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Naadigste Konge!

Wm den Kongelige Huld og Naade, hvormed Deres Maje-

stet som Konge har omfattet og antaget Dem det Lappiske

Folk og Sprog, vidne, blandt andet, navnligen og i Særde-

leshed Deres Majestæts naadigste Resolutioner al* 27 Juli

1850, 1 Marts 1856, 25 October 1857 og 11 September

1859.

Under Deres Majestæts Regjering er, foruden tiere

Skrifter, ogsaa den Hellige Skrift. — det Nye Testamente —
for forste Gang blevet trykt og udgivet i Folkets eget Sprog.

Varmt og levende har Deres Majestæt som Menneske

interesseret Dem for og antaget Dem det Lappiske Folk,

dets christelige Undervisning og Dannelse.



Deres Majestæt har naadigst tilladt

TaknemmeUghed

at sætte Deres Majestæts Navn paa denne Bog.

Med Ærbodighed og dyb ÆrelYygt, med glade og tak-

nemineUge Folelser, Onsker og Forbonner vil Deres Maje-

stæts Navn, vil Kong CARL JOHANS Navn, indtil sildigste

Slægter blive erindret iblandt Folket i det hoie Nord.



Forord.

Irlærkeligt og ærværdigt ved dets Ælde, mærkeligt ved dets

egen, af andre Sprog aldeles uafhængige, Selvstændighed, mærke-

ligt formedelst dets historiske Værd og Betydning vil det Lappiske

Sprog, eller som Folket selv kalder det : det Samiske Sprog i Norsk

Finmarken, eftersom det bliver mere og mere bekjendt, ogsaa ef-

terhaanden komme til at anvises en hoiere og hbiere Plads iblandt

Sptogenes Rækker.

Uforvandsket og uforandret jom de Fjelde fra hvilke det lyder,

og som den Natur, der omgiver disse Fjelde, har Sproget i en

hbist mærkværdig Grad. imodstaaet saavel Tiden og dens Omskift-

ninger og Odelæggelser, som Indvirkningen af de det omgivende

Sprog. Kastet tilbage paa sig selv, indslattet i sig selv, fremmed

for og udelagtig i Aarhundreders Udvikling og Fremskridt, har

Folket og Sproget i Aarhundreder været, og maattet være, sig selv

nok; som en nodvendig Folge heraf mangler vistnok Sproget Ud-

tryk for Aarhundreders Konster og Videnskaber, rigt er det imid-

lertid i det theologiske Gebet og i sig selv. Intet Sprog er mere

skikket til at modtage og tilegne sig den Hellige Skriftes Ord.

Sproget udmærker sig ved en stræng Conseqvents, ved et strængt

vedligeholdt og igjennemfort System, ved dets indre organiske Liv,

ved den organiske Sammenhæng og Forbindelse, der finder Sted,

saavel mellem Bogstaverne i dets Alphabet, som imellem hver enkelt

Del af Sproglæren; ikke mindre udmærker sig Sproget ved dets



overordentlige Rigdom paa Afledninger, ved dets Bbielighed og

Lethed i at kunne udtrykke endog de fineste Skatteringer og

Overgange i Fblelser og Begreber; det er tillige i hoi Grad mod-

tageligt for en hoiere Udvikling.

I Sproget lever og bevæger sig, aander og udtaler sig en

Aand, betydningsfuldt og paa en mcerkværdig og forunderlig Maade

tiltalende hver den, som kan og som vil lytte til Sprogaandens Tale,

til dens sagte Hvisken; en Aand fuld af Hoihed, Dybde og Fblelse,

fuld af Værdighed og Alvor, blid, venlig, indsmigrende, bedende,

ofte ogsaa sukkende, sukkende i Erkjendelsen og Folelsen af hvad

Folket og Sproget engang vare, og hvad samme nu ere. En reli-

gieus, og tillige en religieus-poetisk Tone gaar igjennem hele Spro-

get, der ofte og gjeme forlader del Jordiske, hævende sig op til

Himlens og Jordens, til Menneskenes og Sprogenes almægtige Ska-

ber og Gud.

Barnets Barnlighed, Mandens {Nomadens) dybere Alvor, Orien-

tens Billedsprog findes her forenede saavel i Sproget, som hos

Folket, isærdeleshed hos Nomaden.

Vidnesbyrd og Minder om en bedre Fortids lykkelige Dage

findes overalt i Sproget.

Disse Moster, der saaledes lyde ned til os fra Finmarkens

Fjelde, og den Aand, der udtaler sig i samme, erindrer om det

gamle Testamentes, vel ikke allerældste og alle/tidligste', saa dog

om sammes ældre og tidligere Oldsagn, erindrer om de Mennesker,

som da levede, om de Sprog, som da bleve talede og sotn da opstode.

Om Sprogets historiske Værd vidner Professor Rask i det af

ham redigerede Litteraturblad No. 3, gde April 18-28. . . "Det

er et urgammelt og saare mærkeligt Hovedsprog for en stor Del

af Jordkloden, for Nordasien og det nordøstlige Europa, ja maaske



i fjerne Hedenold for vort eget Fædreland og andre endog syd-

vestligere Lande. Finske og lappiske Folkefærd have nemlig sand-

synligen udgjort Grundbefolkningen i den storste Del of Europa,

for Kelternes, Goternes og Slavernes Indvandringer i disse Lande.

Af alle finniske Sprog er der neppe noget, der i en hoiere Grad

har vedligeholdt sig i sin oprindelige Renhed, ja det Norsk-lappiske

Sprog er sandsynligen det ældste og oprindeligste af alle finniske

Sprogarter. Til Udviklingen, til en historisk Fremstilling af euro-

pæiske Nationers Slægtksab og Oprindelsey endog til fjerne og med

de europæiske Folk og Sprog ikkuns lidet heslægtede Folkeslægters

og Sprogs Forklaring er det Norsk-lappiske aldeles uundværligt."

"Fremstillingen af det lappiske Sprog vil overraske ikke blot det

lappiske Sprogs Velyndere, men ogsaa den lærde Verden i Almin-

delighed" tilfoier Professor Bask i Aaret f 832.

At af alle finniske Sprog, der neppe er noget, som i en hoiere

Grad har vedligeholdt sig i sin oprindelige Renhed, at det Norsk-

lappiske sandsynligen er den ældste og oprindeligste af alle finni-

ske Sprogarter er en Sandhed, Erfaringen og Fremstillingen af

Sproget alt mere og mere bekræfter.

Den anden Del af Sproglæren, der indeholder Orddannelses-

Læren og Syntaxen, vil ikke udkomme forend efter Undertegnedes

tredie Tilbagekomst fra Finmarken, altsaa ikke forend i Lobet af

Aaret i845, og vil da den anden Del udkomme i Forening med et

nyt Oplag af forste Del. I dette andet Oplag ville, foruden de

Rettelser og Tillæg, et fortsat Studium af Sproget giver Anledning

til, ogsaa adskillige Forkortelser blive foretagne, da de Aarsager,

hvorfor en stotre Vidtloftighed ved det forste Oplag har været

tilraadelig, da ere ophorte.



Omendskjont Tabellen over de af Ordet cuovg afledede Ord

ti/horer Orddannelses-Læren, altsaa anden Bel, og omendskjont

denne Tabel heller ikke er ledsaget med nogen fuldstændig Tiorsk

Oversættelse, er den dog desuagtet ved/oiet fiirste Del, da den,

saalcdes som den er, dog altid giver ei) Ide om Sprogets Bygning.

Christiania den 12 Juli 1840.

Stockfleth.



II.

Anden A f d e 1 i n g.

Formlæren.

Forklaring over enkelte Ord.

(Etymologia, Ordgranskning.)

Almindelig Oversigt over Ordene.

§.1.

Alle Ord dele sig i tre Hovedklasser: I. Nomina; II. Verba;

III. Particulæ.

§2.
Nomen udtrykker enten virkelige Gjenstande, eller Gjenstandes

Egenskaber, hvad enten disse tænkes i Gjenstandene selv, eller for

sig selv alene.

Nomen er to Slags: nomen snbstantivum og nomen adjectivum.

Nomen substantivum. Dette betegner: Enten virkelige, selv-

stændige Personer eller Ting, som: Anda, Anders, olmus, Menne-

ske, doaivvo, Haab; eller Personers eller Tings Egenskaber, betragtede

for sig selv alene, eller som selvstændige, f. Ex. oappa, Lærdom,

ællem, Liv.

Til Substantiverne horer Pronomen substantivum, som bruges

istedet for et Substantiv, som: man, jeg, dån, du, sån, han, rauttom,

nogen, gutte, som, o. s. v.

Nomen adjectivum. Dette betegner ligeledes Egenskaber, men

kuns forsaavidt man tænker sig dem hos en Gjenstand, og tilkjen-

degiver saaledes en Egenskab ved Substantivet, som: oapavas, lærd,

buorre, god, ælle, levende.

Til Adjektiverne horer ogsaa: Pronomen adjectivum, der bruges

som nomen adjectivum, som: muo, min, du, din, su, hans, hendes,

dets, min, vor, din, Eders, sin, deres, samt Participium, som i Form

af et Adjektiv udtrykker et Verbums Begreb, som: jabmeme, doen-

de, jabmam, dod.



2 Formlæren,

§• 3.

Verbum udtrykker en Handling eller Tilstand, noget som sker,

skede eller skal ske.

Med Hensyn til Betydningen er Verbum tre Slags :

1. Activum, som tilkjendegiver at man udovcr en Handling,

hvorved man paavirker nogen, som: oapatam jeg underviser, lågain

jeg læser, ravvim jeg formaner;

2. Passivum, som tilkjendegiver en Fornemmelse af fremmed,

af en Andens, Indvirkning, eller at noget vederfares ved Paavirkning

af en Anden, som: oapatuvum, jeg undervises;

3. Neutrum, som betegner, at man befmder sig i en vis Til-

stand, eller besidder en vis Egenskab, eller udover en Handling, men

uden at man ved denne Handling paavirker Nogen, som: ælam, jeg

lever, vaibam, jeg trøttes, jabmam, jeg doer, matkasam, jeg reiser.

Particulæ, Partikler, kunne, som i andre Sprog, henfores til

fire Klasser:

1. Adverbium, Tillægsord;

2. Pra'positio, Forboldsord;

3. Conjunctio, Bindeord;

4. Interjectio, Udraabsord.

§• 5.

Adverbium, dette sættes til Verber og Adjektiver, og tikjende-

giver en Omstændigbed, en nærmere Bestemmelse ved den Hand-

ling, Tilstand eller Egenskab, som Verbet eller Adjektivet udsiger,

Adverbiet betegner saaledcs en Bcskaflenhed ved et Adjektiv, og en

Omstændigbed ved et Verbum, som : vuoig mænodet, handle ret,

gukka oaddet, sove længe, sagga visal, meget flittig.

Præpositio, Forboldsord, bestemmer et Nomens Forhold til et

andet Nomen eller til et Verbum, angiver Forholdet iraellem Gjcn-

stande, eller imellem en Tilstand eller Handling og en Gjenstand,

som: ussko ibmcl ala, Troen paa Gud, du lut vuolgam, jeg gaaer

bort fra dig.

Conjunctio, Forbindelsesord, forbinder enkelte Ord, eller hele

Sætninger, som: albme ja ædnam, Himmel og Jord; euorvoi, mutto

ace i gullam, han raabtc, men Faderen horte (se. ham eller det) ikke.

Interjectio er et Udraab, som tilkjendegiver Folelscr, som: voi!

ln- ! h, r i !



Almindclige Bemærkninger. 5

§. 0.

Nomina og Verba kunne flekteres, bojes, d. e. deres sidste,

næstsidste og tredie Stavelser ifra Enden af kunne forandres. Sub-

stantiver, Adjektiver og Participier blive deklinerede, et Verbum bli-

ver konjugeret. Alle Partikler derimod ere uforanderlige, kunne

folgeligen hverken deklineres eller konjugeres.

§•7.

Disse forskjellige Ord ere:

1. Enten Stamord, primitivt, som ikke komme af noget andet

Ord, som: aoce, Fader, buorre, god; eller Afledsord, derivata, som

komme af et andet Ord, som: aalaš, faderlig, buorrevuot, Godhed.

2. Enten enkelte Ord, simplicia, som beståa af et eneste Ord, som

ovennævnte; eller sammensatte Ord, composita, som ere sammen-

satte af flere Ord, som: buristsivnedet, velsigne, bagjelgæccat, overse.

Forste Kapitel.
§• 1.

Nomen substantivum.

Et Substantivum er Benævnelsen paa en Gjenstand, hvor man

i Norsk kan sætte foran, eller i Enden tilfoje Artikelen en, et; gom:

ålmaj, en Mand, eller Manden, jakke, et Aar, eller Aaret.

Tjener denne Benævnelse til at adskille en enkelt Gjenstand

fra alle andre til samme Klasse henhorende Gjenstande, saa kaldes

den et Nomen proprium. Nomen proprium betegner folgeligen en

enkelt Person eller Ting saaledes, at det, hver Gang det naevnes,

kun opvækker Tanken om en eneste. Saadanne Nomina propria

ere alle Menneskers Navne, Landes, Steders, Stæders, Bjerges,

Floders Navne o. s. v. f. Ex. Anda, Bigga, Kautokæinno. Men til-

kommer Benævnelsen en Gjenstand, kun forsaavidt den henhorer til

en vis Klasse, og er altsaa fælles for alle de til denne Klasse hen-

horende Gjenstande, saa kaldes den et Nomen appellativum. Ap-

pellativet er altsaa en Benævnelse, som er tilfælles for alle Gjen-

stande af samme Slags, f. Ex. suolo, O, er en for alle Oer fælles

Benævnelse, men Vargak, Vardo, er en ejendommelig Benævnelse

for en enkelt O, og som tjener til at adskille denne O fra alle

andre Oer. Dette sidste er altsaa et Nomen proprium, hint et

appellativum.

Kollektiver, nomina collectiva, ere saadanne Appellativer, som

1*



4 Formlæren. 1. Kap.

under Form af Enhed, betegne flere ensartede Enheder, som:

acdnagvuotta, Mængde, coagganæbme, Forsamling, bæssadak, et Dusin.

Substantiva abstracta ere saadanne Substantiver, som blot ud-

trykke enkelte Egenskaber, forestillcde som selvstændige, det er:

uden at tænkes hos nogen vis Person eller Ting. Abstraktet be-

tegner saaledes en Beskaffenhed, Tilstand eller Handling, som en

for sig selv bestaaende Gjenstand, som: jierbmaivuot, Klogskab,

buorrevuot, Godhed.

§•2.

Da Sproget aldeles ikke adskiller Kjbn, Genus, undtagen for

saavidt som de naturlige Kjon tilkjendegives ved særskilte Ord, og

Sproget heller ikke adskiller den bestemte og ubestemte Form, Ar-

tikkel, saa bliver der ved et Nomen substantivum kuns tre Ting at

lægge Mærke til: 1. Nummerus, Tallet;

2. Casus, Forholdsformerne
;

3. Declinatio, Boiningen.

§3.
Numerus, Tallet, er ved nomen substantivum dobbelt: Singula-

ris, Entallet, naar Talen ikkuns er om en Gjenstand, som: matatæ-

gje, Lærer, girje, Bog; Pluralis, Flertal, naar Talen er om to og

flere, som: matatægjek, Lærere, girjek, Boger.

§•4.

Casus, Forholdsformerne, udtrykkes 6aavel ved Vokal- som

Konsonant-Forandringer i Ordenes tiende sidste Stavelser, f. Ex.

suolo, Oen, sullu, Oens, sulluidi, til, paa Oerne; gietta, Ilaandcn,

gieda, Haandens, gitti, i Haanden ; acce, Faderen, ace, Faderens, acin,

med Faderen, o. s. v.

Disse forskjellige Forholdsformer, casus, ere for et Nomen sub-

stantivum otte: 1. Nominativ; 2. Genitiv; 3. Infinitiv; 4. Allativ;

5. Factiv; 6. Locativ; 7. Comitativ; 8. Caritiv.

§•5.

Substantiv erne ende sig i Nominativ, Roden, enten paa en Vo-

kal, og kaldes da aabne, eller de ende sig paa en Konsonant, og

kaldes da lukkede. Efter disse Rodens tvende forskjellige Endelser

rette sig Reglerne for Substantivernes Bbining; Deklinationernes

Antal bliver fdlgeligen tvende; af disse indeholder deu forste de

aabne, den anden de lukkede Substantiver.
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§. <5.

Substantivertes Boining, declinatio, tilkjendegiver sig, som alle-

rede beraærket (§. 4.) ikke alene ved den Forandring Vokalerne og

Konsonanterne undcrgaa i Ordenes sidste Stavelse, men Boiningen

udstrækker sin Indflydelse endog til tre Stavelser, saa at samtlige

disse Stavelsers Vokaler og Konsonanter ere Forandringer under-

kastede, hvilke Forandringer dog rette sig efter de for Bogstaver-

nes Forandringer og Overgange i forste Afdeling anforte Love.

Konsonanterne, som ved Ordenes Botning ere disse Forandringer

underkastede, ere de saakaldede Kjende-Konsonanter, om hvilke

ligeledes allerede er talt i forste Afdeling, og hvortil henvises.

§. 7.

De Forandringer Kjende-Konsonanterne undergaa ved Deklineriu-

gen ere enten Forstærkelser eller Forsvagelser. Forstærkelsen sker

paa trende Maader:

1. ved en simpel Fordobling, som: boaco, Rensdyr, pluralis: båccuk;

2. ved Tilfojelsen af en anden Konsonant, som: olmu§, Menneske,

pluralis: olbmuk;

3. ved Overgangen til en haardere Konsonant, som: hævo§, Hest,

pluralis : heppusak.

Forsvagelsen sker paa tvende Maader:

1. derved at Fordoblingen bortfalder, som: laibbe, Brod, pluralis : laibek;

2. ved Overgangen til en blodere Konsonant, som: dappe, Skik, plu-

ralis : davek.

§•8.

Disse Kjende-Konsonanternes Forandringer og Overgange ere

imidlertid ikke nbdvendige Betingelser for Deklineringen, da Kjende-

Konsonanterne under samme ogsaa kunne blive aldeles uforandrede,

hvilket er Tilfældet med Ord af anden Deklination.

Forandringer i Ordenes sidste Stavelse ere heller ikke nbdven-

dige Betingelser for Deklineringen; i flere Forholdsformer forbliver

sidste Stavelse i mange Ord i Singularis, navnligen i alle dem af

anden Deklination, aldeles uforandret. Meget ofte er det ikkuns

naestsidste Stavelse, der ved Deklineringen bojes eller forandres.

§•0.

I forste Deklination:

1. forenkles og forsvages Rodens dobbelte og haarde Kjende-Kon-

sonanter;
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2. fordobles og forstærkes Rodens enkelte og blode Kjende-Konso-

nanter;

3. forblive Kodens Kjende-Konsonanter uforandrede.

§. 1«

I anden Deklination:

1. fordobles og forstærkes Rodens enkelte og blode Kjende-Konsonanter
;

2. forblive Rodens Kjende-Konsonanter uforandrede,

§• Il-

Forste Deklination.

1.

Rodens dobbelte og haarde Kjende-Konsonanter forenkles og

forsvages paa folgende Maade:



1. Kap





1. Kap. Substantiver. 9

§• W-

Da det lappiske Deklinations System er saa^ aldeles forskjelligt

og afvigende ifra det latinske og norske, saa anses det nodvendigt

her at forudskikke en kort forelobig Oversigt over samme. Den

fuldstændige Udvikling tilhbrer iovrigt Syntaxen.

§• 15.

1. Noininativus; uden just at være nogen udelukkende Forholds-

form for Subjektet, saa benyttes dog det lappiske Nominativ

til ogsaa at betegne Subjektet, og svarer saaledes til Lati-

nernes Nominativ,

2. Genitivus svarer i Almindelighed til Latinernes Genitiv.

3. Infinitivus; nogen særskildt Forholdsform, der ikkuns bru-

ges til at betegne Objektet, har Sproget ikke, da casus infi-

nitivus, der benyttes som Objekts casus, undertiden ogsaa til—

lige benyttes som Subjekts casus; den er kaldet Infinitivus,

fordi den egentligen betegner en ubestemt Qvantitet, Mængde,

en Egenskab, o. s. v.

4. Allativus, (motus ad locum), bruges ved Spbrgsmaale som:

hvor? hvorhen? hvori? hvorpaa? o. s. v.; den benyttes tillige

til at betegne Latinernes Dativ.

5. Factivus bruges naar man gjores, bliver til noget, er som noget,

holdes, anses for noget o. s. v. f. Ex. jeg anser ham for uskyldig,

lågam su vigetæbnien ; den er en Beskrivelses Forholdsform

og bruges meget hyppigen, saaledes ogsaa ved Tidsbestemmel-

ser, hvor vi i Norsk bruge Præpositionen i, som: i Mbrket,

sævdnjaden, og ved mange flere Tilfælde.

6. Locativus, (qvies in loco og motus a loco), bruges ved Sporgs-

maale som: hvor? hvori? hvorpaa? hvorfra? hvorfor? o. s. v.,

svarer saaledes i mange Tilfælde til Latinernes Ablativus.

7. Comitativus tilkjendegiver en Ledsagning, en Forbindelse med,

er tillige Midlets, og Redskabets casus, (casus instrumentalis),

bruges ved Spbrgsmaale som: med hvem? med hvad? med

hvormange? o. s. v. f. Ex. acin båttim, jeg kom med, var i Folge

med Faderen; avsoin cuppim, jeghuggede med enOxe, brugte en

Oxe til at hugge med.

8. Caritivus udtrykker aldeles det Modsatte af næstforangaaende,

f. Ex. ace-taga båttim, jeg kom uden Faderen, uden at have
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Faderen med; av5o-taga uppira, uden, foruden Oxe, «den at

have Oxe huggede jeg.

I Singularis udtrykkes Comitativ casus vel Endelsen -in, i

Pluralis derimod ved Tilfojelsen af -guim og Ordet sat i Genitiv;

Caritiv udtrykkes i begge Tal ved Tilfojelsen af -tåga (ogsaa -tak og

-ta) og Ordet sat i Genitiv. I ældre Tider have formodentligen Comi-

tativ- og Caritiv-Endelserne været virkelige Casus, det vil sige, været

uadskillelige og integrerende Dele eller Endelser af Ordet, noget som

-guim og -tåga ikke ere; thi naar Pronomen suffixum kommer til,

gaa træder dette imellem Ordet og anforte Endelser. At begge

disse Endelser dog desuagtet tilbore Sproget som Forholdsformer,

og folgeligen som saadanne ikke kunne udelades, skal i det F61-

gende nærmere blive godtgjort. For imidlertid at tilkjendegive at

disse Casus-Endelser ikke ere uadskillelige ifra de Ord med hvilke

de forenes, ere de ved en liden Tværstræg afsondrede og gjorte

kjendelige.

Latinernes casus vocativus udtrykkes paa tre forskjellige Maa-

der: 1. ved Tilfojelsen af Endelsen -ai; 2. ved at tilfoje Pronomen

suffixum; 3. ved at tilfoje Endelsen -§ forenet med Pronomen suf-

fixum. Da casus vocativus saaledes ikke har en egen bestemt, men

paa tre forskjellige Maader afvexlende Form, er den ikke optaget i

Paradigmerne over Deklinationerne, men maa ingenlunde udelukkes

fra at optages i Rækken af Forholdsformerne.

§. 16.

Foruden de her anforte ni Forholdsformer har Sproget endnu

haft flere, af hvilke nogle ere aldeles afrevne og ere gaaede over til

at blive virkelige og selvstændige Forbolds-Ord, præpositiones, iste-

det for at være Forholds-Former eller Endelser, casus, som: ala og

ald. Nogle fremtræde vel endnu som Endelser, men ikkuns adver-

bialiter, saasom Endelserne: -s, -Id, -li og -list, om hvilke mere

i det Folgende.

§17.

Af Nominativ og Genitiv Singularis udledcs de ovrige Forholds-

former i begge Tal. For imidlertid at lette Opfattclsen af og Erin-

dringen om de mange og tildels indviklede Forandringer og Over-

gange, som Vokalerne og Konsonanterne ved Ordenes Deklinering

ere underkastede, ville foruden Nominativ- og Genitiv-, tillige Alla-

tiv- og Comitativ-Endelserne blive anforte, alle i Singularis.
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§• 18 -

Forste Deklination

indeholdende de aabne Substantiver, de, som i Nominativ Singularis

endes paa en Vokal. Genitiv Singularis er ligeledes bestandig aa-

ben i denne Deklination, endende sig paa Nominativets Vokal.

§. 19.

1.

Ord, som forenkle og forsvage Rodens dobbelte og liaarde

Kjende-Konsonanter:

Jakka, Elv; gietta, Haand; muorra, Træ; vuåigna, Aand; oabba,

Soster.

Singularis.

Norti.

Gén.

Inftii.

Allat.

Factiv

Locat.

Comit.

Carit.

Nom.

Gen.

Infiu.

Allat.

Factiv

Locat.

Comit.

Carit.

(Jakka?

W*
jaga,

jokki,

•jåkkan,

jagast,

jågain,

taga,

jag'*»

j"gai,

jågaid,

jågaidi,

jåkkan,

jågain,

jagai-

guim,

jågai-

taga.

Manna,

fVellja,

iVelj,

Fielbma,

jGietta, Muorra,

(giet,

gieda,

gieda,

gitti,

giettan.

giedast,

giedain

gieda-

taga,

muora,

muora,

murri,

muorran,

muorast,

muorain,

muora-

taga,

Pluralis.

(Vuåigqa,

'vuåiq,

vuåirja,

vuåirja,

vuigni,

vuåigt]an,

vuåinast,

vuåiqain,

vuåiqa-

taga,

giedak, rauorak, vuåiqak,

giedai, muorai, vuåiqai,

giedaid, muoraid, vuåinaid,

giedaidi, muoraidi, vuåinaidi,

giettan, muorran, vuåigrjan,

giedain, muorain, vuåiqain,

giedai- muorai- vuåin,ai-

guim, guim, guim,

giedai- muorai- vuåinai-

taga, tåga, tåga,

Paa samme Maade bbjes:

Barn, mana, mannai, manain.

Oabba,

oaba,

oaba,

oabbai,

oabban,

oabast,

oabain,

oaba-

taga.

oabak,

oabai,

oabaid,

oabaidi,

oabban,

oabain,

oabai-

guim,

oabai-

taga.

Broder, velja,

Bæk, fielma,

velljai, veljain.

fielbmai, fielmain.
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Paa samme Maade bojes:

BaUo, Frygt, balo, balloi, baloin.

Avvo, Fryd, avo, avvoi, avoin.

Ulo, Glæde, ilo, illoi, iloin.

Aibmo, Luft, aimo, aibmoi, aimoin.

Muotto, Ausigt, muodo, muottoi, muodoin.

Suitto, Raad, Evne, suito, suittui, suitoin.

Låkko, Tal, lågo, lokkui, lågoin.

Mafso, Betaling, mavso, mafsui, mavsoin.

Oavddo, Under, oavdo, åvddui, oavdoin.

Viesso, Hus, vieso, vissui, viesoin.

Guovllo, Egn, guovlo, guvllul, guovloin.

Loaiddo, Midten i Teltet, loaido, låiddui, loaidoin, o. m. fl.

§. 21.

Sadne, Ord; hætte, Niid; suågje, Ly; goatte, Telt; oaivve, Ho-

ved; guoibme, Ledsager.

Singularis.

Nom.
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Paa samme Maade bojes:

AcBe, Fader, ace, accai, acin.

Appe, Styrke, ape, appai, apin.

Appe, Hav, ave, appai, avin.

Salbme, Naalbje, šalme, šalbmai, šalmin.

Calbme, Oje, calme, calbmai, r al min.

Mæcce, Orken, mæce, mæccai, meciu.

Oafse, Gren, oavse, oafsai, åvsin.

Oasse, Del, oase, oassai, åsin.

Oagge, Kjod, oage, oaggai, ågin.

Soatte, Krig, soade, soattai, sådln.

Jierbme, Fornuft, jierme, jierbraai, jirmin.

Duogje, Værk, Arbeide, duoje, duogjai, dujiu.

Suoidne, Hoi, Stråa, suoine, suoidnai, suinin.

Vuoibme, Kraft, vuoime, vuoibmai, vuimin, o. m. fl.
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Comit.

Carit.

sullui-

guim,

sullui-

taga.

cubbui-

guim,

cubbui-

taga.

bårrui-

guim,

bårrui-

taga.

båccui-

guira,

båccui-

taga.

§• 23.

Af § 19, No. 1 ses at Substantiver paa -a afkortes ofte saa

at -a bortfalder af Nominativet tilligeraed sin tilhorende Konso-

nant, uden dog at den bvrige Boining derved paa mindste Maade

lider nogen Forandring, som ses af giet, jåk, o. s. v. istedet for

gietta, jakka; Genitivet viser strax til hvilken Deklination saadanne

Ord hore.

§• 24.

Nogle Ord paa -a (nemligen paa -assa og -ussa), lide en

endnu storre Forkortning, idet at den sidste Stavelse (-sa) falder

bort ikke alene i Nominativ, men endogsaa i Genitiv og Infinitiv

Singularis, og er dette i Særdeleshed Tilfældet med Flerstavel-

sesord, som: aldagas, Lynild, råkkadus, Bon, istedet for: aldagassa,

råkkadussa. Disse Ord gaa iovrigt aldeles regelrette som muorra.

Den fuldstændige Form bruges ikke gjerne i de tre nævnte For-

holdsformer. I Pluralis finder derimod ingen Forkortning Sted.

(Tostavelsesord derimod, som ende paa -s, tilhore sædvanligen anden

Deklination og ere ikke afkortede, men i deres oprindelige Forfat-

ning, som: rokkus, Bon, goccus, Befaling, o. m. fl.)

§ 25.

Aldeles regelrette ere ligeledes Tre- og Flerstavelsesord paa

-i, hvilke deklineres som goasskemas. (Tostavelsesord paa -s til-

hore sædvanligen anden Deklination.)

§. 26.

Råkkadus, Bon; aldagas, Lynild; goasskemas

Singularis.

Nom.
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af oa udvikler sig iugen Triphthong,

— uo ligeledes heller ikke,

— ui udvikler sig uoi og uåi;

med uå forholder det sig som med oa,

af ei udvikler sig æi;

med ie forholder det sig som med uå;

af ii udvikler sig iei;

med iæ og

med åu forholder det sig som med ie, uå o. s. v.;

af åi udvikler sig oai *).

§• 54.

De i disse Paragrapher omhandlede Lyd- og Omlyd-Systemer

maa ikke sammenblandes med de Vokal-Forandringer og Ombytnin-

ger, som finde Sted ved Kasus-, Tempus- og Gradforandrings-Voka-

lernes Fremtræden og Forsvinden. At suolo i Genitiv og flere casus

erholder et u istedet for at beholde o, suolo, sullu, sullui o. s. v.,

at gietta erholder i i Allativ istedet for at beholde Nominativets a,

gietta, gitti o. s. v., at sadne i flere casus erholder i istedet for No-

minativets e, sadne, Comitativ sanin o. s. v., at Verbet låkkat tager

i 1 P. præt. ind. act. i, lokkim, i Passivets Infinitiv u, lokkut o. s. v.

istedet for at beholde det oprindelige a, at rakis og butes i com-

parativ Grad mister i og erholder a istedet, rakkasabbo, butta-

sabbo o. s. v. er ikke en Folge af en Afændring — Omlyd — af

Vokalerne o, a, e og i, men en Folge af at disse Vokaler har

maattet vige Pladsen og afstaa samme til Kasus-, Tempus- og Kom-

parations-Vokalerne u, i og a, hvis Fremtræden og Forsvinden ikke

er nogen Folge af den ene Vokals Indvirkning eller Paavirkning paa

den anden ; Kasus-, Tempus- og Konjugations-Vokalernes — u, i, a —
Fremtræden og Forsvinden, er en nodvendig Folge af at disse Bog-

staver, som Forholds og Tids Kjendemærker og Former, nodvendi-

gen maa være bundne til og afhængige af de Forholde og de Tider,

hvis Repræsentantere de ere, og at de da folgeligen maa fremtræde

og igjen forsvinde alt eftersom de af dem repræsenterede Forholde

og Tider skulle tilkjendegives eller ikke tilkjendegives. Det i disse

Paragrapher fremsatte og paa Vokalernes Ind- og Paavirkning paa

*) Igja, Nat, har i Genetiv ija, der ofte forekommer i forkortet Form ia, som

altsaa ikke er nogen Diphthong, men et Tostavelses Ord, i-a.

2



18 Rogsiiivlærr.

hverandre begrundedc og herfra udgaaendc Omlvdsystem har alde-

les intet med Forholde og Tider at bestille , er derved paa det

skarpeste og bestemteste adskilt fra Forholds og Tids Omlydsyste-

nict , med hvilket det derfor ogsaa hverken sammenblandes eller

kommer i nogensomhclst Forvikling. Om og at der iblandt de Vo-

kaler, som tilhore og tilkjendegive Forholde og Tider, isærdeleshed

ere tvende — u og i — der har de i ovenstaaendc Paragrapher om-

talte tilbagevirkende Egenskaber, det er noget, som, i al Fald ikke

umiddelbar, hverken vedkommer eller er en Folge eller Indvirkning

af Forholde og Tid, men en umiddelbar og nodvendig Folge og

Indvirkning af de u og i som Bogstavcr eiendommeligcn tilhorendc

Egenskaber. Naar Forholde og Tid har fremkaldt og anvist deres

Repræsentantere den Flads i Ordet, hvor de som Forholds og Tids

Rcpræsentantere, og hvor de som saadanne ifolge Sprogets Bygning

nodvendigen maa fremtræde, da ophorer den Virksomhcd og den

Indflydelse, som Forholde og Tid medfører, en ny Virksomhet! af

en ny og anden Indflydelse, der har til Folge en ny og aldeles for-

skjelligartet Indvirkning og Forandring i Ordenes Udseende og Form

gjor sig nu gjældende, den Virksomhcd og de Omlyd nemligen, som

foraarsages af Forholds og Tids Repræsentanterne som Bogstaver

— Vokaler — i det lappiske Alphabet. At Slutnings Vokalen o, i

suolo ombyttes med Genitivets u, at a i gietta maa give Plads for

det allativiske i, og i Verbet låkkat for i præteritum og Passivets u,

det er en Folge af Forholde og Tid, men at suolo i Genitiv ikke

er suolu, at gietta i Allativ ikke hedder gietti, men sullu og gitti,

og at Iakkat i Præteritum og Inf. pas. ikke er lakkiin og låkkut, men

lokkim og lokkut, det er en Folge af den ifra Genitivets u og Alla-

tivets i samt Preteritums i og det Inf. passivske u som Bogstaver —
Vokaler— udgaaende Virksomhed. At netop disse tvende Vokaler,

U og i, fremfor alle de (ivrige Vokaler har de i ovenstaaendc Para-

grapher anforte Egenskaber gjor, som i det Folgende nærmere skal

blive vist, dem vistnok, ikke alene skikkede fremfor alle de (ivrige

Vokaler til at være det de ere; men har da ogsaa været den egent-

lige Aarsag til at de, netop paa Grund af disse deres Egenskaber,

ere blevne udkaarede til at være det de ere, Forholds og Tids Rc-

præsentantere.

I Anmærkningerne til Deklinationernc og Konjugationerne vil

blive vist, at de Vokal-Ombytuinger, som Forholde og Tid fremkalde,
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ikkuns fiade Sted, og ifiilge "Sprogets Bygning" ikkuns knnne

(inde Sted i Ordenes sidste Stavelser, imedens at de mi afhandlede

Vokal-Fornndringer og Overgange, som Vokalernes Indvirkninger paa

Vokaler fremkalde, ikknns tinde Sted, og ifolge "Alphabetets" —
Vokalernes — særegne Beskaffenhet] ikkuns kunne finde Sted i Orde-

nes forste Stavelser.

