). Sed Romani moris minime videtur,

qvod slaluunt, antiqvissimum de homicidio Judicium in parenticidas con-

stitutum fuisse: scillcet in eam airocitatem criminls priniura non suIFicere

••") Dionysius Halic. IV, 13 de legibus, qvibiis Sei\iaa plebi a patriciis cavebat:

Eizsna Tovg vofiovi, Tovg ts dvvaXhiy.tiy.ovs xat tovg nsQi. tâv adimjftaTmr, insxvQoiCi

T Tç rpQUTQUis' tjrruf 3è ntvTr'jxovzu nov /lahcTTa tov ÙQi&fiov.

") Cf. Rein. Ilist. jur. publ. p. 27 sqq.
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visam ullioiieiii |)iivalam, sed publice avenuiicaiulaiii publicae lei minau-

lem coelesliuin irain. Hoc etsi salis elegaiiler R u b i u ii s explical '"), la-

raeii ita fuisse verisimile uou esl. Eteu'.ni ut fabula (|vaedain Graeca,

non verilalem illa, sed ornatum poëlicuni seqvens, iuslilulioueni Areopagi

ab horrendo crimiue ibi judicalo, ficlo Oreslis in;iiiii itiio, ie|)elit (Ae-

schyl. Euineu. v. 637 sqq.), ita ad luiiu^ fijii panicidiinn liceret qvi-

dem iuitium qvaestioiunn de homicidio apud Romanos, si ejus ojjiui uis

ulia essel causa, levocare: sed hujus geneiis parricidarum causa Judicium

perpeluum constitui ex eorumqve maleflcio per secula denomitiari non po-

tuit, nedum nomen panicidae in homicidas alios trausteni, iiisi admodnm

luit Ireqveutatum hoc scelus parricidii. Atqvi aul ouniia falluut, aut Ro-

mae antiqvitus viia privata qvum opiime morata erat, tum liberorum erga

parentes pietate insignis. Itaqve Romanoium fuisse profecto non videtur

parentes occidere. Nisi vero mores iilos integerrimos, qvibus niliil maois

eifecit firmitatem et robur civitatis magniludinemqve progeuuit, non in

dura qvidem, sed incorrupta tamen natura priscorum homiuum Romano-

rum nixos, sed lanlum disciplina et legibus, qvasi arte sola, procréâtes

aliqvis credit, aul pietatem in parentes severis judiciis qvaestorum parrici-

dii extortam dicit! At non solnm de vetustissimis Romae lemporibus aai-

tur, sed etiam de aetatibns urbe Roma antiqvioribus. Parricidii etilm cri-

men non Romae primum lege punitum, sed" jam a majoribus Romanorum

suspicantur. Qvî fuerint mores priscorum Lalinorum Sabinorumqve,

praeterqvam qvod fama his poslerioribus virtnlem rigidarii allribuit, conji-

cere licet vel ex vila Romanorum, ad qvam Elrusci nihil maaui altule-

runl, vel comparatioiie aliarum gentium autiqvissimarum. Qvae qvanto

") Vide inprimis Ephemeiides sdid. aiiliqv. p. 339 sqq.
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piopiiis ablueniiit ab eo génère vitae, lu qvo palrestaïuilias redores sunt

et duces juulorum, cujus vitae expressa vesligia lu republica Rouiaua cer-

uuntur, t.iuto uiagis pietateui liotuiues parenlibus praeslilerunl, et qvam-

vls saevi fuerint alqve violenli, ab eoruin flagilioriuii lurpitudiue abhor-

rueruul, qvibus vox uaunae réclamât. Sed apud uiajores populi Romani

et Romae aetate vetustissima connnissuui èsse crimen parenlicldae, eqvi-

deui uec dixerim nec uegaverim : tam freqvens Romae hoc maleficium ex-

slitisse, ut qvaestio qvaedam perpétua ex eo uomeu caperet, siue uila du-

bitatione nego. Nam alicjvid ejusmodi ex historia ahorimi populoriuii af-

ferri debet, auteqvam illud flat verisimi|,e. Rubiniis qvideui Areopa-

gum comparavit, tautum tribueus fabulae de Oresle, qvae in hac re non

majoris momeuti est, qvam alia, qvae origiuem Areopagi ad litem Martis

et Neptuui refert (Eu ri p. Eleclr. v. 1242 sqq.). Veruiu Atheuis legi-

bus Solouis nulluni supplicium in eos, qvl parentem iiecarent, sancltum

esse atcjve Solonem id scelus neminem commissurum dixisse, Cicero

(p. Rose. Am. 25, 70) et Diogenes Laërtlus (I, 59) narrant, qvare

ipse Solon testis esse videlur, malricidium instltuendi Areopagi causam

non solitum esse credi *^). Ergo, qvum aliunde nulla exempla proponi

potuerint, apud solos Romanos, in qvos minime omnium cadit talis scele-

ris immanltas, uefandi malericii causa singulari judicio opus fuisset, et

qvum Roma morum probllale et disciplina domestica Horebat maxime,

eliamtum qvaeslores parricidü potestatem, a qvaerendo de istiusmodi cau-

sis dlctaai,;,intelligente populo, exercuissent !

'). Addit Cicero: "Snpienler fechse Jicilur, qvum de eo nihil sanxerii, qi-od antea

rominissutn ton eral.''

69
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Sed audieudi sunt veleres ipsi. Qvos iiiter Valeriiis Maximus

et Zouaras, ubi loqviuitiir de sacioriim violatore a Tarqvinio in cule-

iim insiii et in mare dejici jnsso, addunt hoc gentis supplicii in parrici-

das ]>ost illa tempera esse statutum ^*): qvorum primum fuisse ait P lu-

tarchu s L. Hoslium, palris sui post secunduni bellum Punicum inter-

fectoreni (cf. aunot. 23). Deinde a. 6,'ï3 a. u. c. Publicium qvendani

Malleohim matrem primum interemisse ob eamqve rem supplicium par-

ricidii de eo sumptum esse, Li vins in parte operis deperdita uarravérât"");

cujus ejusdem matricidae facinus commemorans, Orosius inauditum

Romae antea fuisse scribil *^). jVeqve his locis veterum verba Ciceronis

répugnant, sapieutiam majorum laudantis, qvod insigne supplicium in

parricidas invenissent *'), qvum nihil tamen alferat de tempore poenae

"J Cf- annot. 25. — Zonarae verba haec sunt: rraa^OttTOi; de rov fçyov 6 Mâqxog

dvo ßvQCats avQQCKfeiaaiç ffAßXij&eig y.ureTcovrco&rj , o «| èxtîrov fie-tmenu y.atu râv

îTttTpoxToi'w»' (nexçàrijcs ylna&ctt, 'Iva fitjrs >/ j'// fj^re ro vôcoq /åtjts o yhoç /Aiar&y

KVTov uvtjaxoiTog (Vil, 11. éd. Pinder.).

**J. EpUoiu. I. LXVlll: "Publiciim MalLeolus maire occisa primus, insulus culeo, in

mare praecipilaln^ est." /

"'). V, 17: "li^ilar lalem Mtirii Iriiuiiphain Hoinanamqfe vicloriam incredibile fa

cinits et nunqvain antea Romanis cogniltim, Boniae subilo perpelrulum, versa irt

horrorem ac moerarem tota tirbe, fiiscauit. Pohlicius siqvidem Malleoliis., servis

adnilentibus, matrem suam interfecit. Damnatus parricidii insiitusijve iu culle-

um et in mare projectus est: implevericntqve Homani et facinus et poenam, unde

et Solon Atheniensis decernere non ausus fueral, dum fieri passe non credidit: et

Homani, qvi se ortos a liomulo scirent, eliam hoc fieri posse intelligentes, suppli-

cium singulare sanxerunt" (eil. Havcrcamp.'). De primo parricida a Plutarcho dis-

ciepare Livium et Orosium non necesse est slaluere, piaeserlim qvum ipsius Livii

verba amissa siul, qvem foulem si seqvKur Orosius, lameii hic ioqvi(ur, non Livius.

*"). Or. p. Rose. Am. c. 25: "Itaqve q^iim mullis ex rebus inlelligi potest, majores

nostros non modo armis plus qvnni cèleras nalinnes, terum eliam consilio sapien-

liaqve poluisie, tutu ex liac re vel maxime, qvod in iinpios singulare supplicium
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constilulae, iieqve de primo parricida qvldqvam dicat. In hoc consentluiit

scriplores auliqvi, sero demum Romae parricidam hujus geaeiis exstitisse,

et hic consensus eo magis memorabilis est, qvo magis de etymo vocis par-

ricidii, in qvo spectant notionem caedis patris vel parentis, inter eos con-

venit, et qvod tarnen noveranl mentionem parricidii in legibus vetustis fie-

ri. Cujus rei explicationem eam, e Verrii Fl ace i opère profectam,

Paulus Diaconus loco illo, qvem supi-a atlulimus, qvaestores parricidii

de rebus capitalibus judicasse doceas, proponit, ut dicat parricidam olim

non utiqve vocatum esse eum, qvi'parentem occidisset", sed qvi qvalemcun-

qve liominem indemnalum. Pi ut arc ho autem mirum videtur, Romulum

nullam qvidem poenam in parricidas (xarà naxQoKTÔvwv) constituisse, sed

omne homicidium appellasse parricidium (^navQoxvovlav^, qvasi alterum

esset nefarium, alterum lleri plane non posset (v. annol. 23). Qvae ver-

ba absurda visa sunt, qvia res ipsa non intellecta est, sed iiituntur in ve-

rilate, qvae auctores, qvos secutus est Plutarchus, non fugerat, si per-

spexerant, nomine parricidii, cui subjecta est notio caedis patris, designatam

primo fuisse caedem patrisfamilias Romani hominisve patricii. Qvae si-

gniflcatio qvum in jure Romano vetustissimo, qvamdiu soli patricii cives

erant, obtinuisset, deinde, mutatis rationibus reipublicae, hoc vocabulum

in jure ita transferri potuit, ut aeqvaret vim vocis multo post usurpatae

homicidii, vel caedem civis tum cpoqve denotaret: qvam translationem

sintne qvae indicent, mox viderimus.

invenerunl. Qca in re quantum prudeiïlia praestilerint Us, qui apiid celeros sa-

pienlissiini fuisse dicunlur, considerale- — — Quanto majores nostri sapienlius !

qui qviini intelligcrent nihil esse lani sancliim, quod non aliquando uiolaret aiida-

cia, supplicium in parricidas singulare excogitauerunl, ut, quos natura ipsa reti-

nere in ojficio non poluisset, ii niagnititdine poenae maleficio summouerenlur-"
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In verbis Cice rouis et Orosii ea est seiileiilia, iil poeiia saiicila

sil in parentis interfectorem, nondiiin a qvoqvam hoc scelere admisso, et

propterea in panicidas haec poena, qvani « /;/rt/V)/77;i!/v excogitatam Cicero

c\ more iiuijoruiii inslitutam Herenniiis Modes tinus *') ajtnit, salis aiiti-

qvo tempore proposila esse indicatnr. Ipsum poenae genus ejus esse nalurae,

ut inventum priscae aetalls profecto videatin-, jam supra concessimus. Sed

illud valde mirabile est, qvod, qvamqvam lex Pompeja de parricidio, qvae

qviuqve et viginti annis post, qvam Cicero Roscium Atnerinum défendit,

lala est, serpeutem, simiam reliqvasqve bestias, qvae postea in culeimi in-

jiei solebant, commemoravit *'), Cicero tamen, in defensione Roscii de

supplicio parricidae loqvens et, qvid significet, copiose describens (c l.*6),

bestias, qvae animiun a natura humana alienum percussoris parentis sigul-

ficant, ne verbo qvidem atliuglt. Qvam ob causam conjicimus, Pompejum

ea, qvae ad bestias atlinent, non ipsum qvidem iuvenisse, sed forlasse ab

exteris nationibus esse mutuatum. Nam non Romae solum, sed eliam apud

alias gentes nota fuit et antiqva poena culei; de qva ex historia Cyreneu-

sium traditum est ^*'), apud qvos, vel omnino apud po|)ulos sub illa coeli

pläga habitantes, eliam simiae in hac re adhiberi primum potuerunt, Ro-

"') Dig. XLVIII, 9, 9 pr., ubi poena desciibilur, qvod praelerea niullis fif locis.

'") Iiislil. IV, 18, 6.

'") Plalaichus (De virlulibua. mulierutn, Opp. etl. Reink. vol. VII p. 50) refeit, Cy-

renenses lyrannum Leaiidrum, culeo insutum, in niare praccipilasse. Cf. Ttiiigii

Bes Cvrenensiuin (HafDiae 182ß) p. 271. — J a c. Grimniius { Deutsche Reclils-

allerlhiimer, Gol(ii)j2;. 1828, p. 696 sqq.) oflendit, ex lrg;ibus GerriiaiKirum ae(a(e

media, si non an(ca, eo.«, qvi parentem vel cognalorum aliqvein occidisHcnf, in cu-

leum insulOM et in aqvam submcrso^! et^se, cujus tanien sup|)licii eam »allom parlem,

qvae ad be.ilias allinel, de qvibus eliam inenlio fil in legibus, e jure Romano re-

ccptam 8uspicaiur.
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niae antiqvitus non repeiiae. Bestiae autem cjvia ad sceliis iiiterfecloris

parenlis proprie speclatit, se({vitiir, ut poetia non ipsa per se arguatiu' pri-

mum inniefico luijus gerieris a Romanis fuisse imposita; idqve negant

Valeiiiis Maximus et Zonaras, qvibiis cur fulem deiogemus, niilla ra-

tio est. Neqve vero ideo credendum est Ciceronem et Orosium in

errore versari. Supplicium parricidis multo post ^*') aetatem Tarqviiiii ju-

nioris lege'^-) irrogatum dicit Valerius Maximus (cf. aiuiot. 25). Atqve

Iiaiic legem proferre nobis videtur scriptor Rhetoricorum ad Herenn. 1, 13, '-'3:

"/;/ lex (est): Qui parentem necasse judicatus erlt, ut is obvnliitus et

ohligatu.s corio develiatur in profluenteirC . Qvem lociun interpolatum

habere soient editores recentiores, qvia eam legem non afferat Cicero de

Invent. H, 50, ubi ceteroqvin in expositione ejusdem controversiae de eo,

possitne parricida condemnatus in carcere lestamentum facere, omuia plane

conveniant, et qvod, ut existimant, ad illam controversiam dijudicandam

nihil valeat argumentum ejus legis, qvam propterea putant ceteris le-

gibus ab utroqve scriptore allalis addidisse interpolatorem ^^). Qvare etiam

Dirkseiiius huic legi inter reliqvias XII tabularum, qvo antea refere-

") Non mulio post a nonnullis ediloribus scriplutn est, de qvo KappiuH ad 11. 1.

"Velustiores editt. et omnen Mss. parliculam iiej^andi i^jnoiant''.

"J Nullam leg-em anliqvam fuisse, senlire non videtur S e n e c a
,
paulo ne^ligentius loqvens

et raliniiem liabens legis Pompejao hoc locn : ''Pmeli-rea viclehia ea snepe commil-

li, qi'iie saepe l'indicnnlur, Paler tuiif! p/i/rpft inlra qfinqi'ennium ciilleo intuit,

qvam omnibus ipculis instilos nrcppimim. Miitio minus oiiHehnnt /iheri ne fus iilli-

mum, ndinittere, qvamditi sine le'^e crimi-n fiiil. — — — Itnqve pnvriridoe cum
lene coeperanl" (De Clemenlia I, 23).