I Syntaxen vil iovrigt nærmere blive vist, hvorledes Sprogets

mange og forskjellige Lyd- og Omlyd- Systemer, saa langt fra at

gribe forstyrrende og forhindrende ind i hverandre, saa langt fra at

afgive og fremstille Billedet af noget Tilfældigt, af noget Vildt,

Haadt, Uordnet og Uregelbundet, at de meget mere ikke alene staa

i den niiieste Overensstemmelse med hverandre, meddelende hver-

andre gjensidig Holdning, Uundning og Understottelsc, forenende

hverandre til et eneste harmonisk levende Helt. En sanddru Frem-

stilling af Sprogets Bogstavvæsen, af Sprogets Lyd- og Omlyd- Sy-

stemer vil i Særdeleshed afgive et levende, et anskueligt og talende

Billede af den levende Aand, der aander og lever, bevæger og ad-

taler sig i Sproget og dets Bogstaver, og som gjor dette og disse

til et levende Sprog, til talende og levende Bogstaver.

§. 55.

Intet af Sprogets forskjellige Lydsystemer staar, eller ifolge de-

res Natur kan staa ene og isolcret, folgeligen kunne heller ikke Vo-

kal- og Konsonant-Lydsystemerne være aldeles isolerede og adskilte

fra hinanden. Der maa være Berorings Punkter, Overgange og For-

enings eller Forbindelses Punkter eller Led, hvor begge disse Sy-

stemer stode sammen og meide hinanden, og som forene og forbinde

dem til et eneste sammenhængende uadskilleligt og levende Helt.

Grundet paa og udgaaende fra Lydenes, det er Bogstavernes natur-

lige Egenskaber, maa disse af Naturen selv dannede Overgangs og

Berorings Punkter mellem Vokal- og Konsonant -Systemernc ogsaa

lindes i ethvert Alphabet, ln is dette er hvad det skal være. Iblandt

Lydene — Bogstaverne — maa der saaledes være en eller anden —
et eller andet — hvis Bestemmelse det tillige maa være som sam-

menkjedende og forenende Led at forene og forbinde begge disse

Systemer til et. Saaledes som i andre Sprog, saaledes ogsaa i det

Lappiske, er det paa Vokalernes Side u og i, der træde os imode,

dog nu ikke som de, der enten ville byde og raade over andre, endnu

mindre som de, der ville fordrive andre for selv at sætte sig paa

2 *
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disses Pladse, me» som forenende, som Mæglere og som Midlere.

Sluttende sig noie til sin nære Frænde Konsonanten v forer os n,

den sidste af de store Vokaler, ved og med v, det andet Bogstav i

Læbebogstavernes Ordning, ind iblaiult Konsonanternes ordnede Ræk-

ker, vel i sammes forste Ordning, men dog ikke blot hen til den

yderste Udkant af samme, strax ved vor Indtrædelse iblandt Koiy

sonanterne se vi os omringede af disse, idet vi paa den ene Side

have b og paa den anden Side p. Men endnu mere forer os det

andet og sidste Bogstav af Hækken mediae, det lille, men mægtige

og meget formaaendc i, midt ind i Kredsen af Konsonanterne. Ind-

fiirte af Vokalen i ved og med dets nære Slægtning og Frænde j

befinde vi os tillige med samme strax i Spidsen for Rækken pa-

latinæ, omringede paa den ene Side af Rækkerne labiales og lingvales

og paa den anden Side af Rækkerne gntturales og dentales.

Konsonanterne.

%. 56.

Konsonanterne ere enten rene — nndæ — det er, nbeaandede,

eller beaandede — aspirerede — adspiratæ.

§• 57.

Beaandingen forstærker vel, men fordobler ikke Bogstavet, det

beaandede — aandende — Bogstav er ligesaa vel enkelt som det ikke

aandende eller ubeaandede. Beaandingen og Fordoblingen maa der-

for ikke sammenblandes. Saavel de ubeaandede som de beaandede

Bogstaver — Konsonanter— kunne fordobles og igjen forenkles, og

ligger i denne de beaandede Konsonanters Fordobling og Forenkling,

der folger aldeles de samme Love, som ved de enkelte ubeaandede

Bogstaver, tillige et Bevis for at Beaandingen i og for sig selv ikke

fordobler Bogstaverne, Heller ikke blodgjor Beaandingen Bogstavet,

men, som allerede bemærket, og som i det Fblgende nærmere vil

blive udviklet, forstærker Aspirationen Bogstavet.

$. 58.

Beaandingen er afhængig af de Konsonanter, der skulle beaan-

des og er tre Slags, den ene tilhbrende de klanglose — Gaue- og

Tungebogstaverne — er antydet ved en Tværstærg, sat tvært over

Bogstavet, d, t, g, den anden Slags Beaanding tilhorer udelukkende

Hvislebogstaverne, Sibilanterne eller Tandbogstaverne, er tilkjende-
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givet ved en Tbddel sat oven over Bogstavet, s, 5, c; Den tredie

Art af Beaanding er udtrykt ved Hjælp af Bogstavet h.

f. 59.

De enkelte Konsonanter kunne i Almindelighed raodtage en

haardere og en blodere Udtale, i Enden af Stavelserne og især i

Enden af et Ord er den enkelte Konsonant altid liaard. De dobbelte

Konsonanter fordre stedse den haardere eller skarpere Udtale.

§. GO.

Konsonanterne af en og samme Ordning træde under Boiuingeu

istedet for hverandre, aldrig Konsonanter af forskjellige Ordninger.

Under Botningen gaa aldrig de ubeaandede Hvisle Bogstaver, men

vel de ubeaandede Tunge og Gane Bogstaver over til de beaandede,

ligesaa omvendt.

S. 61.

Saaledes som Vokalerne, have ogsaa Konsonanterne deres Over-

gange og Afændringer, alt eftersom de paa Grund af Boiningen

skulle forstærkes elter blodgjores. Forstærkelsen udfores paa to

Maader, enten ved Overgang fra en blodere til en stærkere eller

haardere, eller ved Fordobling. Denne Fordobling af Konsonanter-

ne sker enten ved en umiddelbar Fordobling af den Konsonant, der

skal forstærkes, eller ved Tilfojelsen af en anden Konsonant af

samme Ordning. Den forstærkende Korsonant sættes altid foran den

Konsonant, der skal forstærkes, og slutter sig til den foraugaaende

Stavelse, som den da lukker, og saaledes forandrer fra en aaben til

en lukket Stavelse, den forstærkede Konsonant forbliver derimod

at tilhore den efterfolgende Stavelse, hvis Begyndelses Bogstav den

stedse er, og ligger heri Aarsagen til at den sidste Stavelse under

Ordenes Boininger kan forblive uforandret. En Undtagelse herfra

gjor det med g forstærkede j, da g slutter sig tilligemed j til den

efterfolgende Stavelse. Blodgjorelsen eller Forsvagelsen sker lige-

ledes paa to Maader, enten ved Overgang til en blodere eller svagere

Konsonant, eller ved Forenkling, da det forreste Bogstav bortkastes

§ 11, 12. Konsonanternes Overgange og Afændringer, Omlyd, Ora-

Jydsystem — staa i aldeles Overensstemmelse med Vokalernes.

§. 62.

Ikkuns de ubeaandede, det er de rene Bogstaver — litteræ

nudæ— kunne benyttes til at forstærke med ; ligeledes er det ikkuns

Bogstaver af samme Ordning, der kunne forstærke hverandre. Saa-
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vel de beaandede som de nbeaandede Bogstaver kunne forsterkes

og forsvages.

8. 63.

Iblandt Konsonanterne ere der isærdeleshed, som allerede be-

mærket, tvende, nemligen v og j, der staa i et dem eget og ejen-

dommeligt Slægtskabs Forhold til tvende at* Vokalerne, u og i, og

som derved danne Overgangen mcllem begge Itækker.

% 64.

Konsonanterne ere: 1) Læbebogsta\erne, lablales: b, v, p, f, rn;

2) Tungebogstaverne, lingvales: d, d', t, t, I, n; 3) Ganebogsfaverne,

palatinæ: j,g, g, k, ri; 4) Strubebogstavcrnc, gutturales: b,r; 5) Tand

eller Hvislebogstaverne, sibilantes eller dcnlales, s, s, 3, 5, c, c.

B, v, p, f, m, d, t, I, n, j, g, k, li, r og s udtales som i Norsk.

Anm. Inddelingen af Konsonanterne er iovrigt noget forskjellig hos

de forskjellige Forfattere, saaledes henregnes Bogstavet r af

Renvall og Ganander til Tandbogstaverne, af Becker til Tunge-

bogstaverne. At den her opforte Ordning, i al Fald for de lap-

piske Bogstaver, er den naturligste og rigtigste, vil formentli-

gen af det Folgende blive klart; ogsaa Gesenius har samme Ord-

ning i sin hebraiske Sproglære, og ojifdrer altsae h og r iblandt

gutturales.

§. (55.

Uden her at ville skrive nogen med andre Sprog jevnfort eller

sammenlignet Bogstavlære, saa ligger dog Sammenstillingen af de

lappiske og hebraiske Konsonanter ^cd Siden af hinanden forment-

ligen alt for nær til aldeles at burde forbigaas, saa meget mere da

denne Sammenstillen vil bidrage til at udbrede Lys over det lappi

ske Konsonant-System *).

§. 66.

Ved Fremstillingen af Konsonanternes Af;vndringcr og Overgange

er Talen ligesom ved Vokalerne, stedse ikkuns om Kodens Bogsta-

ver, de Forandringer disse som saadannc ere underkastede ved Or-

denes Boininger; som Bod anfdres fremdeles casus nominativus **).

) At denne ved Siden af hinanden Stillen hverken er ledsaget med nogen

egentlig Sammenligning, endnii mindre ledsaget med nogen Slutnings Folge,

vil ses af det Folgende.

) Om Roden og dens Bogstaver i ovrigt ikkuns ere at soge og finde i casus
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Læbebogstaverue, labiales: b, v, p, f, m. Ebræernes B»5a.

$. 07.

b.

Skal b forstærkes, fordobles det, labes, labba, oarbes, oarbba $ 34,

cuobo, cubbu § 22.

Det enkelte b benyttes til at forstærke ni, se dette Bogstav.

Skal bb forsvages, forenkles det, Jaibbe, laibe §11, oabba, oaba §19

cuorbbe, cuoibe | 53.

§. 08.

v.

Det er allerede bemærket hvorledes Konsonanten v og Vokalen

u slutter sig til hinanden og derved danner en Forening og Over-

gang mellera begge disse to Rækkcr. Nogen egentlig Overgang fra v

til u og omvendt foraarsaget af Ordenes Boininger tinder imidlertid

ikke Sted, heller ikke træder nogensinde det ene af disse Bogstaver

istedet for hinanden, saaledes som Tilfældet er med i og j.

Skal v forstærkes 1) fordobles det, savo, savvunak § 12, æves, ævvasak.

2) gaar det over til f, bavcas. bafcas, bivtes, biftas § 30, båvsa,

bafsam, njuovca, njuofcam § 41; 3) gaar det over til pp, ravas,

rappaset, hævos, heppusak § 30.

Skal w forsvages, forenkles det, doaivvo, doaivo § 20, doaivvot,

doaivoi § 255, anestuvvat, anestuvai § 259.

S- 69.

P-

Skal p forstærkes fordobles det, gæpes, pæppa § 34, suopan, suop-

pan, rapesy rappas.

Det enkelte p forsvages ikke.

Skal pp forsvages 1) forenkles det, appe, ape § 21, cuoppat, cuopai,

§ 257; 2) gaar det over til v, aldrig til w, appe, ave, dappe,

dave, davalaš §21.

§• 70.

f.

Et enkelt f i Roden som siden fordobles forekommer næppe.

Skal f forsvages gaar det over til v, oafse, oavse § 21, ufsa, uvsa,

bafte, bavte.

nom. og ikke ogsaa i andre casus, som Professor Becker i Helsingfors, hvad det

finske Sprog angaar, antager, er i al Fald her ikke Stedet at undersoge og afgjore.
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Skal ff forsvages forenkles det, raffhe, rafhe, gadffe, gadfe.

Om disse fire Bogstaver se videre § 82, 98 og 09 denne Afd.

§• 71.

m.

Skal in forstærkes tager det Bogstavet b til sig, som er det sædvan-

ligste, olmus, olbmu § 34, rumas, rubmas § 36, diermes, dierbma

§ 34, gam, gabmag § 12, dimes, dibma § 63, gærraas, gærbmaS

§' 12, mm bruges stundom i nogle Ord ogsaa istedet for bm,

som : njalbme og njalmme.

Skal bm forsvages bortkastes b, aibmo, aimo § 20, jierbme, jierme,

ralbme, calme § 21, biebmat, biemai, soaibraat, soaimai § 257,

vigetæbme, vigetæme.

Om Bogstavet m se iovrigt videre § 82, 08 og 00 denne Afd.

Tungebogstaverne, lingvales, d, d, t, t, 1, n, Ebræernes

l^nun (nsbtan).

§• 72.

d, d.

d.

Skal d forstærkes fordobles det, duodar, duoddar §36, vuoda, vuod-

dag, coavda, coavddag § 41.

Det benyttes til at forstærke n, foran bvilket Bogstav det da

kommer til at staa, § 76 denne Afd.

Skal dd forsvages forenkles det, sidda, sidast, luonddo, luondo § 20,

valddet, valdam, valddo, valdo, raiddo, raido.

d

er et beaandet d — db — stemmer overens med det arabiske o *)

ligeledes stemmer Lyden af dette d overens med de Danskes Udtale

af deres d i Enden af flere Ord, som: glad, Gud o. s. v.; det er

haardere end d, blodere end t, og ligger mellem begge. Det fore-

kommer aldrig i Begyndelsen eller Enden af et Ord, men vel i Be-

gyndelsen og i Enden af Stavelser inde i Ord, idded, radad, bådbardet.

Skal d forstærkes fordobles det, lades, laddasak, bides, hiddasabbo,

ådas, ådda § 75, 10(5; ada, addam, cuodam, cuoddam § 36; det

synes ikke at gaa over til tt omendskjbnt dette forstærkede tt

gaar over til d.

) lfiilge Rask.
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§. 73.

t, t.

t.

Paa nogle faa Ord nær forekommer t ikke i Begyndelsen af Ord.

Skal t forstærkes fordobles det, muota, muottag § 41, butes, butta-

sabbo, § 60 suotas, suottasabbo. t forsvages ikke og gaar fol-

geligen ikke over til noget blodere Bogstav.

Skal tt forsvages 1) forenkles det, datto, dato, vuoitto, vuoito, vuoit-

tbt, vuoitam; 2) gaar det over til d: gietta, gieda § 19, dietto,

diedo § 20, hætte, bæde, goatte, goade § 21, duot (for duotta)

duodab § 116; boatto, boado, boattet, boadani § 266.

t

det beaandede t— th— er et med d overenstemmende Bogstav, det

er det arabiske £j *). Det forekommer aldrig i Begyndelsen af Ord

og heller ikke er det Slutnings Bogstavet i noget Ord, derfor synes

t ikkuns at være en Afændring af t, som d af d og g af g, men vel

i Begyndelsee og Enden af Stavelser inde i Ord saaledes som d,

gætkke, satfme.

Skal t forstærkes fordobles det. Det forekommer maaske næppe en-

kelt i Rod-Ord, som det dog i Overensstemmelse med d synes

at maatte kunne.

Skal tt forsvages forenkles det, ratte, rate.

Om d og t bemærker Hrr. Professor Rask meget rigtigen, at

ber ikke maa tænkes paa det boraiske blodgjorte d' og t' (ræs. lap.

Gr. $ 20).

g, 74.

Af §§ 67— 73 ses at Sproget har samtlige hebraiske og syriske

Afændringer af Begadkefat — nss-ns — v svarer til b, med hvilket

det derfor ogšaa afvexler i Dialekterne. Om disse Bogstaver se iov-

rigt fremdeles § 82, 98 og 99.

§. 75.

1.

Skal 1 forstærkes fordobles det, suolo, sullu § 22, fales, falla, gieles,

giellas, males, mallas § 36.

1 forekommer hyppigen i Forening med j i samme Stavelse,

vellja, ve-lja, ælljar, æ-ljar o. s. v.

Skal 11 forsvages forenkles det, guovllo, guovlo § 20.

v

) Ifolge Rask.
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f.
~6.

ii.

Skal n forstærkes 1) fordobles det, nanos, nannos, nanna § C3, 77,

nannosabbo § 106; 2) tager det d foran sig. Naar det tager

Bogstavet d foran sig, da tilhorer d og n hver sin Stavelse,

ganjal, gadnjal § 36, vuonam, vuodnam, bæn, bædnag § 41, ha-

nes, hadnas, hadnasabbo § 60.

Nu forekommer ligesom mm for bm i nogle Ord istedet for dn,

mædno og mænno; skal det forsvages bortstodes d, sadne, sane

$ 21*; adiio, ano, oaidno, oaino, oaidnet, oainam §' 264.

N forekommer ofte i Forening med j, njalddet, njådggit, njuos-

skes, njacco o. s,. v.

Om 1 og n se videre § 82 denne Afd. samt § 98 og 99.

Ganebogstavcrne, palatinæ, j, g, g, k, k, tj, Ebræernes pw (pJS'O).

§• 77.

j-

Skal j forstærkes sættes Bogstavet g foran, og tilhore begge Bog-

staverne en og samme Stavelse, hvis Begyudelses Bogstaver de

da ere, aja, forkortet ai, gcnetiv agjag o.s. v. §41, vajeg, vagja-

gak, oajas, oagjot.

J fordobles aldrig.

Skal gj forsvages forenkles det, duogje, dnoje § 21, ugjo, ujos, lågje,

låjes § 53, vægjet, væjam, veji § 264.

J forekommer ikke efter en Vokal men vel foran: njnikket, aib-

moi, aiggai, ikke njujkkit, ajggaj o. s. v. i de tvende sidstnævnte Ord

er det sidste i desuden en Kasus -Vokal og som saadan ombyttes

det ikke med en Konsonant. Fordi at casus factivns hedder ålmajen

og agjagen, behoves næppe at skrive ålmaj og aj § 34. I denne Af-

delings § 55 er omtalt Slægtskabet og Forbindelsen mellcm i og j,

hvorved j danner Overgangen fra Konsonanterne til Vokalerne. Vel

kunne disse tvende Bogstaver under eller formedels Boiningeu ikke

gaa over til og i hinanden, men derfor kunne de i enkelte Tilfælde

træde istedet for hinanden. 1 Nominativet kunne derfor i de oven-

nævnte Ord det blodere i træde istedet for det haardere j ; af ålmai

og ai dannes ålmajen og agjagen i aldeles Overensstemmelse med

olmus til olmurcii, vuåii) til vuAigi]au o. s. v.

Den her fremsatte Lære om den rette Brug af Vokalen i og
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Konsonanten j er bestemt og regelret, foraarsager ingen Uvished,

udelukker al Vilkaarlighed, er i noieste Overensstemmelse saavel med

det lappiske Bogstav-System som med Folkets Udtale, hvilket dog

vel her maa komme i særdeles Betragtning. Den af Hr. Prof. Rask

§ 12 fremsatte modsatte Formodning om Brugen af i og j kan der-

for næppe være den rette.

§. 78.

&*

Skal g forstærkes fordobles det, njalgis, njalgga, njalggasabbo, cielgas.

cielgga, cielggasabbo § 03, 109
j g benyttes til at forstærke j

og i) § 77 og 80, denne Afdel. i forste Tilfælde er g blodt, da

det befinder sig i Begyndelsen af en Stavelse forenet med j, i

andet Tilfælde er det haardt, fordi det da slutter en Stavelse.

Skal gg forsvåges forenkles det, juolgge, juolge. Ligesom g aldrig

gaar over til g, k eller kk undtagen i Verbet læt, læge, lekkus

o. s. v. saaledes gaar gg heller ikke over hverken til g eller til k.

S-

g er det beaandede g -gh-, ifolge Rask er det sædvanligt i Tydsk-

land, og efter den danske Udtale forekommer det i Slutningen af

adskillige Ord. 1 det Lappiske forekommer g aldrig i Slutningen af

Stavelser, og folgeligen heller aldrig fordoblet, heller ikke forekom-

mer g i Begyndelsen af et Ord, men vel i Begyndelsen af en Sta-

velse, som, lågam, vuåin,adet.

Skal g forstærkes gaar det over til det haarde k, altsaa til kk, nager,

nakkar, ciegar, eiekkar § 30, vuogas, vuokkasabbo, iegos, ciek-

kosabbo § 100. g er haardere end g, men blodere end k, og

ligger mellem begge disse Bogstaver, det gaar aldrig over til det

blodere g.

Istedet for at betegne det beaandede g paa den her anforte Maa-

de har Professor Rask i sin ræs. lap. Sproglære et eget Tegn § 12

Side 5 o. fl. Men da Beaandingen af g er aldeles den samme som

for d, t og k, og g tillige er af samme Ordning som k, hvilket sid-

ste Bogstav beaandet Professor Rask vil have udtrykt paa samme

Maade som de beaandede d og t, fordi Beaandingen er den samme,

saa formenes den her valgte Betegningsmaade, g, at være den rigtig-

stel Skulde det beaandede g have et eget særskilt Tegn, saa maa

ogsaa nbdvendigen ikke alene d, f og k men ogsaa §, 5 og c ombyt-
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tes med særegne Tegn, hvis man ikke vil bcgaa et Brud paa Beaau-

dingens Betegnelses System. Roden er — som ogsaa Rask indrom-

mer — littera nuda, littera adspirata ikke, Aspirationen er noget

Tilkommet, og som saadant bor den og betegnes, man maa kunne

borttage Aspirations Tegnet og beholde Roden igjen, dette kan man

ikke med Hr. Professor Raskes beaandede g. Fremdeles antager

Hr. Professoren § 12 Side 5, at dette beaandede g er det svagere

eller blodere g, som bruges foran j, naar dette skal forstærkes.

Ifolge Tabel § 82 ses at det ikkuns ere de rene, ubeaandede — lit-

teræ nudæ — og ikke de beaandede — Iitteræ adspiratæ — som be-

nyttes til at forstærke med. Af samme Tabel og af samme § erfa-

res tillige at Aspirationen ikke forsvager eller blodgjor, men tvert-

imod forstærker. Hvad det beaandede d (d) og t (t) angaar, da be-

mærker Hr. Professoren ganske rigtigen § 20 Side 12, at man ved

disse Bogstaver ikke maa tænke paa det bondske blodgjorte d' og

det bohmiske blodgjorte t', men saaledes er det ogsaa med det beaan-

dede lappiske g, at her ikke maa tænkes paa det blodgjorte g. For

det tredie vidner Folkets Tale ogsaa paa det bestemteste at det ikke

er det beaandede, men det rene blode g, som bruges foran j. At det

beaandede g (g) skulde være det blode g er desuden et ligesaa umotive-

ret som uforklarligt og sig selv modsigende Brud paa det hele Beaan-

dings System, som gaar igjennem hele Sproget. Aspirationen eller Be-

aandingen tager intet fra Roden, littera nuda, men tilfoj er Noget; ved

de svagere, blodere Bogstaver, d og g, er Beaandingen vist nok svagt,

blodtaandende, men dog derfor næppe forsvagende eller blodgjoren-

de, saaledes som Professor Rask formoder det beaandede g at være.

$. 79-

k, k.

k.

K forekommer ligesom p ikke gjerne i Begyndelsen af Ord, i

fremmede Ord ombyttes det sædvanligen med g.

Skal k forstærkes fordobles det, bakas, bakka § 63, rakis, rakkas,

rakkasabbo § 60, 109, lelkes, cielkka § 34. Det enkelte k for-

svages ikke.

Skal kk forsvages 1) forenkles det, šuokket, suokara, suki, § 264,

akka, aka § 11, matkke, matke. 2) Gaar det over til g, jakka,

jaga § 19, dakko, dago § 20, lakka, lagab § 118, låkko, lågo, låk-

kat, lågam $ 256, dakkat, dagam § 25"?. 3) Gaar det over til
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g i Verbet læt, lekkus, læge, denne Overgang til g er en Undtagel-

se, da kk ellers stedse ikkuns har de i 1 og 2 anforte Overgange.

k.

Foruden det rene, ubeaandede k, lindes vist nok ogsaa i Spro-

get et beaandet k, men dels er dette k saa overmaade sjeldent, og

dels saa overmaade vanskeligt med Sikkerhed at bestemme dets Brug,

det er derfor ikke optaget i Alphabetet. Dette beaandede k synes

at være fortrængt af Bogstavet f.

§. 80.

n

er et Næsebogstav og tillige et flydende Bogstav, — ngh— og horer—
ifolge Rask — vel maaske ikke nærmest til Ganebogstaverne, men da

det benytter et Ganebogstav — g — til Hjælp naar det skal forstærkes,

og det synes at være en staaende Regel at ikkuns Bogstaver— Kon-

sonanter — af samme Ordning kunne forstærke hverandre, er t] her

optaget blandt Ganebogstaverne; Lyden ligner noget vort ng i Ordet

Kong; t] maa iovrigt vel adskilles fra ng, som forstærket bliver ngg;

t] staar aldrig i Begyndelsen af et Ord, men vel foran Stavelser.

Skal ti forstærkes tager det Bogstavet g foran sig, daqas, dagqasak,

buoqes, buogqasak, vivqa, vivgqak og horer da g til den foran-

gaaende Stavelse som den slutter, q tilhorer den efterfolgende

Stavelse som den da begynder. An-ger men sa-qas; ran-ga-štet

men sa-qar-det; rang-got men ag-qat.

Skal gq forsvages kastes g bort, vuåigqa, vuåiqa, agqat, aqam.

Næppe gaar q under Ordenes Boining over til qq, ikkuns til

gq, i Rodderue forekommer imidlertid hyppigen det dobbelte qq,

som, naar det forsvages, gaar over til q, maqqa, maqeb § 118.

haqqa, håna.

§• 81.

Til en nærmere Oversigt og Sammenstilling af Læbe-, Tunge-

og Ganebogstaverne tilfojes efterfolgende Tabel.

§. 82.
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Af denne Tabel ses at Aarsagen hvorfor der linde Overgange Sted

mellern v, d, g og p, t (tt) og k (kk), og ikke meliem b, d, g og

p, t, k er at v, <f og g ligge p, t, k nærmere, heraf fiilger da tillige

ogsaa at v, d og g maa være haardere og ikke bltidere end de ube-

aandede b, d, g, Aspirationen forstærker fdlgeligen og forsvager ikke

Bogstaverne. Forstærkelsen og Forsvagelsen af de klanglose Bog-

staver skcr ved Overgange til haardere og ved Overgange til de blo-

dere Bogstaver, samtlige disse Overgange slutte sig til og udfores

af de nærmest liggende Bogstaver.

Skulle derimed de ikke klanglose, de nasale m, n, i] forstærkes

og igjen forsvages, da sker dette forste ved Tilfojelsen af de længst

bortliggende Bogstaver, dog af samme Ordninger, hvilke ved Forsva-

gelsen igjen bortstodcs. Aarsagen hvorfor hertil vælges de fjerne-

ste og ikke de nærmeste Bogstaver er den at ikkuns Bogstaver, der

dels selv ere rene — nudæ — og som tillige selv ikke ere forstær-

kede, ikke ere nogen libicre Potens af andre Bogstaver, kunne bru-

ges til at forstærke med, v er en Forsterkning, en hojere rotens af

b, p igjen af v, f igjen af p; ligesaa er Forholdet meliem d, d, t, t

og g, g, k, k; de forstærkende Bogstaver maa være baade rene og

Rod-Bogstaver — nudæ et radices —

.

I disse Rækker finder samme Beaandings System Sted, samme

gradevise Stigen eller Tiltagen i Styrke og i Bcaanding udgaaende

fra hver af disse Uækkers Begyndelses Bogstaver b, d og j, og ere

derfor disse Bogstaver Grund- eller Hod-Bogstaver, Enhederne, af

livilke de ovrige udvikle sig og udgaa i opad, ikke nedad, stigende

Linie eller Progression, saaledes at de samtlige ovrige Bogstaver i

liver R.ække vel ere at betragte som selvstændige, dog mere som

hoierc Potenser af Rodbogstaverne, end som nye fra Rodderne for-

skjellige Bogstaver.

Ovenstaaende Tabel udviscr hvorledes de tre R.ækker eller Ord-

ninger, labiales, lingvales og palatinæ, beståa dels af klanglose, urig-

tigen kaldte stumme Bogstaver, dels af ikkeklanglose men mere

klangfulde; af disse er de forstes saavel Virksomhed som gjensidige

Understøttelse fastbunden til, riircr og bevæger sig folgeligen ikkuns

indenfor de Rækker til hvilke de hore, og naar eller rækker ikke

udenfor samme; hvad de Ikkeklangloses Virksomhed og gjensidige

Understottelsc angaar da er vistnok den sidste fastbunden til de

Rækker, til hvilke de hore, men deres Virksomhed ikke, den stræk-
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ker sig ogsaa udenfor. Denne de klangfnldere Bogstavers Virksom-

hed aden for de Rækker til hvilke de hore er det, der sætter dem

istand til at forene og forbinde disse tre Rækker eller Ordninger

til en eneste sammenhængende storre Ordning. Samme gradevisc

Stigen i Styrke, som tinder Sted imellem hver Rækkes klanglose

Bogstaver, tinder ogsaa Sted mellem de nasale m, n og r), her danne

og ere imidlertid Rækkerne eller Ordningerne selv Overgangs, Stig-

nings Ledene eller Trinene; Læbebogstavet m er forste Led, (gra-

dus positivus), forste Potens, Enheden, Tungebogstavet n andet Led,

(gradus comparativus), anden Potens, Ganebogstavet q sidste Led,

(gradus superlativus), tredie og sidste Potens. Den gjensidige Un-

derstottelse derimod, som enhver Rækkes Bogstaver give og mod-

tage af hverandre, alt eftersom Ordenes Boininger fordre disse for-

stærkede eller forsvagede, den er, som allerede anfort, ogsaa for de

klangfuldere Bogstaver bundet til de Rækker eller Ordninger, til

hvilke de hore, og gaa ikke og kan heller ikke, ifolge Sagens Natur

gaa uden for disse; thi var dette sidste Tilfældet, saa tilhorte m, n

og n, ikke længere nogen bestemt Ordning eller Række, og kunde

da folgeligen heller ikke forene de tre her omhandlede Ordninger til

en eneste og sammenhængende storre.

At den Forbindelse og det Forhold, som linder Sted imellem

Rækkernes klanglose Bogstaver— Begadkefats Bogstaver— maa være

storre og noiere, end mellem de andre Bogstaver, folger ligefrem af

Sagens og det Forholds Natur, disse forskjellige Bogstaver staa i til

hverandre. Begadkefats Bogstavernes gjensidige Forbindelse og For-

hold til hverandre er et indre, de ovriges et ydre; Ordenes Boinin-

ger fordre af Begadkefats Bogstaver en Overgang til et andet Bog-

stav, kk til g, g igjen til kk o. s. v. og kunne ikke iværksættes uden

en saadan Overgang; af de ovrige Bogstaver iværksættes Ordenes

Boininger ikkuns ved en Sammenflyttelse, og medforer ikke Tabet

af Bogstavets særegne Individualitet og Personlighed, m, n, q for-

enes ikkuns med b, d og g, det forstærkende og forstærkede Bog-

stav tilhore ikke engang samme Stavelse. Paa samme Maade som

de ere forenede skilles de igjen ad, uden at nogen af dem har

lidt nogen Forandring hverken i det Ydre eller Indre. Begadkefat

Bogstavernes Afændringer og Overgange ved Ordenes Boininger stem-

mer derimod mere overens med de tre Rækkers nasale Bogstavers

Forstærkelse og Forsvagelse.
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Af hvad anfort er, folger at den rette Plads for Bogstavet rj er

blandt Ganebogstaverne.

Denne Forening imellem de tre Rækker iværksættes ligeledes

ved de to Tungebogstaver 1 og n samt ved Ganebogstavet j, Ij og nj

forekomme overmaade hyppigen forenede i samme Stavelse, nj fore-

kommer for det meste i Begyndelsen af Ord, en Forening, der imid-

lertid ikke er fremkaldt ved Ordets Boining.

Som noget eget ved flere af disse Bogstaver er at mærke, at

ihvorvel Sproget har flere Ord, i hvilke n flndes forenet med d, t,

g og k, foran hvilke det sættes, saa udelades derimod n og disse

Bogstaver fordobles i de Ord, som enten ere komne af andre Sprog,

eller hvis dertil svarende Ord i andre Sprog har n foran et af de

ovennævnte Bogstaver, som: Norsk: Sand, lappisk saddo, finsk: henki,

Aand, lappisk hægga, Liv o. s. v.

De i Tabellen tilfoiede hebraiske Bogstaver vise den mærke-

lige og paafaldende Overensstemmelse, der maa finde Sted imellem

de klanglose — stumme — Bogstavers System i det lappiske og he-

braiske Sprog.

Efter Tabellens Udvisende og efter alt hvad anfort er, saa ei-

den her anforte og opstillede Ordning af Læbe-, Tunge- og Gane-

bogstaverne i aldeles Overensstemmelse saavel med den noie og uad-

skillelige Forbindelse, som finder Sted mellem Rækkerne selv som

mellem deres Bogstaver. Disse tre Rækker med deres tilhorende

Bogstaver kunne derfor ikke adskilles eller fremstilles i nogensom-

helst anden Orden (Ordning), uden at gjore Brud paa et System og

paa en Ordning, som Naturen selv har anvist og dannet.

Fra disse, fra Læbe-, Tunge- og Ganebogstaverne forer den

naturlige Orden at gaa over til

Strubebogstaverne, gutturales, h, r; Ebræernes -i, rt.

§. 83.

h.

Et enkelt h i Roden, som siden fordobles, forekommer næppe.

Skal lih forsvages forenkles det, bahha, baha § 53.

Som egentligt Aspirations- eller Beaandigsbogstav synes det at

kunne tilhore saavel Vokaler som Konsonanter af alle Ordninger.



Bogstavlære. 35

§. 84.

r.

Skal r forstærkes fordobles det, maras, mårraS, geris, gærres § 36,

æres, ærra § 207.

Skal rr forsvages forenkles det, javrre, javre § 11, det forreste r

bortstodes.

Tandbogstaverne, ogsaa kaldede Hvislebogstaver, dentales, sibilantes,

s, 3, 3, 5, c, c Ebræernes ttiXOt (tfJJÉpr).

§. 85.

s, § *).

Skal s forstærkes fordobles det, gæses, gæssa § 34, vuoskon, vuos-

skon § 36, gaska, gasskam § 41, goas, goassegen, buoremus,

buoremussi § 128.

Skal ss forsvages forenkles det, viesso, vieso § 20, basse, base, boas-

sto, boasto § 53, nasste, naste § 11, det forreste s bortstodes.

3.

Skal s forstærkes 1) fordobles det, riSa, rilsak.

2) gaar det over til 5, guttemus, guttemu§ak § 194, duttavas,

duttavagak § 80;

3) gaar det over til 55, guttemus, guttemu^i § 194, duttavas,

duttavajgab § 112, vuollegas, vuollegaggat § 284;

4) gaar det over til 2, veljas, veljaci § 38, cicas, cicaci § 38,

je§, jecak § 174, daggaras, daggaracak § 185;

5) gaar det over til cc, sivnadusas, sivnadusacci § 26, je§, jeccam,

§ 174, daggaras, daggaracan § 185;

1 træder i Enden af Ord gjerne istedet for 5 og c. I Slutnin-

gen af nogle Ord ombyttes § med s, vuollegas, vuollegis, oane-

kas, oanekas § 80, denne Ombytning er imidlertid ingen Boi-

nings Overgang, med hvilken den derfor ikke maa sammenblan-

des, og finder ikkuns Sted ved nogle faa Adjektivers Overgang

fra den enestaaende til den vedfoiede Form.

Skal ss forsvages bortstodes det forreste 3, vasse, vase, vasalaš, rasse,

raseb, vissat, vi§am.

*) Rask: s, haardt, som i Dansk og Svensk, det tyske tz. 3 samme Bogstay

aandende, engelsk sh, fransk ch, tysk sch (?).
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§. 86.

3-

Skal 3 forstærkes fordobles det, njoajos, njoaggosak.

Skal 53 forsvages bortstodes det forreste 3, vtgjet, vajam, boa330t,

boa^otet.

3-

Skal 5 forstærkes fordobles det, gajar, ga^jares; loages, loa§§e.