") Cf. Soluielziiis e( Li nde ma n nus ad ii. I. In uno codice legitur : "Olifcluius corio

fupini', iniposi/o i^al/o. simia. serpente., det eh ritur' . e( haec qvidem manifeslo oor-

rupla sunt.
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batur, locum non concessit *"). Secl verba Ciceronis conferentes, non salis

animum attendisse videntur ad ilia: "Hic certn lex, qvae teaintnenti faci-

endi iis, qvi in eo luco sint, adimat puleslateniy niilla profcrtar. /i.v ce-

teris legibus, et qvae^^) hune ipsuin supplicia luijusinudi af-

ficiunt, et qvae ad testaitienli faciendi potestatein pertinent, per ra-

tiocinationem veniendum est ad ejusmudi rationem, ut qvaeratur, liahu-

eritne testamenti faciendi potestatem^\ Qvid igitur? Nonne lex, qvae hoc

qvocjve praescripsit, ut statim post damnationem obvolveretur caput damnati,

qva re ab aspectu rerum omnium, ne qvid conîmercii cum qvoqvam habe-

ret, exclusus est ^*^), in controversia ex ratiocinatione nata pertinere potuit ad

demonstrandum, non esse illi potestatem testamenti faciendi? Neqve iliud

unum, qvod haec lex altero loco allata, altero simili praetermissa est, su-

spectam eam facere debet. Si veio, ut arbitramur, Interpolatione non est

adjecta, fragmeutis decemviralis legislationis sine dubio annumeranda est,

qvia ti'es leges simul memoratas scriptor e XII tabb. sumpsit. Ceterum,

ut fit in his tabulis commemoiandis, priscis legis verbis non usus est, eaqve

est causa, cvn- de eadem re aliani vocem legamus apud Festum, etsi is

qvoqve de decemvirali illa lege loqvitur p. 170 M.: "Nuptias dictas esse ait

— — . Aelius et Cincius, qvia ßaiuineo caput nuhentis obvolvatur, qvod

antiqvi ohnubere vocarint: ob qvcim causam legem qvoqve paren-

stam-\ jubere caput ejus obnube re
, qvi parenteju ne cavi sset.

s-") Uebersicht der bis/ierigen T^ersiirhe zur Kritik and Herslellting des Textes der

Zu'ölf-Tafel- Fragmente (Lips. 1824), p, 453 sq.

") Plurali forma iifitur- Cicero, qvia in universum de ea re dicil.

") Qvintiliani Déclamât. CCXCIX, p. 577 edit. Burmann : "Cn/us staiim ora ocu-

losque a judicio lex Jussil ohdiici, ne Imnc juctindnm coeli adspectitm polluèrent te-

tri oculi".
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(jvoil est ubvvlvere'\ Ne hoc qvidein legis fragmenUim Dirksenius ad

XII tabb. retulit. Sed haec lex eadem, alqve . illa superior, fuisse videtur.

Et qvia ad cerlas leges decemvirorum indicatidas iiiitium eariiiii afFenri so-

lebal ^'), Festiim pro corriipta voce parenstam sciipsisse Pdi-e/ilein vel for-

tasse Parentem si (necassit), verisimile est **).

Sed etsi in XII tabiilis supplicium in eos, qvi parentem occidis-

sent, proposiluni fuisse nobis videtur, tarnen ad aliud spectavit in iisdem

nienlio qvaestonnn parricidii, qvorum lias tabulas nieuiinisse ait Ponipo-

nius (Dig. I, 2, 2, 23), et qvos Gajus, laudatus ex libris ad Ic^^ein XII

tabulariiiu a Jo. Lydo (De magistrat. I, 26), et alii veteres de rebus ca-

pitalibus qvaesivisse traduni, qvorimi scriptorum verba ]iost pioferemus. Et

fac, jam regimi tempore illani poenam fuisse conslitutam ^')
, qvamqvam

testimonia antiqva in hanc opinionem non adducunt : tamen cum ea re ni-

hil commune habet îoxmwXs^parricida esta. Nam neqve sensui hominum com-

nunii neqve propriis Romanorum moribxis convenisset^ si legislatio, a parentis

") I(a Gell i 118 XX, 1: ^'Verha sunt haec de lege Si in jus t'ocal".

'") Jo8. Scaliger viam nionslravit, clicens : "Pulo legendum : legem qvoque Pcz-

rens la. 111, hoc est legem, cujus principium Parens, in tabula lerlia" (v. edlf.

Liudemaiiu. p. 532). Sed inonuerunt alii hanc legrem ad fahulam III perlinere non

poluisse. Os en br u e g: s e u ius, qvi suspicalur legem, qvam commémorât Festus,

XII (abularum fuisse, dicit(in edit. sua Oralionia p. Rose. Am. p. 25): " Es ist mög-

lich,, dass die lex der XII Tafeln, die über paricidium bestimmte, mit den Wor-

ten Parens t a in anßng. — — Das la m ist m'vglicher 1Feise eine, Versliimme-

luiig." Aliae cnnjeelurac memorabile.s sunt funestam et Praenestinani ; v. Fest. ed.

Lindem. 1. c. et Ephemerides slud. antiqv. 1844 p. 345. Animadvcrtendum est,

interprefem legiiiM decemviialium Aelium Slilonem aticlorem a Feslo citaii.

'') Nula est lex, Servio Tullio ascripla a K e b I o s. v. plurare: "Si parenleni puer

verheril, ast uUe plurassil
, puer difis parantum sactr eslo.^' Ibidem CXSfau'. hacc

mulilae legis verba : "Si nurus — — — sacra iliris purenlum esloil."



540 -E. yi B RU li ER

caede ad caedem hominis liberi transgressa, duo Iiaec nialeflcla, gradii sce-

leris iainiane qvanlum distantia, iuter se comparavisset atqve paria esse

formula illa denotasset. Probabile non est, inventum esse vocabuluin par-

ricidae, ut eum designaret, qvi suum ipse palrem iiecavissel; ad qvem si-

gnificanduin illa aetate, qva nomen palris longe alio usu eliam celebratum

est, parenticida polius qvam patricida dicendum fuit Romanis anli(|visslmis.

$ 6.

Redimus ad explicationem notionls parricidii, qvam eo persecull su-

nius, iibi liane notionem in lege contra hominis liberi caedem sancta ad

id maleficium spectare vidimus verbls parricidii e.sto, cjvae secundum iio-

slrani inlerpretalionem hoc valent: in lucu iuterfecturin palricii si/, sive

punitor ut interjector patricii. Cum qva inlerpretalione conspirare videtur

verborum color hoc loco F es t i supra memorato, qvem totum hic appouere

necesse est : "»bV/Cf/ nions appelltiLur trans Anieneni, paulu ultra tertiutn

iniliariurn\ qvud eum plèbes, cum secessisiet a pairi/ius, creatis TU-

plt^his, gui sibi essent uuxiUo, discedenles Juvi cotisecraverunt. Ai humo

sucer is est, qvem popiilus judicavit ab maleficium; neqve fas est eum

iminolari, sed, qvi occiderit, parricidi noJi dnmnalur, nam lege tribu-

nicia prima cavetur: si qvis eum, qvi eu plebei scito sacer sit, occiderit,

parricida ne sit" (p. 318 M.). Sed qvamqvam formula parricida esta,

iibi apud Ciceronem de sacrilego affertur, inlelligi plane neqvit nisi ita : />n-

/lilor ut parricida, nec(ve dubiiun ullo modo est, qvin etiam lege, qvae

Numae Iribuitur, poena parricidae propria malelico proponatur, legeqve

sacrata ab hac poena liberetur perciissor ejus, qvi tribuno ]ilebis vim inlu-

lerit ^*'), satis bona tamen sententia exsisllt, si illas fornudas sic interprela-

") Cic. p. Tullio § 47: "Alqfe ille reciloftl legem antiqfuiti de leaihus sa-

ci atis, qt-'oe jubeat impune occitli eum, qvi Iribuimm pteb. pulsaverit".
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mur: punitur {ne punitor) ut liomicida. Et qvoniam iiostra opiuione,

qvain status aiiliqvissimus reipubllcae Romanae probat, legislatio de homici-

dio a capitis supplicio in caedem patricii constitueudo ad eaudein poenam

caedi cujusvis civis irrogandam trausiit, qvaerere nunc oportei, fuerintne

aliqvod per tempus vocabula parricida et parricidium ita translata, ut, qvan-

doqvidem jani antea de civis caede allata erant, deinde, qvum etiani plebeji

cives facti essent, significarentur occisor et occisio civis. Haec signiflcatio

qvin Ciceroni obversata sil, non dubito, et eandem Verrius Fl a c eus

agnovit, siqvidem ex ejus opère Festus, ex hujus Paulus Diacoiius excer-

psit explicationem, interfectorein qvaliscunqve hominis (i. e. civis) inde-

mnati vocatum esse parricidam. His igitur auctoribus et Plu tare ho vel

potius ignotis illis, qvos habuit fontem, eqvidem sic sentio, significationem

et in jure et hinc in communi locjvendi usu ad tempus sic mutatam fu-

isse. Perqvani est metnorabile "parricicli non damnatiir'^ apud Festum.

iîed hanc retn vel per se probabilem etiam alia testimonia praeter jam

prolata indicant. Plautus, scriptor antiqvissimus, apud qvem exstent

voces parricida et parricidium, his non de parentis occisioiie utitur. In

Pseudolo servus, cui hoc nomen est, ab adolescente Calidoro rogatus, ut

in Ballionem, hominem impudentissimum, maledicta congerat, huuc verbis

contumeliosis, qvae ab eo contemnuntur, incessit, in qvibus est parricida,

et postqvam vlin probrorum ceterocj[vin effudit, addit ut novum et omni-

um acerbissimum: ''Terberavisti patrent atqve matrem", cui convicio

Balllo irridens respondet: ^^Atqve cccidi qvoqve Potius qvam cibutn prae-

hibereni''' (I, 3, 139 sqq). Atqve etiam in Rudente, qvum describitur

leno his verbis;
''^Fraudis, acelerin, parricidii, perjurii plenisaimus,

Legirupa, iinpudens, impunis, inverecundissimus; Uno verbo abaolvam :

70



548 E. A B RUN LH.

leno esL" (111, 2, 37 sqq), tertiae voci vix alla uolio alqve homicidii

subjecta est. El idem tameu Pia ut us poeuani ejus, cpi pareiilein occide-

rat, commémorât "), hune autem parenticidam appellasse videlur, aiuiomi-

natione in perenticida vocem illam designans
''"J.

Jam in versibus fabu-

lae incerli poëtae, sed, ut vldetur, Ënnii Medeae, haec mulier fratrem

obtrujicasse dicitur inenibraqvê ejus dispeisisse, "^/7^/ saliitem ut Jainili-

ari pareret parriciclio (Cic. d. n. deor. 111, 26, 663- En aliud exem-

pluni vetustum. Naraqve si hoc loco pairicidium, ut putant, per se deno-

taret caedem cognati, frigeret familiari^ qvo addito ea demum significa-

tio hic oritur. Ex eadem illa aelate lilterarum Latinarum plura exempla

eorum vocabulorum, de qvibus qx'aeritur, vix supersunt. Considérant!

autem, homicidium non ante aetatem imperatorum inveniri, vel ideo verisimile

viderl debet, parricidii arcessi et damnari diu in judiciis dictos esse, qvi

civem interfecerant, parricidasqve in comniuni loqvendi usu eos saepe ap-

peliatos esse, non oblitterala tamen omnino illariun vocum origine.

Cicero de Legg. II, 9. legem de sacrilego parricidae poena affi-

ciendo non ipse excogitasse, sed e jure antiqvo relinxisse \idetur. Plato-

nem imitatione expressum non esse Rubiiuis demonstrat '^'). Qvamvis

"). In hoc fragmeuto Vidulaiiae: "Culleo insui hune Jubé Alqve in allnrn cleporlari,

si vis annonani bonani".

"). Epidicus StraCippocli, cujus patreiii per fraudem iuduxU, u( perain suam vel cru-

iiienam argenio spoliaret: "Dum tibi ego placrtam atqi>e obsequ-ar, ineum ßocci

facio ter^um" . SIral. ".Yam qoid ila?" Epid. "Qfia ego tuuin /lairein faciam

perenliciJani' . Epid. III, 2, 12 sq. — Pmenlicidci legilur in IVolis Tironia-

nis p. LXXIX editionis Audreae Schotti (Heidelb. 1003]. Praeterea eliam apud

Pri sei a nu m et I s i d o r u m in etymolOiÇia parricidae fv. -«upra aunot. 3).

'') In Ephemer, stud. antiqv. p. 342 sqq. contra Osen bru e g-geniuni de parricid.

p. 24«.
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igilur sacrilegiiiin posteriore tempore et jam aetate Ciceroiiis ad peculatuni

relatiim s'il, verba lanieii Giceroais, qvomodo iii sua legislatione egerit, di-

centls declaraul, iiou illiiiii qvidetn e regiis legibus luiam excerpsisse, ut

Rubiuo videtur, sed formula legum anliqvanun propria id, qvod i u more,

h. e. in jure majorum l'uerat, reddldisse '^'). Non seqvilur autem, sacrile-

gium parricidii nomine aut parricidam satriltüi unqvam esse insignitnm.

Nec eam appellationem ceteris criminibus, qvae Rubinus in eodeni gé-

nère ponit, scriptores veteres ipsi ullo modo allrlbuunt (cfr. p. 530 sq.).

Opinio nostra de vi antiqvissima criminis parricidii eo pertinet, ut

poteslates reliqvae vocabuli facile explicenlur. Qvod jam darum est de

significatione cciedes civis. Cum ea vero notio dissimillima caedes pa-

rentis sine difFicultate eodem elymo conciliatur. Osenbr iieggenius "),

ut viam ostenderet, cjva haec noiio ex illa exstilisset, hanc miitationem

conlulit cum ea, qvam vocabula forensia nonnulla habiierunt, ut furtum,

injuria, falswu, staprum, ((voriun etymi si habetur ratio, generale c/vid-

dam significant, sin consvetudinis forensis, singidares praebent signlfica-

tiones. Qvae tamen voces compararl nullo modo possunt. Immo ne in-

cestuui cfvidem. In illis enim superioribus exemplis vis vocis nativa cum

notionibus in usuni rece[)tis bene coiigruit: in hoc ea significatio gene-

'"J II, 10. "AIL Conclusa qviilein est a le lam magna lex sane cnam breui: et tit

mihi qu'iileni uiiletur^ non mnltiim diacrepal isla constitutio religionum, a legibus

Namne nonlrisqve moribits. M. yJn censés, qviiin in illis de repiiblica Ubris per-

si'adere viilecilur Alricanas, omnium reriimpuhlicarum noslrain, velerem illam,

fuisse opliinnni, non necessu esse optimae rel piihlicne leges dare consenlaneas,

AU. Immn pror:iii,s ita senlio, M. Ergo exspeclate /eges, qrae genus iltiid optimum

reipiddictie conlineanl : et si qrne forle a me hodie rogahunivr, q^ae non sinl in

nostra repiiblica nec fuertnl , lamen eranl jere in more majorum : qvi tum, ut

lex, ualebal". — II, 7: "Legum leges voce proponam'^.

") De parricidio p. 250 sqq.
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ralis, in qva natum est {non castuni), non respondet qvideni potestatibus

vocabuli atiocibus, sed nunqvam in foro usurpata invenitur, qvoniam

semper hac voce denotatnr stuprum cum Vestali aut cum consangvinea aut

in sacro loco factum. Res est dissimilis, in |)arricidio post signiiicalionem

homicidii provenisse maxime sejunctam caedis paleriiae, idqve in judiciis.

Hoc vero intelligitur, si statuas, Romanos olini, non oblitos panicidium

esse patricidium neqve cum etymo verbi convenue usum civitate plebi

data fere necessario ortum, de nece patribus a liberis illata hoc veibum po-

nere coepisse, qvum patium nomen jam non ad patricios referretur, et qvae-

storum parricidii haec ipsa appellalio, ut infra explicabimus, cum principatu

patriciorum evanuisset. In caedem civis prima post legem XU tabularum

constituta est, a. a. Chr. n. 8t, lex Cornelia de sicariis et veneflcis, ita in-

scripta, qvod haec duo genera homicidii bello civili increbrnerant. Hac

tamen lege homicidae omnes tenebantur, et i nier sicarios accusatus est S.

Roscius Amerinus, subscripta causa parricidii **'^). Qviu etiam in ipsa le-

ge Cornelia mentio parricidii facta repetitaqve in hoc scelus sanctio poenae

culei certe fuit "). Unde apparet, anticjvas notiones vocis parricidii dere-

lictas tum fuisse. Atqve eas longo tempore ante illam aetatem in iisu esse

desisse, inde elncet, cjvod signihcatio, qvae antiqvis istis successit, jam vel-

ut stirpem progenuerat.

Ut semel nata est significalio necis paternae, c^va se liberi obstrin-

xissent, in ea vi vocis facillime notiones pater et parens inter se confusae

sunt; unde huic vocabulo obtigit potestas matrickUum. Sed eo deinde

processum est, ut eodem verbo designaretur occisio hotninum cinn inter-

') Vid. Ür. p. Ro.sc. Am. c. 5 et dispulatio üsenb r u eg g e ui i huic oratioiii prae-

inissa p. 23.

') Vid. Dig. XLVIII, », 1 et Reinii Hist. jiir. publ. p. 45.5.
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fecloie siiigiilaiis piopiuqvititlis viiiculo juiictorum In iisu lorensi sic

exslitit signllicatio caedes cogiiaii vel (iff'mis^ qvae de superioribus propin-

qvkalis gradibus etymo satis couseiitaiiea est '^*), de céleris vero ab eo dis-

crepal; qvatncjvam tetiiporibus imperatoiuni parentes idem, (jvod cogiiati,

valere iiiterdum repeiilur •*'). Iluuc usuin parricidii et parricidae aiitiqva

eoruin iiolio howicidiujii fortasse adjuvit. Haue aulem coiisvetiidinem,

cui, ul verisiiuile videlur, non modo lege Cornelia de sicariis, sed sensiin

jam antea in judiciis exempla data sunt, flrmavil lex Pompeja de parrici-

dio, qVae lata est a Pompeju iterimi consule, a. a. Clir. n. 55. Qvae lex

nomine parricidii complexa est caedem cogiiatorum alfiniumqve proximo-

rum, praetereaqve patroni et patroiiae ™).

Nunqvam vero deleta est memoria derivationis a caede patris,

nisi qvod hiiic originationi altera similis a caede pareiilis commixta saepe

videtur. Qvare ubi de hoc ipso maleficio mentio fit, ei significando vo-

*) Paul u H Diac. p. 221 M. " Parena vidgo paler aiit mater appellatin\ sed juris

prudentes ai'OS et prnawns, avias et proaidas parenlurn nomine appellari dicunC.

''') C u r t i u s VI, 40: "Soient rei capitis adhibere l'obis parentes. Duos fralres ego

nuper aiiiisi". Ce(eiun) v. Lexica.

''") Ma rc i a nu 8 in Dig. XLVIII, 9, 1: "Lege Pompeja de parricidiis cavelnr, ut si

qc'is palreni, matrem^ (luiim, ai>iam, fralrem, sororem, palruelem, matruelem, pa-

truum^ avunculum, amitani, consnbrinum, consobrinam^ uxorem, uirum, generum,

socrum, vitricum, priuignum, privignain, patronitm, palronnm occiderit, cujusve

dolo mnln id factum erit, ul poena eu tenealur, qwae est legis Corneliae de sica-

riis" (éd. Kiiegel.). Julius Paulus Recept. Sent. V, 21: ''Lege Pompeja de

parricidiis tenetur^ qvi patrem, matrem, afum, ntiam, fratrem^ sororem, patro-

num, paironam occiderit'' (ed. Arndts. ). Poena culei constilula est interfecloribua

pati'is, matris, avi, aviae; ceteris parricidis inlerdiciio aqvae et ignia; cf. Kein. I. c.

p. 157. A proposito nostro alienum est de legibus Cornelia et Pompeja disserere

et hisloriam criminis parricidii per aelatcm iniperatoruni perseqvi.
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tabula j);irncicliiiiii el panlcida vel per se siifiiciuiil '), qviiiii e coulrario,

si fratris, si alius cerli geueris propinqvoiuin caedes iiidicari debet, neqve

gradus piopinqvitatis aliter declaratur, addi soient illis vocabiilis adjeclivurn

aut geiiilivus rem defiiiieus "). Et ad illas derivationes special, ul inulti

videruut, eorundem vocabuloruin Ireqveiis Iranslalio, qva aliqvid cum caede

parentis comparatur "^}. Qvo perliuet inpriniis "parricidiiitn patri<ie\ pa-

rentis clvium *}. Neqve vero uiiqvam aelate Ciceronis aut jiostea voces

iUae, de qvibus est qvaeslio, simplicem uolionem homicidii expressisse vi-

dentiir. Nam ^^parrickla civiuni'\ ap. Cic. in Cal. I, \2, 29, ^st civiuin

interf'eclor hustili in putrid ni animu, qvemadmodum Calilinarii saepe ap-

''] Cic p. Rose- A. c- 26: "^gilur île parricidio, qvod sine niultis cousis suscipi

non polest". Cf. C. 22- Q v i il t i I. Decl, IV': "Filiiis, (jvi uull niori, ne parricida

Sil", cet. Cf. Decl. XVII, CCXCIX, CCCLXXII, CCCLXXVII; Cic. de Inv. II,

19, 58; Sve(. Claud. 34; Val. Max. I, I, 13. — Cic. Pliil. 111,7, IS, ubi com-

niemoralui" "paii-is et pairui parricidiuin,'' posterior geuilivus priorem necessariuni

reddidit.

"J Cic- p. Clueut. 11, 31: "Fralerno parricidio." Liv. Ill, .50: "Parricidam libe-

rum." Id. VIII, II: "Parricidio filii". Id. XL, 24:
"
Parricidiiim f^atris".

^^) C i C. Tusc. V, 2, 6:
"
I' iluperare qvisqvain vilae parenteni (phiiosophiani) et hoc

parricidio se inqvinare audel? — Mac ro b. Sat. VII, 15: "Nunc in ipsam (phi-

liisophianO im-iliilur parricidali ausu niedicina."

'*) Cic p. Sull. 2, 6. De Off. III, 21, 83. Phil 11. 7, 17. Liv. XXVIII, 29 (publi-

cum purricidium). Cf. aniiol. .«q. — In inenioriam oceisi Caesaiis, palris patriae,

Idus Marlias parricidiuin uuiniuatas est«e, tradit »Svelonius Caes. 8!<. Cic. Phil.

II, 13, 31: "Ccinßleor eos. nisi liberatores populi Kuniuni conscrralorestjie riipu-

blicae sint, plus qram sicarios, plus qtani fiomicidas, plus eliani qtam parricidas

K.'ise: siqvidem esl atrocius patriae parenteni qram suuni occidere". Cf. Epp. ad

Fam. XII, 3, 1; Flor. IV, 7, I; Val. Max. I, 8, 8. Parriciduim (parricida)

patriae {reipublicne) oratoria est Iraiisialio vocum. Perperaiii oliiri \iii docli di-

versa parricidii et penluellioiiis criiniiia iuler se coufuderuul, qvos refcllil Koest-

liui de ea re disputatio iu libro ejus: "Die Perduellio unter den Röniisc/ieii

Königen" (Tubinç. 1841), p. 10—14.
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pellaiitur pnrricù/cte, h. e. Iiostes patriae'^). Et veiba illa Ciceron is a

inullis in hac qvaestioue laiidata: "j^'acinus est uincire civ&in Romciniiin,

scelus verherare, prope parriciditim necare''' (VeiT. V, 66), qvae-, q\ain

maxime possunt, res augeiit et amplilicaiit, eani ipsam ob causam docent,

panicidiuin tiuti minime tnisse hoinicidinm vel civis caedem. Qvae verba

conferri possunt cum liis Petronii: "(2^•/ ignotos Utedit, latru appeilu-

tur, qui ainicos, paulo minus quam purricida (Sat. c. 107). Nlniirum

vis panicidii, qviim extenditur maxime, ad omne perlinet factum ant con-

silium, cfvo qvis eos laedit, qvibus singularem pietatem debet.

\1.

Ç^sa<i. de notione antiqva criminis parricidii supra explicata sunt, ea

confirmabuntur his, qvae seqvuntur de qvaesturilms parricidii. Cujus ma-

gistratus originem et vim enarrare non poterimus, nisi in universum de

qvaesturum ortu expositum erit; et qvia nostram de illa re sententiam

fundamentis jam satls paratis omniumqve concessu firmiter j'actis super-

") Sali. Ca(. 51, -25 {parricidae n'ipahUcae^ 52, 31. Flor. IV, 1, 10. (Cf. C i c.

Phil. H, 7, 17). — Hoslis atqve parricida Caliliiia audif ap. Sali. C. 31, 0, i(em-

qve Vltellius, qvod Othoui imperium eiipuif, ap- Tac. Hist. I, 85. — Sed in aliam

senfenliam parricida accipiendum est iu Sa 11 us t. C. 14: "Praeletea cimnes îmdl-

que parriridiie, saçrllef^i, coiii-'icii judiciis aiU pro /actis Judicium limenlea^

hi Calilinae proxunii fainiliaraüqve eranl": qvo loco parricida uou differre al) ho-

inicida nobi.s viderclur, iii.si scriptum esset illud inullo post le^ein Poinpejain coiiditatii ;

qvare parricidue hic sij;iii(icat inlerjeclores propinqi'oruin, sicut etiam ap. S v e t.

Caes. 42. — Forensia parricidia Anlonii ap, C i C. Phil. VI, 2 sunt lepes contra

rem publicam promulgatae, Clodiibn parricida ap- C i c. p. \îil. 7, IB. 32, 8(j est

homo huslili in palriam animo fcf. 7, 17, ubi interfector palris parricida dicilur).

Valinium sie alloqvitur ideni orator:
"
Esne iiiilur patriae certiasimus parricida^

speclarasne id^ ut patres conncripti ex repuhlica fuiidilus tollerenttir?'' (la Vat.

15, 35). Neqve In suspecta epistola Bruti (C Epp. ad Br tij parricida uotionem

homicidae aeqvare videtur, cum qvo loco cf. P e i r o n. 107.
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»Iruere non licebit, de qvaesloribus ipsi loates adeuadi sunt el varieUiles

opinionum dijudicandae, ut veritas appareat.

Appellationis qvnesluruni parricidü a scriptoribus anticpis nienlio

fit his locis, Paul. Diac. p. 221 M.: '''Parrici\ß\\ qvaestores uppella-

bantur, qvi solebant creari causa reruni capitaliuin qvaerenclariim." Fes l.

p. 258 M.: ^''Qvaestores [dlcebanlur, qvi qvaererent de rebus] capitaäbus,

unde [iidem etiam . . . qvaestores parri] cidi appellantur. Pompon, in

Dig. I, 2, 2, '22 sq.: ''''Deiiide qvuin aeniriuni pupuli auctius esse coepis-

set, lit essent, qvi Uli praeessent, constitiiti sunt qvaestores, qvi pecuniae

praeessent ; dic.ti ab eo, [qvod] inqvirendae et conservandae pecuniae

causa creati eraiit. Et qvia, ut dixitnus, de capite civis Roinnni injiis-

su populi non erat lege periiiissuni cunsulibus jus dicere, propterea qvae-

stores constituebantur a populo, qvi capitalibus rebus praeessent ; hi ap-

pellabanlur qvaestores parricidü, qvoruin etiam nieminit lex ditodecitn

tabularum.^'' Jo. Lyd. de magistrat. I, 2Ö ed. Bekker: Fcüoc rolvvv o

vofiizoç èv TM èniyîtacfo^ivbi 7ia() avvov ad legem 12 tabularuni [olov

SIC TOP vofiov Tov âvoxaiô'tyaâtXvov} avvolg (n'jfiaoi n{)6ç tQnijreîav ravrâ

(pjjOiv "ütg ôè v6 yaÇoifvXmiov tov dy\fiov sic èmdoaiv rjXds, nQot^tiQÎ-

ad-rjoav xvaioTOiQtç vntQ Trjç' avTov (f(^)ovTlôoç, àno Tijç ntQmoirjOKoç xa'i

(pvXaJirjÇ Twv xQijfÂ,âT(jL)v ovtwç ovop.aaS'évTeç . tneid)) de nF{)l xecpaXiKrç

Tifiwijiaç ovx t^ijV Toîç aQx^vai xatà
'

Pojf.ialov nolÎTOv iiJ)j(piaao3-ai,

JiQoeßlij&ijoav y.valaTO)Qsç nacccxidioi.^'

Qvaestores parricidü jani sub regibus fuisse, qvod in superiore dis-

pulatione pro cerlo sumptum est, non congruit cum verbis Pompouii

et Gaji, qvorum alter alterum secutus esse videlur, qvia verba sunt

simillima. Sed Zonaras, qvi Dionem Cassium seqvitur, paulo

post reges exactos primum qvaestores aerario praetectos esse prodens, jam
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aiitea qvaestores de rebus capitalibus habuisse qvaestiones, ita iiidicat: TCaï

ti]v vôjv ;f()î^,u«rwv âioÎM^aiv aXXoiç (6 JTonXixôXaç^ anévtifxtv, ïva fitj

xoviwv èyxçaTtïç ovveç oi vTiatevovveç fiéya dvvbivrav ors tiqcôtov oi xa-

fxiaiyiveoii-ai rJQ^avvo' xoialaxoçaç d^ tTiâXovv avvovç. oï nçwvov fièv ràç

Q-avaaLfiovg dlxaç iâixaLov, 69 ev yial xi]v nQoarjyoçîav xavzrjv âià xàç

àvaKQiauç êoxtj^ccoi xai ôià xi]v xijç àXrj^eiaç tx xwv ccvay()ioeiov Çi^xrjoiv.

vaveçov ôè nai Ti]v xàiv xoivwv xQ''^!^ôrc(ov dioimjaiv è'Xaxov, xai xafxiai

n()oa(ovofJ,(xod'ijOav. fiexà xavxa d' èxéqoiç fièv ènexçàm] xà dixaoxriQia,

éxsîvoi, ôè xwv ;]f()J2|Uara>j/ 7jaav ôioixrjxaî (Annal. VU, 13^. Hue accedunt

teslimonia Junii Gracchani et Ulpiani in Dig. I, 13, 1, pr.: "U/pia-

nus /ibru singulari de officio qvaestoris. — Origo qvaestoribus creandis

anticjvissima est et paene (uite onines ruagistratiis. GraccJianus deni-

qve Junius libre septitno de Putestatibus, etiam ipsuin Romulum et Nu-

mnm Pompiliuw binos qvaestores habuisse, qvos ipsi non sua voce, sed

populi sufftagio crearent, refert. Sed sicuti dubium est, an Romulo et

Numa regnantibus qvaestor fuerit, ita Tullo Hostilio rege qvaestores

fuisse certufu est. Sane crebrior apud veteres opinio est, Tul/um Ho-

stiliuin pritnuin in rempublicam induxisse qvaestores" Itaqve, teste

Ulplano, non modo Junius Gracchanus, locuples auctor et peryetus,

sed ellani alil antiqvi scriptores^ qvos inter, ut videntur, T rebâti us et

Fenestella "), credlderunt temporibus regum fuisse qvaestores. Nec

vero hos aerario praefuisse putarunt. Nemo enim veterum qvaestoribus

curam àeraril ante regnum sublatum ascribit "). Sed fortasse cos, qvi

'') Haec enira apud Ulpianuni proxinis seqvuatnr: "El a génère qvaeremU qvae-

stores inilio dictas et Junius et Tr?bf>tius et Fenestella scribiint."