Skal 3 forsvages gaar det over til s, bvilket stedse sker i Enden af

Ord; 3 staar aldrig i Begyndelsen af et Ord og beiler ikke i

Slutningen af et Ord, i hvilket sidste Tilfælde det som anfort

ombyttes med š; inde i Ord buade begynder og ender det Sta-

velser.

Skal 33 forsvages bortstodes det foranstaaende §, 0333c, oa^e §21,

oa^ot, oa^om § 25q.

§. 87.

c, c **):

c.

Skal c forstærkes fordobles det, boaco, båccuk § 22, vuonces, vuonc-

ca § 34, guoca, guoccag § 04; det baade begynder og slutter

Ord. Dette enkelte c har stundom en meget blod Udtale, blo-

dere end s, det fordoblede cc har derimod ikke denne bidde

Lvd.

Skal cc forsvages forenkles det, mæcce, mæce; cacce, cace § 21, det

forreste c bortstodes.

c.

Skal r forstærkes fordobles det, garas, gaccaseb, bara, baccag, bac-

Bagabbo § 04, 117.

2 forekommer i Begyndelsen af Ord, ligeledes i Slutningen af

Enstavelses Ord, i To og Flerstavelses Ord ombyttes det i En-

den sædvanligen med S, veljas for veljac § 38, jedditusas" for

jedditusac § 20.

Skal <<• forsvages forenkles det, forste c bortstodes, ace, a"e § 21

gacot, garom § 2.V».

) Rask: 3 haardt els, italiensk z, malthesisk og oldtysk 3; £ samme Bogstav

aandende, italiensk ge, engelsk j, hollandsk i, fransk dj.

) Rask: c haardt ts, tydsk z, polsk, bomisk, vendisk c; c samme Bogstav aan-

dende, italiensk ce, engelsk ch, fransk tch, tysk tsch.
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§. 88.

Foruden disse sex Hvislelyd har Sproget endnu fire til, nemli-

gen z, z, 3, 3. Disse beskrives af Professor Rask saaledes:

z blodt, som i Hollandsk, Engelsk og Fransk, nygræsk £, tysk langt s.

z samme Bogstav aandende, det franske j, russisk zivete, littavisk z,

vendisk x; dette blode z findes ligesaalidet som det aandende

z i Dansk, Svensk eller Norsk, og er derfor heller ikke bemær-

ket eller adskilt fra s og s af Leem eller nogen anden Nordbo.

I Engelsk haves z i lazel og Lyden af z i leisure og af zz i

lizard og af zz i measure.

3 er ikke uligt ths i de engelske Ord baths, paths.

3 samme Bogstav aandende findes næppe tydeligt i noget europæisk

Sprog, ikkuns i Georgisk og Armenisk findes begge disse Bog-

staver.

§. 89.

Omendskjont vistnok z og z forekomme i adskillige Ord, saa er

det dog, om ikke i alle, saa dog i de fleste Tilfælde overmaade

vanskeligt med Bestemthed at knnne skjælne mellem s og z og

imellem s og z. Endnu langt sjeldnere og vanskeligere med Sik-

kerhet! at bestemme deres Brug ere 3 — dz — og 3 — dz *). Ex-

empler paa Ord, i hvilke disse fire Bogstaver forekomme ere: razzat,

have at bestille med, razam ; bizzot, forblive bestaaende, bizom
;

buozze sliiv, Genitiv buoze; vuozzat, koge, vuozam; ba33et, blive til-

bage, ba3am; 8330, Sogning, 330; å3;jat, soge, å3am; ba^et, skyde,

ba^am.

Anm. Paa Grund af den Vanskelighed, som er forbunden med Be-

stemmelsen af en sikker og rigtig Brug af disse Bogstaver, ere

de ikke optagne i Alphabetet; i den fuldstændige Fremstilling

af Sprogets Bogstavlære maa de imidlertid ingenlunde forbigaas.

Alphabetet — de Bogstaver af hvilke det bestaar, dets Dannelse

og organiske Sammensætning — horer ikke alene iblandt de

allersikreste og paalideligste Veiledere til en rigtig historisk

Kundskab om de forskjellige Folkeslag og deres Sprog, men hvad

det lappiske Folk angaar, saa er det at formode, at dets Sprog,

) Prof. Rask betegner Lyden fur disse to Bogstaver med dz og dz, men Be-

tegnelsen af dz for 3 kan vel naeppe være rigtig, det ubeaandede 3 har en

ren ubeaandet Lyd, et bliidt rent dz, ikke et beaandet dz.

3 *
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og navnligen dets Alphabet vil maaske endog blive den eneste

sikre Veileder for, det eneste fuldkommen paalidelige Vidnes-

byrd om dets hoie Alder.

I ældre Tider have disse fire Lyd sandsynligen været hyp-

pigere ; allerede ere de to sidste — 3 og 3 — endog blevne frem-

mede for den stbrste Del af Folket selv; ikkuns paa og fra Fjeld-

folkets Læber leve og lyde disse Lyd, eftersom Forbindelsen mel-

lem Folket og dets nærmeste Omgivninger bliver stbrre og stbrre

saa ville disse Lyd formodentligen ogsaa mere og mere forstumme

og tilsidst aldeles hendb.

§. 90.

Det hele fuldstændige Lydsystem af de lappiske Sibilantere

eller Tandbogstaver indbefatter da ti forskjellige Lyd, deraf fem

11 ihI. r, rene, ubeaandede, og fem adspiratæ, beaandede; af disse ti

Lyd er igjen s Roden — radix — af hvilken de ovrige have udvik-

let sig. Da Bogstaverne i Alphabetet ere opforte i Overensstem-

melse med den Plads, som Lydene indtage i Lydsystemet, altsaa i

Overensstemmelse med Lydenes gradevise Stigen i Styrke, saa bliver

fblgeligen den alphabetiske Orden for Sprogets ti Tandbogstaver

fblgende: z, z, s, s, 3, 3, 3, 3, c, c, eller om man heller vil: z, s, 3,

5, c, z, §, 3, 3, c. Ordnede med Hensyn til deres Tilbliven og Ud-

vikling, efter deres egentlige og sande Forhold saavel til Roden som

til dem selv indbyrdes bliver Ordningen, saaledes som den findes an-

fbrt i § 99, for disse Bogstaver, den samme som den alphabetiske.

At Bogstavet s, og ikke z, eller noget af de ovrige Tandbog-

staver saaledes findes forenet med Bogstaver af andre Ordninger som

s, §99 Tabel b og § 101, viser tillige at s er Roden, af hvilke alle

dq ovrige ere udviklede og udgaade, saa at §, 3, 3, 3, 3\ c og e

samtlige ikkuns ere hoiere Potenser af s i ligeopadstigende Linie

eller Progression, z og z derimod i lige nedadstigeude Linie.

§. 91.

At dentales ligesom gutturales udgjbre hver især en egen Ord-

ning, som hverken indbyrdes eller med nogen af de andre Ordnin-

ger saaledes ere forenede som de tre fbrstnævnte Rækker ere det

med hverandre, folger ligcfrem af disse Bogstavers Natur som Strube

og Tandbogstaver. I Rakken gutturales finder derfor ingen Over-

gang Sted, h gaar ikke over til r, r ikke til h, men vel kunne h og

r forenes sammen. 1 Tandbogstavernes Række tinde vist nok Over-
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gange Sted, men ikkuns imellera de beaandede, § 85, 86, 87 og §

95, men ingen Overgange finde Sted hverken mellem de ubeaandede

indbyrdes, heller ikke mellem de ubeaandede og beaandede.

§• 92.

Da samtlige fem Rækker eller Ordninger tilsammentagne udgjore

det lappiske Sprogs Konsonant Lyd- System og samtlige Rækkers

Bogstaver folgeligen ere Bogstaver i et og samme Alphabet, saa maa

der folgeligen ogsaa iblandt samtlige fem Rækkers Bogstaver være

nogle der sammenknytte og forene dem til et eneste sammenhæn-

gende og uadskilleligt Konsonant Lyd-System. Formedelst h træder

guttural Rækken i umiddelbar Forbindelse med og fastknyttes til

samtlige Rækker. Ved dets Representant s er Ordningen dentales

paa det noieste og uadskilleligste forenet raed samtlige Rækker eller

Ordninger. 1 en og samme Stavelse slutter sig Bogstavet s til Bog-

staverne i de andre Rækker med hvilke s sammensmelter saa at sige

til ikkuns et Bogstav. En saadan Forening eller Sammensmeltning

finder tillige ogsaa Sted iblandt flere af samtlige Rækkers Konso-

nanter, se § 101, herved fremstaa, ligesom iblandt Vokalerne, saale-

des ogsaa iblandt Konsonanterne, saavel Diphthongcr som Triphthon-

ger. Samtlige disse Konsonant -Diphthonger og Triphthonger tjene

ligesom Vokal-Diphthongerne og Triphthongerne iblandt mere ogsaa

til at sammenbinde og forene de enkelte Bogstav Ordninger fra at

være adskilte til at udgjbre en eneste sammenhængende storre Ord-

ning. Disse Konsonanternes Dipbthonger og Triphthonger fremtræ-

de saavel i Begyndelsen som i Midten og i Enden af Stavelser og

Ord; i nævnte § ere de alle anforte, her anfores samt i § 99 Tabel

b ikkuns de, der fremtræde i Begyndelsen af Ordene og som derfor

i Særdeleshed ere at betragte som de forskjellige Ordningers for-

trinlige Binde eller Forenings Bogstaver. I det at s paa anforte

Maade slutter sig til Bogstaverne p, m, t, 1, n, k og r dannes Diph-

thongerne sp, sm, st, sl, sn, sk og sr: spaikkot, smiesaidet, stainnit,

slabmat, snippot, skaiggat, srubbat; paa lignende Maade er š forenet

med t og k dog kuns inde i Ord, som duodaštet, bisskot. Triph-

thonger dannes ved at s forener sig med pj og nj, spj og snj

spjekkot, snjalcco. De ovrige i § 101 anforte Diphthonger fore-

komme ikkuns i Enden af Ordene og slutte disse.

Tandbogstavernes Række staar saaledes ligesaalidet i det lap-

piske som i andre Sprog isoleret eller adskilt fra de ovrige Rækker
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men slutter sig til og forener sig med samtlige Rackker, en Fore-

ning, der ikke blot er en aldeles naturlig, men ogsaa tillige nodven-

dig Folge af deres Organisation som Tandbogstaver.

§. 93.

At ssavel de i § 82, 85— 88 omhandlede Beaandings Systemer

selv, som de til disse Beaandings Systemer henhorende Bogstaver

ingenlunde ere af samme, men derimod af forskjelligartet Natur eller

Beskaffenhed, folger tildels af livad som allerede er anfort, og vil

denne Forskjel blive endnu klarere ved en umiddelbar Sammenstil-

ling og Jævnforelse saaledes som efterfolgende trende Tabeller ud-

vise. Forste Tabel indeholder Begadkefats Bogstaver saaledes som

de findes i Begadkefat, i anden Tabel ere disse samme Bogstaver

opforte i ordnede Rækker eller Ordninger; tredie Tabel indeholder

Sibilanterne eller Tandbogstaveme i deres alphabetiske Orden.

§ 94.

1. Tabel. 2. Tabel.

Læbeb.

bf
g
8dke fa t) b p

eller : _
v f

°ga d ke ia t\

gåkit)

Tungeb.

d t

d t

Ganeb.

S k

3. Tabel.

Sibilanterne.

z s 3 3 c

z s 3 g c.

At Beaandingen ikke er den samme og heller ikke Bogstavernes

Natur folger ligefrem af at Begadkefats Bogstaver hore til de saa-

kaldte stumme, klanglose, men Tandbogstaveme derimod ikke.

Rækkerne i fiirste og anden Tabel gaa under Ordenes Boinin-

ger hvert Oieblik over til hinanden, forste Række gaar over til

anden, anden til forste, det vil sige, de ubeaandede gaa over til

de beaandede, de beaandcde til de ubeaandede. Tandbogstaver-

nes tyende Rækker gaa aldrig over til og i hinanden paa Grund

af Ordenes Beininger, forste Række gaar ikke over til anden,

anden ikke til forste; de ubeaandede Tandbogstaver gaa ikke

over til de beaandede, de beaandede ikke til de ubeaandede.

I de tvende forste Rækker, Tabel 1 og 2, ere Overgangene

bundne til de nærmest liggende Bogstaver, ikke saaledes i Ræk-

ken, Tabel 3; her udstrække Overgangene sig ogsaa ud over
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de nærmest liggende Bogstaver, c gaar over til det fjernere lig-

gende s overspringende det mellemliggende 5; s gaar over til

baade § og c. Ved Læbebogstaverne finder imidlertid for de

tre v, p, t samme Overgange Sted, som ved Tandbogstaverne,

thi f gaar over til det fjernere liggende v, springende over det

nærmere p, (c tils); v derimod gaar over saavel til det fjernere

f som til det nærmere liggende p (s til c og 5). Overgangen

fra f til v og fra v til f finder imidlertid ikkuns da Sted, naar

disse to Bogstaver staa ved Siden af andre Bogstaver.

Ingen af de tvende forste Ordningers beaandede Bogstaver fore-

komme i Begyndelsen af Ord, der er saaledes en Uselvstændig-

Iied hos disse Ordningers beaandede Bogstaver, som derimod

ikke finder Sted hos eller ved Tandbogstavernes beaandede Bog-

staver, af hvilke baade det beaandede s og det beaandede r

fremtræde aldeles lige saa selvstændige som de ubeaandede s

og c. Der finder saaledes ikke samme Forhold Sted mellem

nudæ og adspiratæ af det ene Slags som af det andet.

§. 95.

T a b e 1

over samtlige Konsonant Afændringer og Overgange.

Forstærkelse. Forsvagelse.

b til bb bb til b

Læbebogst.

pp pp —
j

f

Tungebogst.

p —
pp

m — bm

d — dd,

å — 36%

t — tt,

1 - 11,

n — dn, dn — n;

pp —
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Ganebogst.

Forstærkelse.

j til gj,

) gg,

Strubebog9t, (r:

(kk),

kk.

P\

rr,

ss,

cc,

s§,

For.
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oprindelige og de afledede Konsonanter; men Ordningen inde i Ræk-

kerne selv adskiller sig fra den i § 98 opforte; § 98 fremstiller

nemligen Bogstaverne ikkuns i deres ydre, i deres alphabetiske For-

bindelse og Sammenhæng, ikke i deres egentlige, ikke i deres indre

organiske Eorbindelse og Sammenhæng, Forholdet og Afstanden,

Rodderne som Rodder staa i til de afledede, Forholdet og Afstanden,

de Afledede som Afledede staa i saavel til Rodderne som til hver-

andre indbyrdes, Rækkernes indre organiske Liv, Udviklingen selv,

det er dette som § 99 Tabel a fremstiller og lærer, og som nær-

mere bliver udviklet i § 103.

Til Tabel a er foiet Tabel b, der viser hvilke de Bogstaver,

saavel Enkelte som Diphthonger og Triphthonger, det fornemraeligen

ere, der sammenbinde og forene samtlige fem Rækker eller Ordnin-

ger til en eneste sammenhængende og uadskillelig storre, samt hvor-

ledes denne Forening iværksættes, hvilket i § 103 nærmere udvikles.

§• 97.

Tabel
over Rod-Vokalerne, eller de oprindelige og de afledede, tilligemed

de af Vokalerne dannede Diphthonger og Triphthonger.

Vokaler.
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Organ. Rod. Afledede.

4. Strubebogst. H, R,

5. Tandbogst. S, Š, 3, g, c, c (Z i, I, § 3, 3, 3, g, c, c)

§. 99.

T a b e 1

orer

a. Rod Konsonauterne med deres Afledninger og disses Afstand ifra

og Forhold saavel til deres Rodder som imellem dem selv ind-

byrdes.

b. Bogtaveme af de forskjellige Ordninger, som fastknytte og for-

ene samtlige Ordninger.

Organ. Rod. Afledede.

I.Læbeb. B—v— p— f m, sp,

I

2. Tungeb. Dr"*^ 1 n,

Ul



Bogslavlære. 45

Diphtbongen šk forener de to Rækker Gane og)

Triphthongen spj forener de tre Rækker Læbe Gane ogl »~

_ _ snj _ _ _ Tunge Gane og j

staverne.

§. 101.

T a b e 1

over

samtlige de af Konsonanter dannede Diphthonger og Triphthonger.

Kons. Diphthonger. Triphthonger.

B, bm,

v, vj, vb, vd, vi, vn, vg, vk, vr, vs, V3, ve, ve,

f, ft, fl, fr, fs, fe,

m, mb, mp, ms, ms,

d, dv, dg, dk, dr,

d, db, dv, df, å§^ dk,

t, tm, tf, tk,

1, lj, lb, lv, lp, lf, lm, Id, It, ln, lg, lk, Is, Is,

15, le, le,

D, nj, nd, nt, ng,

k, kt,

r, rb, rv, rp, rf, rm, rd, rt, rn, rg, rk, rn, rs,

rš, r§, re, re,

s, sp, sm, st, sl, sn, sk, sr, sb, spj, snj.

s, st, sk, sb.

Anm. Diphthongerne ere ordnede efter deres forste eller Begyndel-

ses Bogstaver, p, t, j, g, q, (h), 3, 3, c og forekomme ikke

som forste Bogstaver i Diphthonger og Triphthonger, men som

andet og tredie Bogstav.

§. 102.

Ifblge § 97 ere a, og e de oprindelige Vokaler og repræsen-

tere de som saadanne det hele Vokal Lydsystem tilligemed sarames

Diphthonger og Triphthonger.

§. 103.

Af § 98 og isærdeleshed af § 99 Tabel a ses at i det lappi-

ske Sprog ere Konsonanterne b, d, j, r og s oprindelige eller Rod-

Konsonanter, af hvilke, paa r nær, igjen flere have udviklet sig og

at denne Udvikling er forskjellig i de forskjellige Ordninger.
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Forste Ordning, Læbebogstaverne, bestaar af fem Bogstaver, af

disse have de tre v, p og f udviklet sig af Ordningens forste Bog-

stav b; omendskjont horende til samme Ordning staar sidste Bog-

stav m dog ikke aldeles i det samme afledede og afhængigc Forhold

til b som de (ivrige nævnte Bogstaver, og er tillige m selv et forste

Bogstav for en egen Bække eller Ordning, nemlig Nasalernes.

Anden Ordning, Tungebogstaveme, bestaar af sex Bogstaver,

af disse have de tre, t, d' og t udviklet sig af Ordningens forste

Bogstav d i to forskjellige Rækker. Tilhørende samme Ordning

skylder 1 imidlertid ikke forste Bogstav d sin Tilblivelse saaledes

som t, d og t; det slutter sig til Bogstavet j i næstfolgende Ord-

ning, saaledes som ses af Tabel b og § 100; sidste Bogstav i Tun-

gebogstavernes Ordning, n, staar omtrent i samme Forhold til forste

Bogstav d som 1 og er tillige det mellemliggende Lcd i Nasalernes

Bække, og slutter sig ligesom 1 til Ganebogstavet j.

Tredie Ordning, Ganebogstaverne, bestaar ligeledes af sex Bog-

staver naar det beaandede k medtages; i denne Ordning optræder J

som forste Bogstav; ogsaa her danne Afledningerne tvende Linier

eller Rækker, ogsaa her lindes, ligesom i de to forstnævnte Ordnin-

ger, et Bogstav, der ikke umiddelbar udleder sin Oprindelse fra

Ordningens forste Repræsentant, dette Bogstav er q, der slutter sig

til Nasal Rækken, hvis sidste Bogstav det er.

Fjerde Ordning tæller tvende Bogstaver, Aandebogstavet h og

Bogstavet r. Ikke et beaandet som d, t og g, eller som s, § og c,

men et aandende og et beaandende Aandebogstav tilhorer og slutter

sig h til samtlige Bogstaver i det hele Alnhabet § 90 Tabel b og §

100; dets Liv, Virksomhed og Bestemmelse som Bogstav, ikke bundet

og indskrænket til enkelte Bogstaver eller Ordninger, sætter det der-

for i en vis Henseende udenfor, eller maaskc rettere over det hele Al-

phabet, hvorfor det ogsaa i § 08 og § 00 Tabel a er rykket et Skridt

ud til Venstre.

Femte Ordning, Tandbogstaverne, i denne optræder Bogstavet

s som forste Bogstav. Af samtlige Ordninger udmærker denne sig

dels ved dens Bogstavers Mængde, og dels ved en strængere Over-

holdelse af det System, der ligger til Brand for denne Ordning.

Intet af Ordningens Bogstaver danner nogen egen særskilt Ordning,

saaledes som m, n og rj, alle staa de saavel i et underordnet og afhæn-

gigt som i et umiddelbar afledet Forhold til Ordningens forste Bog-
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stav. Imellem de fra hinanden strængt afsondrede tvende Rækker,

som Afledningerne danne, finder intet Samfund, ingen Overgange

Sted, ikke engang mellem Bogstaverne af de tvende Afledningers

forste Række, de nbeaandede Tandbogstaver; i Afledningernes anden

Række, iblandt de beaandede Bogstaver, finder derimod, som anfort,

Overgange Sted.

En sjette, men mere underordnet Ordning, danne de omtalte

Nasal-Bogstaver m, n og q.

§. 104.

Som Medbogstaver — Medlemmer — af Alphabetet er derfor

Tandbogstavernes, ligesaalidet som de ovrige Bogstavers, Bogstav-Be-

stemmelse, ikkuns indskrænket til og afhængig af den Ordning, de

nærmest og oprindeligst tilhore, (§ 92); Tabel b § 99 viser at det

i Særdeleshed er Tandbogstavet s, der forener Alphabetets samtlige

Ordninger, s er det nemligen, der danner og der, som forste Bog-

stav, staar i Spidsen for alle de Diphthonger og Triphthonger, der

sammenbinde og forene Alphabetets fem Ordninger.

§. 10G.

Kjende - Konsonanter

kaldes de, hvis Afændringer og Overgange dels bestemme, dels ere

en Folge af, og af hvilke man altsaa erfarer Ordenes Bbininger.

Visse bestemte Kasus og Tempus Konsonanter gives ikke, saaledes

som Tilfældet er med u og i iblandt Vokalerne.

Samtlige Konsonanter kunne være Kjende-Konsonanter, i et og

samme Ord kunne disse være en eller tvende; Antallet bestemmes

af Stavelsernes Antal, af Ordenes Boininger og af Stedet eller Plad-

sen i Ordene hvor Kjende Konsonanterne staa. Kjende Konsonan-

teme ere dels foranderlige og dels uforanderlige. De foranderlige

Kjende Konsonanters Afændringer og Overgange ses af § 95.

§. 107.

Alle egentlige Enstavelses Ord have i Almindelighed ingen saa-

danne Kjende Konsonanter, som under Boiningen ere underkastede

regelmæssige Afændringer eller Overgange, naar undtages det demon-

strative Pronomen jes § 174. I de Enstavelses Ord, der egentligen

ere forkortede Tostavelses Ord, er sidste Bogstav Kjende Konso-

nant, som ved Ordenes Boininger imidlertid aldrig forsvages, men

enten forstærkes eller forbliver uforandret, som: jurd, jurddag, bæn,

bædnag, gam, gabmag, guoc, guoccag, bac, baccag.
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§. 108.

Udgjor i Tostavelscs Ord sidste Bogstav i næstsidste Stavelse

og forste Bogstav i sidste Stavelse, altsaa det Bogstav, der hikker

næstsidste og begynder sidste Stavelse nogle af de i denne Afdelings

§ 95 opforte forstærkede eller fordoblede Konsonanter, da ere begge

disse Konsonanter Kjende Konsonanter og forsvages folgeligen under

Boiningen saaledes som anforte § udviser, som: jakka, jaga, gietta,

gieda, doaivvo, doaivo, sadne, sane, buorre, buore, lådnot, lånoi,

låkkat, lagai, suokket, suki, boattet, bådi.

Udgjor derimod sidste Bogstav af næstsidste Stavelse og forste

Bogstav af sidste Stavelse ingen af de dobbelte eller forstærkede

Konsonanter, der ere anforte i denne Afdelings § 95, saa bar Ordet

ikkuns en Kjende Konsonant, nemligen den, som begynder sidste

Stavelse, og som da under Ordets Boining forstærkes paa den i tit

nævnte § anforte Maade, som: ålmai, ålbma, olmus, olbmu, balges,

balgga, galmas, galbma, cielgas, cielgga.

§. 109.

Samtlige Tostavelses Ord, hvis forste Stavelse er en aaben Sta-

velse og folgeligen ender paa en Vokal have ligeledes ikkuns en

Kjende Konsonant, den nemligen, som begynder sidste Stavelse, og

som altsaa ved Ordenes Boininger udergaar de i denne Afdelings §

95 anforte Forandringer, som: maras, mårras, males, mallas, dnogje,

duoje, suolo, sullu, boaco, båeen, hanes, badnas, dimes, dibma, ?,abes,

abba, vuogas, vuokkas, duogjot, dnjui.

§. 110.

I mange Ord forblive Kjende Konsonanterne uforandrede, som:

bakkom, Genitiv bakkom; ædne, Genitiv ædne; ravvit, man ravvim.

§ I».

I de fleste To og Flerstavelses Ord og i alle Diminutiva, der

endes paa -3 er dette, altsaa Ordets sidste Bogstav, Kjende Konso-

nant, som: veljas, veljacin, gædas, gædaci, doaimalas, doaimalagak,

goaskemas, goaskemagak, barranius, barramussi.

§• 112-

I Trestavclses Substantiver af forste Deklination, der ende paa

en Konsonant, er denne Kjende Konsonant, og i Fire- og Flerstavel-

ses Substantiver der ende paa en Vokal, er den sidste Bogstav i

Ordets tredie Stavelse samt forste Bogstav i Ordets fjerde og sidste

Stavelse Kjende Konsonanter; forstnævnte Ord ere egentligen For-
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kortelser af sidsnævnte, aldagas (for aldagassa) allativ aldagassi; råk-

kadussa, comitativ råkkadusain o. fl. I alle Tre- og Flerstavelses

Adjektiver paa s og § ere disse Kjende Konsonanter, diettalas, dietta-

lassi, åskolas, åskola^i (§ 111).

§. 113.

I samtlige Tre- og Flerstavelses Ord, saavel Substantiver som

Adjektiver, paa -vuotta, -akka, -ssa, -æbme, -ætta, -mættom, -aggis,

og -akkis ere ligeledes sidste Bogstav i næstsidste og forste Bogstav

i sidste Stavelse Kjende Konsonanter; ligeledes i alle Verber paa

-addat, -allat, -uvvat, -attet, -astet, -uttet, -goattet. Naar de sub-

stantiviske Endelser -vuotta, -akka og -ssa forekomme forkortede

til -vuot, -k og -s da er det sidste Bogstav t, k og s Kjende Kon-

sonanten.

§ 114.

I samtlige Verber af anden Konjugation, der alle ere Trestavel-

ses Ord, er Konsonanten, der staar i Begyndelsen af tredie Stavelse

Kjende Konsonanten.

§. 115.

Ogsaa Diphthonger kunne være Kjende Konsonanter, at Diph-

tbongen som Kjende Konsonant ingen Forandring kan være under-

kastet folger af Diphthongens Natur; ælljar genitiv æljar; boassto,

boasto; duodastet, årostet, dnodašti, årosti.

§. 116.

Ordenes Boininger afgive i tvivlsomme Tilfælde en sikker Vei-

ledning til en rigtig Ortographi; at Ordet viesso hedder viesso og

ikke vjesso eller vésso ses af allativ, der hedder vissui; at guoile

ikke kan være hverken gwolle eller golle ses ligeledes af genitiv

pluralis, der hedder guli; at sierra hverken er sjerra eller sera eller

serra erfares af det afledede Verbum, der hedder sirrit. At de an-

forte Diphthonger ere virkelige og sande Diphthonger, forste Vokal

altsaa hverken kan være en Konsonant eller et blot mekanisk For-

slag til næstfolgende Vokal, det udvise Ordenes Boininger og Afled-

ninger; paa samme Maade godtgjores ogsaa de opforte Triphthon-

ger at være virkelige Triphthonger og altsaa at beståa af tre Voka-

ler, og ikke blot af en Vokal, der ikkuns er ledsaget snart af et blot

mekanisk forangaaende Forslag og af en efterfblgende Konsonant, og

hvis forste Vokal snart igjen skal være en Konsonant og hvis efterfol-

gende Vokal ikkuns skal være et blot mekanisk Efterslag; det er netop
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forste og sidste Vokal i Triphthongerne, der ere de mest selvstæn-

dige og integrerende Bestanddele — Vokaler — af Triphthongerne.

I Syntaxen vil iovrigt Læren ora Sprogets Diphthonger og Triph-

thonger nærmere blive udviklet.

§• 117.

Store Begyndelses Bogstaver benyttes ikknns til Navne og i

Begyndelsen af Sætninger.

§. 118.

Ligesaa nodvendigt det er at vælge rigtige og hensigtsmæssige

Tegn — Bogstaver — for de forskjellige Lyd, som Sproget er i Be-

siddelse af, ligesaa nodvendigt er det ogsaa, som allerede i Begyn-

delsen af denne Afdeling, § 13 er bemærket, at Sprogets Lyd og

dets Tegn — Bogstaver— fremstilles og ordnes i Overensstemmelse

med deres naturlige Forbindelse og Sammenhæng, forst da bliver

Alphabetet noget mere end en blot Samling af Bogstaver, Alphabe-

tet bliver da en tro og virkelig Afbildning af Sproget, og derved til-

lige ogsaa af det Sproget talende Folk. Ethvert Sprogs Alphabet

maa nodvendigen, som saadant, afgive et anskueligt, et tiltalende

Billede af selve Sproget. Som Alphabetet saa Sproget, som Sproget

saa Folket. Grundtrækkene, det Karakteristiske af et Sprog og af

dets Folk maa derfor ogsaa nodvendigen afpræge sig i og tiltale os

fra dets Alphabet. I den noieste Overensstemmelse med Alphabetet

og med dets Bygning, med det, og med dets Bogstavers indre orga-

niske Liv, Udvikling og Virksomhed som Bogstaver, saaledes som

dette her er fremstillet saavel i den hele Afhandling i Almindelig-

hed, som i de forskjellige opstillede Tabeller, er det lappiske Sprogs

Ordbygning eller Orddannelse og hele Sprogets Bygning, dets indre

organiske Liv og Udvikling; selvsamme alphabetiske Ordning vil der-

for ogsaa blive lagt til Gmnd ved Udarbeidelsen af det lappiske

Lexicon. Som Alphabetet selv tilligemed dets Dipbthonger og Tripli-

thonger har udviklet sig af nogle enkelte Rod eller Stambogstaver,

saaledes udgaar og udvikler sig ogsaa af enkelte Rod eller Stamord

den hele Mængde af Ord, som Sproget er i Besiddelse af. Rigt og

afvexlende er det indre Liv, er Bogstavcrnes Udvikling, og de Sy-

stemer der tinde Sted i de forskjellide Bogstav Ordninger, en Rig-

dom og Afvexling, der imidlertid baade er bestemt, regelmæssig

og lovbunden, og som, ligesaavel som de Love, der bestemme sam-

me, udspringe af Bogstavcrnes naturlige Egenskaber, af deres gjen-
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sidige Forholde til hverandre. Den Rigdom og Afvexling af Love-

ne, af Systemerne for Bogstavernes indre Liv og Udvikling og af

de Afændringer og Overgange, der finde Sted indenfor enhver Ord-

ning, adskiller ingenlunde den ene Ordning fra den anden, mén tje-

ner meget mere til at forene og sammenbinde dem alle til en Ord-

ning, til et Lydsystem.

Anm. 1. Det er isærdeleshed den rette Opfattelse og den rette

Betegnelses Maade af Tandbogstaverne, — Hvislebogstaverne —
der hidtil har forvoldet de storste Vanskeligheder ved det lap-

piske Sprogs Orthographie.

I deres lappisk-svenske og svensk-lappiske Lexicon, udgivet i

Stockholm 1780, have Lindahl og Ohrling vedtaget folgende Be-

tegnelses Maade for Sprogets Sibilanter eller Tandbogstaver:

S betegnes s, 5 betegnes dj,

ss
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i dets Sted er s bortkastet af ds og ts, og de aspirerede ds og

ts betegnede dj og tj og de dobbelte dtj og ttj, Betegnelsen

altsaa sig selv modsigende og tillige betegnende noget ganske

Andet end det der skulde betegnes. Naar fra sj borttages det

som Aspirations Tegn benyttede j, erholder man Grundlyden s

tllbage uden Aspiration, men naar fra dj og tj borttages Aspi-

rations Tegnet j saa bliver jo tilbage som Grundlyd d og t iste-

det for at Grundlyden er s.

c. Ved de aspirerede Tandbogstavers eller Hvislelyds For-

dobling bliver det Urigtige i Betegnelses Maaden endnu mere

ioinefaldende og forvildende. Det forstærkede eller fordoblede

s, (ss), og det forstærkede eller fordoblede c, (c), betegnes ssj

og ttj, f. Ex. ašSe, Sag, og acce, Fader, skrives assje og attje, og

staves as-sje og at-tje, men nu er og maa Lyden i Rodordets,

Kodlydens forste Stavelse være aldeles den samme som i Rod-

ordets, Rodlydens anden Stavelse, der burde da i al Fald have

været skrevet og stavet asj-sje og atj-tje; de uaspirerede Lyd

as og at kunne jo dog ikke finde Sted i Rodlyden af et aspire-

ret Ord, og heller ikke omvendt kunne aspirerede Lyd finde

Sted i ikkeaspirerede Ord, med hvilke de ere forenede. I et

og samme Ord kan Grundlyden — Roden — ikke være baade

beaandet og ubeaandet, baade nuda og adspirata.

d. Ikke mindre er Feilen ved de ikke beaandede Sibilante-

res Fordobling; 33 og cc betegnes dds og tts; ga33et, robe,

giiccet, vaage, skrives og staves gad-dset og gåt-tset istedet for

at man dog i al Fald maatte have skrevet gads-dset og gåts-tset;

Grundlyden — Rodlyden — er saavel ved de ikke aspirerede,

som ved de aspirerede Lyd den samme i anden Stavelse i Rod

Ord, hvis Rod bestaar af to Stavelser; paa den betegnede Maa-

de kommer Rodlyden til at beståa af en Sammenhobning eller

Sammenfoielse af ulige og aldeles forskjelligartede Lyd.

e. Aldeles forskjellige Lyd ere sammenblandede og forvexle-

dc; en og samme Lyd betegnes paa tre forskjellige Maader, c

er baade tj, ts og tz, selvsamme Lyd betegnes anderledes i Be-

gyndelscn, anderledes i Midten og anderledes i Enden af Ordene.

f. Et og samme Bogstav, j, er snart Ganebogstavet j, som i:

njajes, libja o. s. v., snart igjen ikkuns et underordnet Beaan-

dins Tegn, som i attje o. s. v.
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Anm. 2. Heller ikke er den af de forhenværende norske og danske

Missionairer brugte Betegnelses Maade for at tilkjendegive det

lappiske Sprogs Lyd anvendelig og brugbar.

Anm. 3. Side 15 i Prof. Raskes lap. ræs. Sproglære tindes Tand-

bogstaverne betegnede saaledes som de her ere anforte; i Sprog-

læren selv derimod ikke, Aspirationen er der antydet ved Bog-

stavet h; omendskjont h er et almindeligen antaget Aandetcgn,

saa er dog den eneste rigtige Betegnelses Maade for enkelte

beaandede Lyd enkelte og ikke sammensatte Tegn, hvorfor og-

saa Professor Rask siden gav den her brugte Betegnelses Maa-

de for de lappiske Tandbogstaver sit Bifald. Det er allerede

bemærket at Betegnelsen for de beaandede d og t, nemligen d'

og t samt Betegnelsen for ngh Lyden, q, tilborer Rask. Ikkuns

ved enkelte Tegn for enkelte Lyd bliver det muligt at udtryk-

ke og betegne det System, der ligger til Grund for de forskjel-

lige Bogstav Ordninger, der findc Sted i det lappiske Alphabct,

et System, som Naturen ikke alene selv har dannet og anord-

uet, men som raaaske mere end i de fleste andre Sprog, i en-

hver enkelt Del af Sproget og Sproglæren fremtræder og gjor

sig gjældende, uden en tydelig og rigtig Opfattelse af samme

kan man hverken deklinere eller konjugere. Det er en aldeles

Umulighed med den af Lindalil og Ohrling brugte Betegnelses

Maade at give en rigtig og sand Fremstilling hverken af Spro-

get selv eller dets Alphabet; at der gives et Lydsystem, at der

gives regelmæssige lovbundne Bogstav Afændringer og Overgange,

derom erholder man ikke alene ingen Ide, men det hele System,

al regelmæssig Deklineren, Konjugeren og Gradforhbining for-

styrres aldeles og tilintetgjøres. Dette gjældcr ogsaa om alle

de ovrige Betegnelses Maader eller Tegn, der af de forskjellige

Skribentere have været benyttede til at betegne det lappiske

Alphabet.