") Plutarchue in Poplicola c. 12: 'E%û yÙQ êdsi j^ç^ftatu eis to* nolsixov daevey-

KÙv àno zâv ovaiâv tovg noXlxag, ovr avtog Kx^iaa&ai v^s olxovo/iiag, övre cptlovs

7\
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ad Ti.llum Hostillum creationem primam qvaestorum retulenint, induxit

nobilis fabula de Horatlo a duumvirls perduelllouis capitis damnato '«) ad

hu.ic magislratum cum qvaestoribus confundeudum ") = qvnmcivam hoc

erratum incertum est, qvia Junlus, eorum scriptorum oplnionem impu-

gnans, aliam causam ejus attulit^). Qvaestores autem duos, civos ipse jam

sub Romulo et Numa fuisse contendit, sine dubio eosdem dixit, qvi

a Plutarcho l.i Rom. c. 20 (v. supra amiol. 24) oi ènï väv cpovi,:iüv

^ai^eOTÙreç vocautur, et eosdem qvoqve, qvos, biaos qvotaunis creatos et iu

criminum qvaestione occupatos, Livii et Dionysii qvidam loci (vid.

annot. 85) in historia autiqvissima liberae civitatis memorant. Deniqve

qvaesturae sub regibus institutlonem auctoritas Tacili, veteris monumentl

memorlam citantls, fxrmat: "Sed qvaestores regibus etiamtum imperanù-

l^a. ^ovlôt^evo,, o'iri olcoç ek ohov l8,.ckov naQsl&eî^ 8>i,^6a,u XQW^.a, .af^mov

%a, dio .«. r.'co. acoxï,- âno8eî^a,, ^a\ àmSûx&noav ol «ç^ro,, Homhoc Ove.ov-

ç,oî^ «a! M,vomtoç MâQy.o,. Cf. Comp. Solon. rum Poplic. c. 2.

") Liv. I, -20. De caa.a, qvaie HoraC.us a duumvi.is perduellionis, ..on a qvaestoribus

coudemnatus iradafur, V. Relu. Hist. jur. publ. Rom. p. 467.

'J Cf. Sch vv agi. Hist. Rom. 1. p. 097, amiol. 5.

«"1 Jo. Lyd us de masislr. 1, 21: Th msrov zok yçâqiovaiv r, Tc3r àqxaim' imri&>im

f^agrvQia. 'Joinoç toIwv FQU^x^arhs, èv t^mQi llovüi^r, amoîg qi^am atqUoi >^alovfih,yv

nuQà Pwfiamç -^vaiarcoQog "^QOE^ugitov^o V'W'P ^"^ «i^^o,;. Toilo? Si 6 çJ/g /urà

tomovs àvay^alav tivou r^v t^v ^vmaniciov àQr;v êxQ,vev, «? zok ^lûovg tcov

taroQm^v aitcô rrjv roiairtjv nQoaycoykr àrayQâx^'ai -m) /.dwo." — Nonipsum Juni um

duumviros perduelliouis eosdem, qvo. qvaestores panicidii, habuisse, ex eo apparef,

qvod TuUum dicit huuc posteriorem magistratum fecis^^e necessarium, h. e. perpe-

(uum, ordinarium, duumviri autem extraordinarii consensu omnium fuerunt. (L i v.

I, 20: •'Hex, ne ip.se lam /ristis ingraüqre ad vulgus judicli aaclor c.«W,

L - Duum.lro^, iaqvU, q.i Horatio perduelUoueni judicent secundnm le^cm,

fdcia")-
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bus instituti sunt ; qvod lex curiata ostendit, ab L. Bruto repctita ;

mansitqve consulibus putestas deligendi, duiiec i^uni qvoqve /wnorem po-

pulus mandureC (A. XI, 22). Qvo loco divers!, lit multi censent, ma-

gistratus a Tacito neqvaqvam confusi sunt, iiediim significatum sit qvae-

stores regiae aetatis aerarium curasse: de ofFicio enim qvaestorum vetustis-

simorum nihil dicit, et his qvaestoribus posteriores, qvorum hisloriam de-

inde perseqvitiu-, continuât, qvia, ut plerumqve vcteres, unum et eundem

magistratum fuisse intellexit. Pomponius aulem et Gajus, qvorum ver-

ba, ut supra dixi, ex inio fonte nianasse apparet, qvaestores parricidii,

qvos in XII tabb. commemoratos sine dubio viderunt, a cfvaesitoribus ju-

diciorum extraordinariis posterioruni temporuni perperam non distinxerunt.

Itaqve inteliigitur, in errore vel negligentia paucoruni consistera ea, qvae

apud veteres repugnare videntur sententiae ceteroqvin tum probatae de pai--

ricidii qvaestoribus aetate regum conslitutis. Ab eo igitur tempore, ut

crimen, ita Judicium repetendum est "').

Magna est doctorum dissensio, uirum cura aerarii, qvum qvaesto-

ribus commissa esset, ilsdem magistralibus, qvi judiciis praeerant, an ab

his diversis mandata fuerit. Qva de re, sicut omniiio de origine qvaestu-

rae, ab anliqvilate perpauca relicta sunt indicia, qvae tarnen qvi rede se-

qvitur, non errat devins. Duo sunt scriptores, qvi de qvaestoribus aliqvanto

plura afFerunt, Zon ara s A. VII, 13, qvi ducem habuit Dionem Cas-

sium, et Ta ci tus A. XI, 22. Ille, cujus locum de hac re tolum exscrl-

psimus, narrat, post expulsos reges Valerium Poplicolam curationem aerarii,

"')- Hoc paulo diligculius demouslrare volui, etsi idem senlire soient alii, qvi de ea re

sciipseiuul, nisi qvod qvidam, ut Rubiuas de discipl. civil. Rom. p. 316, 325,

ipsaiii appellationcin qvaesLoriim parricidii non antiqvissimis qvaestoribus judicio-

luiu, sed extraoidiiiaiÜH seqveutis lemporia tributam esse, Pompouio et Gajo aucto-

ribuâ opinantur.
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ne nimis magna esset cousuliim potentia, allis tradidisse, el tum primum

(aclos esse aeiarii qvaeslores (^covq Ta^iag), sed eosdein qvaestores, ante-

qvam aerarii curam habereut, qvaestiouibus de rebus capitalibus praefuisse,

unde appellatioaem traxisseut, et hoc munere fungi perrexlsse post rece-

ptam curaai pecuuiaruin, douée tandem judiciis alil praeesse incipereut. Eu

rei totius liueameula. T a ci t us, qvl de qvaestura eo coasilio loqvitur, ut,

qvae fueriut dlversae ralioues eum houorem adipiscendl^ osteudat, diversa

officia qvaeslorum uou expouit, sed uimm tautum magistratum novit, etsi

ejus iuiliiun ad regiam attatem revocat. Ac slmililer alii scriptores supra

memorati qvaestores a qvaesloribus non disceruunt ^"). luler receatiores

ii, qvi antiqvis in hac re habuerunt fideu), viderunt etiam, nomen qvaesto-

ris non posse iutelligi ex curalioue pecuuiae pubiicae ^^, sed ita, ut a

qvaerendo iu judiciis derivatum, maueret magistratlbus, qvl postea lu a-

' lus negotiis versareutur. Qvi autem parricldii et aerarii qvaestores pro di-

. versis magistratlbus liabueruut, argumenta admodum infirma proposue-

runt **), si ab hac rnllone discesseris, qvod mlrum videretur, si duo tam

dissimula ollicia ad uimm et euudem magistratum pertinuissent: ad qvam

rem explicandam qviddam luira conferam.

") Excipiendi BUDt Plutarchus, qvi separate videfur (vid. aiinot. 77), Pomponiua,

Gajua.

''Y Maie Varro, de L. L., V, iil: "Qi>aeslores a q^aerendo^ qvi conquirerent puhiicas

pecunias et maleßcia, qi^ae triuirwiri capitales nunc conqvinml ; ab his postea,

qvi qvaeslioniim judicia exercent, qraeslores dicli" .

»*) Praeter verba eoruni, qvi dicuiitur in anuot. 82, eliam liaec Livii in oralioue Ca-

nuleji Iribuni IV, 4: "Tribuni )tiehis, aediUs, qvaestores niiUi erant: inslitiilum

est, ut fièrent": ubi vel forfuitus esse potest ordo magisiraluum, etsi' ordn temporis

autca seivatur in poiitilicibus, auguribus ceterisqve, vel ratio liaberi iiiulaliüuis,

qva, ut mox apparcbit, qvauHiura urdiuaria velul novus ina^islratus l'acla est. Ccte-

rum cf. couspeclum argumenlorum apud S chweRle ruin I. c. p. 136 sq.
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In historia qvaesturae post coiijuricla haec oIFicia insigne tempus

T a c i t u s proiert, atuium p. u. c. 307, qvo qvaeslores primuin coniitiis a

populo crealos ait, a consuiibus anlea delectos. Tum ollicia illa separata

sunt, rjvod plures res significant. Duae causae publicae, Sp. Cassii Vi-

scelliiii et M. Voiscii, in qvibiis qvaestores, non illos extraortlinarios, sed,

ut intelligitur, inaunum creatos, Li vins et D i ony sius commémorant *'),

in aetatem ante legisjalionem decemvirorura incidunt. Post de nullo ejus-

modi judicio narralur *"). XII tabniis, in qvibus, teste Pomponio, nien-

tio facta est qvaestorum parricidii, et qvarum inteipres G a jus qvae-

stores in causis publicis judicasse dixit, liis, inqvam, tabulis nihi! mntalum

est. Sed pauio post sublalum decemviratum, qvum populus vel poliiis

plebs creationem qvaesloruni sibi impetravil, multa in republica novala esse

constat, qvibus polentla pati'iciornm infringerelur. Leges Valeriae Hora-

tiae et Dullia perlalae erant, qvum de f|vaestoribus creandis lex, qvam lii-

dicnt Tacltus, secuta est, et hanc secjvebantur leges de connublo pairuiii et

"') Liv. II, 41: "Jnuenio npnd qi'oschiiii, idqve propiiis ßclem eut, a qvaenlorihiii K.

Fahio eC L. Viilerio diein dictaiii pen/ueUionU (Sp. Cassio), ddmnatitniqc'c popnii

judicio'^ Cf. Dionysius VIII, 77 (t»/»' tafiisvTiy.ijv .tjrovTEi; s^ovaîav xatà zov

avrov xqÔi'ov xat. dta zovro èxxXtjatav avvâysiv ôvreg hvqwi) et Cicero de rep. II,

35 {"qt'aestor acciisaidl"). — Liv. 111, 24: "^. Cornelius et Q. Serpilius quaeilores

M. Volscio, qvod falnas hatid diibie tenlis in Kaesonein exslitisset , dieni dixe-

rant". C 25: "Eodem modo consides Ifgem, Iribnni Judicium de Volscio irnpedie

hant ; sed in qvaesloribus nouis major vis, major aucloritas erat- Cum M- Fale-

rio, Valerii filio, Volesi nepote^ qi'aestor trat }'. Qfinctius Capitolinus, qii 1er

consul fuerat." Cf. Dionys. X, 23.

") Varro de L, L., VI, 90 par(em affert
"commentarii veleris nnqvisitionis M. Sers^ii

Mani filii qvaestoris, qui capitis accusaiit Tros^nm" , in qvo qvia cum coüsulibus

meninianiiir praelores, per.spicuum est et a nnut(is dictum, Sergium po.s(crioic ae-

lale in causa Trogi qvaestorem fuiâi^e exlraordinarinm.
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plebis et de Iribunis mîlilum consulari potestale. Lege igitur de qvaeslo-

rlbus non minus, qvam illis ceteris, plebi con-sulUim est, idqve sponte ap-

paret novo crealioiiis génère, praesertim qvuin qvaestores, qvia comitiis

tributls post illani aetatem fiebant, jam tum iisdem comitiis facti esse vi-

deantvn-. Creatos autem esse a. 307, dlcit Ta ci tus, "«/ rem ndlitareui

ccimilareiitur". Nihil addit de cognitione criminum, qvod hoc loco ex-

spectandum erat, si eam potestatem retinulssent. Neqve eam, qvum in

beUum ])roficiscerentur, domi exerceie potuerunt. Qvam ob causam, etsi

lex non eo spectasse videtur, ut qvaestores amitterent qvaestionem judicia-

lem, tamen id secutum esse arbitrer, qvum hi qvaestores non modo domi

administratione aerarii, sed etiam foris cura praedae essent occupati. Ab

eo igitur tempore mos ille ortus est, ut popukis aut senatus certarum cau-

sirum cognitioni qvaestores sive qvaesitores exlraordinarios praeficerent.

Qvare de anno urbis 341 Liv ins refert, post caedem Postumianam se-

natusconsultum factum esse, "«/ — — plèbes praeßceret qvaestioni,

(jvein velleC (IV, 51). Qvaestores ordinarii, qvum judicia habere deslis-

sent, in minoribus magistratibus esse coeperunt. Sed de hoc gejiere qvae-

sturae hie dicere non attinet *').

Rex, ut ait Junius Gracchanus, qvaestores parricidii non sua

voce, sed populi suffragio creavit : Tac i tus autem, legem curiatam de

imperio regum a ßruto primo ainio libertalis repetitam commemorans,

dicit, ad tempus co/isu/iluis niaiisisse potestalenx deligendi: de- qva repu-

gnantia iis assentior, qvi putant, reges et consules secundum formulam an-

"') Wagnerus iu lioro dt qwaestüribus popidi Romani^ qvem non vidi, de tempore,

qvo qvaestoiibiis urdinaiiis qvaeslionem judicialein adeinp(ain pulo, idein feie sen-

tll, ut inteilexi ex iis, qvae de hoc libro uanat Schwe^s^ler. 1. c. 11 p. 133,

auuol. 1.
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tiqvam creavisse per populi sußragla, i. e. posl lata populi sufFiagla re-

nunciasse, et qvidem comitiis curiatis; qvare verbls legis: qvaestores

creato deceptus vldetur Tac i tus **). Ergo anno p. ii. c. 307 ad comi-

tia tributa a curiatis trauslata est creatio.

De qvaestoribus parricidii ambigitur item, ordinarii fuerint magi-

stratus au extraordinarii. At primum nernini dubium esse debet, qvin hi

qvaestores annui fuerint, qvo tempore etiam aerario praeerant; deiude ver-

bis scriptorum in uarratiouibus de Cassio et Volscio capitis accusatis qvae-

stores denotantur ordinarii, cum novis consulibus novi electi (v. annot.

85); deniqve de aetate regia, luide is magistratus originem duxit, hinc

ratiocinari licet *'), ac sub regibus qvaeslionem de rebus capilalibus fuisse

perpetuam, et Juni us Gracchanus indicat (v. annot. 80) et Plutar-

chus (v. annol. 24).

Sunt qvi censeant, qvaestores judiciorum ordinarios in eo versalos

esse, ut raalelicia investigarent et, inqvisitione facta, reos in jus ducerent

eosqve accusarent '"). [n tempus vero reginm, qvod maxime ignoratur,

tarnen cerlum est minime coiivenire taie institutura. Nam, lit docet Gei-

bius ""), prima populorum aetate, qvum legibus judiclisqve primis con-

""j Cf. Huschkii "Die Ferfassun^ des Königs, Serrius Tullius" (Heidelb. 1838) p.

400 annot. 10, Sch weg 1er. 1. c. II p. 140 annot. 1, Beclier. 1. c. II, 1, p.

378 sqq., Wal tari Geschichte des Römischen Hechts (Bonnae 1845J I p. 21

et 64.

M] Cf. Becker. 1. c. II, 2, p. 331.

'"') Ita Koestiin. 1. c. p. 109 sqq., Walter. 1. c. I p. 61, II p. 459, 478, M o m ra-

se u. Hist. Rom. (Lips. 1851) p. 103.

") 1. c. p. 51 sq.: "Man kann diese Annahme s^ewissermassen von vorn herein

eine unmöf<liclie nennen, wenn man bedenkt, dasa die Idee eines solchen Einsclirei-

tens von Amtswegen sich bei allen Kölkern nur höchst langsam und stufenweise

zu entwicic ein vermag, während dagegen ursprünglich^ wie dieses namentlich
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stitutae essent civitates, privalorum fuit in jus vocare, necdnm publici

accusalores iustitull sunt. Accedit, qvod nemo veteruin potestatem qvae-

storum illius temporis ita describit. Contra Z o narae sunt verba : ol jtqcù-

Tov luiv xàç d^avaaifiovç ôUaç èdmaî^ov, et Plutarchus eliam eos i-

psos judicasse signihcat. Sed postqvam Romae, accepta liberlate, provoca-

tio ad populum lege Valeria sancta est, neqve magistratibus ordinariis in-

jussu populi civera fiomanuni supplicie capitis afïicere licuit, qvaestores,

habita primum ab ipsis cjvaestione, soutes conilliis accusabaut ^'). Nec

vero ideo proprie ad accusanduni designali aut investigatores crimininn

fuisse arguuntur. Var roui s enim locus d. L- L. V, 81 (v. annot. 83)

ad lioc demonstrandum non valet: qvo loco Varro in originatione qvac-

storis usum ejus vocabuli et de judiciorum et de aerarii qvaestoribus con-

ciliare perperam laboravlt, et infimus magistratus, triumviri' capitales, maie

comparatur cum qvaestoribus parricldii, qvo munere fungebanlur etiam

consulares (annot. 85). Hi igitur qvaestores judicia exercebant. In qvi-'

bus autem causis judicaverint, loci supra prolati ostendunt, unde intelligi-

tur, eo onuiino pertinuisse causas capitales.

Jnm vero videndum est,' qvomodo hoc Judicium qvaestorum ex-

stiterit rege imperium lenenle, et qvae ratio judicii ejus fuerit ad potesta-

aucli die Qeschichte dm mosaisc/ien, i^riec/iisclten und aermanischen Rechts be-

weist, der ganze Criniinalprocess noch überall schlechtliin, oder doch jedenfalls

als bei weitem i'orherrschende Hegel auf dem System der Privatanklage zu be-

ruhen p/legl".

') Cf. annot. S.'i. — Optime Schwegler. II p. 132: "Die Quaestoren der Repu-

blik waren wirkliche Ricliter^ welche die Untersuchung führten und in erster

Instanz verurtheiilen, aber sofern sie über das Caput eines Römischen Bürgers

nicht endgültig, ohne Befragung der Volksversammlung, richten durften, bei al-

len Capitalurtheilen ihren ürlheilsspruch zur Bestätigung vor das Volksgericht

bringen mussten. Sie erscheinen daher meist als öffentliche Ankläger",



De parricidii crirnine. 563

tem judlcialeni regum. Dioiiyslus dlcil, Hornuluni majora crimina i-

psuin jiidicavisse, minora seiialoribus judlcauda mandasse '^}. Idem narrat,

a Servio Tulllo institutum esse, ut de causis publicis rex, alil de privatis

litibus, ad regem usqve ad id tempus delatis, Judicium facerent *•). Fit

mentio praeterea judicii regii de interfectorlbus Titi Tatii, qvos Romulus

judicibus tradldisse, sed ipse absolvisse dicitur (Dionys. II, 53), conde-

mnalionis aliqvot patrlciorum a Romulo sine assessoribus judicii factae (id.

II, 56), singularis supplicii proditon Metto Fui'etio a Tullo Hostilio décrè-

te, qvum rex de sociis proditionis non ipse sententiam ferret (id. III, 30.

Liv. I, 28), percussorum Tarqvinii majoris specie rixae ad regem in jus

euntium (Liv. I, 40. Dion. UI, 73. Zonar. VII, 8), Servii, celata morte

Tarqvinii, regis loco lites secautis (Liv. I, 41. Dion. IV, 5. Cic. de rep.

II, 21), Tarqvinii Superbi cognitiones capitalium reruni sine consiliis per

se solius exercentis (Liv. I, 49. cf Dion. IV, 4l sq.), poenae ab eodein

rege custodi Sibyllinorum librorum addictae (Dion. IV, 52. Val. Max.

") II, 14: Baailiî (isv ovr «Jj^pj/To T«ôt t« ysQu' - - - instta, vo/xav rs xal naxiiîaiv

l&iafiäv (fv).axijf 'notsia&ai, xai navzoç tov xata cpvaiv tj xara Cvv&ijxai; Sixaiov nçovoùv,

Tmv T6 àdiHtjfiâtciJi' ta fiéyiata finv aviov 5iaat,uv, ta 8s èXuttova toïç ßovXsvtalc initqi-

nuv. II, 29 : Tàv ô' ùg àlhjlovs ùdixijfiâtwr ov xçovîovç «Ai« taxeîug ènoutro tàg

KQicug, TOC ftiv avtog SisXiov, ta o uXXoig èjittQt'TKov.

'*) IV, 25 : Tâv yàg nqo avtov ßaaiXecov anaaag a^iovitmv icp êuvtovg ayuv tàg

dixaç^ nai navta ta iyxXr,fiata t« te iôia xat ta xoivu itQOç tov èavtôiv tQonov

ëixal^ôvttxsv ,
tKEÏvog diskiov ««ô tâv läionixmv ta orjfiôaia, tmv ftèv sîg to xoivàv

(pEQovtMV àdiy.iifiàtow avtog inoiùto tàg ôcayvwagig, tâv ôs Idimtixojv idicotug èru^ev

slvai SmaGtàg^ oqovg avtoîg xal xavôvag tâ^ag, ovg avtog 'éyqaxpE vofiovg. IV, 36

(in oratioue Servii}: Tàv te àdtxîjfiâtmv ovx ànâftcov ïyavôfir^v dixaatijg avtog,

àXlà ta lÔibitixà vfiîv àitîdoixu Siayivcoaxeiv ,
o rùp iji'KQoa&sv ovèzig inotijoe ßa-

aïkimv.
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I, 1, 13), fleniqve liclorum regem inde a Tarqviiiio Prisfo cum fasclbus

et securibus circumsisteiitium in judiciis (Dion. lU, 62. cf. Liv. I, 8).

Apud Ciceionem de republ. V, 2 haec leguiitiir: "[Nihil esse tam] re-

gale qvani explanationein aeqvilatis, in cjva juris er<it interpretatio,

qvod jus priuati petere solebant a regibus. — — iVec vero qvisqvam

privalus erat disceptator aut arbiter litis, sed oinnia conficiehantur ju-

diciis res,iisP Apud euiidem ibid. II, 31 :
^^Pruvocalionem autem etiam a

regibus fuisse déclarant pontificii libri, significant nostri etiatn augurales'^.

Cf. Tnsc. IV, 1, 1. Sen. Kp. 108. Accedit his testimoniis nanatio de Horatio

sororis inlerfectore, de c|Vo Liv i us: "/2f//7///,s in jus ad regen", deinde

tradens, regem, ingiail judicii suppliciiqve auctorem esse nolentem, duum-

viros perduelUonis designavisse, a cfvibus damnaium, Iloiatium regis venia

ad populum provocasse (I, 2(3 cf. Fest. p. 297 M.), ""^).

Hi fere sunt loci scriptorum, ubi de potestate judiciaria regum ali-

qvid proditur. Ex qvibus qvidam ostendunt, hanc potestatem, cjvae cum

regia diguitate uecessario conjuucta videlur, tamen in regibus Romanis

potestali etiam majori cessisse, qvae fuit pênes populum. De provocatio-

nis finibus et toto génère varie disputari solet, sed eam a regibus ad po-

pulum fuisse, antiqvitus traditum est: qvae ut in delictis minoribus et

omnino in causis privatis vix fuit ulia, ila in capitalibus re vera fuit, et

qvidem jam ante Servium regem "^). Imperium regum non erat infini-

tum, sed terminis circumscriptum. Qvamvis enim in ea civitate, qvae, ut

'^J Aliter Dioaysius lit, •2'2, qvi de duumviiis nihil dicit, sed regem ait, dubitan-

tem qvid faceret, landetn populo Judicium (radidisae. Val Max. VIU, 1, 1: "M.

Horalius in/erfeclae sororis rrlmine a Ttillo rege ilainnattt.s. ad populum provo-

calo, judicio (ibsuhttus est",

""") Cf. Rein, in Kncyclopaedia Paulyi .s. v. profocatio.
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supra relatum est, sic erat constiliita, ut familiain exemple ei fuisse appa-

reat, regium imperium, si tantum ratioue, non ex rebus veris aestimatur

cum severa potestale patria comparaiiduui videatur et comparatum sit, ta-

rnen, qvominus talem vim acciperet, civium studium libertalis, natura iis

insitum, prohibuit. Ut de comiliis nihil dicam aliud, lex curiata de im-

perio ab ipso rege rogata iisdem comitiis, ubi jam creatus erat, qva lege

non lala imperio uli non poluit, docel, in populi manibus situm fuisse

imperium; qvare eliam Servius apud Dionys. IV, 35 populi de se judi-

cio se diclo audlentem fore profilelur. Mulla autein sunt, qvae déclarent,

potestati regiae patres saepe obslilisse. Regem fabulosum Romulum, qvod

nimis imperiose regnavisset, a palribus e medio sublatum qvidam memo-

rabanl (Dion. II, 56. Liv. I, 16); Tarqvinio majori Iribubus veleribus

eqvilumqve cenluriis novas novis nominibus addiluro reslilerunt paires;

horum studiis Servius Tullius, plebis viribus nilens, se opposuil; Tarqvl-

nium minorem paires regno expulerunl.

Expulso Tarqvinio, initio consules legitimum regum imperium ex

Servii Tullii commentariis, modo ila a regio dillerens, ut binis tradere-

tur et in annum, asseculi sunt (Liv. 1, 60. II, I. Dion. X, 1). Unde

de regum poleslate in judiciis ex ea, qvae consulum fuit, concludi licel.

Ilaqve apparel, reges in causis privalis jurisdiclionem habuisse, qvam ta-

rnen senaloribus mandare poleranl, qvo speclant loci supra prolati Dio-

nys i i IV, 25 et IV, 36, nisi forle ad institutionem collegii cenlumviro-

rum referri debent ^'). De privalis litibus Cicero loqvilur in lib- de re-

publ. V, 2. Ceterum si discesseris ab iis locis, ubi Romulus et Tarqvinius

buperbus, qvi contra jus regnavit, memoranlur, el ab iis, de qvibus jam dictum

') Cf. Niebuhr. I. c. I p. »10.
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est aut mox dicelur, reliqvi loci prope omues signiflcare possunt jiirisdictioaem

privatam. Non eqvidem arbitiamur, regibus post Roinulum omiiino non fuisse

de rebus capitalibus Judicium, qvi militiae, ut consules, sine provocatione ca-

pitis condernnabant, et qvos domi, nondum jure certissimo, alias aliter

egisse verisimile est. Sed testimonium Dionysii 11, 14, 29, Romulum mino-

res res senatorum judicio concessisse, graviores ipsura judicasse, bene con-

ciliari potest ciun ea re, qvae aliunde conseqvitur de judicatu in causis

publicis qvorundam magistratuum. Etenim temporis discrimen faciendum

est: in jure "reperta qvaedam a Tullo et Anco" ait Ta ci tu s (A. III, 26),

cautus arbiler rerum priscarum, et saltem Tullo Hostilio rege in rempublicam

inductos esse qvaestores, communis autiqvorum opinio fuit teste Ul piano,

hos autem qvaestores instituto Tidli necessarios factos, etsi jam antea fu-

issent, Junius putavit (v. supra p. 555 sq.). Duumviros perduellionis, qvi

in vita ejusdem regis primum commemorantur, a qvaestoribus parricidii

discernendos cum pierisqve sentimus, qvia illis superioribus suus est tilu-

1ns, et iidein extraordinarii seraper, ut in raro crimine, fuisse indicantm*,

iisqve etiam temporibus, qvum alteri jam pridem nulli fuissent, de, illis

meiitio fit. Nihil autem magis arguit, qvoniodo polestas judicialis regum

in causis publicis circumscripta fuerit, qvam de perduellione extraordina-

rios fuisse judices. Li vi us qvidem de causa Horatii ita verba facit, ve-

lut si regum arbitrii fuerit duumviros constituere provocationemqve ab his

ad populum permittere. Verum, ut alii viderunt, hoc posterius fere pu-

gnat cum formula legis vetustissimae, qvae veniae provôcationis non niemi-

nit ^**). Id vero utcunqve fuit, tamen hoc, qvod est gravissimum, constat,

") Liv. 1, 26: ''Lex horrendi carminis erat: Duumviri perduellionem jiidicenl. Si

a dunnifiris proi'ocaril, provocatione certalo. Si vincenl" cet. Cf. Scliwegl.
1. c. I p. 596, auiiot. 4. — Non opus est addere, provocatum esse ad popaliim, ne-

qve appellalioiieni i'eg:is voce pnivocatiouis exprimi posse.
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fuisse legem de creandis duiimvirls, qvi reos majestatls— (qvalis habebatur

Hoialiiis) — condemnarenl.

Saiie qvam ininim esset, de regiim judicaudi potestate in causis

homlcidii et ornniiio in capilalibus aliqvid detractum esse instituto qvaesto-

nim parricidii, si parricidiuni in princlpio nihil fulsset aliud nlsi homici-

dluni, ne dicam, si siguiHcasset caedem parentis. At, ut paucis absolvam,

qvemaduiodum patricii de se in perdueilionis causa non a rege, sed a pa-

triciis judicibus sententiam ferri voluerant, sic iidem paires impetrarant, ut

de caede palris a patribus judicareliu". Nimirum hanc originem qvaesto-

rum parricidii indicat appellatlo. Sed deinde, slcut recentiorum civltatum

proceres ad tribunal pariitni causam dieu ut, lia in urbe Roma pafricU apud

sui ordinls judices arcessebantur non lantum caedis, sed etiam aliorum cri-

minum capitallum. Praeterea verisimile est, brevi etiam plebejos, non

solum parrlcldlo commlsso, id qvod Jam sumptum est, sed ob alia qvoqve

delicla capitalia in idem Judicium adductos esse. Nam eo tandem res

pervejiit, ut ad qvemvls percussorem cujusvis hominis liberi referretur le-

' gis formula parricida esta.

Parricidii qvaestores regibus lege curlata de Imperio non modo jus,

sed etiam officium per sulfragia populi creandl impertitum est. Rogata

eadem lege a consullbus, Vaierius Poplicola, fautor llbertatls, perfeclt, ut

vis consulum re nova imminueretur, qvum hi qvaestores etiam aerario

praeponerentur. Qvae cura dissimiilima qvomodo iisdem magislralibus

Iradi poluerit, luinc demum perspicitur, si considères, qvaesturam parrici-

dii exceplam esse e regia potestate, qvo haec miuueretur, eamqve ob rem

consentaneum fuisse eideni magislratui id jus, qvod consulari potentlae,

heredl regtii, ademplum est, uiandare. In cenlurlatls comitlis judlciis po-



piili post legem Valeriani de provocatlone qvaestores sine dubio praefue-

runl, sed a curiis creali sunt, donec, ut ante commemoratum est, plebs a.

p. u. c. 307 eani victoriam reportaret, ut hi patricil magistratus tributis

comitiis eligerentur
;
qvo facto appellatio qvaestoriiiti parricidii cum ju-

dicandi poteslale deperiit, praesertini cjvum non ita nuilto post, aucto cjvae-

storum numéro, plebejis hominibus qvaesluram petere liceret.



#^\^v*^vvvvvvvvvv\/Vv\^\vvl'VVvv\vv\%a%vv\\xvvl,^v^vvv*\\^\*»\v^v%\*/V^vvw^'v*vvv^^yvt/^^

OM URSPRUNGET TILL FIN-

NARNES HIISi;

ELIAS LÖNNROT.

(Föredr. d. 8 Febr. 1858).

LLii del lornlorskare liar trolt, att de niåiiglaldiga bei;'ittelserna om Hiiai,

hvilka iimiu lorekomiiia hos liiiska allmogen så i sfmg som saga, skulle

antyda ett fornhlsloriskt folk, som före de nuvarande invånarne bebott

l^inland och företrädesvis uppehållit sig i vilda ödemarker, i jordkulor och

bergskrefvor. Med ett sådant antagande hafva de Irott, att allt, hvad i ru-

norna och sagorna förekommer om Hilsi, Hiisis julIc, huskap, slott, ålcnir-,

(inga/\, kuiialigii ai-beleii m. m. kunde få sin nalmiigasle iörklaring, hvar-

emol dock genast kunde anmärkas, att efter samma grund äfven Tuom

och Miiiia^ begge betecknande dödens gudom eller underjordens herrskare,

kunde lörklaras för fornhisloriska pei'soner, ty runorna veta förtälja älven

om deras loik, djur, arbeten m. m.