Anm. 4. Det dobbelte w, som Professor Rask foreslaar optaget i

det lappiske Alphabet, er næppe af den Nytte eller Nodvendig-

hed, at samme behoves.

Hvad Ordningen angaar af Bogstaverne i Alphabetet, da har

Professor Rask beholdt den sædvanlige, og sætter saaledes c

imellem b og d, 5 anviser han Plads i Bogstavrækken mellem

p og r, fordi dette er dets oprindelige Sted, da det svarer til
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det hebraiske St, jade, dels ogsaa fordi paa dette Sted er Plads ved

Bortkastelsen af det i Lappisk unyttige q; s er sat imelleiu r

og t. Hr. Professor Rask erklærer imidlertid dog selv Tand-

bogstavcrne for at udgjore et System, altsaa en sammenhæn-

gende Ordning. I Professor Raskes Bogstavrække haves ikke

egne Tegn for disse Bogstaver beaandede, og ere de derfor som

beaandede ikke blevne optagne i Alphabetet, imedcns dog de

beaandede d, t og g, d, t og g ere som saadanne opforte iblandt

de ovrige Bogstaver.

Anm. 5. Vildledet dels af den vaklende og sig selv ofte modsigen-

de Skrivemaade de forskjellige Skribentere have fulgt, men

isærdeleshed bragt i Vildrede og i Uvished ved den ufeilbare

og afgjorende Tone, hvori Ungareren Sajnovics i sin Bog: demon-

stratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse, taler om de

lappiske Lyd og Bogstaver, har Rask i sin oft omtalte ræs. lap.

Sproglære fremsat en Lære, eller rettere sagt Formodning om

det lappiske Sprogs Vokaler, Diphthonger og Triphthonger, en

Formodning, der ikke alene staar i den bestemteste Modsætning

til Folkets Udtale, men nedbryder og tilintetgjor ethvert System,

al indbyrdes Sammcnhæng, tilintetgjor tillige al regelmæssig

Deklineren og Konjugeren; at Vokalerne u og i ere Kasus og

Tempus Bogstaver, synes at være undgaat Raskes Opmærksom-

hed, u er snart Vokalen u, snart Konsonanten w, snart et blot

mekanisk Forslag; ligesaa er i snart Vokalen i, snart Konso-

nanten j, snart et blot mekanisk Forslag, snart igjen ikkuns en

mekanisk Efterklang; istedet for de af Diphthongerne og Triph-

thongerne udstodte Vokaler sættes andre Tegn, af hvilke et og

samme Tegn har flere Betydninger, Udtalen vanskeliggjøres,

istedet for at formindske Tegnene formeres disse, o. s. v. f. Ex.

istedet for buorre skrives b'brre, for boares skrives båres, for

suin skrives sujn, for ditti skrives ditti, for gnoibme skrives

gbjbmc, for boaresvuot skrives Vårésvot, for burin skrives

biirin, for cacce skrives chacce, for dappe skrives dappé o. s. v.

Side (i hedder det derfor ogsaa med fnldkommen Foie,

"jeg har derfor ikke udcn Frygt for at feile, antaget denne

Skrivebrng." Hvad Konsonanterne derimod angaar, da har det

Urigtige i Sajnovicses Raisonement ikke bragt Professor Rask i

Uvished om hvad der var rigtigt eller urigtigt. Rask er det
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derfor der har bragt Orden i Betegnelserne for de lappiske

Konsonanter.

Anm. 6. I sit Lexicon lingvæ finnicæ, udgivet i Åbo 182G, 9iger

"Forfatteren Dr. G. Renvall, Side VIII "Peculiari Finnorum voci

"aptior qvidem atqve cognationi mutationiqve sonorum mutuæ

"accoramodatior hie fere esset litterarum ordo se. a) Vocales

"inajores (duræ, apertæ) a, o, u, mediæ e, i, minores (raolles,

"clausæ) a, 6, y, et b) Consonantes palatinæ, h, k, (ng), j, la-

"biales p, ra, v, dentales t, (d, z), s, 1, n, r. Sed ordini tamen

"litterarum, aliis in lingvis solito et Lectoribus notion', adhæ-

"rere maluimus."

Den Ulempe et fra den sædvanlige alphabetiske Orden afvi-

gende lappisk Lexicon i Begyndelsen vel maaske kan foraarsage

vil snart blive overvundet, og vil rigeligen blive erstattet ved

den derved lettede rigtige Opfattelse af Sprogets Bygning, dets

indre organiske Sammenhæng og Forbindelse. Efter hvad an-

fort er, og navnligen ifblge denne Afdelings § 118 er det ikkuns

Sprogets Stamord, der ville kunne opfores efter alphabetisk

Orden; umiddelbar efter ethvert Stamord ville de afledede

komme med deres Oversættelser og Forklaringer; dog ville de

mindre kjendelige afledede Ord ogsaa blive anforte efter deres

alphabetiske Orden med Henvisning til det Stamord og til det

Sted i Lexikonnet, hvortil de egentligen hore og hvor de tindes

oversatte og forklarede.





II.

Anden A f d e 1 i n g.

Formlæren.

Forklaring over enkelte Ord.

(Etymologia, Ordgranskning.)

Almindelig Oversigt over Ordene.

§. 1.

Alle Ord dele sig i tre Hovedklasser: I. Nomina; II. Verba;

III. Particulæ.

§•2.

Nomen udtrykker enten virkelige Gjenstande, eller Gjenstandes

Egenskaber, hvad enten disse tænkes i Gjenstandene selv, eller for

sig selv alene.

Nomen er to Slags: nomen substantivum og nomen adjectivum.

Nomen substantivum. Dette betegner: Enten virkelige, selv-

stændige Personer eller Ting, som : Anda, Anders, olmus, Menne-

ske, doaivvo, Haab; eller Personers eller Tings Egenskaber, betragtede

for sig selv alene, eller som selvstacndige, f. Ex. oappa, Lærdom,

ællem, Liv.

Til Substantiverne horer Pronomen substantivum, som bruges

istedet for et Substantiv, som: mån, jeg, dån, du, sån, han, muttora,

nogen, gutte, som, o. s. v.

Nomen adjectivum. Dette betegner ligeledes Egenskaber, men

kuns forsaavidt man tænker sig dem hos en Gjenstand, og tilkjen-

degiver saaledes en Egenskab ved Substantivet, som: oapavas, lærd,

buorre, god, ælle, levende.

Til Adjektiverne horer ogsaa: Pronomen adjectivum, der bruges

som nomen adjectivum, som: muo, min, du, din, su, hans, hendes,

dets, min, vor, din, Eders, sin, deres, samt Participium. som i Form

af et Adjektiv udtrykker et Verbums Begreb, som: jabmeme, dcen-

de, jabmam, dbd.
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§• 3.

Verbum udtrykker en Handling eller Tilstand, noget som sker,

skede eller skal ske.

Med Hensyn til Betydningen er Verbum tre Slags :

1. Activnm, som tilkjendegiver at man udover en Handling,

hvorved man paavirker nogen, som: oapatam jeg underviser, lågani

jeg læser, ravvim jeg formaner;

2. Passivum, som tilkjendegiver en Fornemmelse af fremmed,

af en Andens, Indvirkning, eller at noget vederfares ved Paavirkning

af en Anden, som: oapatuvum, jeg undervises;

3. Neutrum, som betegner, at man befinder sig i en vis Til-

stand, eller besidder en vis Egenskab, eller udover en Handling, men

uden at man ved denne Handling paavirker Nogen, som: ælam, jeg

lever, vaibam, jeg trættes, jabmam, jeg doer, matkasara, jeg reiser.

§.4.

Particulae, Partikler, kunne, som i andre Sprog, henfores til

fire Klasser:

J. Adverbium, Tillægsord;

2. Præpositio, Forboldsord;

3. Conjunctio, Bindeord;

4. Interjectio, Fdraabsord.

§. 5.

Adverbium, dette sættes til Verber og Adjektiver, og tikjende-

giver en Omstændighed, en nærmere Bestemmelse ved den Hand-

ling, Tilstand eller Egenskab, som Verbet eller Adjektivet udsiger,

Adverbiet betegner saaledes en BeskafTenbed ved et Adjektiv, og en

Omstændigbed ved et Verbum, som : vuoig mænodet, handle ret,

gukka oadefet, sove længe, sagga višal, meget flittig.

Præpositio, Forboldsord, bestemmer et Nomens Forhold til et

andet Nomen eller til et Verbum, angiver Forholdet imellem Gjen-

stande, eller imellem en Tilstand eller Handling og en Gjenstand,

som : åssko ibmel ala, Troen paa Gud, du lut vuolgam, jeg gaaer

bort fra dig.

Conjunctio, Forbiudelsesord, forbinder enkelte Ord, eller hele

Sætninger, som: albme ja ædnam, Himmel og Jord; euorvoi, mutto

acce i gullam, han raabtc, men Faderen borte (se. ham eller det) ikke.

Interjectio er et Udraab, som tilkjendegiver Folelscr, som: voi!

he! hæi!
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§.6.

Nomina og Verba kunne flekteres, bojes, d. e. deres sidste,

næstsidsle og tredie Stavelser ifra Enden af kunne forandres. Sub-

stantiver, Adjektiver og Participier blive deklinerede, et Verbum bli-

ver konjugcret. Alle Partikler derimod ere uforanderlige, kunne

folgeligen hverken deklineres eller konjugeres.

§•7.

Disse forskjellige Ord ere:

1. Enten Staraord, priinitiva, som ikke komme af noget andet

Ord, som: acce, Fader, buorre, god; eller Afledsord, derivata, som

komme af et andet Ord, som: acalaS, faderlig, buorrevuot, Godhed.

2. Enten enkelte Ord, simplicia, som beståa af et eneste Ord, som

ovennævnte; eller sammensatte Ord, composita, som ere sammen-

satte af flere Ord, som: buristsivnedet, velsigne, bagjelgæccat, overse.

Forste Kapitel.
8.1.

Nomen sabstantivum.

Et Substantivum er Benævnelsen paa en Gjenstand, hvor man

i Norsk kan sætte foran, eller i Enden tilfoje Artikelen en, et; som:

ålmaj, en Mand, eller Manden, jakke, et Aar, eller Aaret.

Tjener denne Benævnelse til at adskille en enkelt Gjenstand

fra alle andre til samme Klasse henhorende Gjenstande, saa kaldes

den et Nomen proprium. Nomen proprium betegner folgeligen en

enkelt Person eller Ting saaledes, at det, hver Gang det nævnes,

kun opvækker Tanken om en eneste. Saadanne Nomina propria

ere alle Menneskers Navne, Landes, Steders, Stæders, Bjerges,

Floders Navne o. s. v. f. Ex. Anda, Bigga, Kautokæinno. Men til-

kommer Benævnelsen en Gjenstand, kun forsaavidt den henhbrer til

en vis Klasse, og er altsaa fælles for alle de til denne Klasse hen-

horende Gjenstande, saa kaldes den et Nomen appellativum. Ap-

pellativet er altsaa en Benævnelse, som er tilfællcs for alle Gjen-

stande af samme Slags, f. Ex. suolo, O, er en for alle Oer fælles

Benævnelse, men Vargak, Vardo, er en ejendommelig Benævnelse

for en enkelt O, og som tjener til at adskille denne O fra alle

andre Oer. Dette sidste er altsaa et Nomen proprium, hint et

appellativum.

Kollektiver, nomina collectiva, ere saadanne Appellativer, som

1*
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under Form af Enhed, betegne flere ensartede Enheder, som:

ædnagvuotta, Mængde, coagganæbme, Forsamling, bæssadak, et Dusin.

Substantiva abstracta ere saadanne Substantiver, som blot ud-

trykke enkelte Egenskaber, forestillede som selvstændige, det er:

uden at tænkes hos nogen vis Person eller Ting. Abstraktet be-

tegner saaledes en Beskaffenhed, Tilstand eller Handling, som en

for sig selv bestaaende Gjenstand, som: jierbmaivuot, Klogskab,

buorrevuot, Godhed.

§2.
Da Sproget aldeles ikke adskiller Kjon, Genus, undtagen for

saavidt som de naturlige Kjon tilkjendegives ved særskilte Ord, og

Sproget heller ikke adskiller den bestemte og ubestemte Form, Ar-

tikkel, saa bliver der ved et Nomen substantivum kuns tre Ting at

lægge Mærke til: 1. Nummerus, Tallet;

2. Casus, Forholdsformerne;

3. Declinatio, Boiningen.

§3.
Numerus, Tallet, er ved nomen substantivum dobbelt: Singula-

ris, Entallet, naar Talen ikkuns er om en Gjenstand, som: matatæ-

gje, Lærer, girje, Bog; Pluralis, Flertal, naar Talen er om to og

flere, som: matatægjek, Lærere, girjek, Boger.

§.4.

Casus, Forholdsformerne, udtrykkes saavel ved Vokal- som

Konsonant-Forandringer i Ordenes tiende sidste Stavelser, f. Ex.

suolo, Oen, sullu, Oens, sulluidi, til, paa Oerne; gietta, Ilaanden,

gieda, Haandens, gitti, i Haauden ; acBe, Faderen, ace, Faderens, acin,

med Faderen, o. s. v.

Disse forskjellige Forholdsformer, casus, ere for et Nomen sub-

stantivum otte: 1. Nominativ; 2. Genitiv; 3. Infinitiv; 4. Allativ;

5. Factiv; 6. Locativ; 7. Comitativ; 8. Caritiv.

§.5.

Substantiverne ende sig i Nominativ, Roden, enten paa en Vo-

kal, og kaldes da aabne, eller de ende sig paa en Konsonant, og

kaldes da lukkede. Etter disse Rodens tvende forskjellige Endelser

rette sig Reglerne for Substantivernes Boining; Deklinationernes

Antal bliver folgeligen tvende; af disse indeholder den forste de

aabne, den anden de lukkede Substantiver.
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§•6.

Substantivernes Boining, declinatio, tilkjendegiver sig, soin alle-

rede beraærket (§. 4.) ikke alene ved den Forandring Vokalerne og

Konsonanterne nndergaa i Ordenes sidste Stavelse, men Boiningen

udstrækker sin Indflydelse endog til tre Stavelser, saa at samtlige

disse Stavelsers Vokaler og Konsonanter ere Forandringer under-

kastede, hvilke Forandringer dog rette sig efter de for Bogstaver-

nes Forandringer og Overgange i forste Afdeling anforte Love.

Konsonanterne, s,om ved Ordenes Boining ere disse Forandringer

underkastede, ere de saakaldede Kjende-Konsonanter, om hvilke

ligeledes allerede er talt i forste Afdeling, og hvortil henvises.

§. 7.

De Forandringer Kjende-Konsonanterne undergaa ved Deklinerin-

gen ere enten Forstærkelser eller Forsvagelser. Forstærkelsen sker

paa trende Maader:

1. ved en simpel Fordobling, som: boaco, Bensdyr, pluralis: båccuk;

2. ved Tilfojelsen af en anden Konsonant, som: olnius, Menneske,

pluralis: olbmukj

3. ved Overgangen til en haardere Konsonant, som: hævo§, Hest,

pluralis : heppusak.

Forsvagelsen sker paa tvende Maader:

1. derved at Fordoblingen bortfalder, som: laibbe,Brod, pluralis: laibek;

2. ved Overgangen til en blodere Konsonant, som: dappe, Skik, plu-

ralis : davek.

§•8.

Disse Kjende-Konsonanternes Forandringer og Overgange ere

imidlertid ikke nodvendige Betingelser for Deklineringen, da Kjende-

Konsonanterne under samme ogsaa kunne blive aldeles uforandrede,

hvilket er Tilfældet med Ord af anden Deklination.

Forandringer i Ordenes sidste Stavelse ere heller ikke nodven-

dige Betingelser for Deklineringen; i flere Forholdsformer forbliver

sidste Stavelse i mange Ord i Singularis, navnligen i alle dem af

anden Deklination, aldeles uforandret. Meget ofte er det ikkuns

næstsidste Stavelse, der ved Deklineringen bojes eller forandres.

§9.
I forste Deklination:

1. forenkles og forsvages Rodens dobbelte og haarde Kjende-Kon-

sonanter;
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blode Kjendc-Konso-2. fordobles oj

nanter;

3. forblive Rodens Kjende-Konsonanter uforandrede.

§. 10.

I anden Deklination :

1. fordobles og forstærkes Rodens enkelte ogblodeKjende-Konsonanter;

2. forblive Rodens Kjende-Konsonanter uforandrede,

§.11.

Forste Deklination.

1.

Rodens dobbelte og haarde Kjende-Konsonanter forenkles og

forsvages paa folgende Maade:
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§• 14.

Da det lappiske Deklinations System er saa aldeles forskjelligt

og afrigende ifra det latinske og aorske, saa anses det nodvendigt

her at forudskikke en kort forelobig Oversigt over samme. Den

fuldstændige Udvikling tilhorer iovrigt Syntaxen.

§. 15.

1. Nominativus; uden just at være nogen udelukkende Forholds-

form for Subjektet, saa benyttes dog det lappiske Nominativ

til ogsaa at betegne Subjektet, og svarer saaledes til Lati-

nernes Nominativ.

2. Genitivus svarer i Almindelighed til Latinernes Genitiv.

3. Infinitivus; nogen særskildt Forholdsform, der ikkuns bru-

ges til at betegne Objektet, har Sproget ikke, da casus infi-

nitivus, der benyttes som Objekts casus, undertiden ogsaa til-

lige benyttes som Subjekts casus; den er kaldet Infinitivus,

fordi den egentligen betegner en ubestemt Qvantitet, Mængde,

en Egenskab, o. s. v.

4. Allativus, (motus ad locum), bruges ved Spbrgsmaale som:

hvor? hvorhen? hvori? hvorpaa? o. s. v.; den benyttes tillige

til at betegne Latinernes Dativ.

5. Factivus bruges naar man gjores, bliver til noget, er som noget,

holdes, anses for noget o. s. v. f. Ex. jeg anser ham for uskyldig,

lågam su vigetæbmen; den er en Beskrivelses Forholdsform

og bruges meget hyppigen, saaledes ogsaa ved Tidsbestemmel-

ser, hvor vi i« Norsk bruge Præpositionen i, som: i Mbrket,

sævdnjaden, og ved mange flere Tilfælde.

6. Locativus, (qvies in loco og motus a loco), bruges ved Spbrgs-

maale som: hvor? hvori? hvorpaa? hvorfra? hvorfor? o. s. v.,

svarer saaledes i mange Tilfælde til Latinernes Ablativus.

7. Comitativus tilkjendegiver en Ledsagning, en Forbindelse med,

er tillige Midlets, og Redskabets casus, (casus instrumentalis),

bruges ved Spbrgsmaale som: med hvem? med hvad? med

hvormange? o. s. v. f. Ex. acin båttim, jeg kom med, var i Folge

med Faderen; avšoin cuppim, jeghuggede med enOxe, brugte en

Oxe til at hugge med.

8. Caritivus udtrykker aldeles det Modsatte af næstforangaaende,

f. Ex. ace-taga båttim, jeg kom uden Faderen, uden at have
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Faderen med; avšo-taga JHippim, uden, foruden Oxe, uden at

have Oxe huggede jeg.

I Singularis udtrykkes Comitativ casus rei Endelsen -in, i

Pluralis derimod ved Tilfojelsen af -guira og Ordet sat i Genitiv;

Caritiv udtrykkes i begge Tal ved Tilfojelsen af -tåga (ogsaa -tak og

-ta) og Ordet sat i Genitiv. I ældre Tider have formodentligen Comi-

tativ- og Caritiv-Endelserne været virkelige Casus, det vil sige, været

uadskillelige og integrerende Dele eller Endelser af Ordet, noget som

-guim og -tåga ikke ere; thi naar Pronomen suffixum kommer til,

saa træder dette imellem Ordet og anforte Endelser. At begge

disse Endelser dog desuagtet tilhore Sproget som Forholdsformer,

og fblgeligen som saadanne ikke kunne udelades, skal i det F61-

gende nærmere blive godtgjort. For imidlertid at tilkjendegive at

disse Casus-Endelser ikke ere uadskillelige ifra de Ord med hvilke

de forenes, ere de ved en liden Tværstræg afsondrede og gjorte

kjendelige.

Latinernes casus vocativus udtrykkes paa tre forskjellige Maa-

der: 1. ved Tilfojelsen af Endelsen -ai; 2. ved at tilfoje Pronomen

suffixum; 3. ved at tilfoje Endelsen -§ forenet med Pronomen suf-

fixum. Da casus vocativus saaledes ikke har en egen bestemt, men

paa tre forskjellige Maader afvexlende Form, er den ikke optaget i

Paradigmerne over Deklinationerne, men maa ingenlunde udelukkes

fra at optages i Rækken af Forholdsformerne.

§. 16.

Foruden de her anforte ni Forholdsformer har Sproget endnu

haft flere, af hvilke nogle ere aldeles afrevne og ere gaaede over til

at blive virkelige og selvstændige Forholds-Ord, præpositiones, iste-

det for at være Forbolds-Former eller Endelser, casns, som: ala og

ald. Nogle fremtræde vel endnu som Endelser, men ikkuns adver-

bialiter, saasom Endelserne: -s, -Id, -li og -list, om hvilke mere

i det Folgende.

§• 17.

Af Nominativ og Genitiv Singularis udledes de bvrige Forholds-

former i begge Tal. For imidlertid at lette Opfattelsen af og Erin-

dringen om de mange og tildels indviklcde Forandringer og Over-

gange, som Vokalerne og Konsonanterne ved Ordenes Deklinering

ere underkastede, ville formlen Nominativ- og Genitiv-, tillige Alla-

tiv- og Comitativ-Endelserne blive anforte, alle i Singularis.
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§. 18.

Forste Deklination

indeholdende de aabne Substantiver, de, som i Nominativ Singularis

endes paa en Vokal. Genitiv Singularis er ligeledes bestandig aa-

ben i denne Deklination, endende sig paa Nominativets Vokal.

§• 19

1.

Ord, som forenkle og forsvage Rodens dobbelte og haarde

Kjende-Konsonanter :

Jakka, Elv; gietta, Haand; muorra, Træ; vuåigna, Aand ; oabba,

Soster.

Singularis.

Muorra,
fir Nom.

Gen.

Infin.

Allat.

Factiv

Locat.

Comit.

Carit.

Nom.

Gen.

Infin.

Allat.

Factiv

Locat.

Comit.

Carit.

(Jakka,

Pga,

j
aga '

jokki,

jåkkan,

jagast,

jågain,

jå£a-

taga,

jagak,

Pgai,

jågaid,

jågaidl

jåkkan,

jågain,

jågai-

guim,

jågai-

taga.

CGietta,

(giet,

gieda,

gieda,

gitti,

giettan,

giedast,

giedain,

gieda-

taga,

JVuåigna, Oabba,

muora,

muora,

murri,

muorran,

muorast,

muorain,

muora-

taga,

oab:

vuain,

vuåina,

vuåina,

vuigni, oabbai,

vuåignan, oabban,

vuåinast, oaba6t,

vuåinain,

vuåina-

taga,

oabain,

oaba-

taga.

Pluralis.

giedak, muorak, vuåinak, oabak,

giedai, muorai, vuåiqai, oabai,

giedaid, muoraid, vuåinaid, oabaid,

giedaidi, muoraidi, vuåiqaidi, oabaidi,

giettan, muorran, vuåignan, oabban,

giedain, muorain, vuåinain, oabain,

giedai- muorai- vuåinai- oabai-

guim, guim, guim, guim,

giedai- muorai- vuåiqai- oabai-

taga, tåga, tåga, tåga.

Paa samme Maade bojes :

Manna, Barn, mana, mannai, manain.

(VelJja,

ixr i*
Broder, velja, velljai, veljain.

Fielbma, Bæk, fielma, fielbmai, fielmain.
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Paa samme Maade bojes:

Hallo, Frygt, balo, balloi, baloin.

Avvo, Fryd, avo, avvoi, avoin.

Illo, Glæde, ilo, illoi, iloin.

Aibmo, Luft, aimo, aibmoi, aimoiii.

Muotto, Ansigt, muodo, muottoi, muodoin.

Suitto, Raad, Evne, suito, suittui, suitoin.

Låkko, Tal, lågo, lokkui, lågoin.

Mafso, Betaling, mavso, mafsui, mavsoin.

Oavddo, Under, oavdo, åvddui, oavdoin.

Viesso, Hus, vieso, vissui, viesoin.

Guovllo, Egn, guovlo, guvllui, guovloin.

Loaiddo, Midten i Teltet, loaido, låiddui, loaidoin, o. m. il.

§. 21.

Sadne, Ord; hætte, Nod; suågje, Ly; goatte, Telt; oaivve, Ho-

ved; guoibme, Ledsager.

Singularis,

hætte, suågje, goatte, oaivve,

hæde, suåje, goade, oaive,

hæde, suåje, goade, oaive,

Nom.

Gen.

Infin.

Allat.

sadne,

sane,

sane,

sadnai, hættai, suågjai, goattai, oaivvai,

Factiv sadnen, hætten, suågjen, goatten, oaivven,

Locat. sanest, hædest, suåjest, goadest, oaivest,

hedin, sujin, gådin, åivin,Comit. sanin

Carit. sane-

Nom.

Gen.

Infin.

Allat.

Factiv

Locat.

Comit.

Carit.

hæde- suåje- goade- oaive-

taga. tåga. tåga. tåga.

Pluralis,

suåjek, goadek, oaivek,

suji, gådi, åivi,

sujid, gådid, åivid,

sujidi, gådidi. åividi,

sadnen, hætten, suågjen, goatten, oaivven,

sanin, hedin, sujin, gådin, åivin,

sani- hedi- suji- gådi- åivi-

guim, guim, guim, guim, guim,

sani- hedi- suji- gådi- åivi-

taga. tåga. tåga. tåga. tåga.

tåga.

sanek, hædek,

sani, hedi,

sanid, hedid,

sanidi, hedidi,

guoibme,

guoime,

guoime,

guoibmai,

guoibmen,

guoimest,

guimin,

guoime-

taga.

guoimek,

guimi,

guimid,

guimidi,

guoibmen,

guimin,

guimi-

guim,

guimi-

taga.
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Paa samme Maade bojes:

AcSe, Fader, ace, accai, acin.

Appe, Styrke, ape, appai, apin.

Appe, Hav, ave, appai, avia.

Šalbme, Naaloje, salme, salbmai, Salmin.

Calbme, Oje, alme, calbmai, Salmin.

Mæcce, Orken, mæce, mæccai, mecin.

Oafse, Gren, oavse, oafsai, åvsin.

Oasse, Del, oase, oassai, åsin.

Oagge, Kjod, oage, oaggai, ågin.

Soatte, Krig, soade, soattai, sådin.

Jierbme, Fornuft, jierme, jierbmai, jirmin.

Duogje, Værk, Arbeide, duoje, duogjai, dujin.

Suoidne, Hiii, Stråa, suoine, suoidnai, suinin.

Vuoibme, Kraft, vuoime, vuoibmai, vuimin, o. ni. fl.

§. 22.

Ord,
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Locat.

Comit.

Carit.

Nom.

Gen.

Infin.

Allat.

Factiv.

Locat.

Comit.

Carit.

Formlæren.

råkkadusast,

råkkadusain,

(råkkadusa-

trakkadus-

taga.

rakkadusak,

råkkadusai,

råkkadusaid,

råkkadusaidi,

råkkadussan.

råkkadusain,

råkkadusai-

guim,

råkkadusai-

taga.

Guofsakas, Nordlys,

Hirratas, Kile,

Suddogas, det faldne Menneske

Jedditus, Trost,

Asatus, Anordning,

Sivnadus, Skabning,

Sivnadusaš, en liden Skabning,

Addaldagaš, en liden Gave,

RåkkadusaS, en liden Bon,

JedditusaS, en liden Trost,

aldagasast,

aldagasain,

raldagasa-

(aldagas-

taga.

Pluralis.

aldagasak,

aldagasai,

aldagasaid,

aldagasaidi,

nldagassan,

aldagasain,

aldagasai-

guiin,

aldagasai

tåga.

Paa samme Maade bojes :

-kas, -kassi,

-tas,

-gas,

-tus,

-tus,

-dus,

-gas,

-sas",

-sas",

-tassi,

-gassi,

-tussi,

-tussi,

-dussi,

-saci,

-gacci,

-sacci,

-sacci,

1. KapJ

goasskemacast,

goasskemacain,

rgoasskemaca-

(goasskemas-

taga.

goasskemacak,

goasskemacai,

goasskemacaid,

goasskemacaidi,

goasskemacai),

goasskemacain,

goasskemaai-

guim,

goasskemacai-

taga.

-kasain.

-tasain.

-gasain.

-tusain.

-tusain.

-dusain.

-saain.

-gaain.

-sacain.

-sacain, o. m. fl.

§. 27.

Afledsord paa:

1. -vuotta, sammentrukket -vuot, som buorrevuotta, Godhed, sam-

mentrukket buorrevuot o. fl. samt

2. Tre- og Flerstavelsesord paa -k gaa ligeledes aldeles regel-

rette efter den forsto Deklination, som muorra og gietta, da

Endelsen -k ligeledes ikkuns er en sammentrukket Form iste-

det for -kka, som: addaldak, Gave, for addahlakka; den fuld-

8tændige Form -kka (akka) forekommer kuns yderst sjelden

i Nominativ.
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§• 29.

Nogle Ord af denne Deklination forenkle eller forandre ikke,

som allerede anfort, deres Kjende-Konsonanter. Saadanne Ord ere:

1. Alle af Verber dannede Afledsord, der betegne de handlende

eller lidende Personer, som: sivnedægje, Skaber; råkkadalle, Til-

beder; lakke, Læser; buocce, Syg, o. m. fl., hvilke Ord stedse

have dobbelte Kjende-Konsonanter.

2. Nogle fremmede Ord, som: hærra, Herre, o. m. fl.

3. Ord i hvilke den dobbelte Kjende-Konsonant synes at være frem-

kommet ved en Sammensmeltning af tvende forskjellige andre

Konsonanter, som: ladde, Fugl; radde, Bryst; hægga, Liv; o. s.

fr., i hvilke de dobbelte dd og gg synes at være komne af, el-

ler ombyttede istedetfor nt og nk, thi paa Finsk hedde disse

Ord: lintu, rinta, henki.

4. Adskillige Ord saavel med enkelte som med dobbelte Kjende-

Konsonanter, som: spiri, Dyr; ædne, Moder; girje, Bog. o. fl.

§. 30.

Sivnedæg^
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forstærkes aldeles regelret, saa tilhore ogsaa disse Ord den forste

Deklination. De Ord, hvis Slutnings-Konsonant i Nominativ er s

have i Almindelighed en dobbelt casus factivus, den ene dannet af

Nominativ, den anden dannet af Genitiv.

§. 34.

Ålmaj, Mand; olmuš", Menneske; balges, Sti.

Singularis.

Nom.
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§35.

Anden Dekli nation

indeholdende de lukkede Substantiver, som i Nominativ Singularis

endes paa en Konsonant, og som beholde denne Konsonant i alle

Forholdsformer; Genitiv Singularis i denne Deklination er altid luk-

ket, og Hg Nominativ.

§. 36.

1.

Ord, som forstærke eller fordoble Kjende-Konsonanterne:

Maras", Sorg; bavcas, Smerte; males, Maaltid.

Singularis.

Nom.
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Bæivas, Solen,

Substantiver.

bæivaci, bæivacln, o. ra.bacivas

§. 39.

Substantiver af flere Stavelser paa -s og paa -i, der oprindeligen

ogegentligen ere Adjektiver, se om disse 2. Kap. om Adjectiver, §.

55 og 5C.

§• 40.

Nogle Ord af denne Deklination synes ved forste Ojekast ikke

at henhbre til denne, men til forste Deklination, i det de have bort-

kastet den sidste Konsonant, og altsaa ende sig paa en Vokal; ved

nærmere Undersbgelse vil man imidlertid af Genitivet snart overbe-

vise sig ora at saadanne Ord virkeligen tilhbre anden Deklination,

Genitivet er nemligen stedse lukket, endende sig paa den af Norai-

nativet bortkastede Konsonant. Er det Vokalen a, som Ordet ved

Bortkastelsen af Nominativets Slutnings Konsonant kommer til at en-

des paa, da bliver dette a ligeledes meget ofte bortkastet, hvorved

Ordet igjen kommer til at ende sig paa en Konsonant og bliver

da regelret; f. Ex. Jurda og jurd for jurdag, Tanke; njuovca og

njuovc for njuovcam, Tunge; vuone for vuonam, Svigermoder, o. s. fr.

§ 41.

Jurd, Tanke; Aj, Kilde; njuovc, Tunge.

Singularis.

Nom.
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§. 44.

Adjektiverne adskille, ligesom Substantiverne, kverken Kjbn,

genus, eller bestemt og ubestemt Form, Artikkel.

§• 45.

Numerus, Tallet, er ligesom ved Substantiverne, tvende: Singu-

laris, Entallet, og Pluralis, Flertallet. Casus, Forboldsformerne, ere

ligeledes de samme som for Substantiverne. Ligesaa er Boiningen,

declinatio, og Deklinationernes Antal.

§. 46.

For de hbjere Grader have Adjektiverne særegne Endelser el-

ler Former.

§• 47.

Ved Adjektiverne blive saaledes fem Ting at lægge Mærke til:

1) den dobbelte Form; eftersom de nemligen ere enestaaende, el-

ler vedfojede Substantiverne;

2) Numerus, Tallet;

3) Casus, Forholdsformerne
;

4) Declinatio, Boiningen;

5) Comparatio, Gradforhbiningen.

§. 48.

Adjektivernes dobbelte Form.

Vist nok synes det at maatte være Adjektivernes egentlige Be-

stemmelse at vedfojes Substantiverne, og at folgeligen den vedfoje-

de Form maatte være Hovedformen, og den enestaaende derfor den-

ne underordnet. I det Lappiske synes imidlertid den vedfojede Form

at være udsprungen af den enestaaende. I nogle Ord er der rig-

tignok ingen Forskjel imellem den enestaaende og imellem den ved-

fojede Form; disse ere imidlertid ikke mange. I Almindelighed sy-

nes den vedfoiede Form at indeholde en Tillægsendelse til den ene-

staaende Form, eller og, hvilket dog er sjeldnere, at have berbvet

den enestaaende Form Slutnings Bogstavet. Ogsaa synes Forhbi-

nings Graderne, i det mindste ved de fleste Adjektiver, umiddelbar

at være udsprungne og dannede af den enestaaende Form. Af de

af Adjektiverne dannede Substantiver synes ligeledes de fleste at

skylde den enestaaende Form deres Dannelse. Paa nogle faa Und-

tagelser nær, kunne Adjektiverne i den vedfojede Form ikke dekli-

neres, i den enestaaende Form derimod altid. Af disse Aarsager

vil derfor Adjektivernes enestaaende Form blive lagt til Grund, og
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forst blive afhamllct, som den af hvilken den vedfojede Form for-

mentligen er udsprungen.

Adj e k ti v er ne i den cnestaaende Form.

Forste Grad.

§.49.

Adjektiverne i den cnestaaende Form bojes, deklineres, aldeles

som Substantiverne, og deles ligesom disse i to Hovedarter eller Boi-

ningsmaader, Declinationes, eftersom Ordene i Nominativus, Roden,

endes paa en Vokal, eller paa en Konsonant.

§. 50.