öåsom bekaut är förekommer äfven i den skandinaviska sagohislo-

rien tal om några dylika aborigines under benämningarne Jotnar, Thjas-

.sa/; Thiisfi(tr, liintlliusHdi m. I!., livarom utom andra professor Neikter

Î Upsala i sina derstädes år 1793 och följande åren i flera delar utkonnia

73
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akademiska clisputadoner de gente anliqua Troll skrilvit med onilallaude

lärdom och stor skarpsinnigliet. Mau har Irolt, all de finska ////.s/sagorna

vore ej annat än en genklang af de skandinaviska, ulltr Ivärlum, till hvil-

ken förmodan afven namnlikheten emellan Tlijasse, T/iuase och Iliiai,

likasom emellan Jote och det finska Jimtaa, g\Wii n?igon större eller mindre

anledning. Juntas förekommer nämligen i de finska rnnorna ofta i allde-

les samma bemärkelse med Hiiai och behöfver ej obetingadl anses hafva

inkommit först med kristna läran.

Den nyssnämnda förmodan lemnar jag i sitt värde och vill nu en-

dast lästa uppmärksamheten derpå, att benämningen ä/Va/, n tan allt afseende

på dess möjliga slägtskap med thjasse, thusse m. m. äfven eljest ej siar

så enstaka i den finska traditionen, som man hittills nian imdanlag ansett

den vara. Bland de senaste, som vidrört detta änme, är Castrén I sina

år 1853 utkomna Jöreläsningar i Finsk mytologi. 'I lappska mytolo-

gin, säger han s. 113, förekommer Hiisl under formen Hita, men begag-

nas enligt Lindahl och O hr i ing blott som en svordom". Redan den

omständigheten, att ordet hila eller efter min anteckning nutna hiiclii (fin-

ska mené hiitcau^, gå för fan i våld, i lappskan brnkas endast i svordo-

mar, antyder tillräckligt, att det i senare tider blifvit inföi-dt påtagligen ge-

nom lån hån finskan, hvilket ytterligare bestyrkes af dess inskränkta bruk

äfven i svordoin»fall, då Leem för den norrsklappska dialekten ej ens upp-

tagit hela ordet. Deremot förekommer i lappska mytologin allmänt ordet

seida eller seita, hvarom Castrén i sina redan nämnda föreläsningar s.

207 nämner, att det "förekommer hvarken i Finskan, eller andra besläa-

lade språk, men igenfinnes deremot i Fornnordiskan och de germaniska

språken under den föga afvikande formen Seidh eller Seulhr, som beteck-

nar ett eget slag af trolldom (J. Grimm., Deutsche Mythologie, s. 988)"
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"ökulle, rorlCar Castréu, Lapparncs Sfidu, såsom Iroligt synes, vara lå-

nadl ifian Forimordiskaii, så beteckiiar det val egenlliaeu en gudabild,

hvilken Lapparne hade af nöden vid ulöfvandet af sina trollkonster — en

bestämmelse, som gudabilderna verkligen unnu ega hos llere beslägtade

stammar."

Det hörer icke till ämnet för närvarande uppsats alt omständligare

redogöra om Lappens föreställning af seida ; så myckat må dock nämnas,

att dermed betecknades en gudomlighet under bilden af en på nå<iot sätt

ovanligare sten eller till någon menniskolikhet formadt träd äfvensom stäl-

let för sådana. Ty att benämningen betecknade äfven stället för bilderna,

ej endast bilderna sjelfva, torde man kunna antaga af Le em s förklaring,

som ly.îer: "Sieid locus a Lapponibus nonnullis tempore ignorantlse sacer

habilus et cultus, in qvo idolum adorabant et de faciendo et omittendo

consulabant, et ab eo responsum ferebant; oraculum perhibentur tempori-

bus ignorantiœ sacriliciis coluisse."

Finnarnes lörestäilning om hiisi skiljer sig förnämligast i tvänne

omständigheter från den, Lapparne fastade vid sitt «e/r/«. -Först var liiisi hos

Finnarne eu ond makt, då Lappens sdda stod i vänskapligt förhållande

till honom, och för det andra känner man ej till några hiisibilder hos

Finnarne. Om man ändock ville anse Lappens seidn, och Finnens hiifii

för ursprungligen samma väsende, så kimde det förra lätteligen förklaras

sålunda, alt då vid Finnarnes invandring Lapparne sjeifve kommo att stå

i ileudlligt förhållande till Finuarne, deras gudar och gudabilder ej heller

kunde anses vara särdeles vänskapligt sinnade mot de sistnämnda. Det

senare, eller bristen af bilder, vore likaså lätt förklarligt. Då i allmänhet

Finnarne ej ens för sina egna gudomligheter hade några bilder, huru skulle

de dä ål en heudtligt sinnad lappsk gudamakt bestå sådant. Svårligen torde
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derföre någon kunna påstS, att icke Lappavnes seif/o p3 antydd väg allt-

förväl kiuiuat förvandlas till Finnarnes /liisi.

Ännu lättare, än med dess betydelse, gar det med sjelfva ordet /liisi,

alt härleda det från lappska ordet seida. De äro verkligen ej annat än

ett och samma ord, och liafva ingen annan åtskillnad sinsemellan, än den

som äfven andra geinensamma ord i hvardera språket erhållit, hvarföre

del förefaller mig något förunderligt, all man icke förr varseblifvil delta.

Tör hvarochen, som helst litei befattat sig med finska grammatiken, är det

en välkänd sak, att stammen till ordet hiisi är hiite^ hvilken senare form

också ännu är ordets nominativus, så snart en pronominalsuffix vidfogas

(hiiteni, hiitesi o. s. v.). Såsom en lämmeligen allmän regel gäller vid

jemförelsen emellan lappskans och finskans enskilla ord, att de tvåstafviga

noniiner, hvilka i det senare språket slutas på i och i status affixus i stäl-

let för samma / halva e, antaga i lappskan a till slutvokal '). Jag skall

strax anföra en mängd gemensamma ord, hvilka sålunda (många af dem

äfven annorlunda) skilt sig i hvardera språket. Sä heta finskans esi, stäl-

let framför, i status» alflxus ete, på lappska ouda.

henki, ande henke hapgga, vuoignga

hirsi, timmerstock hirte hirsa

hirvi, elg hirve sarva

huoli, omsorg huole fuola

impi, flicka impe oabba

joki, elf joke jokka

°) Äfven eljest hafva de lappska ordcii ofia ett <?, der samma ord i finskan hafva «,

t. ex. lappBkans alche. heler i finskan i^-«, ålder,- acc'e^isä, fader; alhme, ilina,\xiXi\

harta, pirllU porte; «arrodel, lirola, svära, furbauna ; laiine, Unna, slo((; läse, lisa,

tillskott; râclile, rinta, bröst; saoek, s/fa^- /ta, skida; vakko, fiikko,\oc\<.ä; valje, vilja,

förråd; vasa'e^ viha, hal, m. m.
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veri, blod vere v;1ira

viisi, fem viite vitta

yksi, en yhte okta 1 ofla

ääiii, röst äaue jedna.

I fulUiOinlig analogi med ofvanstående skulle således det finska hiisi

(Jiiite) motsvaras af hiita (^hiittti, hiida) i lappskan, såsom ordet verkligen

i svensklappskan heter efter livad förut nämnts. Det nämndes då tillika, att

detsamma under denna form, efter all samioUkhel, först i senare tider blif-

vll öfverlördl från iinskan, ocii man käinier, att sådana i senare tider an-

tagna lånord icke undergå samma förändringar, som de hvilka språken i

en tidigare period tillegnat sig. Under en sådan tidigare perlod kimde

samma ord, som i finskan begynner med konsonanten /?, i lnp])skan gan-

ska lätt få s till begynnelse-lvoiisonant, såsom äfven föregående ordförteck-

ning vidhandengifver, der man finner finskans hirri motsvaras af lapp-

skans sarua. På samma sätt motsvaras finska orden hacniiottan skymta,

hactpa asp, haara gren, Jiactrcike grenighet, liaJkeati sprickei', heinä hö,

gräs, hiertyy nedsmutsa, liljan hvässer, slipar, liions hår, hoipp la vacklar,

huijiiu hänglar, raglar, huojiiu sviglar, huokaa suckar, hyuägoå, han han,

lie de, af lappska sali/iinf, snppe, suorre, suoi-gge, sal^idam, auoinne,

suartto, sajam, sovs, suoihbo, surja, sogjct, s'uokka, s'iega, son, sii. Och

icke endast i början, äfven inuti orden förvexlas sålunda // och ä sins-

emellan såsom redan 1 föregående ordförteckningen af lehti och /ohi på

lappska lasta, luossa, kunde ses. Tillochmed i samma språk träffar man

några ord, hvllka kunna begynna såväl med // som s, så de finska orden

liaknra el. sakara spels; haara, saura gren; halava, salava, pilträd;

hiestain, siesfain, svart vinbärsbuske; hi/poa, silpca, skära; hiuautfaa,

siuauttaa, hastigt vidröra, slå; lioikla, soikka (= soukka), smal; huippu,
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spets, suip/'o, spetsig; hylhhyä, sylkkyä, sqvalpa, skakas; hyva, sievà\ goå.

I andra tall ofvergfir h iiiuli ordet till s, t. ex, I miestà för iniehtä, i-as

eller ia/i, /a.sna, Icistä för lähenä^ lahelä (sammandr. lähnci, lahtci) af lähi.

Det vore eu li'ill sak att ur audra språk anföra liknande fall *), tneu

då de åfveu eljest torde vara tillräckligt bekanta, vill jag ej onödigtvis med

deras anförande förlänga denna u[)p.sats. Icke torde numera heller någon,

som känner till den alldeles ej ovanliga förvexlingen emellan h och s, vilja

påstå, att icke det iinska Jiiisi (iiispr. fiiite') och Ia|)i)ska siila eller siida

kunde molsvaiM hvarandi'a. Också förefinnes i lappskan ordet verkligen

luider nyssauförda form, men i bemärkelse af lappby, hem. Jag lemnar

derhän, om denna bemärkelse är den ursprungliga, eller om icke äfven

siida ursprungligen betydt detsanuna, som sedermera seida eller sieida, en

husgud eller annan gudomlighet; så betecknades ju äfven hos Romarene

med lur både luisgud och hus, iiem. Lappen kunde på samma sätt i

början hafva nyttjat ordet siida såväl för det ena som andra, tills han ge-

nom förra stafvelsens egna betoning eller vokalutvidguing begynte särskdt

utmärka guden. Men älven utan en sådan anledning till vokalutvidgning

är den Ingalunda ovanlig för lapp;-kan, såsom redan af föregående ordjem-

förelsen af oitdu, oabba, guossa, gietta, luossa, nieida, boalva, rnubba,

suorbina, duolta, vielja, vàrra, hvarocheu lätt kan finna. Skulle någon

ej åtnöja sig dermed, så kan han ytterligare jemföra t. ex. följande ord:

boass\i, på finska pohja, botten; anorna, picrim, lår; biwrreb, parenipi,

bättre; baut Lu, /;«/o, fiskdam; dicddf, leäa, lî'ûl; daa//a, lura, sh-\d; dmista,

tuhtii, han törs; fuodd^o, peta, vilddjur; gierjedet, kerjald,ùggvi', giœppn.

*) Jämför t. ex. de grekiska orden aytog, aXXoimi, alg, (tofiai, èazâ, êg^ta, f^, «ô?.

7}/«', ôlxôg, oloç, vhj, vTtîq, vaô, vizvoç, VQft^ inetl lalin.ska onlen sacer, salio, sal,

seileo, neplem, serpo, sex, siius, seini, sidcus, soiidin, säwa, super, siiù, soninu.i, sorex-
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käpy, natual; goarrad, korea, grann; guoihu, Icnski, fois; heibbci, viipjy,

han dröjer; Juu/ge, jalka, fot; loabnie, iuma, niellanriiin ; laof'ta, lahti,

vik; niaida-, initci, hvad; tniettct, iitesi, houing; muorje, marja, bîir;

niekke, ninka, nacke; rieft, rihli, riklig; riegges, rengas, ring; rieslet,

riistää, streta; riiass'a, ryssä, rysse; suatte, sota, krig; suolo, salu, ö;

viessa, vasyy, han Irollnar; vuodiia, unni, lycka; vuolla, cdi, under.

Då nu således ej ens ulvidningen af det långa i (i liiis'i) till iei

(i sieidcî) eller ei (i seidci) kan anses lägga något hinder i vagen for de-

rivationen, så tror jag mig till följd deraf och hela den föregående utred-

ningen vara fullt berättigad alt anse hiisi och seida vara i griniden ett och

s;imnia ord. Nu uppstår en annau fråga: fanns ordet till redan vid den

tiden, då Fiiuiarne och Lapjiarne ännu utgjorde ett gemensamt folk, eller

har det lorst senare uppstått, och om så vore, hos hvilketdera folket?

På dessa frågor skall jag un i korthet alfatia mitt svar.

Skulle hiisi eller seida, medan Finnarne och Lapparne ännu ut-

gjorde et/ folk, varit bekant, då skulle naturligtvis föreställningen deraf i

början ej varit så olik, den för del närvarande är, utan lika, antingen der-

med då betecknats en god eller ai/d gudamakt. Det lärer vara svårt, att

ur någon nations mytologi framvisa ett fall, der en gudomlighet, den man

lU'sprungligen föreställt sig såsom ond och fiendllig, senare skulle iiafva

fåll en bättre betydelse; mycket lättare kunde motsatsen inträlfa, såsom

man i några bestämda fall känner, alt den också verkligen inträffat. Deraf

synes det vara påtagligt, att seida hos Lapparne lU'sprungligen haft samma

betydelse, som den intill de senaste lUer bibehållit, al en blid, välvillig,

gynsamt stämd gudamakt. En sådan betydelse tyckes deremot Finujnies

hiisi aldrig hafva haft, ty några spår deraf skulle då åtminstone qvarslå,

hvilket icke är fallet Fumarnes föreställning om /liisi kan alltså ej hafva
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uppslån samticiigl luec! Lapparaes om seiilti. Da likv;'il ordet, sfisom jag

tror mig liafva fulagalagt, ar detsamma, och da den lappska betydelsen, så-

som nyss autydis, måste anses vara ursprunglig, åtminstone ej senare upp-

konuneu af en tidigare föreställning om en illasinnad gudamakt, sådan

som Finnarnes hiisi, så torde saken svårligen tillåta någon annan förkla-

ring, an den, att 1'innarne lånat sitt Jiiisi af Lapparne och af redan till-

förene nämnd anledning glfvit det en motsatt betydelse af livad det hos

Lapparne egde. Detta förklarar äfven~, hvarföre Finnarne föreställde sig

hiisi såsom vistande i vilda, ödsliga skogar, i jordkulor o. s. v., ty efter

landels eröfring af Finnarne uppehöllo sig de få öfverbl i fna Lapparne verk-

ligen på sädana stallen, och der Lapparne sjelfva vistades, der äfven de-

ras skyddsgudar. Sålunda kunde älven de olika beiiäinningarne tnetsän-

hiisi, vuoriliiisi, vesihiisi^ skogshiisi, bergshiisi, vattenhiisi m. m. få sin

aldra naturligaste förklaring af de på särskilta ställen för tilllallet kända

Lapparnes olika uppehållsorter.

Då Lappar och trollkarlar icke blott i Finnarnes ulan äfven I de

öfriga angränsande folks föreställning länge och allt till senaste lider varit

liktydiga, och Lappen just med tilllijelp af sin seida utölVade trolldoms-

konsten, så var det helt naturligt, att Skandinaverna i den egenskapen be-

nämnde honom seidnutdr^ fteidinan, seidknna, hvilka ord sedermera öf-

vergingo till allmännare betydelse af trollkarl, trollpacka. I deinia sak

ar således min tanke den, alt fornnordiskan fått sitt seidh, fteidlir, från

lappskan, och icke tvärtom, såsom Castrén pä anfördt ställe förmodar.

Och genom alt sålunda, som i det föregående skett, halva ådagalagt hiisis

rätta ursprung, tror jag mig hafva gjort en väsendllig ijensl åt de forskare

af fornhistorien, hvilka i hiisi trott sig böra uppspåra ett fornhistoriskt

folk, ett slags aborigines i landet.

74
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J. G ri m m i sin Deutsche Mythologie (Göttingen 1835) sid. 583

säger angnende scid/ir: "Wäre zu schreiben seydhr (von siodha, coqvere).

Seidhkona^ spvdhknnci, khige frau, die sich aufs sieden und kochen zau-

berkräftigen lieiluiitlel versteht." Att denna etyinologi icke kan sta tillsam-

mans med den utläggning af saken, jag nu haft äran framställa, är sjelfklart,

hvarföre jag ej annat kan än bedja den grundlärda, outtröttliga och snill-

rika forskaren hålla mig ursäktad, att jag derutinnan hyser en annan tanke.

Vill man för sc-idci hafva en annan etymologi i stället, så kunde man kan-

hända fä jemföra det med Grekernas Zevg, 9-c6ç. Med afseende endast

på den finska betydelsen af kiisi hade jag mig för jemförelsens skull till

minnes tecknat äfven det svenska ordet bjes.se och ryskans 6ihC7,, latin-

ska Of/i, tyska Iiassen, ryska ociiinwnb m. m., ord, hvilkas sammanhang

med hiisis ursprungliga bemärkelse jag numera gcrna erkämier vara all-

deles ingen.
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ifj. Jf. Jf. ##/

J_Jeii Finska Velenskaps-Societeleu, hvilkeii iiiuler den näsllidna liden, genom

borlgången af Here ocli frejdade m;in som liörl till dess krets, rönl billra

förluster, har åter under loppet af Sr 1856 seit en af sina medlemmar och

stiftare, Professoren i theoretiska och praktiska medicinen, Doctor Imma-

nuel Ilmoni, vid en visserligen nfigot framskriden, men ;innu med full

kraft begAfvad mannaålder, hastigt och oförutsedt- bortryckas af lifvets arl-

fiende, döden. Enligt antagen sed tillhör det den section, till hviiken en

hi'ldangSngen ledamot Wikuat sig, att uppa Societetens högtidsdag leuiiia e/i

minnesteckning af den aHidnés lefnadshandelser och vetenskapliga verk-

samhet. — Att jag i dag framför mången annan större förmåga uppträ-

der inför Eder, för att strö några minnesblommor på en embetsbroders graf,

har sin enkla grund deri, att den h;'idangångne och jag, först genom studier

St samma håll och sedan genom vetenskaplig verksamhet såsom Uni-

versitets-Lärare vid en och samma Facultel, stålt i närmare föriiållanden

till hvarandra, än någon annan af de få, som höra till den bortgångnes

samtid och ännu öfverlefva honom, med honom broderligt, under en

lång följd af år, delat månget både behag och obehag i lifvet och så-

ledes, med ett ord, ibland hans nu lefvande studiikararaler vid Universi-

îetet, borde bäst hafva kännt honom. —



Itiim.iüiifl 11 m o ni föddes den 29 Mars 17ü7 i Lojo Sockeiis

Nnniniis ]v;i|)ell, livaresl ladien Rrisliau llnionins var KiocUare. Stani-

fadreii helle Kasper Styf, var dragon 1 Konung Karl den XIl:les

ijenst cell b!ef eller fredslutet i Nystad Klockare i Niunitils Kapell, nied an-

laget namn 11 nio ni us, efter Karislojo llinaiti>uiii RuslhSll, livars dragon

han varit. Eller enskild undervisning i hemmet blef vår Immanuel II-

monius, i början af Sr 1811, inskrifven vid Gyirmaslimi i Borgå, under

elt förkorladt namn llmoni, leinnade denna läroanstalt i slutet af Sr 1813 och

blef Siiulent vid Kejserliga Universitetet i Abo i Februari !8!4. — Fi-

losofie Magister ar 1819 i Jimi månad begynte lian om hösteit samma år

studera medicinen och tog Mediciiie-Kandiilat examen år 1822. Of-

verreste om sommaren 1823 till Sverige, för sin praktiska utbildnings

skull, uppehöll sig der till 1824 1 Maj, då han, lieni anländ, begynte bereda

sig till JUediciitc Licenlidt- Examen, som log^ i början af Juni s. år.

1824 om höslen blef llmoni E. O. Cancelli^l i Collegiuni meillcuin och

derefter t. f. Hckn teraie dersammaslädes, under åren 1825 till I82ö.

Efter alt <u' 1825 ulgifvit och ofientligen försvarat elt Speciinen: Om Benens

Fjsiiilogi, biet han om våren 1826 befordrad till Adjunkt i Med. Faculte-

len ocii Anatomie Prosector. Samma afhandling fortsattes vidare såsom

Specimeii för Doclors grad. Aren 1828— 1830 gjorde llmoni en ut-

ländsk vetenskaplig resa genom Tyskland, Italien jemte Sicilien, Schweilz,

Frankrike, Holland, London, Danmark och Sverige. Hemkommen om

iiöslen 1830, lörestod han, ända lill följande vårtermins slut, Projessionen

i theoielinka och praktiska Medicinen, som då vid Univers! lelet var le-

dig. Om sommaren Sr 1831, då den epidemiska Koleran förslå gån-

gen härjande gick öfver en del al vårt land, Var llmoni Karantäns Öf-

verläkare i W' i borgs Län och iiö->ten derpå i halfannaii månads tid Öj-



lurlakdi-e vid Kolera Sjukliiiscl i llelsiiiglors. — 1 Olvluljer samma nr

luigtindes han i ]\°uler med Professors namn och värdighet. — Ar 1832

bestred han föreh'isnings- och exnmensskyldigheterna i Kirurgin och

Bariif'örluSfiidiiiisk(}iit>t(ui^ hvilka vetenskaper då icke hade en ordinarie .

li'iraie vid Universitetet och var derjemte ijenstförrättande Kaiuererare

vid Mcdicitud-Öfvcr.slyreLen. — Pronjovei'ades till Mediciiw Ductor sam-

ma år och iimehade dervid första hedersrnmmet. Om hösten 1833 nt-

gal' och försvarade II m o n i en akademisk afhandling: Otii det gajig-

liosa Nervsjsleinels paihulogitikit betydelse^ och ntnamndes pä grund deraf

i början at år 1834 till ProJessor i theoreliaka och prakliskci Medicinen^

hvilket embête af honom iimehades /Inda till hans död. --

Enligt de egenhändiga anteckningar Ilmoni gjort, om åtskilliga fö-

reteelser ur sitt inre och yttre lif, hynes iian vid moguare ålder icke varit

fullt belåten med sin Skol- och Gymnasii-bildning. — Den förra gjordes

planlös efter olika methoder af olika li'irare, albröts ofta lange, hvarunder

Ilmoni med en viss pranlilection sysselsatte sig med ethnografiska studier

och öfvaJe sig uti alt riia landlkarloi-; — den senare, eller Gymnasiikur-

sen, blef e) heller grundlig, af orsak att de dåvarande lärarene vid Borgå

Gymnasium, med vmdantag af Magnus Alopueus, voro slappa i sin takt.

Sås<em Student blef han införd i det p/iosjyhuri.-itifikt-cesthetiskii kotteri,

som då hade bildat sig i Abo och sysselsatte sig de par första åren fö-

reträdesvis med humanistisk läsning, hvarigenom hos honom utvecklades en

stor föl kärlek för det tragiska elementet, hvaraf upprunno åtskilliga poe-

tiska skildringar om ''''

Fcin.sinnigheten^^^ o. s. v. — allt delta, som han sjelf

yllrar sig, på bekostnad at de strängt vetenskapliga studierna, framför allt

Naturvetenskaperna, ibland hvilka Kemin nästan alls icke studerades.

Efter erhållen 'Magistergrad, då det blifvande lefnadsyrket skulle bestäm-



mas, valde 11 iinj I) i yl/e^/Zc/wc-//, f'önmledd dertill af vördnad för dess sliidlurii

och af inre drifl, nieii liUa mycket af deii korl förut till Finland auliinde Pro-

fessoren Israel Hwass«rs lefvande och snilhika föredrag.- Med en viss

afsmak för de alfvaivsaiiinia real-slndierna i medicinen, men dock med lust

för comparativl-analomiska forskningar, leddes Ilmonis hag, kanske mer

iin som bordi, pa det spéculative gebietet; han laste iÜligt naturliio-

soliska skrifter och utrustad, som han yttrade sig, med mycket phraser och

theoremer, tog han Medicine^Ccindidnt-Exaiuen med utmärkelse och be-

gynte nu sin praktiska studii-bana. Abo hade pfi den tiden ingen an-

nan praktisk bildningsanstalt för Läkare än det lilla Lane-Lasarettet.

Il mon i, liksom mången amian, sag sig dérföre föranledd alt resa öfver

hafvet till Stockholm, för alt vid der belinlliga sjukinrättningar praktiskt

studera Medicinen. Med en afgjord förkärlek för kammarstudier och en

afvoghet emot hvarje teknisk sysselsättning, inskränkte sig Irans vistelse

derstädes, faktiskt, endast till tjenstgöring p3 BarnbördshiKseL; han endast au-

sculterade på Serafnner-Lazarettet och afhörde Berzelius troget hela vintern

år 1824, utan att dock, såsom vederbordt, genomgå en kurs I experimen-

lal-kemin och den llnare Anatomin under den berömde Retzii ledning.

Blefven efter hemkoiusten Medicine-Licentiat s. å., ansåg ha^i sig icke nog

mogen att på egen iiand vårda sjuka; ty utom det att han var ovan jjer-

vid, hyste han i början en slags fruktan för sjukvård — fick dock slutli-

gen praktik i Abo —. betalte oftji dervid surt åt erfarenheten, som han

sjelf säger — och afleddes dessutom mycket derilrån genom Sekreterare

göromålen i Collegium Medicum.

llinoni hade, såsom redan förut är sagdi, år JS2G vunnit anställ-

ning vid Universitetet såsom Anatomie Prosector — Nu akademisk lärare

med egen verksamhet, önskade luai i utlandet göra sig bekant med ti^



dt'hv.irlVets vetande, hiiCviidsakligast i Aualoinin och Fysiologin, och vi-

st.ules derföre någon tid i Heidelberg, der han under den celebre Tiede-

niaiiirs ledning studerade Nerv- och hyinf-kärln Anatoiinii. De rtiikru-

akopiska föreläsningarae, Textttr-luraii, lärciii ain Evolutionen, expe-

rirnctita/n Fysiologin och Fysiologiska Kemin hörde datortiden, icke

såsom IUI, till de vanliga studierna, men idkades i alla fall då redan afven

i Heidelberg af den ulmärkle \'V agner, som då var Prosector dersta-

des. Af ovetenhet oui allt detta, s/iner 1 1 m o a i siir icke halva becagnat

denna skola, hvilken skulle öppnat Vw honom nya vyer och kanske lör

alltid llxLMat honom vid del stora forskningslfillcl. Sina comparatilt-ana-

tomiska studier skötte Hmoni mest jiå egen hand i Italiens kuststader,

hufvudsakligast Triest. Fast besluten att aldrig öfvergilVa Anatomin,o ört'
egnade han deiföre under allt detta en i förhållande liten uppmiirksamhet

at Medicinens teknik; afhörde dock Baron Dupuytren i Paris och in-

herntade m\^f>\. jysikcdisk r)iagni)stik vX èwxsnn. D:r Gundelach Möller,

hvilken i Paris studerade Kirurgi imder Dupuytren och fysikalisk

Diagnoslik 1 L;i'nuec's skola, iippå en lid, då mängden af Europas läkare

ännu ansåg denna stora lära med likgiltighet eller tvifvel.

Vid del Finska Universitetet hade emellertid en vigtig förändring

inträlFat. Professor Hwasser blef, uppå derom gjord ansökning år 1830

ulnäumd till Medicine Professor i Upsala och lemnade Finland samma år,

lill stor afsaknad lör studiikamraler och lärjungar. Hans vid vårt Uni-

versitet innehafda lärostol var således ledig. Törug-ren var ännu Pro-

fessor i Kirurgin, men åtnjöt ijeusllèdighet, emedan han föreslod Ge-

neral-Direklörs-Embetet för Medicinalverket. Urs in, 45 år gammal, var

ordinarie Professor i Anatomin och vår llmoni ägde sålunda åt delta

håll ingen utsigt till snar befordran, hvilken deremol erbjöds honom så väl



iCi-rui Medieiüeiis som Kirurgiens sida, emedan :'ilVeu Töiiigren "im-

nade år 1834, sfisom emeritus, lemna tjensteii; men allt detta under det

hårda vilkor, att studiumel af Anatomin, hvilket 1 1 m o n i med »jäl och

hjerta omhuldat, borde af honom, om icke öfverges, åtminstone utbytas emot

en annan velenskaplig verksamhet. —
Genast efter hemkomsten om hösten i 830 såg sig llmoni nödsa-

kad att afbryta sina anatomiska studier, dem han iinda hårtills nästan ute-

slutande bedrilvit. lian biel nemligen af Consistorium förordnad alt fö-

reslå lediga Professionen i Medicinen, hvilken Kirurgie Adjunkten D;r

Ka 1 m ansökt och åfven år 1831 erhöll, och nödgades ännu vidare, i anseende

till brist på lårare vid Medicinska Fakulteten, bestrida Professors Embetet

i Kirurgin och Burnjorlossningskonslen, vetenskiper, hvilkas framst;lll-

ning ur den Akademiska Katedern kostade llmoni mycken anslrånaninix

och arbete, af orsak att de egentligen icke utgjort något föremål för

hans specialstudier. Ka 1 m lefde emellertid ej långe: redan år 1833 i

Mars månad föll han ett oifer för elt hetsigt rheumatiskt lidande och Me-
dicine Professionen blef åter vakanl. På anmaning af sin Lårare och

vän Hwasser, ansökte llmoni nu denna lårostol inom Fakulteten, och

erhöll Nådig Fullmakt derpå år 1834. Genom detta steg tog llmoni
för alltid afsked ifrån sin ålsknings vetenskap Anatomin. Han kände
bittert smärtan deraf och ofta yttrade han, att endast mäktiga skäl kun-
nat förmå honom dertill. Uppå denna i)lats verkade llmoni troget och
rastlöst i 32 år, ända till sitt Irånfälle.