Ilvad som derfor i 1. Kap. om Substantiverne, fra §. 6. til §.

12 inclusive, er anført i Anledning af Vokalernes, Diphtbongernes og

Triphtb.ongern.es, samt Kjende-Konsonanternes Forandringer og Over-

gange under Boiningen, gjælder naturligvis ogsaa for Adjektiverne.

Den i 1. Kap. §. 13 givne almindelige Oversigt over Substanti-

vernes Endelser i de forskjellige Forholdsformer i begge Tal, i beg-

ge Deklinationer, gjælder ligeledes ogsaa for Adjektiverne.

§. 51.

Forste D e k 1 i nation
indbefattende de aabne Adjektiver, hvis Genitiv ligeledes stedse er

aaben, endende sig paa Nominativets Vokal.

§. 52.

Adjektiverne af denne Deklination, som i Nominativ Singularis

endes paa -a, bojes som oabba, Soster; vellja, Broder, o. s. v. (I.Kap.

§.19.1.); de som endes paa -o og -u, bojes som ællo, Hjord ; oavd-

do, Under, (L. Kap, §. 20.); de Adjektiver, der ende paa -e, bojes

som sadne, Ord; liætte, I\od; duogje, Arbeide, o. s. v. (1. Kap. §.

21.); og de der endes paa -i, bojes som spiri, Dyr, (1. Kap. §. 31.).

De Tostavelses-Adjektiver, som i den enestaaende Form i No-

minativ Singularis ere lukkede, og ende sig paa -s, men i vedfojet

Form endes paa -a, have en dobbelt Boining, og deklineres baade

cfter den forste og efter den anden Deklination, se §. 02 og §. 03.

§. 53.

Adjektiver af denne Deklination, som under Boiningen forenkle

og forsvage Kodens dobbelte og haarde Kjende-Konsonanter:

Babba, ond; hægjo, skrobelig; buorre, god; oasetæbme, ulyk-

kelig.
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blive Kjende-Konsonanterne uforandrede i de Adjektiver, der ende

paa -i. Se iovrigt 1. Kap. §. 29.

Ladno, indlosende,



2. Kap.
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§. 23.) saalcdes er det samme ogsaa Tilfældet med en Del Adjekti-

ver af fors

(Gievrra,

ver affiirste Dcklination, hvilke samtlige bojes som: J ,.
' Broder:

Helj,

(gievr,

f
Jalla,

staerk, gievra, gievrrai, gievrain.

«i

y
a

' '

enfoldig, jalla, jallai, jallain.

(
' bitter, ond, boark, boarkkai, boarkkain, o. fl.

jboark,

Anden Dcklination

indbefattende de lukkede Adjektiver, hvis Genitiv Singularis ligele-

des stedse er lukket, endende sig paa Nominativets Konsonant.

§. CO.

Adjektiver af denne Deklination, som forstærke eller fordoble

Kjende-Konsonanterne, bojes som maras, Sorg; vanas, Baad; males,

Maaltid, o, s. v. (1. Kap. §. 36. 1.).

Garas, haard; hanes, gjerrig; bates, ren.

Singularis.

Nom.
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Coniit.

Adjektiver.

hadnasi- buttasi-

Carit.

guira,

hadnasi-

gmm,

buttasi-

garrasi-

guim,

garrasi.

tåga. tåga. tagn.

Paa samme Maade bojes lignende Tostavelses Adjektiver paa -as og

paa -es, som i vedfojet Form bebolde disse Endelser; ligeledes alle

afledede Adjektiver paa -aggis og -akkis. Hvilke samtlige have en

dobbelt casus factivus, den ene dannet af casus nominativns, den an-

den dannet af casus genetivus.

Hiras, sky,



54



2. Kap.

Gen.

Iiifin.

Allat.

Factiv.

Locat.

Comit.

Carit.

Cielgas, klar,

Bakas, hed,

Galraas, kold,

Nanos, fast,

£

Adjektiver.

njalggai,

njalggaid,

njalggaidi,

njalggan,

njalggain,

njalggai-

guim,

njalggai-

taga.

Paa samme Maade bojes

cielgga, (cielggai,

njalggasi,

njalggasid,

njalggasidi,

njalgisen,

njalggasin,

njalggasi-

guim,

njalggasi-

taga.

rciclggain,

(cielggasin.

,bakkain,

(bakkasin.

,galbmain,

}galbmasin.

Dimes, blod,

nannain,

nannosin,

dibmain,

dibmasin, o. ra. fl.

cielggas, (cielggasi,

rbakka, rbakkai,

(bakkas, Jbakkasi,

Ygalbma, ,galbmai,

(galbmas, (galbmasi,

.nanna, ,nannai,

(nannos, jnannosi,

•dibnia, /dibmai,

(dibmas, (dibmasi,

§. 64.

Med nogle Adjektiver af denne Deklination finder samme Til-

fælde Sted som med de i 1. Kap. §. 40. omtalte Substantiver, at

man nemligen af Nominativet, Roden, kan være i Uvished om til

hvilken Boiningsmaade de henhore; ogsaa her viser Genitivet hen

til anden Deklination. Disse Adjektiver bojes i aldeles Overens-

(Jurda, (^j a
stemmelse med Substantiverne ^ Tanke,

Ijurd,

§. 41.

rBaca,

(bac,

fGuoce,

/guoc,

F Kilde, o. s. v.

bitter, baSag, baccagi, bacagin.

raaden, guoccag, guoccagi, guoccagin, o. fl.

§. 65.

Efter Substantiverne, som Omsagn til disse, bruges Adjektiver*

nes enestaaende Form, og i Almindelighed uforandret, hvad enten

Substantiverne staa i Singularis eller i Pluralis. I sidste Tilfælde

staa dog stundom ogsaa Adjektiverne ligeledes i Pluralis.

3*
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rbahha, _,
,

Aigek læk < Talerne ere onde.
(I)ahak,

Adjektivcrne i den vedfojede Form.

Forste Grad.

A. Adjektiver, der ende sig paa en Vokal, eller paa en Dipbtbong

i den cncstaaende Form.

§. 60.

Adjektiver paa -a, -o og -e

blive dels uforandrede, dels tilfoje de et s, og forenkle og forsvage

i dette Tilfælde Kjende-Konsonanterne.

enest. vedf.

lVuorra, uuorra manna, ungt Barn.

Babba, baliha dappe, ond Skik.

Boassto, boassto jurd, urigtig Tanke.

Buorre, buorre ravvijægje, god Paaminder.

jallo, jalos gåveca, dristig Bjorn.

Ugjo, ujos nieid, undselig Pige.

Lågje, lajes mattatægje, sagtmodig Lærer.

HillJe, hiljes matkke, langsom Reise.

Ilavsske, bavskes baikke, bebageligt Sted, o. m. fl.

Nogle Adjektiver tåge -8 til sig.

enest. vedf.

Lakka, lagas olbmuk, Naboer.

§• 67.

Samtlige af Verber afledede Adjektiver forblive uforandrede.

enest. vedf.

A duo, adno olmus, bedende Menneske.

Arro, arro davd, vedvarende Sygdom.

Doarjjo, doarjjo ussteb, understottende Ven.

Lakke, lakke manna, læsende Barn.

JAttc, jatte olbmuk, Nomader.

IToavrcdægje, boavredægje nisson, paastaaeligt Fruentimmer.

Arvedægje, arvedægje guldalægje, forstandig Tilhorer.

Arvedatte, arvedalte Bardue, forstaaelig Tale.

Lagatattc, lagatatte boasstovuot, tilregnelig Urigtigbed.

Darvotutte, darvotuttc jurd, mistrostende Tanke.

Bafbetuttc, rafbetuttc oamedavddo, foruroligende Samvittigbed.

Oasetutte, oa «etuttc sagak, ulykkebringende Efterretninger.
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§. 68.

De af Substantiver og Adjektiver afledede nægtende Adjektiver paa

-tæbme

forandre denne Endelse til -tes.

enest. vedf.

Dårvotæbme, dårvotes suddogas, haablost Menneske.

Asetæbrae, asetes ålmaj, saglos Maud.

Oasetæbme, oasetes acce, ulykkelig Fader.

Asetæbme, asetes ædnam, tynd Jord.

§. 69.

De af Substantiverne afledede nægtende Adjektiver paa -ætta, samt

de af Verberne afledede nægtende Adjektiver paa -kætta

forandre disse Endelser til -ættes og -kættes.

enest. vedf.

Daverætta, daverættes olmuš, et Menneske uden Formue.

Duodarætta, duodarættes ædnam, et Land uden vildt Fjeld.

Mavsakætta, mavsakættes vaivve, ubetalt Umage.

Lågakætta, lågakættes girje, ulæst Bog.

Cierokætta, cierokættes ærrauæbme, ubegrædt Skilsmisse.

§. 70.

De Adjektiver, der ende sig paa Diphthongerne -ai, -oi og -ui

kaste -i bort og tåge -s istedet; de paa -i tåge -s til sig.

enest. vedf.

Gædggai, gædggas ædnam, stenigt Land.

Guollai, guollas javrre, fiskerig Indso.

Harddoi, harddos olmus, bredskuldret Menneske.

Ælljoi, ælljos manna, fyrigt Barn.

Boddui, boddus mærra, So fuld af Skjær.

Ramppui, ramppus irgge, stortalende Frier.

Tiddi, tiddis bakken, overtroisk Hedning.

Lassti, lasstis muorra, lovrigt Træ.

B. Adjektiver, der ende sig paa en Konsonant i den enestaaende

Form.

§• 71-

Adjektiver paa -g.

Disse ende i Almindelighed paa -ag, og tåge dels Endelsen -es og -is

til sig, dels kaste de Bogstavet g bort og ende da paa -a.
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enest. vedf.

Muddag, muddagcs va^ern bæsk, en passe Pels til at gaa med.

Allag, alla varre, boit Fjeld.

Gassag, gassa muota, tyk Sne.

Gavddag, givdda miekke, bredt Sværd.

§. 72.

Adjektiver paa -k

blive dels uforandrede, dels tåge de -es til sig.

enest. vedf.

Alek, alek ivdne, blaa Farve.

Buok, buok jedditus, al Trost.

Barok, barokes gumppe, hurtigltibende Ulv.

Ervok, ervokes nieid, munter Pige.

Vælek, vælekes bargge, stærk Arbeider.

§.73.

Adjektiver paa -d.

Disse ende i Almindeliglied paa -ad, og tagc dels -es til sig, dels

forandre de Endelsen -ad til -is.

enest, vedf.

fvuobmades
, , __ ,

Yuobmad, J .
ladde, bredt Klæde.

(vubmis

fgæppades
Gæpnad, < noadefe, let Byrde,

(geppis

Låssad, lossis noadde, tung Byrde.

(uovggad, cuvggis bæivvc, lys Dag.

Særdnjad, sevdnjis igja, mork Nat.

Viioiggad, vuiggis arvalussa, ærligt Uaad.

Roakkad, rakkis oamedavddo, frimodig Samvittighcd.

Adjektiver paa -1 og -r.

Disse tåge Endelsen -is til sig.

enest. vedf.

Gavvcl, gavvelis rievan, listig Ræv.

Bivval, bivvalis dalkke, mildt Veir.

Basstel, basstclis jierbme, skarp Forstand.

Naggar, naggaris ised, paastaaelig Husbonde.

Ellsar, ællsaris luonddo, fyrigt Gemyt.

Doabracr, doabmeris bargge, rask Arbeider.

Anger, angeris æmcd, nidkjær Ilusmoder.
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g. 75.

Adjektiver paa -s.

Adjektiver paa -as og -es blive dels uforandrede, dels ombytte de

disse Endelser med -a, fordoblende og forstærkende Kjende-Kon-

sonanterne.

enest. vedf.

Njuoras, njuoras usstebvuot, omt Venskab.

Diettalas, diettalas asSe, vitterlig Sag.

Åskaldas, åskaldas rakisvuot, trofast Kjærlighed.

Butes, butes giet, ren Ilaand.

Boares, boares bardne, gammel Ungkarl.

Ådas, ådda goatte, nyt Telt.

ielgas, cielgga oamedavddo, god Samvittighed.

Galmas, galbma vaibmo, koldt Hjerte.

Dimes, dibma muota, blod Sne.

Cabes, cabba guofsakas, smukt Nordlys.

§. 76.

Nogle paa -es kaste blot bort s og beholde e, og fordoble og

forstærke Kjende-Konsonanterne.

enest. vedf.

Oames, oabme bivtas, gammelt Klædestykke,

Gåikes, gaikke ædnam, tort Land.

§. 77.

Adjektiver paa -os blive i Almindelighed uforandrede,

enest. vedf.

Ciegos, eiego s jord, skjult Tanke.

Almos, almos dakko, aabenbar Handling.

Lieggos, lieggos moarsse, tækkelig Brud.

Nogle paa -os dels beholde denne Endelse, dels ombytte den

med -a, samt fordoble og forstærke Kjende-Konsonanterne.

enest. vedf.

(nannos ,, -..„.«
Nanos, < darvvo, fast Tillid,

(nanna

Adjektiver paa -is dels beholde denne Endelse, dels ombytte

den med -a, i hvilket sidste Tilfælde de tillige forstærke og for-

doble Kjende-Konsonanterne.
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enest. vcdf.

Rakis, rakis doaivvo, kjært Haab.

Veris, veris olinu§, fremmed Menneske.

Njalgis, njalgga jedditus, sbd Trost.

§• 79.

De af Verberne afledede Adjektiver paa -aggis og -akkis blive

uforandrede.

enest. vedf.

Vajaldakkis, vajaldakkis mattajægje, glemsom Lærling.

Buoccadakkis, buoccadakkis nieid, sygelig Datter.

Hæppanaggis, hæppanaggis moarsse, blufæidig Brud.

§. 80.

Adjektiver paa -s.

Afledede Adjektiver paa -as forblive uforandrede,

enest. vedf.

Gittovas, gittovas luonddo, taknemmeligt Gemyt.

Duttavas, duttavaš' vaibmo, noisomt Hjerte.

DuottaluS, duocTalaš duodastægje, sanddru Vidne.

Vuolasas, vuolasas vellja, yngre Broder.

Doaimalas, doaimalas gæcce, flink Hyrde.

Nogle paa -as ombytte denne Endelse med -as og -is, som:

enest. vedf.

Oanckas, oånekas gask, kort Stykke.

Vuollegas, vuollegis muorra, lavt Træ.

§. 81.

Adjektiver paa -uS forblive uforandrede,

enest. vedf.

VulluS, vulIuS dille, underordnet Stilling.

§. 82.

Adjektiver paa -is blive dels uforandrede, dels tilfdje de -es.

enest. vedf.

Calrais', calmis bagjeålmaj, skarpsynet Fjeldraand.

Morris, morrišes baimetægje, aarvaagen Hyrde.

§. 83.

Adjektiver paa -c

tilfojc sædvanligcn -es.

enest. vedf.

Harec, liareces guoibme, rask Kammerat.
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§• 84.

Enstavelses-Adjektiver tåge gjerne -as til.

enest. vedf.

Gievr, gievras gietta, stærk Haand.

Jal. jallas manna, enfoldigt Barn.

Boark, boarkas nisson, ond Kvinde.

Adjektivet duot bliver uforandret,

enest. vedf.

Duot, duot rakisvuot, sand Kjærlighed.

§. 85.

Sammensatte nægtende Adjektiver paa -mættom

bortkaste det sidste -m og tåge -s istedetfor; begge Former bruges

dog ogsaa meget ofte.

enest. vedf.

Diedemættom, diedemættos manak, uvidende Bom.

Oaidnemaettom, oaidnemættos Ibmel, usynlig Gud.

Vægjemættom, vægjemættos dakko, umulig Gjerning.

Åskaldasmættom, åskaldasmættom ussteb, trolbs Ven.

§. 86.

Samtlige Adjektiver, der, vedfojede Substantiver, endes paa en

Konsonant, forblive under Substantivernes Boining uboielige eller

uforanderlige i alle Former og i begge Tal.

§• 87.

Åskaldas guoibme, trofast Ledsager.

Singularis.

Åskaldas guoibme,

åskaldas guoime,

åskaldas guoime,

åskaldas guoibmai,

åskaldas guoibmen.

åskaldas guoimest,

åskaldas guimin,

åskaldas guoime-

taga.

Pluralis,

åskaldas guoimek,

åskaldas guimi,

åskaldas guimid,

Nora.

Gen.

Inf.

Allat.

Factiv

Locat.

Comit.

Carit.

Nom.

Gen.

Inf.
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fbuorre . , . fbahha

Ibahai

ta o-a. tåga.

Carit. < mielai- < arvalusai-
(buri (I

Adjektivernes Sammenlignings Grader.

§. 90.

Adjektiverne udtrykke Egenskaber ved Personer eller Ting.

Disse Egenskaber kunne findes i en hojere Grad hos en Person el-

ler Ting, end hos en anden, og hos en tredie endog i den hojeste

Grad. Adjektiverne maa derfor kunne lade sig saaledes forandre,

at de ere i Stand til at udtrykke disse forskjellige Grader. Denne

Forandring hedder comparatio, Sammenligning, og deraf gives tre

forskjellige gradus, Grader, som kaldes: Positivus, Comparativus og

Superlativus.

§• 91.

Positivus tilkjendegiver Egenskaben ligefrem, og siger blot,

hvordan en Person eller Ting er, uden at sammenligne den med no-

gen anden.

Comparativus sammenligner en Persons eller Tings Egenskab

med samme Egenskab hos en eller flere andre Personer eller Ting,

og siger at den findes hos den ene i hojere Grad end hos den an-

den eller de andre.

Superlativus sammenligner en Persons eller Tings Egenskab

med samme Egenskab hos alle andre, og siger at den hos den for-

ste findes i hojeste Grad.

§. 92.

Disse forskjellige Sammenlignings Grader udtrvkkes og tilkjen-

degives derved at Adjektivet modtager adskillige Forandringer, Til-

sætninger, i Enden.

Positivus falder naturligvis af sig selv, thi den er Adjektivet

selv, uforandret; om nogen Gradforhoining kan der saaledes ikke

være Talen uden for begge de tvende sidstnævnte, nemligeu Com-

parativus og Superlativus.

Gradforhoiningen.

§. 93.

Den hojere Grad, gradus comparativus, endes dels paa Bogsta-

vet -b, dels paa Stavelsen -bo eller -bu; hvor Tonefaldet fordrer
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det, fordobles Bogstavet b, Comparativets Endelse bliver da enten

-bbo og -bbu, eller -abbo og -ebbu.

Den hojeste Grad, gradus superlativus, endes dels paa Stavel-

sen -mus, og dels paa -amus, eller -emus; hvor Tonefaldet fordrer

det fordobles Superlativ-Bogstavet m. Superlativ-Endelsen bliver da

-ammus eller -emmus. Tonefaldet kan stundom fordre i Compara-

tivus et dobbelt b, og desuagtet i Superlativus ikkuns et enkelt m.

I uogle Ord er Superlativ-Endelsen ogsaa -mus.

De hojere Grader kunne ogsaa tilkjendegives ved at sætte for-

an Positiv Ord, som: æmbo, mere, ænemusat, mest, o. s. v.

§. 94.

For Gradernes, Comparativ- og Superlativ-Endelsernes Dannel-

se, og for disses Forbindelse med Positivus, Roden, ere adskillige

Regler at iagttage.

A. Adjektiver, som ende sig paa en Vokal i enestaaende Form.

§. 95.

Adjektiverne paa -a, -o og -e

foje -b, og -mus til deres ene staaende Form, og forenkle og

forsvage Kjende-Konsonanterne.

Comp. Superl.Posit.
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Adjektivet ucca, i vedfojet Form ligeledes ucca, har i Compar.

uccel), og i Superl. ucceraus.

§. 96.

Sammensatte nægtende Adjektiver paa -ætta og -kætta, samt de afle-

dede Adjektiver paa -ægje, -åtte og -utte

danne Gradforhoiningen ved at foie -b og -mus til deres enestaaende

Form ; de haarde og fordobledeKjende-Konsonanter forblive uforandrede.

Compar. Superl.

vedf.

daverættes, daveræt-ta \ daverætta- \

lågakættes, lågakæt-ta

cierokættes, cierokæt-ta

arvedægje, arvedæ-gje

arvedatte, arvedat-te

jaketægje, jaketæ-gje

jaketatte, jaketat-te

dårvotutte, dårvotut-te

oasetutte, oasetut-te

l

Posit.

enest.

Daverætta,

uformuende.

Lågakætta,

ulæst.

Cierokætta,

ubegrædt.

Arvedægje,

forstandig.

Arvedatte,

forstaaelig.

Jaketægje,

trolig.

Jaketatte,

troværdig.

Dårvotutte,

mistrostende.

Oasetutte,

ulykkebringende.

§.97.

De sammensatte nægtende Adjektiver paa -tæbme i enestaaende Form,

og paa -tes i den vedfojede,

danne, som det synes, af sidstnævnte deres Gradforhoininger, bort-

kastende Ende-Konsonanten -s tilfdje de Endelserne -bbu og -mmus.

Positiv. Comp. Superl.

enest. vedf.

Dårvotæbme, dårvotes, dårvo-te \ dårvo-te)

haablos. \ bbu; \ mmus.

Asetæbme, asetes, aše-te ) ašc-te )

sados.

lågakætta-

cierokætta-

arvedægje-

arvedatte-

jaketægje-

jaketatte-

dårvotutte-

oasetutte-
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Positiv,

enest. vedf.

Oasetæbme, oasetes,

ulykkelig.

Asetæbme, asetes,

tviid.

Formlæren.

Comp.

2. Kap.

Superl.

oase-te
J

oase-te
)

> bbu; > m in us.

ase-te ase-te )

Adjektiver paa -i

tilfoje -b og -raus til deres euestaaende Form.

Positiv. Comp. Superl.

enest. vedf.

Lassti, lasstis, las-sti \ lassti-

1 (ivrig. I

Tiddi, tiddis, tid-di lb; tiddi-

overtroisk,
[

suvvi, suvvis, suv-vi j suvvi-

tilbojelig til '

at ryge.

§. 99.

Adjektiver, der ende sig paa Diphthongerne -ai, -oi og -ui i

den enestaaende Form, og paa -as, -os og -us i den vedfdjede Form,

kunne af begge Former danne deres Gradforbbininger; i begge Til-

fælde bortkastes sidste Bogstav, i og s, og tilfojes derefter Com-

parativ-Bogstavet -b, og Superlativ-Stavelsen -mus.

Positiv.

enest.

Assai,

tyk.

Gædggai,

stenig.

Harddoi,

bredskuldret.

Ælljoi,

Bod(tui,

fuld afSkjær.

Bamppui,

stortalende.
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§. 100.

B. Adjektiver, der ende sig paa en Konsonant i den enestaaende

Form.

Adjektiver paa -g.

Adjektiver, der endes paa -ag i den enestaaende og paa -a i den

vedfoiede Form, bortkaste Endelsen -ag i den enestaaende Form,

og tilfoje derefter Comparativ- og Superlativ-Stavelserne -eb og

-emus, samt forenkle og forsvage Kjende-Konsonanterne.

Positiv. Comp. Superl.

enest. vedf.

Allag, alla, a-1
j

a-1

boi.
f

Gassag, gassa, ga-s \eb; ga-s \ emus.

tyk. (

Gåvddag, gåvdda, gåv-d
]

gåv-d

bred.

At det er af den enestaaende og ikke af den vedfoiede Form

at Adjektiverne paa -ag danne Gradforhoiningen viser efterfolgende §.

§. 101.

Adjektiver, der ende paa -ag i den enestaaende Form, og som

i den vedfojede Form tilfoje Endelsen -is, danne Gradforboiningen

ved til den enestaaende Form at tilfoje Comparativ-Stavelserne -abbo

og Superlativ-Stavelserne -ammus.

Posit. Comp. Superl.

enest. vedf.

Muddag, muddages, muddagabbo, muddagammus.

maadeholden.

§. 102.

Adjektiver paa -k.

Samtlige Adjektiver paa -k tilfoje deres enestaaende Form

Comparativ- og Superlativ-Stavelserne -abbo og -ammus.

Posit. Comp. Superl.

enest. vedf.

Alek, alek, ale-k
)

ale-k
)

blaa. >abbo;

Barok, barokes, baro-k
)

baro-k

hurtig.
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§. 105.

Adjektiver paa -1 og -r

danne deres Forhoinings Grader af den enestaaende Form ved Til-

fojelsen af Coraparativ- og Superlativ-Stavelserne -abbo eller -ebbu

og -amus.

Positiv. Compar. Superl.

enest. vedf. \

Muittel, muittelis, muitte-1 \ muitte-1

begavet med

god Hukom-

melse.

Bivval, bivvalis, bivval

mild.

Basstel, basstelis, basste-1

skarp.

Naggar, naggaris, nagga-r

paastaaelig.

Ælssar, ælsSaris, ælssa-r

fyrig.

Anger, angeris, ange-r

nidkjær.

Doabmer, doabmeris, doabme-r

rask.

abbo,

ebbu;

bivval

basste-1

nagga-r

æl§3a-r

ange-r

doabme-r

§. 106.

Adjektiver paa -s.

Tostavelses Adjektiver paa -as og -os

danne deres Forhoinings Grader af deres enestaaende Form, paa

samme Maade som Adjektiverne paa -1 og -r, ikkuns at de forstær-

ke og fordoble Kjende-Konsonanterne.

Superl.Positiv.
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§. 108.

Nogle Adjektiver paa -las

danne deres Forhoinings Grader ved forst at bortkaste Slutnings-

bogstavet -s, og derefter at tilfoje Comparativ- og Superlativ-Sta-

velserne -bbo og -mus.

Positiv. Compar. Superl.

enest. vedf.

Doarrolas, doarrolas, doarro-la | doarro-la
J

krigersk. > bbo; > raus.

Cierrolas, cierrolas, cierro-la
J

lerro-la
j

tilboielig til

at græde.

§. 109.

Adjektiver paa -es og -is

danne deres Forhoinings Grader, ved at forandre Endelserne -es

og -is til -as, og derefter at tilfoje Comparativ- og Superlativ-Sta-

velserne -abbo og -amus, forstærkende og fordoblende tillige Kjen-

de-Konsonanterne. Saadanne Adjektiver beståa i Almindelighed af

to Stavelser.



Formlæren.

Compar.

vedf.

rakis, rakka-s

njalgga, njalgga-s

abbo;

Superl.

rakka s

ijalgga-s
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Positiv,

enest.

Rakis,

kjær.

Njalgis,

idd.

Hertil horer det sammensatte Adjektiv vanhurskes, retfærdig,

i vedfojet Form ligeledes vanhurskes, i Compar. vanhursskasabbo, i

Superl. vanhursskasamus.

IVogle af disse Adjektiver danne deres Comparativus og Super-

lativus ogsaa af den vedfojede Form, og have saaledes en dobbelt

Gradforhoinin-r.

Compar. Superl.

ab-ba-

njalg-ga

cabba-

"jalgga-

stuorra-

Fositiv.

enest. vedf.

Cabes, abba,

Njalges, njalgga,

Stuorcs, stuorra,

stor.

Adjektivet stuores danner Forhoinings Graderne ikkuns af den

vedfojede Form.

§. 110.

Aflededc Adjektiver paa -aggis og -akkis

danne deres Forhoinings Grader i aldeles Overensstemmelse med § 109.

Positiv.



2. Kap.
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§• 117.

De i § 64 omtalte Adjektiver sætte Bogstavet g foran Grad-

forhoinings Stavelserne -abbo og -amus, samt forstærke og fordoble

Kjende-Konsonanterne.

Positiv. Compar. Superl.

enest. vedf.

baa-g

abbo

guocca-g

Ba, ba?,es, baca-g

bitter.

Guoc, guocce, guocca-g

raaden.

§. iia

Efterstaaende bave Endelsen -mus i Superlativus.

Disse Adjektiver ere i Roden, Positivus, dels uegentlige Ad-

jektiver, dels ufuldstændige, forsaavidt de nemligen ikke kunne

bojes i alle de nævnte otte Forboldsformer, hvilket de derimod

kunne i begge Forhoinings Graderne.

Superl.

åu-de \

ma-qe

ba-je

vuo-le

dabe

duo-be

dåb-be

da-ve

oar-ja

ål-go

Positiv.
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Positiv. Compar. Superl.

enest, vedf.

Sisske, sisske, si-ske I si-ske

iudvendig. I

Lakka, lagas, laga f lag;a-

nxr. \b; \muš\

Gask, gask, ga-ska j gaska-

som er mellem. 1

Vuostas, vuostas, ' ruoste-

forst, samt nogle flere. /

Vuostas bruges ikke gjerne i gradus comparativus, da hertil

stedse benyttes Comparativet af åuda.

§. 110.

Gradus comparativus modtager et Diminutiv-Tillæg, -s eller

-u§; det forste tilfojés alle de Ord af denne Grad, der endes paa

-bo eller -bu, i de Ord, som endes paa -bo gaar Vokalen o over

til u; det andet Tillæg, -u§ tilfojés dem, der ende sig paa -b.

Koakkadabbo, roakkadabbuS, lidt, noget mere frimodig,

cielggasabbas, lidt, noget klarere,

dårvotebbus, lidt, noget mere haablos.

oasetebbus, lidt, noget ulykkeligere,

buorebuš, lidt, noget bedre.

ælljobuS, lidt, noget fyrigere.

§• 120.

Gradus comparativus.

Adjcktivernc af denne Grad, kunne naturligvis, ligesom Roden,

Positivus, baade være enestaaende eller ogsaa tilfojede Substantiver.

Ogsaa i denne Forhoinings Grad er den vedfojede Form dannet af den

enestaaende ved en Tillægs Endelse, i alle de Ord nemligen, i hvilke

disse tvende Former adskille sig ved forskjellige Endelser; de allerfleste

gjorc dog ingen Forskjel paa den enestaaende og paa den vedfojede

Form. Komparativets Kjendc-Konsonanter forblive stedse uforandrede.

§. 121.

Efter Substantiverne, som Omsagn til dem, gjælde de samme

Regler for denne Forhoinings Grad som for Roden, se § 65.

§• 122.

Adjektiverne af denne Grad, der ende sig paa -b, blive uforan-

drede, hvad enten de ere enestaaende eller vedfojede Substantiver.

ielggasabbo,

Dårvotebbu,

Oasetebbu,

Buoreb,

Ælljob,
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De bojes efter 2den Deklination, som ussteb, 1. Kap. §. 37. 2., ik-

kuns at de i alle Forholdsformer i begge Tal tilfoje Vokalen u, se

buoreb, §. 128.

§. 123.

De Adjektiver af denne Grad, som endes paa -bu, tilfoje stun-

dom Bogstavet s i vedfojet Form; ligesaa de paa -bo, efter at de

forst have forandret o til u; oftest tåge de dog intet -s til sig.

Enestaaende bojes saavel de paa -o, som de paa -u, efter Iste Dekli-

nation, som Substantiver paa -o, 1. Kap. §. 20; ikkuns at Vokalen o

gaar over til u i alle Forholdsformer i begge Tal, undtagen i Nom.,

Gen., Infin. og Carit. Singul., hvor o forbliver uforandret, se cielg-

gasabbo, §. 129.

§. 124.

Adjektiver af denne Grad med den tilfojede Diminutiv-Endelse

-S og -uš have ikkuns en Form, da de ingen Forskjel gjore mellem

den enestaaende og mellem den vedfojede Form. De bojes aldeles

regelrette efter forste Deklination, som goasskemaS, 1. Kap. §. 25 og

§. 26.; se buorebuŠ, §. 130.

Gradus superlativus.

§. 125.

Adjektiverne af denne Grad bruges ligeledes saavel enestaaende

som vedfojede Substantiver, hvilke tvende Former de dog ikke ad-

skilte ved særegne Endelser, men forblive bestandigen uforandrede,

baade de paa -mus og de paa -muš*.

§. 126.

Efter Substantiverne som Omsagn se §. 65.

§• 127.

Adjektiverne af denne Grad bojes aldeles regelrette efter Iste

Deklination; de paa -mus bojes som råkkadus, Bon, o. s. v., l.Kap.

§. 24 og §. 26, se buoremus og cielggasamus, §. 128 og §. 129.

De paa -mu§ som goasskemaš, en liden Orn, o. s. v. 1 Kap. §. 25

og §. 26, se dåbbemuS §. 130.

§. 128.

Buorre, god; buoreb, bedre; buoremus, bedst.

Singularis.

Positiv. Compar. Superl.

Nom. Buorre, buoreb, buoremus,

Gen. buore, buoreb, buoremus,
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Comit.

Carit.

Positiv. Compar. Superl.

Sielggasi- cielggasabbui

guira, gui™? guini,

cielggasi- cielggasabbui- cielggasamusai-

taga. tåga. tåga.

§. 130.

Buorebus, lidt, noget bedre; dåbbemus», længst borte.

Singularis.

Nom.

Gen.

Iiifin.

Allat.

Factiv.

Locat.

Corait.

Carit.

Nom.

Gen.

Infin.

Allat.

Factiv.

Locat.

Comit.

Carit.

Buorebus,

buorebus,

buorebus,

buorebu§5i,

buorebu^gaii,

buorebu§ast,

buorebu^ain,

buorebuŠ-

tag;a.

Plurali

buorebu^ak,

buorebu^ai,

buorebu^aid,

buorebugaidi,

buorebu§5an,

buorebujain,

buorebu§ai-

guim,

buorebugai-

taga.

Dåbbemus,

dåbbemus,

dåbbemus,

dåbbemu5§i,

dåbbemu^an,

dåbbemu^ast,

dåbbemugain,

dåbbemus-

taga.

s.

dåbbemugak,

dåbbemugai,

dåbbemu^aid,

dåbbemu§aidi,

dåbbemu55an,

dåbbemu^ain,

dåbbemu^ai-

guim,

dåbbemu^ai-

taga.

Tred Kapitel.

Pronominer.

§. 131.

Pronominer ere Ord, som bruges istedet for nomina, (pro nomi-

ne). Hvem der nemligen vil nævne sig selv, siger ikke sit eget

Navn, men man, jeg. Den som taler til en anden, og ikke vil næv-

ne den Tiltalte ved Navn, siger dån, du. Hvem der vil nævne et

Menneske eller en tredie Ting uden Navn, siger sån, lian eller hun,
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dat, den, det, o. 8. v. Paa denne Maade staa alle Pronominer iste-

det for Nomina.

§. 132.

I Henseende til Formen deles Pronominer i enkelte og sam-

mensatte.

§. 133.

De enkelte ere 30 i Tallet, nemlig: mån, dån, sån, ald, -am,

-at, -es, je§, dat, dat, duot, dot, daggar, gi, gutte, mi, færra, maggar,

jeca, æres, nubbe, (nubbe nubbe); guoibme, (guim guoibmame); mut-

tom, soames, moadde, juoida, juokke, buok, uccan og ædnag, hvilke

tvende sidste maaske ogsaa kunne betragtes som Adjektiver.

Da Tallene ogsaa ere regnede med som henhørende til Prono-

miner saa ere af disse tolv enkelte Pronominer, nemlig: fra 1 til

10 inclusive, samt Tallene 100 og 1000; alle de ovrige Tal ere

sammensatte.

§. 134.

Af de enkelte dannes de sammensatte Pronominer, dels ved

Sammensætning af de enkelte, dels ved Tilfojelsen af en Mængde

Stavelser, dictiones encliticæ, af hvilke nogle faa sættes foran, de

allerfleste derimod bagefter.

§. 135.

Ved Sammensætning af de enkelte Pronominer ere folgende ni

sammensatte Pronominer fremkomne:

Jecam, jeccad, jecas; aldsini, aldsid, aldsis; aldam, aldad, aldes.

§. 136.

Ved at foje pron. suf. -am, -at, -es til Ordet arna, og ved en

Sammensmeltning af dette pron. suf. med Ordet i, ere etterfølgende

sex sammensatte Pronominer dannede: amam, amad, arnas; im, ik, i.

§. 137.

Ved Tilfojelsen af Stavelser, satte bagefter de enkelte Prono-

miner, dannes en Mængde sammensatte.

a. ved Tilfojelsen af de komparativLske Stavelser -abba til gi

synes det komparativiske Pronomen guabba at være dannet;

b. ved Tilfojelsen af den superlativiske Endelse -muS til gutte

synes det superlativiske Pronomen guttemuš" at være dannet;

c. ved Tilfojelsen af Stavelserne -ai, -ag, -gis og -§e dannes en

Mængde sammensatte Pronominer, da mån, dan, sån, je§, dat,

dåt, duot og dot hver især modtager samtlige disse Stavelser;
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d. Stavelsen -ge modtage samtlige Pronominer, undtagen buok og

juokke. Denne Stavelse vedhænges i Almindelighed ikke uden

i nægtende Mening, og gaar da det nægtende Pronomen im,

ik, i, iforvejen, undtagen mige, moftege, mikkege og guttege

som ere bekræftende;

e. ved Tilfojelsen af Stavelserne -aka og -anaga til dat, dåt,

duot og dot dannes otte sammensatte Pronominer;

f. ved Tilfojelsen af Stavelserne -kkege til mi, og -ege til moft

dannes mikkege og moftege;

g. ved Tilfojelsen af Stavelserne -ikkenes ag -ikkenessi til gi,

gutte, guabba og mi dannes otte sammensatte Pronominer;

h. ved Tilfojelsen af Bogstavet -g, Stavelserne -ge og -ag til mi

og gutte dannes miag, gutteg og guttege;

i. ved at forene Pronomen jes med jeccam, jeccad, jeas, giag og

gutteg dannes igjen fem dobbelt sammensatte Pronominer: je§-

jeccam, jesjeccad, jesjecas, ješmiag, ješgutteg.

k. Sporgsmaalsordet go, der, som saadant, kan vedbænges ethvert-

somhelst Ord, kan da ogsaa tilfojes samtlige Pronominer, hvor-

ved disse paa en vis Maade gjores til pronomina interrogativa.

Tilfojelsen af samtlige disse Ord, Stavelser, — dictiones

incliticæ — har ingen Indflydelse paa Boiningen, og de kunne til-

fojes i alle Forholdsformer og i alle Talformer.

§. 138.

Efterfolgende sytten Pronominer: mån, dån, san, ald, jes, aldsim,

aldsid, aldsis, aldam, aldad, aldes, im, ik, i, amam, amad, arnas ere

stedse Substantiver, og kaldes derfor ogsaa pronomina substantiva.

Efterfolgende sex derimod: -am, -at, -es; jeccam, jeccad, jecas ere

Adjektiver, og kaldes derfor pronomina adjectiva, fordi de, ligesom

Adjektiverne, stedse tilhore et Substantiv, med hvilke de tre forst-

nævnte, -am, -at -es endog forenes til et Ord, og kaldes disse tre

Pronominer derfor ogsaa pronomina suffixa. Disse sytten substan-

tiviske og sex adjektiviske Pronominer ere egentlige og bestandige

Pronominer, da de altid staa istedet for et Substantiv, (nomen).

Alle de ovrige derimod ere ikkuns da Pronominer, naar de ikke ere

forenede med noget Substantiv, (nomen), men staa alene; forbundne

med Substantiver beskrive de en Egenskab, en eller anden Om-
stændighed ved disse, ere folgeligen Adjektiver. Pronomina suffixa,

-am, -at, -es kunne aldrig staa alene.
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§. 139.

I Henseende til Beraærkelsen inddeles Pronominerne i folgende

syv Klasser:

1. pro n om i n a personalia, de personlige, som ved Yerberne angive

Personerne; disse ere: mån, dan, sån, ald, aldsim, aldsid, aldsis,

a I da in, aldad, aldes, ira, ik, i, aniam, amad, arnas;

2. pronomina possessiva, egentlige saadanne, som vise hvem noget

tilhbrer, har Sproget ikke, dertil betjener Sproget sig 1, af de

personlige Pronominer satte i casus genitiv us; 2, af pronomina

suffixa, som hæftes til Ordet, disse ere: -am, -at, -es; 3, af de

sammensatte Pronominer: jeccam, jeccad, jecas;

3. pronomina demonstrativa, bestemmende Pronominer, som vise

hen paa en vis Person eller Ting; disse ere: je§, dat, dåt,

duot, dot, daggar, og de af disse sammensatte;

4. pronomina relativa, som vise tilbage paa et foregaaende Sub-

stantiv; disse ere: gi, gutte, gnabba, guttemus, mi, maggar,

færra, og de af disse sammensatte;

5. pronomina interrogativa, spbrgende, som brnges til Sporgsmaal;

disse ere de samme som pronomina relativa;

6. pronomina indefinita, som betegne en ubestemt Person eller Ting;

disse ere: gige, guttege, mige, moftege, muttom, soames, innad

de, og flere;

7. De tællende og ordnende Pronominer, numeralia cardinalia

og ordinalia.

§. 140.

Ligesom de lappiske Substantiver og Adjektiver ikke adskille

Kjon, saaledes ogsaa de lappiske Pronominer, hvilke ogsaa, paa nogle

faa Undtagelser nær, bojes i de samme Forholdsformer som Sub-

stantiverne og Adjektiverne.

De i § 138 anforte sytten substantiviske og sex adjektiviske

Pronominer adskille, paa ald nær, tre Talformer, Singularis, Dualis

og Pluralis; Entallet, Totallet, Tre- og Flertallet. Alle de bvrige

Pronominer adskille derimod ikkuns de to almindelige Talformer,

Singularis og Pluralis.

§• Hl.

Ved Pronominer bliver der saaledes, ligesom ved Substantiver,

tre Ting at iagttage:

1. Numerus, Tallet;
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2. Casus, Forholdsformerne;

3. Declinatio, Boiningen.

De personlige Pronominer.

Mån, dån, sån, ald, aldsim, aldsid, aldsis, aldam, aldad, aldes,

im, ik, i, ainam, amad, arnas.

§• 142.

Mån, jeg; dån, du; sån, han, hun.

Disse tre personlige Pronominer stemme indbyrdea meget overens,

og have, som anfort, tre Talformer. De bojes i de samme For-

holdsformer som Substantiverne og Adjektiverne, paa casus factivus

nær, 6om disse tre personlige Pronominer ikke have.

§. 143.

Singularis.

Nom.
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Comit.

Carit.

form
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§. 149.

Dette Pronomen forenes som oftest med locativus casus af

Pronomen mån, dån, san, hvilket sidste sættes umiddelbar foran,

som: must aldam, dust aldad, sust aldes, o. s. v.

§. 150.

lm, jeg ikke; ik, du ikke; i, ikke, han, hun, den, det ikke.

Ved en Forening eller Sammensmeltning af pronomen suffixum,

am, at og es med Ordet i er fremkommet dette nægtende Person-

Ord, der fremtræder i alle tre Talformer.

Singularis.

lm, ik, i.

Dualis.

Æra, æppe, æva.

Pluralis.

Æp, æppet, æi.

§. 151.

De tvende forste Personer im, ik, bruges kuns i casus nomi-

nativus og tilfojes ikkuns de personlige Pronominer mån og dån;

tredie Person derimod kan tilfojes ethvertsomhelst Ord. Naar de

tvende forste Personer, im, ik, forenes med Pronominerne mån og

dån, da kunne disse sidste sættes baade foran og bagefter; det

samme er Tilfældet med de Ord, som tredie Person, i, forenes med.

§. 152.

Amam, for at ikke jeg; amad, for at ikke du; åmas, for at ikke

han, hun, den, det.

"Ved en lignende Forening eller Sammensmeltning af pronomen

suffixum am, at og es med Ordet arna er ligeledes dette nægtende

personlige Pronomen fremstaat, som bruges i alle tre Talformer.

Singularis.

Amam, amad, åmas.

Dualis.

Amame, amade, araasga.

Pluralis.

Amamek, araadek, amasek.

§. 153.

Hvad der i §. 151 er sagt om forste og anden Person, im og

ik, gjælder ogsaa for dette Pronomens forste og anden Person,

5



66 Formlæren. 5. K.ip.

amain og amad; hvad der i anforte §. er anfort om tredie Person,

i. gjælder ligeledes for dette Pronomens tredie Person, arnas.

§. 154.

Begge de nægtendc Pronominer, im, o. s. v. amam, o. s. v.

brages ikknns som Hjælpeord ved Verberne, livor de som saadanne

atter ville blive anforte og nærmere omtalte.

2. Pronomina possessiva.

§. 155.

Det er allerede bemærket at egentlige pronomina possessiva

har Sproget ikke; men at det til at udtrykke Ejendoms Forholde

betjener sig 1. af de personlige Pronominer, min, dan, sån satte i

casiis genitivus; 2. af pronomina snffixa -am, -at, -es; 3. af de

sammensatte Pronominer, jeecam, jeccad, jecas.

Pronominerne, man, dan, san, ere allerede afbandlede.

Pronomina snffixa.

-ara, min, mit; -at, din, dit; -es, hans, hendes, dens, dets.

§. 156.

-am, -at, -es.

Disse pronomina snffixa vedfojes Snbstantiverne i alle For-

holdsformer, og fremtræder i alle tre Talformer.

Singularis,

-ara, -at, -es;

Dualis,

æme, ^æde, (aesga,

arae, tade, tasga;

Pluralis,

æraek, rædek, ræsek,

amek, (adek, ( asek.

§. 157.

Disse pro-nomina snffixa blive uforandrede i de forskjellige

Forholdsformer, undlagen anden Person, der i Nominativ Singularis

endes paa -t, men i alle de ovrige Forholdsformer paa -d, samt

tredie Person -es, der i Allativ har -is og -as. Stavelsernes Antal

i Forening med Tonefaldet bestemmer enten der skal være a eller

æ i Pronominets Dualis og Pluralis, som stedse er a i Substantivets

Allativ Pluralis.

Disse pronomina snffixa forbindes paa folgendc Maadc til deres

Substantiver:
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A. Substantiver singularis numeri.

§. 158.

Forenet med Substantiver i Singularis fordrer Pronominets

forste og anden Person, i alle sine tre Talforraer, Substantivernes

haarde og dobbelte Kjende-Konsonanter i alle Forholdsformer, und-

tagcn i locativus og comitativus, der forblive uforandrede. Prono-

minets tredie Person deriraod fordrer, i alle sine trende Talformer,

Substantivernes bidde og enkelte Kjende-Konsonanter i alle For-

holdsformer, undtagcn i allativus, factivus og locativus, der forblive

uforandrede.

De i 1. Kap. §. 22. 2. §. 29, 30, 31 og 32 omtalte Substantiver af 1.

Dekl., samt de i 2 Kap. §. 54 omtalte Adjektiv er af 1. Dckl., naar disse

staa som Substantiver, beholde imidlertid, forenede med Pronomi-

nets tredie Person, deres haarde og dobbelte Kjende-Konsonanter

uforandrede; ligcledes de i 1. Kap. § 37. 2. omtalte Substantiver af

2. Dekl., og de i 2. Kap. § 61. omtalte Adjektiver af 2. Dekl.

§. 159.

Endes Substantiverne paa en Konsonant, da beholde prono-

mina suifixa deres Vokaler, og ikkuns de forstes Kjende-Konsonan-

ter ere de i ovenstaaende § 158 omtalte Forandringer underkastede.

Bavcas, Smerte; rumas, Legeme; ædnam, Jord.

Sing. Bafcasam, bafcasat, bavcases,

Dual. bafcasæme, bafeasæde, bavcasæsga,

Plur. bafcasæmek, bafcasædek, bavcasæsek.

Sing. Rubmasam, rubmasat, rumases,

Dual. rubmasæme, rubmasæde, rumasæsga,

Plur. rubmasæmek, rubmasædek, rumasæsek.

Sing. Ædnamam, oednamat, ædnames,

Dual. ædnamæme, ædnamæde, ædnamæsga,

Plur. ædnamæmek, ædnamædek, ædnamæsek.

§. 160.

Substantiver, der ende sig paa -a, -o, -u og i beholde deres

Vokaler, og prononiina suffixa miste deres.
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Rakkadussa, Bon; doaivvo, Haab; spiri, Dyr.

Sing.
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Spiri, Dyr, allat. spiri; ai-re, Fadcr, allat. accai; vaibrao, Hjerte

allat. vaibmoi; suolo, (), allat. sullui.

Sing. spirisam,

Dual. spirisæme,

Plur. spirisæmek,

spirisad,

sririsæde,

spirisædek,

spirisis,

spirisga,

spirisæsek.

Sing. aasara,

Dual. aasoeme,

Plur. accasæmek,

aasad,

accasæde,

accasædek,

accasis,

accasæsga,

aelcasæsek.

Sing. vaibmosam,

Dual. vaibmosæme,

Plur. vaibmosæmek,

vaibmosad, vaibraosis,

vaibmosæde, vaibmosæsga,

vaibmosædek, vaibmosæsek.

Sing. sullusam,

Dual. sullusæme,

Plur. sullusæraek,

sullusad,

sullusæde,

sullusædek,

sullusis,

sullusæsga,

sullusæsek.

§. 163.

Af §§. 15S, 159, 160, 161, 162 folge altsaa folgende Regler

for de forskjellige Forholdsformers Forbindelse med pronomina suf-

fixa i Substantiver sing. num:

§. 164.

a. Subst. sing. nura. 1. Dekl.

Nominativus, genitivus, infinitivus, allativus og caritivus, se

§§. 158, 160, 161, 162; factivus, locativus og coraitativus, se

SS. 158, 159.

b. Subst. sing. num. 2. Dekl.

Nominativus, genitivus, infinitivus, factivus, locativi

tivus og caritivus, se §§. 158, 159; allativus, se §. 162.

comita-

B. Substantiver pluralis nuraeri.

§. 165.

Substantiver plur. num. af begge Deklinationer lide, naar de

forenes med pronomina suffixa, aldrig nogen Forandringer, hvad

Kjende-Konsonanterne angaar. I andre Henseender derimod ere de

fleste af Forholdsformerne adskillige Forandringer underkastede.
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§. 166.

1. Nominativets Endelse -k ombyttes med Infinitivets Endelse -id.

2. Genitivets Endelse -i ombyttes ligeledes med Infinitivets

Endelse -id.

3. lnfinitivns bliver uforandret.

Til Infinitivets Endelse fojes pronomina suffixa overens-

stemmende med §. 139.

4. Allativets Endelse -i gaar over til -as eller ass, hvorefter

pron. suf. tilfojes overensstemmende med §. 162.

5. C. Factivus og Locativus forblive uforandrede, pron. suf. tilfojes

derfor disse Forholdsformer i Overensstemmelse med §. 159.

7. 8. Comitativus og Caritivus ligesom lnfinitivus, hvis Endelser

-guim og -tåga tilfojes pronomina suffixa.

§. 167.

Hvorledes saavel Substantiverne selv forenede med pronomina

suffixa, som disse sidste bojes i de forskjellige Talformer og i de

forskjellige Forholdsformer ses af Deklinations-Tabellerne i efter-

folgende fem Paragrapher, §§. 168, 169, 170, 171, 172.
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For Kumme ts Skjld Iiavc nogle Forkortelser været nodtendigc,

nemlig i Singularis i casus caritivus, og i Pluralis i casus comita-

tivus og caritivus, hvor begge disse Forholdsformers Endelser -guim

og -tåga blot ere tilkjendegivne ved Begyndelses-Bogstaverne g og t.

Saaledes til Exempel:

jågai-d

giedai-d

vuåfrjai-d

jåfai-d

giedai-d

vuditjai-d

jå^ai-d

giedai-d

vuåiqai-d

jågai-d

giedai-d

vuåiqai-d

ara-g., ad-g., es-g. istedetfor:

am-guim, ad-guim, es-guim.

amt., ad-t., es-t. istedetfor;

am-taga, ad-taga, es-taga.
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Knest. Subst. 1. Dekl. paa -a,

Gictta. Vuåiqa.

Subst. 1. Dekl. paa -a, sing. num. forened

Jåkkaiu, min Elv. Giettam, min TIaand. Vuåig

Sing.

1. 2. 3.

(Jakka,

l Gietta,



i. Kap. Pronominer.

i 168.

f ned pron. suffixa i Sing. Dual. og Plur.

jam, min



74

Euestaaende Subst. 1. Dekl. paa -a

plur. num.

Gen.

Inliii.

Allat.

Factiv.

Locat.

Comit.

Carit.

<giedai,

(vuairpii,

jjågaid,

Jgiedaid,

( vuait]aid,

jjågaidi,

< giedaidi,

( vuairjaidi,

(jiikkan,

< giettan,

(vuåigtjan,

(jågain,

< giedaiu,

(vuåiqain,

(j^ai-

< giedai-

(vuåhjai-

(jågai-

< giedai-

(vuåirjai-

gni

taga,

Formlæren.

Subst. 1. Dekl.

jågai-d

giedai-d

vuaiijai-d

jagai-d

giedai-d

vuåiqai-d

jågaidas-s

gieitaidas-s

vuaii]aidas-s

jakka-n

gictta-n

vuaigqa-n

jagai-n

giedai-n

vuainai-n

jagai-d

giedai-d

vuaiijai-d

jågai-d

giedai-d

vuåiijai-d

paa plur.

Siu<!

1.

am,

am,

ad,

ad,

ad,

3.

amt, ad

Enest. Subst. 1. Dekl. paa -o,

sing. num.

Dakko. Vuibmo. Suolo.

Nora.

Gen.

(Dakko,

/ Vaibmo,

(Suolo,

(dago,

< vaimo,

(sullu,

Subst. 1. Dekl. paa -o, sing. forenede me«-

Dakkom,
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led pron. suffixa i Sing. Dual. og Plur.
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Dual

1.

æme, æde, æsga;

ame, ade, asga

æme, æde, æsga
;

Plur.

1.

æmek, ædek, æsek.

amek, adek, asek.

:k, ædek, æsek.

æme-g, æde-g, æsga-g; æmck-g, ædek-g, æsek-g.

æme-t, æde-t, æsga-t; æmek-t, ædek-t, æsek-t.

69.

»ron. suffixa i Sing. Dual.- og Plur.

sullum, min O.

Dual.

1. 2. 3.

lakko \ dago

aibmo i vaimo

ullu sullu

,me, de, >sga:,
lakko / dago

aibmo

ullu

vaimo

sullu

Plur,

1. 2. 3.

dakko \ dago \

vaibmo f vaimo

sullu sullu

, mek, dek, . } sek.
dakko / dago

vaibmo

sullu

vaimo

sullu



Enest. Subst. I. Dekl. paa -o,

luiin.

Allat.

Factiv.

Locat.

Comit.

Carit.

vaimo,

[snlln,

dakk oi.

vaibmoi,

sullui,

dakkon,

vaibmon,

suolon,

dagost,

vaimost,

sullust,

dagoin,

vaimoin,

sulluin,

dago-

vaimo-

sullu-

taga,

Formlæren.

Subst. 1. Dekl. paa -o,

Sing.

1. 2.

dak-ko

vaib-mo

sul-lu

dakko-s

vaibmo-s

sullu-s

dakkon

vaibmo-n

sullu-n

dago-st

vaiiuo-st

sullu-st

dagoi-n

vaimoi-n

sulluin

dak-ko

vaib-mo

• sul-lu

Ul.

am,

am, ad,

3. Ka
r

forenede me

3.

da-go

vai-mo

sul-lu

m-t, d-t,

da-go

vai-mo

sul-lu

i* ;

Enestaaende Subst. 1. Dekl. paa -o,

plur. num.

Nom.

Gen.

I n fin.

Allat.

dagok,

/ vaimok,

' su II uk,

Idagoi,
vaimoi,

sullui,

!dagoid,

vaimoid,

sulluid,

dagoidi,

1 vaimoidi,

' sulluidi,

Subst. 1. Dekl. paa

dagoi-d

vaimoid

sullui-d

dagoi-d

vaimoi-d

sullui-d

dagoi-d

vaimoi-d

sullui-d

dagoidas-s

vaimoidas-s

sulluidas-s

o, plur. forenede me

Sing.

1. 3. 3.

am, ad, es;

am, ad, is;
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•roii. suffixa i Sing. Dual. og Plur.

Dual.

1. 2. 3.

akko \ dago \

aibmo > me, de, vaimo >sga;

lullu ) sullu )

ærae, æde,

æme, æde, æsga:

kko \ dago \

ibmo > rae-t, de-t, vaimo >

Hu j sullu )

sga-t;

Plur.

1.

dakko

vaibmo } mek, dek, vaimo } sek.

sullu

}dago \

mek, dek, vaimo >

sullu )

æmek, ædek,

dakko

vaimo ) mek-t, dek-t

sullu

æsek.

æmek, ædek, æsek.

dago \

, vaimo >

sullu /

sek-t.

ron. suffixa i Sing. Dual. og Plur.

Dual.

1. 2.

æme, æde,

ame, ade, asga
;

Plur.

1. 2. 3.

æmek, ædek, æsek.

amek, adek, asek.
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ron. sufTixa i Sing. Dual. og Plur.

Dual.

1. 2.

ærae, æde, æsga;

æme-g, æde-g, æsga-g;

æme-t, æde-t, æsga-t;

Plur.

1.

•mele, ædek, æsek.

æmek-g, ædek-g, æsek-g.

æmek-t, ædek-t, æsek-t.

led pron. suffixa i Sing. Dual. og Plur.

lam, min Ledsager.

Dual.

|iæ-t

oat-t

uoib-m

ætt

oat-t

uoib-m

ætt

oat-t

uoib-m

1. 2.

hæ-d

goa-d

guoi-m

hæ-d

>ame, ade, goa-d )esga;

guoi-m

hæd
goa-d

guoi-m

æme, æde,

æme, æde,

æsga;

Plur.

1.

hæt-t

goat-t

guoib-m

hæt-t

goat-t

guoib-m

hæt-t

goat-t

guoib-m

2.

hæ-d

goa-d

guoi-m

hæ-d

lamek, adek, goa-d

guoi-m

hæd
goa-d

guoi-m

æmek, ædek,

æmek, ædek,

esek.

æsek.

æsek.
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Eaest. Subst. 1. Dekl. paa -e,

sing. num.



5. K.ip. Prononiiner.

ned pron. suffixa i Sing. Dual. og Plur.

81

Dual.

1. 2.
3.

æsga;

aet-t \ hæ-d \

oat-t \ arae-t, ade-t, goa-d >esga-t

uoib-m ) guoi-m /

Plur.

1. 2.

hæt-t hæ-d .

goat-t lamck-t,adek-t,goa-d (esek-t.

guoib-m ) guoi-m)

(ned pron. suffixa i Sing. Dual. og Plur.

Dual.

1. 2.

æme, æde, æs<

ame, ade, asga

æme, æde, æsga:

Plur.

1. 2. 3.

æmek, ædek, æsek.

amek, adek, asek.

æmek, ædek, æsek.
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Enestaaende Subst. 1. Dekl.

paa -e, plur. num.

Comit.

Formlæren. 5. Kap.

Carit.

Subst. 1. Dekl. paa -e, plur. num.

Sin-
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forenede med pron. suffixa i Sing. Dual. og Plur.

Dual.

1. 2.

aeme-g, æde-g, æsga-g;

æme-t, æde-t, æsga-t;

Plur.

1. 2. 3,

æmek-g, ædek-g, æsek-g.

æmek-t, ædek-t, æsek-t.

tivus endes paa en Konsonant se vælgolas, §. 172.

171.

med pron. suffixa i Sing. Dual. og Plur.

Jurddagam, min Tanke. Njuofamam, min Tunge.

Dual.

1. 2. 3.

aeme, åede, æsga;

æme, æde, ægga;

ame, ade, asga ;

æme, æde, æsga;

Plur.

1. 2. 3.

æmek, ædek, æsek,

æmek, ædek, æsek.

amek, adek, asek.

æmek, ædek, æsek.

6 *



Knestaaende Sub9t. 2. Dekl.

sin*, num.

{vanbcmin,

jurddagin,

njuofcamin,

!vanbem-t,

jurddag-t,

njuofcam-t,

Knestaaende Subst. 2. Dekl.

plur. num.

Formlæren. 5. Kap.

Subst. 2. Dekl. sing. num. forenede

Nom.

Gen.

I ufin.

Allah

Facliv

Locat.

Comit.

Carit.

Vanbemak,

Jurddagak,

Njuofcamak,

vanhemi,

jurddagi,

njuofami,

ivanhemid,

jurddagid,

njuofcamid,

!vanbcrnidi,

jurddagidi,

njuofcamid i,

!vanbemen,

jiirddagen,

njuofcamen,

ivanhemio,
jurddagin,

njuofcamin,

!vaiibcmi-g,

jurddagi-g,

njiiofcami-g,

!vanbemi-t,

jurddagi-t,

njuofcami-t,

Sin<

1.

am, ad, es;

vanbemi-n

jurddagin

njuofcami-n

vanbe-m -.

jurdda-g lamt, ad-t, est;

njuofca-m )

Subst. 2. Dekl. plur. num. forenede

Sing.

1. 2. 3.

vanbemi-d

jurddagi-d

njuofcami-d

vanbcmi-d

jurddagi-d

njuofami-d

vanhemi-d

jurddagi-d

njuofcami-d

vaubemidas-s

jurddagidas-s

njuofcamidas-s

vanbcme-n

jurddage-n

njuofcame-n

vanbemi-n

jurddagi-n

njuofcami-n

vanbemi-d

jurddagi-d

njuofcami-d

vanhemi-d

jurddagi-d

njuofcami-d

am, ad, is;

am, ad, es:

am-g, ad-g, es-g;

am-t, ad-t, es-t;



5. Kup. Pronoinincr.

med pron. suffixa i Sing. Dual. og PJur.

85

Dual.

1.
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Tvende enest. Subst, af 2.

Dekl. samt et Subst, af 1.

Dekl. der ligeledes ender 6ig

paa en Konsonant, alle sing.

num.

Nager

Nom.

Gen.

ln fin.

Allat.

Factiv.

Locat.

Comit.

Carit.

Veljas. Vælgola§.
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172.

Dekl. sing. num. forenede med pron. suffixa i Sing. Dual. og Plur.

kjære Broder. Vælgola§§am, min Skyldner.

Dual.



Tvende enest. Subst, af 2.

Dekl. og et Subst, af l.Dekl.

plur. num.

( Nakkarak,

Nom. < Veljacak,

(Vælgolagak,

f nakkari,

Gen. /veljaoi,

(vælgola§ai,

( nakk arid,

Infin. ^veljacid,

(vælgolagaid,

( nakkaridi,

Allat. <veljacidi,

(væ!gola§aidi,

( nageren,

Factiv. <| vcljacen,

(vælgolaggan,

( nakkarin,

Locat. <Veljaein,

(vælgolazjain,

( nakkari-g,

Comit. '.veljaci-g,

(vælgolagai-g,

(nakkari-t,

Carit. < veljaci-t,

(vælgolagai-t,

Funnlærcn. 5. K.ip.

Tvende Subst, af 2. og et Subst, af

nakkari-d

veljai-d

vælgolagai-d

nakkari-d

veljaci-d

vælgolagai-d

nakkari-d

veljaci-d

vælgolagai-d

nakkaridas-s

veljacidas-s

vælgolagaidas-s

nakkare-n

veljace-n

vælgolagga-n

uakkari-n

veljaci-n

vælgolagai-n

nakkari-d

veljaci-d

vælgolagai-d

nakkari-d

veljaci-d

vælgolagai-d

Sing.

i. 2. ;i

am, ad, es;

am, ad, is;

am, ad, es;

am-g, ad-g, es-g;

amt, ad-t, est;? am-



3. Kap. Proiiominer. 89

1. Dekl. i Plur. forenede med pron. suffixa i Sing. Dual. og Tiur.

Dual.

1.

æme, æde, æsga;

ame, ade, asga:

æme, æde, æsga;

æme-g, æde-g, æsga-g;

æme-t, æde-t, æsga-t,

Plur.

1. 2.

æmek, ædek, æsck.

amek, adek, asek.

æmek, ædek, æsek.

æmek-g, ædek-g, æsek-g.

æmek-t, ædek-t, æsek-t.
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§. 173.

Jeam, je22ad, je?,as, se §. 180.

3. Pronomina deraonstrativa,

som vise hen paa en vis Person eller Ting: disse ere 6ex enkelte;

Jei, dat, dat, duot, dot, daggar, og de af disse sammensatte.

§. 174.

Jei, selv.

Det bojes i de tvende Talformer; -1 gaar under Boiningen

over til J.

Dette Pronomen maa vel adskilles ifra pron. indef. jea, en anden.



5. Kap.

jei,

jecak,

Prononiiner.

Pluralis,

jei,

91

di

æppet (di)
jecak,

si

æi (si)

araasek (si) j

}je^.
mi

æp (mi)

amamek (mi)' ' amadek(di).

Naar Dual. og Plur. af et af de tre her anforte Prononiiner

gaar foran jei, da kan jei sættes baade i Sing. og i Plur.

§. ITT.

Med Pronomen aldam, aldad, aldes, §. 148. forenes jei paa fol-

gende Maade til et Ord.

Singularis.

Jecaldam, jecaldad, jecaldes,

Dualis,

jecaldame, jecaldade, jecaldesga,

Pluralis.

jeBaldamek, jealdadek, jealdesek.

§. 178.

Foran dette sammensatte Pronomen jecaldam, o. s. v. kan atter

igjen Pronomen jei sættes og forenes til et Ord; ligeledes kan

ogsaa casus locativus af Pronomeu mån, dån, sån sættes foran

jecaldam o. s. v.; begge disse Sammensætninger finde dog kuns

Sted i Singularis.

Jesjecaldam, jesjecaldad, jesjecaldes.

Must jeSaldam, dust jecaldad, sust jecaldes.

§. 179.

Ligeledes forenes jei med giag og gotteg til et Ord, se §. 190.

§. 180.

I Nom. Gen. Infin. Comit. og Carit. saavel sing. num. som plur.

num. forenes Pronomen jei med Pronomen suffixum -am, -ad, -es.

Det forenes og bbjes paa samme Maade som ved Substantivernes

Forening og Bbining med pron. suf. er vist, ikkuns at jei i Fler-

tallet ikke forenes med pron. suf. i Enkelttallet.

a. Jei sing. num. forenet med pron. suf. sing. dual. og plur. num.

Nom.



Comit.

Carit.

Formlæren.

je?.ainam, jeainad, jeaines;

jeeainæme, jecainæde, jecainæsga
;

jeSainæmek, jecainædek, jerainæsek.

jeWam-t, je?.oad-t, je?,as-t;

je??,ame-t, jeade-t, je?asga-t;

jeCcamek-t, jeé?,adek-t, je?asek-t.

5. K.;'!».

!jcJ5

ie<*

Je§ plur. num. forenet med pron. suf. dual. o<

Nom.

plur. num.

Gen.

Infin.

Locat.

Comit.

Carit.

i JeCaidæme,

IjeCaidæmek,

jeSaidæde,

jeSaidædek,

jeeaidæsga;

jecaidæsek.

!je?ainæme, jecainæde, jecainæsga;

jeBaiuæmek, jecainædek, je2ainæsek.

!jecaidæme-g, jecaidæde-g, jecaidæsga-g;

jei$aidæmek-g, jecaidædek-g, je?.aidæsek-g.

!jecaidæme-t, jeeaidæde-t, jecaidæsga-t
;

je2aidæmek-t, jeCaidædek-t, jeCaidæsek-t.

§. 181.

Foran Pronominet jec.rara, jeccad, jeSas, §. 180. a, og b, sættes

ofte saavel Geuitivet i alle tre Talformer af Pronominet man, dan,

Bin, som Pronominet jeS. Saa ofte jc3 sættes foran et Pronomen,

caar det stedse over til et Ord med samme.

§. 182. » -

Naar Pronomen jerxam, jefåad, jecas bojes i Forening

Substantiv, saa erholder dette sidste intet Tillæg af pron.

jecara forbliver uforandret i alle Forholdsformer.

Muo jecam, du jeitøad, su jecas,

mudno jefåame, daduo jecade,

sådno jeasga,

min jec<?amck, din jeadek, sin

jeSasek,

mådno jecaidæme, diidno je?.aidæ-

dc, sådno jccaidæsga,

min jecaidæmek, din jecaidædek,

sin jecaidæsck,

vellja, velja, jelja,

velljan, veljast, veljain,

veljak, veljai, veljaid,

velljan, veljain, veljai-g,

med et

suf. O"

velljai,

velja-t;

veljai di,

veljai-t.
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§. 181.

Dat, denne, dette; duot, den der, det der; dat, hin, hint; dot, den, det.

Disse Pronominer adskille en dobbelt Form, den enestaaende

og den vedfojede; de tre sidstnævnte liave ingen casus factivus.

a. Enestaaende.

Singularis.

Nom.



5. Kap.1.



100 Fornilæi K;>p.

Comit.

Carit.

daggari-



3. Kap.
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§. 188.

Med Stavelscrne -ikkenes og ikkenessi, dannes af gi, gntte og

mi tre sammensatts Pronominer:

Giikkenes og giikkenessi, hvosoralielst,

Gutteikkencs og gutteikkencssi, hvilkensomhelst,

Miikkencs og miikkenessi, hvadsomhelst.

Disse Endelser tilfojes Stamordene i samtlige Forlioldsforraer

i begge Tal, og have ingen Indflvdelse paa Stamordenes Boining,

der saaledes da ogsaa i denne sammensatte Form adskille den ved-

fbjede Form ifra den cnestaaende.

Hvad der er bemærket om det styrende Forhold som mi i de

anforte tre Forholdsformer staar i til sit Substantiv, det gj adder

ogsaa for miikkencs og miikkenessi.

§. 189.

Ved Tilfojelsen af Bogstavet -g til gutte, og af Stavelserne

-ag til gi og mi dannes atter igjen tre sammensatte Pronominer.

Gutte;

hver, hvert især, for sig.

Giag og miag bruges ikke gjerne aden i den enestaaende Form,

gutteg derimod i begge Former. Samtlige bruges kuns i Enkelttallet.

Dette Pronomen gutteg maa i ovrigt vel adskilles ifra pronom.

indefin. guttege, nogen.
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§. 194.

a. Enestaaende.

Singularis.

Nom. Guabba, GuttemuŠ,

Gen. guabba, gudenius,

Infin. guabba, gudemus,

Allat. guabbai, gudemu§5i,

Factiv. guabban, gudemugjan,

Locat. guabbast, gudemujast,

Comit. guabbain, gudemu^ain,

Carit. guabba- gudemuš-

taga, tåga.

Pluralis. ^v^'

Nom. gudemugak.

Gen. gudemu§ai,

Infin. gudemugaid,

Allat. gudemugaidi,

Factiv. gudemuggan,

Locat. gudemugain,

Comit. gudemugai-

guim,

Carit. gudemugai-

taga.

b. Vedfojede Substantiver.

Singularis.

Nom. Guabba, gutteraus olmus,

Gen. guabba, gudemuS olbmu,

Infin. guabba, gudemus olbmu,

Allat. guabba, gudenius olbmui,

Factiv. guabba, gudemus olniuen,

Locat. guabba, gudemus olbmust,

Comit. guabbain, gudemus olbmuin,

Carit. guabba, gudemus olbmu-

taga.

Pluralis.

Nom. gudemus olbmuk,

Gen. gudemus olbmui,

Iufin. gudemus olbmuid,
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AUat. gudemuš olbmuidi,

Factiv. gudemus olmuccen,

Locat. gudemuš olbmuin,

Comit. gudemus olbnrui-

guim,

Carit. gudemus olbmui-

tåga.

§. 195.

Pronomen guttemuŠ modtager intet andet Tillæg, end Stavelsen

-ge, og bruges da kuns i nægtende Betydning i Forening med 3. P.

af det nægtende Pronomen i.

§. 196.

Af guabba derimod dannes ved -Tilfojelsen af adskillige Endel-

ser en hel Del Ord.

Guabba modtager Endelserne -ikkenes og -ikkenessi, saavel i

den vedfojede som i den enestaaende Form, uden at Boiningen der-

ved lider nogen Forandring.

§. 197.

Ved Tilfojelsen af Bogstavet -g dannes gnabbag, en, et af to,

der forenes med Singularis og Dualis af det nægtende Pronomen

im, ik, i. Guabbag bojes regelret som de i §. 61. omtalede Adjek-

tiver af 2. Dekl. ; det forekommer i ovrigt ikkuns i Sing.

Nom.
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Singularis.

Nom. Guabbaak,

Gen. guabbacaga,

Infin. guabbaaga,

Locat. guabbacagast,

Comit. guabbaeagain,

Carit. guabbaaga-taga.