På Medicinens liksom på Filosofins område har, såsom bekant, den
ena skolan, det ena systemet följt på det andra, det ena utvecklat sig

ur det andra. Äfven det Finska Universitetet har ägt representanter a^f



dessa skolor, eliiiiu deras läror, i anseende till vårt liirosates läge i en alläg-

scii \rå af den bildade verldeii och för den svåra commiinicationeu med

ullaiidel, oUa koiniiiit till oss, då skolans egentliga bloinstringstid allaredan

var förbi. Sedan von Hallers Lrilabilitetslara oc\\. Cnllens Serrpiit/i'>-

logi^ liviUia hos oss inider tieii senare hälften af det 18:de selilet liade sina

anhängare, öfvergifvits, samt Wiener Skolans Huniorallheori, livars Ko-

ryfé Stol I var, bortblåst, nian alt någon synnerlig liägt deraf gått öfver

vårt land, och Medicinen, nnder det Ininiannel Kant, enden djnpsinniga-

sle läakare på sin tid, väckte Filosofins anda till en djnpare forskning,

syntes liksom död för hvarje högre lyftning, ulan att någon djup tanke be-

herrskade de hopade massorna a[ erfarenhelsrön och lärdom, skedde en

mäktig omhvälfning genom John Bro"\vn ifrån Edinburg, som grundlade

ett nytt system i Medicinen, hvilket efter hans namn kallades det Brow-

nianska. Delta nya system väckte mycken uppmärksamhet och fram-

kallade en häflig partistrid, hvilken dock dess gruudläggare icke öfverlefde,

emedan lians, genom ett mäktigt bruk af spirituösa drycker och opium

förstörda, oroliga lif, slutades dessförimian genom ett slaganfall. Tysk-

land, som alltid visat sig receptibelt för nya läror, försattes genom Brow-

nianismen i ett bacchantiskt rus; till oss kom hon aldrig I sin rena gestalt,

iuen väl fann den ur detta systern, genom en mångfalldig modiiicatiou

upi)kotnna, s. k. Incitation.s-lhenriii, talrika anhängare och lalslva profeter,

särdeles på den tid då Incitations-theoriu blef omskapad till en Elclekticism,

på basen afßroSvui anska grundsilser. Tyskland ägde likväl då redan män,

hvilkas rena tro icke tillät dem alt affalla ifrån naturen, såsom t. ex. ea

Johan Peter Frank, en lugn slorhet i Medicinen, hvars läror vid ilcu

Finska liui;skoIan värdigt tolkades af Gabriel Erik llaartman, adlad

von 11 aar l man, som ibland vårl Universilels lärare inlager eti lysande



rum. Men von Ila a it mans verksamhet togs Sr 181 1 ål ell annat hall

i anspråk: han biel ledamot af den då inrättade Regerings- ConseUlcn för

Finland och aOed 4 är derelter, den 2 Augusti 1815, L;'iiostolen i

praktiska och ihcoretlska medicinen stod nu i ett par års lid ledig. Me-

dicinska Fakulteten, som snart insåg, att Adjunkten Doctor Sundins icke

lämpade sig till ordinarie professor, hörde sig åt eller en k'irare ifrån Sve-

rige och hade den lyckan att erhålla Doclor Israël Ilwasser, ett snille

af första rangen, begåfvad med en varm kårlek till sin vetenskap och ett

hänförande föredrag, hvilket snart fängslade den för allt sannt och skönt

i lifvet öppna Ilinoni's själ i den grad, att han ej allenast hlef en an-

hängare af sin stora mästares läror, som med ridderlig tio bevarade dem i

sitt hjerta ända till sin lefnads afton, utan ock en af hans intimaste vän-

ner. Vid sitt första uppträdande såsom akademisk Lärare i Finland hylr

lade Hwasser nteshitande den gamla traditionella medicinens och således

Sydenhams, Reil's, Vogel 's och I. P. F r a n k's läror och lät sina

elever 3ludera desse författares skrifter. Men IIwassBrs rastlöst for-

skande snille, uppå hvilket oupphörligt, att jag må nyltja D:r Fiiedlän-

ders ord, "ett inspirerande högtidsskinuner föll ned från höjden", kunde

lika litet som de.n store Reil's och Here andres blifva kallt för Natur/llo-

sofins syslein, j)å en lid, då erfarenlieten i hand med spekulationen syntes

leda till ett storl mal i Medicinen, som jidjlande tillegnade sig den

nya skolans grundsatser. Och huru kunde väl en iikgillighet för allt detta

ens blifva möjlig, då liden, uied allt livad hon ägcic .'tort och skönt i ve-

tenskap och konst, kom den nya -skolan till hjelp. Marcus, en af de

förste som tillämpade Nalurfdosofin . på Medicinen, Troxler, Rieser,

Freviranns med Here, voro författare, hvilKas skrifter nu lästes. Il-

proni, i hvars själ det spekulativa elementet redan fönit slagit djupa röt-



ter, omhuldade med forlarlek dessa nya l/iior och han biel de idealisliska

åsigterna i frågan om lilvels, helsans och sjukdomens theori, siu lefiiad ige-

nom trogen. Jag sriger iheori, ly Naturfilosofin ulöfvade, såsom kandt

ar, pä Ingen del af det medicinska velandet elt så slort inliylande, som

pä Fysiologin och den theoretiskti Mecticincn , hvilka snillrike ninn på

denna grund bearbetade. Med hîlnseende till den praktiska läkareveten-

skapen deremot visade sig Naturlilosofm alltid som svagast och man kan

med skäl påstå, att hon endast skenbart inverkade derpa, dels derfftre, att

man alltför brådstörtadt och villkorligt använde dess läror till att förklara

det faktiska, dels ock af *käl, att de s. k. empiriska vetenskapernas inne-

håll ej så Ititl lät förklara sig iirån en aprioristisk-transcendental stånd-

punkt. Anhängarene af den Natiufilcsofiska skolan hiefvo derföre i den

praktiska delen af Medicinen eklektiker. För Natmvetenskaperna i all-

mänhet, men i synnerhet läran om den Organiska Naturen, bar deremot

denna skola de rikaste frukter och det är dess skapande kraft som gif-

vit åt evolutions-läran och den comparativa Anatomin, om icke upp-

hofvet, åtminstone den egentliga betydelsen, och ordnat samt lifvat special-

kunskapernas massor. De gamla systemernas Nalurkropparne emellan ut-

stakade gränsor hafva försvunnit och öfvergången ifrån den ena gruppen

till den andra blifvit tydlig och klår. Föreställningen om en , successivt

ifrån ett lägre till ett högre framskridande , utveckling af organismen,

blef derföre ock nu laggd till grund för ett palhologiskt system och re-

dan Schell ing sjelf ansåg, att sjukdomarnes släglen, betraktade så-

som ideella organismer, borde kunna construeras med samma bestämdhet,

som genera hos de reella organismerna och fullkomligen correspondera hvaran-

dra. Denna lära utfördes sedan vidare af läkare, som tillhörde den s. k.

2
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Schellingska skolan, i tv3 rigliiingar, af hvilUa vår Ilmorii adopterade

den af Stark och T ahn bearbetade asigten, som betraktar sjiikdomarnc

icke såsom brist på helsa, eller såsom ett tillstånd, utan såsom en organisk

process, eller såsom lägre organiska väsenden, hvilka parasitiskt lefva hos den

organism der sjukdom uppstår, och dernr söker förklara sjukdomens fö-

reteelser. Här ha vi nu grundpelarena för det Bioloqintl-Onlo/uq^uska

system, hvars sista representant vid det Finska Universitetet 11 mon i var

och för hvilket han troget kämpade, ofta med uppoffring af sitt inre lugn,

ända till sin lefnads afton.

En ny tid randades emediertid, som, i «ordets strängaste bemär-

kelse, väl. bröt stafven öfver den Biologiska (Naturfilosofiska) skolan, ehuru

det i alla fall ej torde kimna nekas, att den ifrån Naturfilosofin utgångna

impulsen mer eller mindre lefvande ännu inverkar. Medicinen har för-

satt sig i ett harmoniskt förhållande till naturvetenskaperna. — Den all-

männa Anatomin, odlad med rastlös ifver, har intiädt verksam i llfvct —
den comparativa blifvit en inflytelserik och betydelsefull lära — den pa-

thologiska en rik källa till vinst för Fysiologin och praktiska Medi-

cinen — Fy>iologin, Evolutions- och Textui-Läran, med lillhjelp af

mikroskopet, den kemiska analysen och expérimenter, kommit till vigtiga

upptäckter — Sjukdomsläran genom den Fysikaliska undersökningen er-

hållit en säkerhet och vunnit en noggrann kännedom om det lokalt fixe-

rade i sjukdomarnes former — Therapien värdigt ställd i bredd med de

öfriga Medicinska disciplinerna, i synnerhet Fysiologin. För Ilmoni, som

var bildad i en annan vetenskapens skola, och på sina äldre dagar hade

svårt att blifva apostat, voro de nya lärorne, som tidens materialistiska

sträfvanden, i motsats till hans idealistiska åsigter, bragt i dagen, icke be-

hagliga. Han kallade dem derföre i böijan, med en viss reservation.



II

"Nutidens Knoppar.'" Men alt pa giiiml (lilraf päslu, att Ilmoiii var

helt och hållet refractär, stationär och i allt frainmal, vore alt göra hans

minne en orättvisa. Han högaktade till ulla delar tidens sträfvanden, be-

gagnade mikroskopet till pathoiogiska undersökningar, satte ett nteslu-

tande värde på Pathoiogiska Anatomin, sökle alt komma i besittning af

den Fysikaliska undersökningen, så mycket han det förmådde, såsom i det

närmaste autodidakt, hyllade med prédilection den Historiska patholo-

gin o. s. v. Det är i allmänhet icke su lätt alt på gamla dagar, som

man säger, afsäga sig sina fäders tro, liksom det för en gammal man

icke alllid blir möjligt, alt i fullt mått assimilera nya läroi'. —- Säkert är

dock, all Ilmoni, om han, ulöfver sin Kliniska verksamhet;, skulle i en

vidsträcktare krets vid sjukbädden blickat in uti Naturens stora bok, eller,

med andra ord, i större skala utöfvat Läkarekonsten, han imdergått en

större omvändelse, som mången annan, tvungen eller otvungen, fåll lof

all göra. — Ty, säger Hwasser, "den vishetens blomma som växer

vid dödens port, kan icke igenfinnas och upphemlas af någon amian, än

den, som (ör lifvets och helsans räddning kärleksfullt och ihärdigt käm-

par med förgängelsens, sjukdomens och eländets fruktansvärda magier."

Ilmoni var en rikt begålvad nalur, en känslans man i ordets

luiia betydelse — välvillig, vänfast och menniskoälskande — alltid varm

för det sköna och höga — det, efter hans öfvertygel-.e, sanna och rätta

i lifvel. — Redan ifrån yngre åren hade lian ett retligt sinnelag; men

detta ökades ännu mer efter en svår och långvarig bröstsjukdom, under

åren 1836 och 1837, hvilkén, som han sjelf uttrycker sig, "Jiir nlllid brut

hans förut godci, kropp&liga ludna ucli Jursvagade hans arbetsfdrinåga^'.

Han ägde, oakladt vissa kanligheter i lynnet, en oföislälld välvilja för den
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studerande iiugdomeii ocli lat akliig någon gå oliulpen ifrån sig, som an-

lltatle hononj om bisland. Med krisllig broderskärlek omfattade han sina

mednicniiiskor ocli var lijelpsam emot alla, utan anspråk på erkänsla. I

allmänna umgänget var han mestadels alltid upprymd och glad, höll tal,

improviserade, sjöng och roade sin omgifning med mimiska föreställningar,

af företrädesvis komiskt innehåll, i hvilka han var mästare. Han kunde,

såsom en af hans vänner nyligen ganska naivt yttrade sig, ''«/• grafvante

franikalht afdöda, kända originaler, hvilka lefvande gingo i /lor/oiii igeri".

Det mimiska elemenlet hade öfverhufvud så incorporerats med hans varelse,

att man af hans ansigtsuttryck icke sällan kunde dömma, hvad som för-

siggick 1 hans inre. Skön konst i allmänhet och dess idkare ondiuldade

Ilmoni med värma, men i synnerhet var musiken hans älsklingsbarn. God

make och far var han alllid äl.skad af sin familjekrets. Sina publika före-

läsningar vårdade han, liksom llvasser, mycket noggrannt, och nedskref

i början hvar och en af dem. Under de senare åren af sin lefnad höll

han dock s. k. fria föredrag, hvilka, genom hans kända talareförmåga, er-

liöllo elt sammanhang, en afrundning och en' genialitet, som gjorde dem

för auditoriet intressanta, äfven då de, som ofta hände, uttalades i svul-

stiga ordalag.

Ilmoni ingick år 1833 sitt första äktenskap lued Prosten Lilje-

strands dolter Sophia Charlotta, och detla välsignades med 4 barn,

sönerne Hugo Immanuel, Axel Hjalmar, Torsten Oswald och

doltren Sophia Alfhild. Efter 16 års lycklig sammaidefnad med denna

sin maka, blef han vid 57 års ålder , olycklig nog alt förlora henne och

gifte sig för andra gången med Maria Crohns, dotter till Kontrakts-

Prosten D:r E. A. Crohns, Denna hans senare maka öfverlefvcr honom,

jemte eu dotter Irene Maria.
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Il m on Is vetenskapliga förljenslcr blelvo tid efter annan belönade

med vederiiiälen af Monarkens Nåd: år 1840 blef lian riddare af S:t Wla-

dimirs Ordens fjerde och år 1854 af S:t Anna; Ordens 2:dra klass, livil-

ken sistnämnda Orden, samma dag hans lik beledsagades till grafven, pryd-

des med Kejserlig Krona.

Det Finska Läkdre-Siilliikapel som i den h'idangangne Wlknade en

af sina stiftare, /Igde i honom en alltid verksam medlem, som med värma

omfattade dess stWifvanden ända till sin död. llmoni ver ock en a( Piri.skn

yeleiiskiips-Socielens stiftare och var dess ordförande ifr.ln den 2Ü April

1848 till samma tid 1849.

i8L'2 blef han ledamot af Sullsknpel pro Flora &c Faiiiia Fciinica.

1828 af Finnka Hushållnin<^s-Sallskapet.

1832 af Svenska Lakare-Sällskapel i Stockholm.

183,') af Bibel- Sällskapet i Helsingfors.

1843 af Fornforskare-Siillskapel i Köpenhamn.

1844 af Fornskrift-Sallskapet i Stockholm.

s. år af Vetenskaps- Societeten i Upsala.

1845 af Läkare-Föreningen i Hambnrg.

1846 af Medicinska Föreningen i Berlin.

1848 af Norrska Läkare-Föreningen 1 Christiania.

1854 af Ryska Läkare-Sällskapet i Pelersbnrg.

1855 af Bacliska Läkare- Sällskapet.

1856 af Kejserliga Leopoldinsk-Carolinska Naturforskare-Aka-

demien i Breslau.

Utom flere uppsatser i Finska Läkai-e-Sällskapets Handlingar, hvil-

kas utgifvande begynles år 1841, samt Akademiska Theser och Disputationer,

äfvensom särskilta vetenskapliga föredrag i Vetenskaps-Societeten, af Natur-
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vetenskapligt och Medicinskt innehåll, liar llmoni ulgilvil tva slörie ar-

beten. Del ena: Jiidr<tg till Nordens .sjiiL-doms liinloria 3 delar; den fjerde

delen, som skulle omfatta förra hälften af 19:de seklet, hann llmoni knappt

påbörja, lörrän döden gjorde slut på hans sträfvanden. Det andra, ^///«/«-67«

Clinicå, hvaraf två fascikler endast utgått.

Ar 1854 blef llmoni satt i tillfälle att för andra gången, med

publikt understöd, göra en utländsk resa. Han vistades ifrån hösten 1854

till våren 1855 i Stockholm, för att i dervarande arkiver samla sig mate-

rialler till sill nyssnämnda Historiska arbete, reste ifrån Stockholm till Dan-

mark och Preussen, och återkom öfver Sverige på hösten samma år, efter

i det närmaste ett års frånvaro. Han ämnade under innevarande år skilja

sig vid sin olfentliga verksamhet, såsom Universitetslärare, och draga sig

tillbaka inom sina studiers och betraktelsers ensliga hem, 1 Kangasala Soc-

ken, hvarest han för några år sedan tillhandlat sig ett trefligt landtställe.

Men Försynen hade annorlunda beslutit! Efter hemkomsten trädde llmoni

i sin förra verksamhet och van vid den grundton, som genomtränger sor-

gens och smärtans klagoljud, kämpade han, med menniskokärlekens hela

magi, ännu 1 April 1856 rastlöst emot Typhus-ï^hern, som då herrskade

här på orten och sände en större mängd sjuka till Kliniska Institutet; men

anoreps sjelf deraf, i en ålder då mennlskau sällan går segrande ur stri-

den och alled efter några dagars sjukdom, 59 år och 16 dagar gammal.

Fosterlandet har i honom förlorat en värdig son, familjen en god

make och fader, vetenskapen en ifrig dyrkare, konsten en vän och varm

förespråkare. Frid ölver hans stoft!
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