Pluralis.

Nom. guabbaagak,

Gen. guabbaci,

Infin. guabbacid,

Allat. guabbaida,

Locat. guabbain,

Comit. guabbaci-guim,

Carit. guabbaci-taga.

§. 200.

Af guabba dannes det defective guabbel, hvilken, hvilket af to;

det forekommer i folgende Forholdsformer:

Nom. guabbel,

Allat. guabbeli,

Locat. guabbelist,

(Ablat). guabbeld.

§. 201.

Maggar, hvordan, hvordant.

Om maggar og maggaraŠ gjælder aldeles det samme som er

anfbrt om daggar og daggaras, §.185.

§. 202.

Færra, som helst.

Dette Pronomen er ubojeligt og staar aldrig alene, men bruges

ikkuns i Forening med andre Ord.

§. 203.

4. Pronomina interrogativa

ere de samme som pronomina relativa, undtagen ållo, galle, gallad

og galles, der ere pron. indcf. §. 212 og 216.

5. Pronomina indefinita.

§. 204.

Disse betegne en ubestemt Person eller Ting; disie ere i alt

tre og tyve.
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Mnttom, soames, moadde, juoida, jecca, æres, juokke, buok,

ædnag, galle, ållo, nubbe; guoibme, uccan, gallad, galles; gige, gut-

tege, mige, mikkege, maggarge, moftege, gallege.

Af disse ere de tolv forste enkelte og tillige Stamord; de

fire folgende ere vel enkelte men ikke Stamord; de syv sidste ere

sammensatte.

Enkelte pronomina indefinita, som selv ere Stamord ere:

Muttom, soames, moadde, juoida, jeca, æres, juokke, buok,

ædnag, galle, ållo, nubbe.

§. 205.

Muttom, soames, en, et, nogen, noget.

Muttom bojes saavel i den vedfojede som enestaaende Form

regelret som Adjektiver af anden Boining, se vielggad §. 61.

Paa samme Maade bbjes soames regelret som hanes, §. 60;

ligesom n i hanes forstærkes med d, saaledes forstærkes m i soames

med b, altsaa i Genitiv og Infinitiv Sing. soabmas, o. s. v.

§. 206.

Moadde, nogle.

I vedfojet Form er moadde ubojeligt; i den enestaaende Form

forekommer det i efterfolgende tre Forholdsformer.

Nom. moadde,

{moadde,

mådid,

Locat. moaddest.

§, 207.

Jecca, æres, en anden, et andet.

Saavel i den vedfojede som i den enestaaende Form bojes

jecca aldeles regelret som Adjektiver af forste Deklination, se bahha

§. 53. I Flertallet har jecSa imidlertid en dobbelt Form, da det

baade bojes som Flertallet af bahha, og som Flertallet af njalgis,

hvis Nominativ er njalggasak.

Æres, der i vedfojet Form har ærra, retter sig efter de i §. 62.

for de her nævnte Adjektiver givne Bestemmelser, og bojes derfor

aldeles som njalgis §. 63; ikkuns at i Enkelttallet har æres ikkuns

en Form, nemligen den forst anforte af njalgis, hvis Genitiv endes

paa -a; i Flertallet har æres begge de for njalgis anforte Former.
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§. 208.

Æres forekommer ogsaa i den hojere Grad, gradus compara-

tivus, æreb; men da bruges det som et Forholdsord, præpositio.

§. 209.

Juokke, juokkaS, enhver, ethvert.

I vefbjet Form bruges det fbrstnævnte, som da er ubojeligt.

I den enestaaende Form bruges juokkaS, der bojes som darbaš,

§. 60. Det forekommer kuns i Enkelttallet.

§. 210.

Juoida, noget,

er ubojeligt;

§. 211.

Buok, al, alt;

Ædnag, megen, meget, mange, mangen, mangt.

I vedfojet Form er buok ubojeligt; i den enestaaende Form

forekommer det ikkuns i Flertallet og bojes da regelret som Adjek-

tiver plur. num. af forste Bbining, se Pluralis af bahha §. 53.,

buokak, buokai, buokaid, o. s. v.

Ædnag, i vedfojet Form ubojeligt; i den enestaaende Form

forekommer det ligesom buok ikkuns i Flertallet, det bojes da regel-

ret som Adjektiver plur. num. af anden Bbining, se Pluralis af

vielggad §. 61., ædnagak, ædnagi, ædnagid, o. s. v.

Af ædnag findes begge de hojere Grader, æmbo og ænemus,

hvis Bbining i alle Dele rette sig efter de for Adjektivernes Bbi-

ning givne Bestemmelser.

§ 212-

Galle, ållo, mange, meget; hvor mange, hvor meget?

Begge forekomme de ogsaa som pron. interrogat. I vedfojet

Form bojes galle som buorre, §. 89., ikkuns at galle i alle For-

holdsforrncr beholder dobbelt 11, altsaa i casus comit. gallin. I den

enestaaende Form forekommer det kuns i Enkelttallet, og bojes

da regelret som lakke, §. 54.

Af galle ere igjen de tvende pron. indefin. gallad, galles og

gallege udsprungnc, se §. 216 og §. 220.

I vedfojet Form bojes ållo som galle; i enestaaende Form

forekommer det ikkuns i de fire Forholdsformer: nom. gen. infin.

og locat.
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§. 213.

Nubbe nubbe, den ene, den anden; det ene, det andet.

Det forste nubbe staar i Nominativ, det andet i den af Verbet

styrende Forholdsforra. Se Syntaxen.

Enkelte pronomina indefinita, men som dog ikke ere Sta/nord:

Guoibme, uccan, galles, gallad.

§• 214.

Guim guoibme, hinanden, hverandre.

Hinanden og hverandre udtrykkes ved Substantivet guoibme,

som gjentages saaledes at det forste afkortes til guim, det andet

sættes i den behorige Forholdsform. Se Syntaxen.

Guoibme synes at være dannet af guim; muligt kunde det imid-

lertid dog ogsaa være at guoibme var Stamordet, og at guim er en

forkortet Form af guoibme.

§. 215.

Uccan, liden, faa.

Stamordet til uccan er ucca, liden, lidet. Saavel i vedfdjet

Form, som i den enestaaende er det aldeles overensstemmende

med ædnag, §. 211.

§. 216.

Galles, gallad, mange, hvor mange.

Stamordet for disse tvende er, som allerede anfort, §. 212, galle.

Enestaaende bojes galles som de i §. 60 omhandlede Adjektiver af

anden Boining, se hanes, §. 60. i folgende Forholdsformer sing. num.

Nom. Galles,

Gen. gallas,

Infin. gallas,

Allat. gallasi,

Locat. gallasist,

Comit. gallasin.

I de samme Forholdsformer bojes gallad som de i §. 61 om-

handlede Adjektiver af anden Boining, se vielggad, §. 61.

I vedfojet Form bojes galles og gallad i begge Talformer s-om

Adjektiver af forste Boining, se buorre, §. 89.; genit. plur. er imid-

lertid altid galles og gallad.

Galles og gallad forekomme ogsaa som pronomina interrogativa.

De sammensatte pronomina indefinita ere:

Gige, guttege, mige, mikkege, maggarge, moftege, gallege.
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§• 217.

Gige, guttege, nogen, noget;

mige, mikkege, maggarge, noget.

Gige og guttege ere dannede af pron. relativa gi og gutte og

ved Tilsætning afStavetsen -ge; de bojes aldeles overensstemmende

med Stamordene gi og gutte, §. 186; i det at Endelsen -ge tilfojes samt-

lige Forholdsformer uden at disse derved lide nogen Forandring.

Paa samme Maade ere mige, mikkege og maggarge dannede af

pron. relativa mi og maggar og ved Tilsætning af Stavelserne -ge

og -kkege, ogsaa disse bojes som Stamordene mi og maggar.

Hvad der i §. 187 og 188 er anfort om det styrende Forhold,

som mi og miikkenes staa i til de vedfojede Substantiver i visse

Forholdsformer, gjælder ogsaa for mige og mikkege.

§. 218.

Moftege, nogen, noget,

er sammensat af Adverbiet moft og Stavelserne -ege; det er ubojeligt.

§. 219.

Åftage, nogen, noget,

er sammensat af det tællende Pronomen, numerale cardinale, åft

eller åfta, og Stavelsen -ge; det bojes som Stamordet åft, se dette,

§. 220.

Gallege, nok saa mange,

er sammensat afpron. indef. galle og Stavelsen -ge. Det er ubojeligt.

6. Tællende og ordnende Pronominer, numeralia cardinalia og

ordinalia.

§• 221.

Disse ere enten enkelte eller sammensatte. De enkelte ere:

tællende, ordnende,

num. card. num. ord.

/ (Åfta), åft, en, et; vuostas, forste;

|„ guoft, to; nubbe, anden, andet;

i galm, tre; goalraad, tredie;

a njællja, fire; njæljad, fjerde;

r (vitta), vit, fem; vidad, femte;

£ (gutta), gut, sex; gudad, sjette;

y ea, syv; ead, syvende;

<j gavttse, otte; gavtsad, ottende;
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Vedfojede Substantivcrnc bbjes samtlige Ordinal-Tallene som

Adjektiver paa -e, se buorre §. 89; nubbe beholder dog de tvende bb.

Enestaaende bojes de syv forste Kardinal-Tal regelret som

Adjektiverne paa -a, se bahha §. 53; de tre sidste Kardinal-Tal

som Adjektiver paa -e, se basse §. 53.

Enestaaende bojes Ordinal-Tallet nubbe som ælle §. 30; paa

det nær at Bogstavet u ikke gaar over til noget andet Bogstav.

De ovrige Ordinal-Tal bojes som de i §. 61 omhandlede Adjektiver

af andeu Boining, se vielggad §. 61.

§. 223.

Af guoft dannes gugtug, begge, der bojes regelret i alle For-

holdsformer, undtagen Factiv, som det mangler.

Nom. gugtug,

Gen. gngtui,

Infin. gugtuid,

Allat. gugtuidi,

Locat. gugtuin,

Comit. gugtui-guim,

Carit. gugtui-taga.

§. 224.

Af guoft dannes ligeledes det ubojelige guofto, de to;

§. 225.

Af Kardinal -Tallene fra guoft og til gut dannes nogle egne
'

substantiva numeralia, med Endelsen -as, nemligen guovtas, gålmas,

njæljas, vidas og gudas. Samtlige modtage de den sædvanlige

Boining, beholdende Kjende-Konsonanterne uforandrede.

§. 226.

Saavel af Kardinal- som af Ordinal-Tallene dannes i ovrigt en

Mængde ailedede Ord, Substantiver, Adjektiver, Verber og Adver-

bier, som i tredie Afdcling, Orddannelseslæren, nærmere ville blive

afhandlede.

Iler kunne imidlertid dog bemærkcs de ni af Kardinal-Tallene

dannede Adverbier, som betegne hvor mange Gange, paa det Sporgs-

maal hvor ofte: ofti, en Gang; gufti, to Gange; golbmi, tre Gange;

njellji, fire Gange; vitti, fem Gange; gutti, sex Gange; cecci, syv

Gange; gafttsi, otte Gange; ofttsi, ni Gange. For ovrigt udtrykkes

alle de folgende med Kardinal-Tallene og Ordene gærdde eller have,

Gang, og paa denne Maade kunne ogsaa disse ni udtrykkes.
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Fjerde Kapitel.

Verber.

§. 227.

Verbum udtrykker en Handling, Lidelse eller Tilstand, noget

som sker, skede eller skal ske.

Det forandres efter visse tempora, modi og personæ, Tider,

Maader og Personer, eller med et Ord: konjugeres, bojes. Den eller

det, som udforer Handlingen eller befinder sig i Tilstanden, kaldes

Subject. Efter dette Subject deler Verbet sig i tre Personer, for-

ste, anden og tredie.

§. 228.

Disse tre Personer adskille de lappiske Verber ved særegne

Endelser eller Former i tre Talformer — ligesom ved de person-

lige substantiviske Pronomer, man, dån, sån — Entallet, Totallet

og Flertallet, Singularis, Dualis og Pluralis.

§. 229.

Med Hensyn saavel til Form, som Bemærkelse, knnne de lap-

piske Verber, ifolge den sædvanlige grammatikalske Terminologi,

deles i fire Slags:

1. verbum activum, eller transitivura, Handlcformen, tilkjendegiver

at Subjectet udforer en vis Handling, som gaar ud paa en vis

Gjenstand, der hedder Object, som: åcam, jeg soger — hvem

eller hvad? lågam, jeg læser — hvad?

2. verbum passivum, Lideformen, tilkjendegiver at Subjectet be-

finder sig i en Lidelse eller Tilstand, da det bliver paavirket af

nogen eller noget. Det kan betragtes som den anden Del af

verbum activum, thi ethvert verbum activum har et fuldstæn-

digt passivum, som: occujuvum, jeg soges, — af hvem? lok-

kujuvum, jeg læses — af hvem?

3. verbum neutrum eller intransitivum, hverken activum eller pas-

sivum, tilkjendegiver ingen paa et Object gaaende Handling,

og styrer saaledes ingen Objects casus, og har intet passivum.

Et saadant Verbum betegner:

a. Enten at Subjectet har en Egenskab, som: vielgam, jeg

er hvid;

8
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h. Eller at Subjectet befinder sig i en Tilstand, men uden

nogen Paavirkning udcnfra, som Tilfældet er ved passivum,

som: r.ikkam, jeg sidder;

c. Eller at Subjectet udforer en Handling, men uden Bibe-

greb af at denne Handling gaar ud paa et andet Object,

som: Sakkanani, jeg sætter mig; oadam, jeg sover.

4. neutrale passivum, det er et Verbum, der har passivisk Beruær-

kelse, men har en aktiv isk Boiningmaade, som: cabmatalam, jeg

faar Hug; šadam, jeg bliver.

§. 230.

Tidsformerne i de lappiske Verber ere ikkuns tvende: den

nærværende Tid og den forbigangne, Nåtid og Datid, tempus præ-

sens og tempus præteritum. De (ivrige Tidsbestemmelser udtrykkes

tildels ved Omskrivninger. Den tilkommende Tid, tempus futurum,

har saaledes ingen særegen Form, men udtrykkes ved Nutidens Form.

§. 231.

Af Verbet gives der tvende Hovedformer: 1, Subjectiv-Formen

med Bibegreb af Personlighed og Tid; 2, Objectiv-Formen uden

saadant Bibegreb, især af Personlighed.

§. 232.

Subjectiv-Formen indbefatter trende Maader, modi:

1. modus indicativus; (Erkjendelse).

2. modus conjunctivus; (Folelse).

Denne deler sig igjen i tvende Afdelinger, «, subjunctivus,

(præsens conjunctivus), i, optativus, (præteritum conjunctivum);

3. modus imperativus; (Villic).

§. 233.

Den anden, Objectiv-Formen, uafhængig af Personer og tildels

ogsaa af Tid, indbefatter tvende Afdelinger: 1, Verbum nominale

og 2, Nomen verbale.

Til Verbum nominale horer:

1. Infinitivus, der svarer til det sædvanlige Infinitivus.

2. Faciivus, der svaver til Latinernes Supinum.

3. Comitativus, der svarer til Gerundium.

4. Caritativus, en Undladelsesform, tilkjendegiver, at den af Ver-

bet navngivne Handling eller Tilstand ikke er foretaget eller

foretages, ikke er indtruffet eller indtræffer, det er et nægtende
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Gerundium ; fremtræder ogsaa som et præsens participiura i

nægtende Betydning, og svarer til casus caritativus.

Til Nomen verbale horer:

a. et nomen substantivum verbale, og b. et nomen adjectivum

verbale.

Fbrstnævnte er igjen to Slags:

1. nomen subst, verbale abstractum, en Handlingsform, nomen

actionis, der indbefatter Bemærkelsen af begge vore Former

paa -ing og -n, som: Læsning og Læsen; Handling og Hand-

len o. s. v. Det bojes i alle Forholdsformer i begge Tal.

2. nomen subst, verbale concretum, en Handlersform, nomen

agentis, svarende til vor Form paa -r, som: Læser, Handler,

Horer, o. s. v. Det bbjes Jigeledes i alle Forholdsformer i de

tvende Talformer.

b. Nomen adjectivum verbale, der svarer til Latinernes Parti-

cipium, indbefatter:

1. præsens participium, uden Bibegreb af nogen bestemt Tid,

bruges derfor med Hjælpeverbum læt om enhversomhelst Tid;

ogsaa dette bojes i alle Forholdsformer og i begge Tal.

2. præteritum participium med Begrebet af en forbigangen Tid;

er ubojeligt.

§. 234.

Paa Grund af den store Overensstemmelse, der finder Sted

mellem Declinations og Conjugations Systemerne ere adskillige Boi-

nings-Former i sidstnævnte overensstemmende, saavel i Betydning

som i Endelse, med adskillige Forholdsformer i forstnævnte, hvis

Benævnelser derfor ere beholdte, som de formentligen mest passende.

Saaledes er Gerundiets Endelse -ed)in ogsaa i Betydning

overensstemmende med Substantivernes comitativ casus -in; Und-

ladelsesformen -kæt)ta er saa godt som aldeles den samme som

Substantivernes casus caritativus -ta eller tåga. Hvad Endelsen

-kætta i ovrigt angaar da tillægges som oftest et i euphonicum,

altsaa -kættai. De af den latinske Grammatik bekjendte Benævnel-

ser ere satte ved Siden af de mindre bekjendte. De af den latin-

ske Grammatik ubekjendte Former og Benævnelser ere i Paradig-

merne vedfojet norsk Oversættelse, forsaavidt dette har været anset

for nodvendigt til Tydelighed.

8 *
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§. 235.

Af samtlige Objectiv-Formcr er det ikkuns præteritum parti-

cipium, tier medfører Begrebet om en bestemt Tid, nemligen den

forbigangue; alle de (ivrige kunne betragtes som præsentia, da de

ikke udelukke Begrebet af en nærværende Tid.

§. 23«.

Samtlige lappiske Verber have toende Hovedformer eller Hoved-

boininger, en bekræftende og en nægtende, conjngatio affirmativa

og conjngatio negativa; begge bbjes de aldeles regelmæssigen i de

tvende Former, den handlende og den lidende, Activum og Passi-

vum, og begge have de alle de anforte modi og tempora; og begge

have de ogsaa de tre Talformer, Singularis, Dualis og Pluralis.

§. 237.

Den bekræftende Boiningsmaade, conjugatio affirmativa, adskiller

de tre Personer i alle tre Talformer ved særegne Endelser. Ikke

derimod den nægtende Boiningsmaade, conjugatio negativa. Efter

forst at være undergaat en og anden Forandring i Endelsen for-

bliver Verbet i conjugatio negativa uforandret i de forskjellige Per-

soner; for at tilkjendegive disse betjener det sig af tre forskjellige

Slags Iljælpeord.

1. De i 3. Kap. §. 150 omtalte nægtende personlige Pronominer

im, ik, i, der benyttes til de tvende forstnævnte modi, nemlig:

indioativus og conjunctivus;

2. De i 3. Kap. §. 152 omtalte nægtende Pronominer amam,

araad, arnas.

3. Et Hjælpeverbum ale, du ruaa ikke, se §. 250, som benyttes til

modus imperativus.

§. 238.

Verbet læt, at være, have, benyttes som Iljælpeord saavel af

conjugatio affirmativa som af conjugatio negativa.

§. 239.

Begge disse Boiningsmaader, conjugatio affirmativa og negativa,

kunne baade tåge og ikke tåge til sig de personlige Pronominer,

man, dan, san.

§. 240.

Ved Verberne blive altsaa folgende sex Ting at iagttage.

1. Den dobbelte Form, den bekræftende og nægtende, conjugatio

affirmativa og negativa;
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2. Den handlende og lidende Form, Activum og Passivum;

3. De forskjellige Maader, modi;

4. De tre Talfornier;

5. De tre Personer;

6. Beiningen selv under de fem foranforte Tilfælde.

§• 241.

Ligesom Substantiverne og Adjektiverne, saaledes ende sig ogsaa

Verberne i Roden, som for denne Taledel er tredie Person sing.

num. præsens indicativ activ, paa en Vokal eller paa en Konsonant;

i forste Tilfælde kaldes de aabne, i sidste lukkede. Efter disse

Rodens tvende forskjellige Endelser dele sig Verberne, ligesom de

nyligen nævnte tvende Taledele, i tvende Hovedarter eller Boinings-

maader; den forste, som indbefatter de aabne Verber, den anden,

som indbefatter de lukkede.

§• 242.

Rodens Kjende- Konsonanter ere i forste Conjugation stedse

liaarde og dobbelte, i anden kunne de være baade haarde og blode,

baade dobbelte og enkelte. I forste Conjugation dels forsvages og

forenkles Kjende -Konsonanterne under Beiningen, og dels forblive

de uforandrede; i anden Conjugation forblive Kjende-Konsonanterne

stedse uforandrede.

§. 243.

Forste Conjugation deles igjen i flere Underafdelinger eller

Klasser, eftersom Rodens sidste, eller Slutnings- Vokal, Kjende-

Vokal, er a, o, e eller i; u, å og æ forekomme ikke som Slutnings-

Bogstaver, Kjende-Vokaler, i Verbernes Rodder.

§. 244.

Verberne have en Mængde afledede Former, som imidlertid

ikke ere optagne i Paradigmerne. En saadan Opdyngen af afledede

Former vilde dels overskride Omfanget af hvad der egentligen til-

horer et Verbum som saadant, og vilde ikkuns tjene til at for-

dunkle Oversigten af selve Verbet og dets Boininger. Den fuld-

stændige Fremstilling og Lære af de mangfoldige afledede Former

tilhbrer fjerde og femte Afdeling i den lappiske Sproglære, der

handler om Orddannelsen og Syntaxen.

§. 245.

Infinitivus indicativus og Supinum (Factivus) ere i den næg-

tende Boining udforte, det forste med i, og det andet med arnas,



118 Formlæren. 4» Kap.

satte foran Infinitivus indicativns Formen af den bekracftende Boi-

ning; begge disse Ord, saavcl i, som arnas, staa lier impersonaliter,

som saadanne kunne de derfor ogsaa optagcs i Rækken af Objectiv-

Formerne, da disse intet Hensyn tåge til Personer. Saaledes altsaa:

i læt, ikke at være; åmas læt, for ikke at være; i lådnot, ikke at

lose, arnas lådnot, for ikke at lose; i lodnut, ikke at loses, arnas

lodnut, for ikke at loses.

At i ovrigt arnas i alle de i 3. Kap. §. 152 anforte Personer

og Talformer jo kan forenes med Paradigmernes og med ethvert-

sombelst Infinitivus er en Selvfblge.

§. 246.

Ligesom ved Substantiver og Adjektiver, saaledes ogsaa ved

Verber, udspringe nemligen af en Rodform alle de Former, i hvil-

ke et Verbum bojes, det er: konjugeres. Eftersom Roden er

aaben eller lukket dele Verberne sig i de anforte tvende Hovedboi-

ninger, af hvilke den forste indbefatter fire Afdelinger. Til en let-

tere og klarere Oversigt og Opfattelse af de mange Boiningsformer,

og for at kunne skjælne mellem de forskjellige Hovedafdelinger og

Underafdelinger, samt for at erholde en bestemt, klar og sammen-

trængt Udsigt over samtlige, saavel Vokalernes, Dipbthongernes og

Triphthongernes med indbefattede, som Ronsonanternes Afændringer

og Overgange, med et Ord : Omlyd, saa vil ved ethvert Verbum ved

Siden af Rodformen endnu opstilles tre af denne afledede Hoved-

former, af hvilke alle de ovrige saavel Boiningsformer, som Bog-

stav forandringer med Letbed lader sig overse og udlede. Disse

fire Hovedformer ere:

1. 3. P. Præs. indicat. activ;

2. 1. P.)
Ipræterit. indic. activ;

3. 3. v.r

4. 2. P. imperativ activ.

Og, da man stedse spbrger efter Infinitiv activ, saa vil ogsaa

denne tillige blive anfort, i alt altsaa fem; af disse vil Infinitivus

forst blive anfort, siden de ovrige i ovenanførte Orden.

Da Vokalerne u og i have samme Indflydelse paa den foran-

gaaendc Stavelses Vokaler, saa er folgeligen Omlyden i Passiv, hvis

Kjende-Vokal er u, aldeles den samme som i 1. P. præteritum

indic. activum, hvis Kjende-Vokal er u i forste Conjugations forste

Klasse, men i i alle de ovrige.
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I ufin. activ.

§• 247.

Forste Conjugation.
3.P.præs. l.P. 3. P. 2. P. irape-

1. Klasse. Låduot, lose,

2. —
3. —
4. —

Låkkat, læse,

Adnet, have,

ind. activ.

lådno,

lakka,

adna,

Ravvit, befale, ravve,

præt. indic. activ. rativ. activ.

lodnum, lånoi, la no;

lokkim, lågai, laga;

adnim, ani, ane;

ravvim, ravvi, ravve;

Anden Conjugation.
Bagadet, undervise, bagad, bagadira, bagadi, bagad.
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248.

over Verberne.
tions fire Klasser.

v um.

ve Former.

c at i v u s.

Verber. 121

b. Præteritum.

Dual.

-o

-a

ide,

iga,

Plui

-o

imek,

idek,

-jegj)e

j u g a t i o n.

-i)m,

-i)k,

-e)ime,

-e)ide,

-e)iga,

e)imek,

-e)idek,

-egj)e,
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Præsens. (Subjunctim9).

Sing.

é
1. Conj. 1. Kl. -u

|
- — 2. - -a

£ - - 3. - -i

* - — 4. - -i

d
- - 1. - -u

|
- — 2. - -a

- - S. - -i

•* 4. - -i

. - — 1. - •

i -
- * -

I - - 3. -

cam,

Sak,

Sa,

Dual.

cædne,

Bæppe,

cæva,

4. Kap.

2. C o n -

Plur.

1

3
<5æp,

cæppet.

cek,

1. P. -æ)gam,

2. P. -æ)gak,

3. P. -æ)gga,

-æ)ggabætte,

-æ)ggaba,

Anden Con

-æ)ggæp,

-æ)ggabættet,

-e)ggek,
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junctivus.

Sing.

Šik,

Verber.

Præteritum. (Optativus).

Dua

§eime,

123

seide

Šeiga,

Plur.

§eimek,

ieidek,

Segje,

j u g a t i o n.

i)fcim,
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8. lm

Sing.

l.Conj. 1.K1

- — 2. -

- — 3. -

- — 4. -

- — 1

- — 2

- — 3

- — 4

- — 1

- — 2

- — 3

- — 4
(jekk

< j

us,

p
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Infinitivus.

Verber.

B. Objetive Former.
1. Verbum nominale.

2 Factivus, 3. Comitativus.

a: Supinum. o: Gerundium.

-o ^

•i

oet, dedin,

forenes med

pron. suffixa.

125

4. Caritativus.

Undladelsesform.

-o

-a
kætta,

j u g a t i o a

e)t, *)g?et, -edin,

forenes med

pron. suffixa.

-kætta,
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Objcctive Former.
2. Nomen verbale.

U. Kap.

a. Nomen substantivum verbale.
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Verbernes Hjælpeord.
§. 249.

Til Verbernes Boining i Maader, Tider og Personer benytter

Sproget i alt fire Hjælpeord:

1. det allerede flere Gange omtalte personlige nægtende Pronomen,

im, ik, i, se 3. Kap. §. 150 og §. 151.

2. det ligeledes allerede omtalte personlige nægtende Pronomen,

amam, amad, arnas, se 3. Kap. §. 152 og §. 153.

3. det imperativiske Verbum ale, du maa ikke, se efterfolgende

§. 250.

4. Verbet læt, at være, at have, se §. 253.

§. 250.

Hjælpeverbet, ale, du maa ikke.

Dette Verbum bojes ikkuns i den ene modus, Imperativus.

1. 2. 3.

Sing. — ale, ellus,

Dual. allo, alle ellusga,

Plur. allop, allet, ellusek.

§. 251.

Hjælpeverbet læt, at være, at have.

Da Verbet læt mangler (comitativus), Gerundium saavel i con-

jugatio affirmativa som negativa, og tillige (nomina adjectiva verbalia)

Participier i sidstnævnte Form, samt (nom. subst. verb. concret.)

Handlersformen, saa udfyldes disse af Verbet årrot, der ogsaa har

Betydningen af at være, (forblive, opbolde sig, o. s. v.) I ovrigt

bruges Verbet årrot ikke som Hjælpeverbum.

§. 252.

De ved Hjælpeverbet læt i Forbindelse med Hovedverbets

Infinitiver og Participier dannede sammensatte Tidsformer, tempora,

ere særskilte behandlede, og findes bagefter ethvert Verbum.

§. 253.

A. Conjugatio affirmativa.

Indicativus.

a. Præsens.

1. 2. 3.

Sing. læm, læk, læ,

Dual. lædne, læppe, læva,

Plur. læp, læppet, læk.
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a. Praeteritura.

Sing. legjira, legjik, læi,

Dual. krime, læidc, laeiga,

Plur. læiniek. læidek, legje.

Conjunctivus.

a. Præsens. (Subjunctivus).

Sing. lægam, lægak, læg^a,

Dual. læ§5e, læggabætte, læggeba,

Plur. læggep, læggabættet, leggek.

b. Preteritum. (Optativus).

Sing. lifcim, lifcik, lifci,

Dual. lifcime, lifcide, lifciga,

Plur. lifimek, lifcidek, lifci.

Imperativus.

Sing. — læge, lekkus,

Dual. lædno, lække, lekkusga,

Plur. lækkop, lækket, lekkusek,

1. Verbum nominale.

Infinitivus. læt,

(comitativus) Gerundium. årodedin,

(caritativus) Undladform. årokætta,

(factivus) Suppinum lægret.

2. Nomen verbale.

r
abst. læbme, Tilværelse.

Nom. subst. verb.
\

\ concret. årro, En som er.

. r præsens. particip. læme,
Nom. adject. verb.

/

l l l

\
præter. læm og læmas.

B. Conjugatio negativa.

Indicativus.

a. Præsens.

Sing. lm, ik, i

Dual. æra, æppe, æva\ læk.

Plur. æp, æppet, æi

b. Præteritum.

Sing. lm, ik, i

Dual. æm, æpc, æva} læm.

Plur. æp, æppet, æi
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prætcrit.

{perfect.

plusqvpf.

l\. Kap.

Verbum

Infinitivus,

Supinum,

Sammensatte

Conjugatio

ln'inas.

Indicativus.

perfect. læm, o. s. v.

plusqvpf. legjim, o. s. v.

plusqvpf. legjim, o. s. v. læt, jeg havde

været, (dersom...)

Conjugatio

Indicativus.

, lm læk, o. s. v.
)

l vlæmas,
) im læm. o. s. v. )

(im læm, o. s. v. læt, jeg

havde ikke været (dersom...)

Ver-

Conjugation, 1. Klasse, Kjende-Vokal -o;

A. Conjugatio



4. Kap.

nominale.

i læt;

arnas læt.

Tidsformer.

affirmativa.

Verber. 151

Conjunctivus.

Ilæmas,
læ^am, o. s. v.

lifSira, o. 8. v. )

lifcim, o. 8. v. læt, jeg skulde

have været, (dersom...)

negativa.

Conjunctivus.

im læ§a,

im lifci,



152
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lådnot, lose, indlbse, gjenlbse.

afilrmativa.

tivus. Passiv.

ritum.

!5iiu, šik,

Šeime, seide,

Seimek, šeidek,

Si,

seiga,

Šegje,

tivus.

lodnu

juvvu,

juvvujædno,

rjuvvup,

(juvvujædnop,

juvvu,

nække,

(juvvujække,

/juvvut,

< jækket,

'juvvujækket,

juvvus,

juvvusga,

juvvusek,

nominale.

lodnut og lodnujuvvut,

lodnuBet og lodnujuvvucet,

lodnudedin og lodnujuvvudedin,

lodnukætta og lodnujuvukætta.

verbale.

lodnujubme, Lbsning.

lodnujuvve, nogen, noget som loses,

lodnujuvvume,

lodnum og lodnujuvvum.

UCgttlJ

tivus.



m Formlæren. U. Kap.

1. Conjugatioii, 1. Klasse, Kjende-Vokal -o,

B. Conjugatio

Activ.

Im, o. s. v.

æra, o. s. v.

æp, o. s. v.

Im, o. s. r.

aem, o. s. v.

æp, o. s. r.

allo,

allop,

ale

alle

allet

ino,

ellus

ellusga

ellusek

Conjunc-

a, Præ-

> lonuca,

b. Præte-

Vlonuši,

Impera-

Hodnu.

Verbum

infinitiv us, i lådnot,

(factivus) supinum, arnas lådnot,

De sammensatte

Conjugatio

Indica-

præsens,

præteritum,

infinitivus,

læra, o. s. v.

legjim, o. s. v.

læt

lådnome,

/perfectum, læra, o. s. v.
]

præteritum ) plusqvamperf. legjim, o. s. v. \ lådnom,

f
infinitivus, læt

)

plusqvamperf. Icgjim, o. s. v. lådnot, jeg

havde lost, (dersom...)

Conjunc-

lådnome,
præsens, læ^am, o. s. v.

præteritum, lifim, o. s. v.

plusqvamperf. lifcim, o. s. v. lådnot, jeg skulde

have indlost, (dersom...)



4- Kap. 135

Jådaot, lose,
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1. Conjugation, 1. Klasse, Kjende-Vokal -o,

Conjugatio

x^ctiv. Iudica-

præsens, im læk, o. s. v. \

præteritum, im læm, o. s. v. \ lådnome,

iiifiaitivus, i læt
)

(perfect. im læk, o. s. v. \

præterit. /plusqvamperf. im læm, o. s. v. \ lådnom,

(infinitivus, i læt
)

plusqvamperf. Im læm o. s. v. lådnot, jeg havde

ikke lost, (dersom...)

Conjunc-

præsens. im læ^a, o. s. v. \

præterit. im lifel, o. s. v. I lådnome,

supinum, arnas læt \

/perfect. im læ2a, o. s. v. ) .

præterit. j
l

. . ? } ^
(plusqvamp. im lifei, o. s. v. )

dnom,

plusqvamperf. im lifci, o. s. v. lådnot, jeg skulde

ikke have lost, (dersom...)

Paa samme

Sardnot, at tale; sardno,

Uissot, at blive bestaaende; bisso,

Gåccot, at kalde; gåSco,

Aiggot, at ville; aiggo,

Oa^ot, at faa; oa§§o,

Doarjjot, at understotte; doarjjo,

Doaivvot, at baabe, doaivvo,

overbovedet alle dem, der i Infiniti-

1 denne Klasse forefalder ingen anden Uregelretbed end den

beholde Kodens haarde og dobbelte Kjende-Konsonanter, da ogsaa



Q. Kap. Verber. 157

lådnot, lose, gjenlbse, indlbse.

negativa.

tivus. Passiv.

im læk, o. s. v.

im læra, o. s. v. ^ lodnujuvvume.

i læt

im læk, o. s. v.

im læm, o. s. v.

i læt

(lodimm,

ilodnujuvvum.

im læm o. s. v. lodnut, lodnujuvvut,

jeg var ikke blevet lost, (dersom...)

tivus.

im læ§a, o. s. v.

im lifci, o. s. v. ^ lodnujuvvume,

åmas læt

im læga, o. s. v. ilodnum,

im lifi, o. s. v. Hodnujuvvum,

im lifci, o. s. v. lodnut, lodnujuvvut, jeg skulde

ikke være blevet lost (dersom...)

255.

Maade bbjes:

sardnum, sarnoi, sarno.

bissum, bisoi, biso.

goccum, gåcoi, gåco.

aiggum, aigoi, aigo.

å^jum, oagoi, oago.

dårjjum, doarjoi, doarjo.

dåivvum, doaivoi, doaivo, og

vet endes paa -ot.

hbist naturlige at de Verber, som i 1. P. præs. ind. activ maattc

beholde dem overalt uforandrede.
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1. Conjugation, 2. Klasse, Kjende-Vokal -a,

A. Conjugatio



4. Kap. Verber. 139

256.

og som beholder a i Infinitiv; låkkat, at læse.

affirmativa.

uvus.

sens.



140 Formlæren. U. Kap.

1. Conjugation, 2. Klasse, Kjende-Vokal -a,



Zj. Kap.
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1. Conjugation, 2. Klasse, Kjende-Vokal, -a,

Sammensatte

Conjugatio

Activ. lndica-

plusqvamperf. legjim, o. s. v. låkkat, jeg

havde læst, (dersom...)

præterit

præterit.

præsens,

prætnrit.

infinitiv.

perfect.

Conjuuc-

præsens, lægam, o. s. v.
^ , ,

,

l lakkame,
præterit. lifcim, o. s. v. )

plusqvamperf. lifcim, o. s. v. låkkat, jeg

skulde have læst, (dersom...)

Conjugatio

Indica-

im læk, o. s. v.

im læm, o. s. v.

i læt

im læk, o. s. v.

plusqvamp. im læm, o. s. v.

infinitiv. ). læt

plusqvamperf. im læm, o. s.

havde ikke læst, (dersom...)

Conjunc-

im læga, o. s. v.

im lifci, o. s. v. llåkkame,

arnas læt j

im læ^a, o. s. v.

(plusqvamp. im lifci, o. s. v.

plusqvamperf. im lifci, o. s. v. låkkat, jeg skulde

ikke have læst, (dersom...)

låkkame,

låkkj

låkkat, jeg

præsens,

præterit.

supinum,

/perfect.
låkkam,
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og som beholder a i Infinitiv; låkkat, at læse.

Tidsformer.

affirmativa.

tivus. Passiv.

, .. > ) lokkut,
legjim, o. s. v.

} .

J lokkujuvvut,

jeg havde været læst, (dersom...)

tivus.

lægam, o. s. v. j

.._, Uokkujuvvume,
hfEim, o. s. v. j

J

lifim, o. s. v. lokkut eller lokkujuvvut,

jeg skulde været læst, (dersom...)

negativa.

tivus.

im læk, o. s. v. \

im læm, o. s. v. Uokkujuvvume,

i læt
'

im læk, o. s. v. -\

flokkum,
ira læm, o. s. v. >

jlokkuiuvvum.
i læk J

J

im læm, o. s. v. lokkut, lokkujuvvut,

jeg var ikke blevet læst, (dersom...)

tivus.

im læga, o. s. v. ^

im lifci, o. s. v. Uokkujuvvume,

arnas læt J

im læga, o. s. v. Hokkum,

im lifci, o. s. v. ' lokkujuvvum.

im lifci, o. s. v. lokkut, lokkujuvvut, jeg

skulde ikke have været læst (dersom...)

257.



144 Formlæren 4. Kap.

1. Conjugation, 2. Klasse, Kjcnde-Vokal -a,

Cuoppat, at hugge; thioppa,

Vuåigqat, at aaude; vuåigqa,

Soaibmat, at bebreide; soaibma,

samt alle Tostavelses-Ord, hvis

Paa samme Maade biijes ligeledcs alle afle-

Njalgasmaddat. blive mere og mere siid;

Lågatallat, at undervise;

Råkkadallat, at bede;

Paa samme Maade bojes ligeledes samtlige afledede Verber

nær at forstnævnte beholde a i sidste Stavelse, hvor låkkat har u,

Gåikkaluvvat, at torste; -luvva,

Anestuvvat, onske at have; \

Sarnostuvvat, onske at tale; > -stuva,

Oainestuvvat, iinske at se; /

En egen Underafdeling af denne Klasse danne en Mængde

Vokalen -a, der, beholdende Kodens dobbelte og haarde Kjende-

eller Forstoerkelser, men biijes i ovrigt aldeles regelret, som af ef-

1. Conjugation, 2. Klasse, Kjende-Vokal -a, og som behol-

A. Conjugatio

Indicativus.



[\. Kap. Verber.

og som beholder a i Infinitiv; låkkat, at læse.

uppim, Suopai, cuopa.

vuignim, vuåir|ai, vuåina.

såibmim, soaimai, soaima,

Infinitiv endes paa -at.

145

258.

dede Verber paa -addat og -allat som:

-madda, -maddim, -madai, -mada.

-talla, -tallim, -talai, -tala.

-dalla, -dallim, -dalai, -dala.

259.

paa -uvvat; hvilke regelret bojes som Passivum af låkkat, paa det

som:

-luvvim, -luvai, -luva.

-stuvvim, -stuvai, -stuva.

inchoativiske og tillige andre Tostavelses- Verber med Kjende-

Konsonauter, desforuden anbringe adskillige Konsonant-Fordoblinger

terstaaende Paradigma vil ses.

261.

der a i Infinitivet; vuogjat, begive sig til, ville til at kjore.

aifirmativa.

Conjunctivus.

sens.

Scam,
cak, ca,

cædne, cæppe, cæva,

cæp, cæppet, Sek.

ritum.

!

sim, sik, §i,

Seime, seide, seiga,

seimek, seidek, šegje.

10



ll\6 Formlæren. l\. Kap.

1. Conjugation, 2. Klasse, Kjende-Vokal -a, og som behol-

A. Conjugatio

Impera-

. j
vuogja

i jædno,

vuogjaKjop,
vuofja

nække,

{ (jækkop, i jækket,

1. Verbum

Infinitivus,

(factivus) supinum,

(comitativ) Gerund.

caritativu9,

2. Nomen

rabst.
nom. subst. verb. {

{ concret,

,
(præs. part.

nom. adiec. verb. {J
( præt. —

B. Conjugatio

Indicativus.

«. Præ-

Im, o. s. v. \

æm, o. 8. v. >vuogja,

æp, o. s. v.
'

b. Prætc-

Im, o. s. v. \

æm, o. s. v. Wuogjam,

æp, o. s. v. I

Impera-

ale \

allo, alle Wuogja.

allop, allet /

Sammensatte

Conjugatio

Præsens, Iæm, o. s. v.

Prætcrit. legjim, o. s. v. ^vuogjame,

Infiiiil. I.il
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der a i Infinitivet; vuogjat, begive sig til, ville til at kjore.

affirrnativa.

tivus.

(jekkas,
,0Sja

)
jekkusga,

jekkusek,

nominale.

vuogjat,

vuogjaet,

vuogjadedin,

vuogjakættai,

verbale.

vuogjajæbme,

vuogjajægje, en som vil til at kjore.

vuogjame,

vuogjam.

negativa.

Conjunctivus.

sens.

im, o. s. v. \

æra, o. s. v. Wuogjaca,

æp, o. s. v. )

ritura.

im, o. 8. v. \

æm, o. s. v. \ vuogjasi.

æp, o. s. v.
'

tivus.

ellus \

ellusga, >vugju.

ellusek,
'

Tid8former.

affirmativa.

læ£am, o. s. v. )

jvuogji
lifcira, o. s.



148 Formlæren. l\. Kap.

1. Conjugation, 2. Klasse, Kjende-Vokal -a, og som behol-

Sammensatte

Conjugatio

Indicativus.

Sperfect.
læm, o. s. v. \

plusqvpf. legjim, o. s. v. > vuogjam,

infinit. læt '

plusqvpfect. legjim, o. s. v. vuogjat, jeg harde

begivet mig til at kjore (dersom...)

Conjugatio

Præsens, lm læk, o. s. v. \

Præterit. im læm, o. s. v. \ vuogjame,

Infinit. i læt )

Sperfect.
im læk, o. s. v. \

plusqvpf. im læm, o. s. v. V vuogjam,

infinit. i læt
'

plusqvpf. im læm, o. s. v. vuogjat, jeg havde ikke

begivet mig til at kjore (dersom...)

§•

Paa samme

Mattat, at lære selv, matta,

Vægjat, at faa Overhaand, vægja,

Gåccat, at vaagne, gåcca,

Buoccat, blive syg, buocca,

Cåkkat, at sidde, cåkka,

I. Conjugation, 3. Klasse, hvis Kjende-Vokal -a,

A. Conjugatio

Activ.
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der a i Infinitivet; vuogjat, begive sig til at kjore.

Tidsform er.

affirmativa.

Conjunctivus.

lægara, 0. s. v.]

lifcim, o. s. v. v vuogjam.

lifcim, o. s. v. vuogjat, jeg skulde have begivet mig til at kjore

(dersom...)

negativa,

im lae^a, 0. s. v.

im lifci, 0. s. v. \ vuogjame.

im læga, o. s. v.'

im lifci, o. 8. v. > \

im lifci, o. s. v. vuogjat, jeg skulde ikke have begivet mig til at

kjore (dersom...)

2C2.

Maade bojes:

mattajim, mattai, matta,

vægjajim, vægjai, vægja.

gåccajim, gåccai, gåcca.

buoccajim, buoccai, buocca.

cåkkajim, cåkkai, cåkka.

263.

gaar over til e i Infinitivet. Adnet, al have, bruge.

affirmativa.

tivus. Passiv.

sens.

juvuk, /juvvu
'vubætte, Ijuvvi

^vubættet, < (jek

ritum.

nuvum, juvu.., ,

adnu <juvve, juvvubætte, jjuvvuba,

(juvvup, juvi

I

\ juvvek,

v \juvvujek,

adnu

fjim, Mik, J uv ui,

ljuvvim, (juvvik,

juvuime, juvuide, juvuiga,

juvve,

juvvujegje.

'juvuimek, juvuidek, (juvve,

U
11
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1. Conjugation, 3. Klasse, hvis Kjende-Vokal a gaar over til

Activ. Conjunc-

Præ-

|cam, ak, ca,

cædne, cæppe, Bæva,

cæp, cæppet, cek,

Præte-

isim, sik, Si,

ana <seime, §eide. Šeiga,

(šeimek, seidek, Segje,

Irape-

ane, adnus,

ad no, adne, adnusga,

adnop, adnet, adnusek,

§

A. Conjugatio

1. Verbum

Infinitiv, adnet,

(factiv), Supinum, anicet,

(comitativ), Gcrundium, anededin,

(caritivus), anekætta,

2. Nomen

, , rabst. adnem, Brug,
nom. subst, verbale

{ „ _
l concret. adne, Bruger,

rpræs. particip. adneme,
nom. adj. verb.

(præt. — adnam,

B. Conjugatio

Infini-

Præ-

Im, o. s. v.\

æra, o. s. v.\ ane,

æp, o. s. v.)

Præte-

Im, o. s. v.\

æm, o. s. v. > adnam,

æp, o. 8. v.J



[\. Kap. Verber.

e i Infinitivus; adnet, at have, bruge.

tivus. Passiv.

sens.

icam,
cak, a,

cædne, cæppe, cæva,

eæp, cæppet, cek

ritum.

!sim, sik, §i,

seime, §eide, šeiga,

šeimek, seidek, §egje.

rativus.

juvvo, juvvus,

jurve, juvvusga,

juvvut, juvvusek.

151

aduu < juvvo, )\

'juvvup, ji

263.

affirrnativa.

nominale.

adnut, og adiiujuvvut,

adnucet og adnujuvvucet,

adnudediu og adnujuvvudedin,

adnukætta og adnujuvukætta,

verbale.

adnujubme,

adnujuvve,

adnujuvvume,

adnum og adnujuvvum,

negativa.

tivus.

sens.

iru,

aem,

æp,

ritum.

im, o. s

æm,

æp,

I, 0. S. V. -v

I aduu,
n, o. s. v.

) .

i adnujuvu,
», o. 8. v. /

nm.

I, O. S. V. x

I adnum,
tn, o. s. v. }

( adnujuvvui
p, 0. 6. V. /

11 *
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Conjugation, 3. Klasse, hvis Kjende-Vokal a gaar over til
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e i Infinitivet; adnet. at have, bruge.

tivus.

sens.

im, o.

æm, o.

æp, o.

ritura.

im, o.

s. v.

s. v.

s. v.

Passiv.

aduujuviica

æra, o. s. v.
f

adnujuvuši

æp, o. s.

tivus.

allo,

allop,

ale,

alle,

allet,

ellus

ellusga
]

ellusek

adnu,

i adnujuvvu.

nominale.

i i adnut,

arnas/ adnujuvvut

Tidsformer.

affirmativa.

tivus.

læm, o. s

legjim, o. s

læt

læm, o. s

legjim, o. s

læt

Tidsformer.

affirmativa.

tivus.

v.

> adnujujuvvume.

adnum,

adaujuvvum.

legjim, '}

tivus.

læ§am, o. s. v.

lifcim, o. s. v.

læ^am, o. s

lifcim, o. s

lifcim, o. s

adnut,

adnujuvvut, jeg var blevet brugt, (dersom..)

adnujuvvume.

:::)

adnum.

adnujuvvum.

v. adnut og adnujuvvut, jeg skulde være blevet brugt,

(dersom..)
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1. Conjugation, 3. Klasse, hvis Kjende-Vokal a gaar orer til

Activ. B. Conjugatio

Indica-

præsens, lm læk, o. s. v.\

præteritum, im læm, o. s. v. > adneme,

infinitivus, i læt j

!perfectum, Im læk, o. s. v. \

plusqvamperf. im læm, o. s. v. > adnam,

infinitivus, i læt f

plusqvamperf. Ira læm, o. s. v. adnet, jeg

harde ikke brugt, (dersom..)

Conjuuc-

præsens, Im læ§a, o. s. v.\

perfectum, im lifi, o. s. v.
J
adneme,

infinitivus, arnas læt )

(perfectnra, Im læ^a, o. s. v.)
< . . ,.__ } adnam,
(plusqvamperf. ira hfci, o. o. v.

J

plusqvamperf. Im lifci, o. s. v. adnet, jeg skulde ikke

have brugt, (dersom.)

præteritum

Paa samme Maade

Addet, at give,

Ællet, at leve,

Mattet, at kunne,

Gittet, at takke,

Daiddet, at vide,

Oasstet, at kjobe,

Sittet, at \ ille,

Jattet, at vandre,

Gielddet, at forbyde

Suokket, at sukke,

Suittet, at bave Ilaad til,

Vuogjet, at kjore,

Vægjct, at formåa,

Vuolgget, at reise,

Oaidnet, at se,

Luoittet, at slippe,

adda,
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e i lnfinitivet; adnet, at have, bnige.

negativa.
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1. Conjugation, 3. Klasse, hvis Kjende-Vokal a gaar ever

-attel -asstet -uttet; o. s. v.

Paa samme Maade bojes ogsaa

Basstalmet,

blive skarp,

Njalggasmet,

blive sod,
)--ma, --mim,

Boarrasmet,

blive gammel,

Boakkasmet,

blive modig.

Basstalmattet,

skjærpe,

Njalggasmattet,

forsode,
)—matta, --raattim,

Boarrasmattet,

gjore gammel,

Roakkasmattet,

gjcire modig,

Bavcagattet, —gatta, ~gattim,

at saare, smerte,

Birrastattet, — statta, —stattim,

omringe,

Va53elastet, --lasta, --lastim,

gaa lidt omkring,

Årrostastet, — stasta, --stastim,

standse lidt,

Darvotuttet, —tutta, — tuttim,

mistroste,

Gåikkaluttet, — lutta, —luttim,

opvække Torst.

I aldeles Overensstemmelse med denne Conjugation, som oaid-

samtlige inchoativiske sammensatte Verber paa -goattet.
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til e i Infiuitivet; adnet, at hare, bruge.

265.

afledede Verber paa -raet,

—matti, --matte.

—gatti, --gatte.

—statti, — statte.

—lasti, —laste.

— stasti, —staste.

—tutti, —tutte.

-lutti, -lutte.

266.

net, bbjes Verbet boattet at komme; som dette sidste bojes igjen



158 Formlærei 4. Kap.

Conjugation, 3. Klasse, hvis Kjende-Vokal a gaar over

A. Conjugatio

Iudicativus.

Præ-

Boadam, boadak, boatta,

båtte, boattebætte, boatteba,

boattep, boattebættet, båttik,

A. Conjugatio

Indicativus. Præte-

båttim, båttik, bådi,

bådirae, bådide, bådiga,

bådimek, bådidek, båtte.

I nipera-

boade,

boatte, boatte,

boattop, boattct,

1. Verbum

Infinitivus.

(factiv.) Supinum,

(comitativ) Gerundium.

Caritiv,

2. Nomen

råhet
nom. subst. verb. {

(concret.

nom. adj. verb. \J
i præt

præs. particip.

B. Conjugatio

Indicativus.

Prae-

jern, o. s. v. >boade,

æp,

Prae-

, o. .. v. ,

u, o. 8. v. >boade,

», v. s. v.'

, 0. S. V.j

a, o. s. v. >

lm

æm
aep, o

Præte-

boattam,
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til e i Infinitivus; boattet, komme,

affirmativa.

Conjunctivus.

sens.

1-cam, cak, ca,

cædne, cæppe, ræva,

cæp, cæppet, cek.

affirmativa.

ritum. Conjunctivus.

/§im, sik, si,

boada jseirae, seide, šeiga,

'šeimek, šeidek, segje.

tivus.

båttus,

båttusga,

båttusek.

nominale,

boattet,

boadacet,

boadededin.

boadekætta.

verbale.

boattara, Ankomst,

boatte, en som kommer,

boatteme,

boattam.

negativa.

Conjunctivus.

sens.

im, o. s. v. \

æm, o. s. v. i bådica.

æp, o. s. v.'

ritum.

im, o. s. v. \

æm, o. s. v. \ boadaši.

æp, o. s. v.'



160 Formlæren. l\. Kap.

1. Conjugation, 3. Klasse, hvis Kjende-Vokal a gaar over

B. Conjugatio
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til e i Infinitivus; boattet, komme.

negativa. Passiv.

tivus.

boade,

båttu.

nominale.

i boattet.

åmas boattet.

Tidsformeiv

ensstemmelse med Verbum adnet.

267.

Maade bojes

-gåttim, -cådi, -goade.

268.

ravvit, befale, paaminde.

affirmativa.

tivus.

sens.

/juvum,

ravvi 'juvve,

ljuvvup,

juvuk, juvvu,

juvvubactte, juvvuba,

juvvubættet, rjuvvek,

(juvvujek.



162 formlæren. 4. Kap.

1. Conjugation, 4. Klasse, hvis Kjende-Vokal er i;

A. Conjugatio
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ravvit, befale paaminde.
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1. Conjugation, 4. Klasse, Kjende-Vokal -i;

Activ. Præte-

Im, o. s. t.\

æra, o. s. v. > ravvira,

ocp, o. s. v.
'

Conjunc-

Præ-

Ira, o. s. v.\

cm, o. s. v. \ ravvica,

æp, o. s. v.
'

lm, o. s. v.'

æra, o. s. v.

æp, o. s. v.

Præte-

Impera-

ale \ ellus \

allo, alle \ rave, ellusgaj rawijækko,

allop, allet J ellusek'

Verbum

Infinitivus, i ravvit,

(factivus) Supinum, arnas ravvit

De sammensatte

A. Conjugatio-

Indica-

præsens, læra, o. s. \.\

præteritum, legjim, o. s. v. \ ravveme,

infinitivus, læt )

fperfect,
læra, o. s. v.\

plusqvpf. legjim, o. s. v.) ravvira,

infinitivus, læt t

plusqvpf. legjim, o. s. v. ravvit, jeg havde paamin-

det, (dersom...)

Conjunc-

præsens, læ^am, o. s. v

præterit. lifcim, o. s

rperfectum, læ^ara, o. s

æ^am, o. s. v.)
Uavverne,

præterit. lifcim, o. s. v.)

(periecium, jæ^ara, o. s. v.)
præterit.

^
C ravvira,

(plusqvampt. lifcim, o. s. v.)

plusqvpf. lifcim, o.s. v. ravvit, jeg skulde have paamindet (dersom..)
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ravvit, paarainde, befale.

ritum.
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1. Conjugation, 4. Klasse, Kjende-Yokal i;

Activ. B. Conjugatio

Indica-

præsens, ira Iaek, o. s. v.\

» præterit. ira læra, o. s. v. \ ravveme,

infinitivus, i læt
'

Sperfectum, im laek, o. s. v.\

plusqvpf. ira læra, o. s. v. \ ravvim,

infinitivus, i læt
'

plusqvpf. im læm, o. s. v. ravvit, jeg havde ikke paamindet, (dersom...)

Conjunc-

præsens,

præterit.

supinum,

rperfect.

im læga, o. s. \.\

ira lifci, o. s. v. > ravveme,

arnas læt
'

ira læ^a, o. s. v.

im lifci, o. s.

plusqvpf. im lifci, o. s. v. ravvit, jeg skulde ikke

have paamindet, (dersom...)

rperieci.
præterit. 1

(plusqvpf. ::}
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ravvit, paaminde, befale.

negativa. Passiv.

tivus.

im læk, o. s. v. \

im læm, o. s. s. > ravvijuvvume.

i læt )

im læk, o. s. v.\

im læm, o. s. v. \ ravvijuvvum.

i læt )

im læm, o. s. v. ravvijuvvut, jeg var ikke blevet paamindet, (dersom...)

tivus.

im læ^a, o. s. v.}

im lifci, o. s. v. \ ravvijuvvume.

arnas læt )

im læga, o. s. v.im læja, o. s. v.)

> rawiji
im lifci, o. s. v.j

im lifci, o. s. v. ravvijuvvut, jeg skulde ikke være blevet paamindet,

(dersom...)

269.

Maade
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2. Conjugation, Kjendebogstav en Konsonant;

A. Conjngatio



4. Kap.

bagadet, undervise, optugte.

Verbe 169

affirmativa.



170 Fomlæren. l\. Kap.

2. Conjugation, Kjendebogstav,

Activ. B. Conjugatio

Indica-

Præ-

Im, o. s. v. \

æra, o. s. v. >bagad,

æp, o. s. v. /

Præte-

Im, o. s. v. \

æra, o. s. v. bagadam,

æp, o. s. v.
'

Conjunc-

Præ-

Im, o. 8. v.)

æra, o. s. v. sbagadæ§a,

æp, o. s. v. \

Præte-

Im, o. s. v.)

æm, o. s. r.\ bagadifTi,

æp, o. s. v.)

Impera-

ale \ cllus 1

allo, alle \ bagad, allugga \ bagadækko,

allop, allet
)

eilusck
)

Verbum

infinitivus, i bagadet,

(factivus) supinum, arnas bagadet,

De sammensatte

A. Conjugatio

Indica-

pt*æsens, læm, o. s. v.

præterit. legjim, o. 8. v. v bagadæme,

infinitivus, læt



Z|. Kap. Verber.

Konsonant; bagadet, undervise.

negativa. Passiv.

tivus.

sens.

im, o. s. v.\

æm, o. s. v. V bagaduvu.

æp, o. s. v.)

ritum.

ira, o. s. v.\

æra, o. s. v. \ bagaduvvum.

æp, o. s. v.
}

171

tivus.

sens.

im, o. s. v. \

æm, o. s. v. \ bagaduvuca.

æp, o. s. v.
)

ritum.

im, o. s. v.}

æm, o. s. v.\ bagaduvusi.

æp, o. s. v.)

tivus.

ale, ellus, \

allo, alle, ellusga v bagaduvvu.

allop, allet, ellusek
)

nominale.

i bagaduvvut.

arnas bagaduvvut.

Tidsformer.

affirmativa.

tivus.

læm, o. a. v.

legjira, o. s. v.) bagaduvvume.

læt



172 Formlæren. /|. Kap.

2. Conjugation, Kjendebogstav,

Activ.

{perfectum, læm, o. s. v.\

plusqvamperfect. legjim, o. s. v. \ bagadam,

infinitivus, læt )

plusqvampf. legjim, o. s. v. bagadct, jeg harde undervist, (dersom...)

Conjunc-

præsens, Iæ§am, o. s. \.\
„„,, > bagadæme,

prætent. hfcim, o. s. v.j

{perfect. lægam, o. s. v.)
_ ,

'

. > bagadam,
plusqvpf. lifcim, o. s. v.j

pluspvampf. lifcim, o. 8. v. bagadet, jeg skulde have

undervist, (dersom...)

B. Conjugatio

Indica-

præsens, lm læk, o. s. v.\

præteritum, lm læm, o. s. v. \ bagadæme,

infinitivus, i læt

{perfectum, lm læk, o. s. v.\

plusqvampf. im læm, o. s. v. \ bagadam,

infinitivus, i læt )

plusqvampf. Im læm, o. s. v. bagadet, jeg havde ikke

undervist, (dersom...)

Conjunc-

præsens, lm Iæ§a, o. s. v.\

præteritum, im lifci, o. s. v. \ bagadæme,

supinum, arnas læt )

!

perfectum, Im læ2a, o. 8. v.)

} bagadam,
pluspvampf. im lifci, o. s. o.j

plusqvampf. Im lifci, o. s. v. bagadet, jeg skulde ikke

have undervist, (dersom...)
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Konsonant; bagadet, undervise.

Passiv.

læm, o. s. v.\

legjim, o. 8. v.\ bagaduvvum.

læt )

legjira, o. s. v. bagaduvvut; jeg var blevet undervist, (dersom...)

tivus.

lægam, o. s. v.\

,._,. > bagaduvvume.
lifcim, o. s. v.J

lægam, o. s. r.\
> bagadnvvura.

lifcim, o. s. v.J

lifcim, o. s. v. bagaduvvut;

negativa.

tivus.

im læk, o. s. v.\

im læm, o. s. v. \ bagaduvvume.

i læt )

im læk, o. s. v.\

im læm, o. s. v.\ bagaduvvum.

i læt )

im læra, o. s. v. bagaduvvut.

tivus.

im læ§a, o. s. v.

im lifci, o. s. v. } bagaduvvume.

åmas læt

im læ§a, o. s. v.l

,,_. > bagaduvvum.
im lifci, o. s. v.J

im lifci, o. s. r. bagaduvvut.

271.

Maade bojes:

arvedim, arvedi, arved.

bagjanim, bagjani, bagjan.



174 Formlæren. 4« Kap.

2. Conjugation, Kjendebogstav,

Vagjolet, vandre, vagjol,

Darbašet, behove, darbas",

Dårvastet, stole paa, dårvast,

Duodaštet, vidne, duodast,

T7 ~^/</~- • f*** *"*" — Årostet, standse, årost,

Cakkanet, sætte sig, Cåkkan,

§•

Uregelmæssige Verber

Upersonlige Verber, som blot have tredie Personal

Af egentlige defective Verber gives der

Femte Kapitel.

Partikler.

§. 273.

Partiklerne henfores, som allerede bemærket, i fire Klasser.

1. Adverbia, Biord.

2. Præpositiones, Forholdsord.

3. Conjunctiones, Bindeord.

4. Interjectiones, Udraabsord.

§. 274.

En stor Mængde af de tvende forstnævnte er et Slags Substan-

tiver eller Adjektiver, eller dog Levninger af forældede Substantiver

og Adjektiver, samt Pronominer, som endnu adskille flere Forholds-

former, casus.

Adverbier.

§. 275.

Adverbier ere Ord, som tilfojes Verber og Adjektiver for at

betegne en eller anden nærmere Bestemmelse eller Omstændighed

o. s. v. Adverbier kunne ogsaa tiifojes Adverbier. De ere enten

Stamord eller aflededc Ord, enkelte eller sammensatte, b/>jelige eller

ubojelige, modtagelige eller uimodtagelige for Gradforhoining, adskil-

lelige eller uadskillelige fra de Ord til hvilke de hore.



4. Kap. Verb*

Konsonant; bagadet, undervise.

vagjolira,



176 Formlæren. 5. Kap.

§. 278.

Undtagelser fra foregaaende §. ere bahha og buorre.

Bahha, ond, bahhast; buorre, god, burist.

§. 279.

Nogle Adjektiver blive uforandrede; ligeledes alle sammensatte

nægtende Adjektiver paa -ætta og -kætta:

Lakka, nær, lakka; sagga\ sagga;

æska, nylig, æska; galle, \megen, galle;

lågakætta, ulæst, lågakætta; ållo, / ållo;

§. 280.

Adjektiver paa Diphthongerne -ai, -oi og -ui miste Bogstavet i

og erholde i dets Sted Bogstavet t, som:

Gædggai, stenig, gedggat;

ælljoi, fyrig, ælljot;

ramppui, pralende, rampput.

Af Adjektiver, der ende sig paa en Konsonant, dannes Adver-

bier paa folgende Maade:

§. 281.

Tostavelses Adjektiver paa -as og -os tilfoje -et og forstærke

og fordoble Kjende-Konsonanten, som:

Garas, haard,
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Herhid horer ogsaa det sammensatte Trestavelses Adjektiv van-

hurskes, retfærdig, vanhurskaset, hvis Adverbium dog ingen Konso-

nant Fordobling udfordrer.

Paa samme Maade danne ligeledes de sammensatte Adjektiver

paa -aggis og -akkis deres Adverbier:

Hæppanaggis, blufærdig, hæppanaggaset;

vajaldakkis, glemsom, vajaldakkaset;

buoccadakkis, sygelig. buoccadakkaset.

§. 283.

Flerstavelses Adjektiver paa -as tilfoje -sat;

Armogas, naadig, armogassat;

audogas, salig, audogassat.

§. 284.

Flerstavelses Adjektiver paa -as og -u§ forandre disse Endelser

til -ggat,

Gittovas, takemmelig, gittovaggat;

Vægalas, mægtig, vægalaggat;

Vuollegas, ydmyg, vuollegaggat
;

Vuollebus, underordnet, vuollebuggat;

lagamuS, den nærmeste, lagamuggat;

vuostemus, den forste, vuostemuggat.

§.285.

Tostavelses Adjektiver paa -g, -k, -d, -1, -r, -§ og -c tilfoje

-et og lade Kjende-Konsonanterne uforandrede.

Muddag, maadelig,
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og raættos i vedfdjet Form danne af sidstnævnte deres Adverbier

ved at tilfoje -et:

Diedemættom, uvidende, diedemættoset;

oaidneuiættom, usynlig, oaidnemættoset;

vargjemættom, umulig, vægjeraacttoset.

§. 287.

Adjektiverne baca og guoce (§. 64) danne deres Adverbier ved

at foje -et til Genetivets Endelse,

baca, bitter, baccaget;

guoce, raaden, guocc^get.

§. 288.

Undtagelser fra anforte Regler ere:

ErimåamaS, besynderlig, erimåamacet;

duot, sand, duodai;

ædnag, megen, ædnasid;

ucca, lider, uccan, uccanas og uccanajjat;

marja, sen, matnet, o. s. v.

Adverbiernes Gradforbbining.

§. 289.

Denne er simpel og regejret. Adverbiernes anden eller liojere

Grad, (gradus comparativus,) dannes af Adjektivernes ved at foran-

dre o til u og tilfoje Bogstavet t. Adverbiernes tredie eller hbje-

ste Grad, (gradus superlativus,) dannes ligeledes af Adjektivernes

hojeste Grad ved at tilfoje -at. Hvor Tonefaldet fordrer det for-

dobles det komparativiske b, og stundom ogsaa det superlativiske m,

paa samme Maade som ved Adjektivernes Gradforbbining.

Adverbiernes Gradforbbinings Endelser blive altsaa i anden Grad

-ut (but), tredie Grad -at (ogsaa sat og §at) Adverbial Endelsen i

alle Grader bliver saaledes -t.

§. 290.

Enkelt b i anden Grad bavc:

Superl.

gievramu-s N

ujomu-s

ut,
»ljomu-s

\

låjemu-s

alemu-s

gåvdamu-s

Positiv.



5. Kap
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Positiv.
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§. 296.

Mange Adverbier ere egentligen oprindelige Substantiver, Ad-

jektiver og Pronominer, og bojes derfor ogsaa i flere Forholdsfor-

mer, nemlig i allativ, ablativ, elativ, (*) factiv og essiv (*); ikke

alle disse Adverbier bojes imidlertid i alle de her nævnte Forholds-

former. Ingen af disse Adjektiver modtage nogen Gradforhoining.

Saadanne bojelige Adverbier ere:

allativ.
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§. 298.

Af Tal - Ordene dannes regelmæssige Adverbier, saavel af de

tollende som ordnende.

1. af de tællende Talord:

ofti, engang, gugti, to Gange,

golmi, tre Gange, njellji, fire Gange,

vitti, fem Gange, gutti, sex Gange,

rirri, syv Gange, gaftsi, otte Gange,

ontsi, ni Gange,

åftan, åftonessi, ene, åvtai åvtai en og en,

gugti gngti og guoftasi guoftasi, to og to,

gålmas, i tre Dele, gålmai gålmai, tre og tre, o. s. v.

2. af de ordnende Talord :

af disse dannes i Almindelighed tvende regelmæssige Adverbier, det

ene med allativisk, det andet med lokativisk kasual Endelse:

vuost, vuostai, forst, vuostacin og vuostacedin, for det forste;

nubbadašši, nubbadest, for det andet;

goalmasi og goalmadassi, goalmadest, for det tredie;

njæljadassi, njæljadest, for det fjerde;

vidadasši, vidadest, for det femte
;

gudadassi, gudadest, for det sjette;

recadassi, ceeadest, for det syvende;

gavtsadassi, gavtsadest, for det ottende;

avtsedašši, avtsadest, for det niende
;

lågadassi, lågadest, for det tiende.

Foruden disse dannes endnu af Tal-Ordene en Mængde andre

Adverbier.

§. 290.

Af Verberne dannes ligeledcs Adverbier med forskjellige Endelser:

ruo55ot, (i en) staaende (Stilling,) vælbot (i en) liggende (Stilling,)

Tåkkot, (i en) siddende (Stilling,)

ærranæssi, afsides, o. s. v.

§. 300.

Bxempler paa Adverbier dannede af Pronomincr ere: gåsa, gast,

dasa, dast, o. s. v.

§. 301.

Oprindelige Adverbier ere maaske: dal, nu, æsk, nyligcn, ådna,

avrat, tidligen, mutto, men, farg, snart, jå, allerede, go, end, ain,
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endnu, vela, fremdeles, davja, ofte, nuft, saaledes, goas, naar, de,

dalle, da, ainas, endeligen, moft, hvorledes, fal, kuns, aido, egentli-

gen, nabbo, altsaa o. fl.

Sammensatte Adverbier ere:

maqestaga, efterhaanden, mademield dademield, eftersom, dallan,

dallanaga, strax, aivestessi, alene, manditti, hvorfor o. fl.

Til oprindelige Adverbier hore ogsaa: erit, bort, fra, og gidda,

indtil.

§. 302.

Adverbia suffixiva, der ikke ere selvstændige Ord, men ikkuns

particulæ (dictiones) encliticæ, der vedfojes i Enden af andre Ord, ere:

be, ge, gen, ege, go, rak, lai, essi, nessi, stessi, aga, anaga o. s. v.

ækka, lækka, hvilke udtrykke en Formindskelse, og lækkas ere

ogsaa adjektiviske Endelser; ætta og kætta tilkjendegive en Næg-

telse og ere ligeledes ogsaa adjektiviske Endelser.

§. 303.

Med Hensyn til Bemærkelsen kunne Adverbierne inddeles i for-

skjellige Klasser, saasom: Tids, Steds Adverbier, o. s. v.

Præpositioner.

§. 304.

Samtlige Præpositioner styre Genitiv. Forsaavidt de ere Sub-

stantiver eller afrevne Endelser af Substantiver, ere de bojelige, og

modtage forskjellige Kasual-Endelser dog ikkuns i Enkeltallet. 1

det at de lappiske Præpositioner, ligesom i andre Sprog, bestemme

deres Substantivers eller Adjektivers casus, saa bestemmes igjen de

lappiske Præpositioners Kasual-Endelser af det Begreb eller For-

hold, der ligger til Grund for deres Bemærkelse, hvilket i Alminde-

lighed er et Stedsforhold.

§. 305.

Da enhver casus af et lappisk nomen, der indeholder og beteg-

ner Forholde, som i andre Sprog udtrykkes ved særegne Præposi-

tioner, benyttes som virkelige Præpositioner, kan disses Antal i det

lappiske ikke bestemmes.

Da samtlige Præpositioner, paa enkelte Undtagelser nær, staa

bag efter deres nomina, ere de ogsaa blevne kaldte Postpositioner.

13 *
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§. 306.

Bojelige Præpositioner som tillige modtage pronomina suffixa ere

til Stedet, paa Stedet, fra Stedet;

allativus,
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§. 207.

Til denne Klasse af Præpositioner kunne og henregnes de tvende:

birra, om, omkring og mieldda, eller, som den sædvanligst forekom-

mer, mield, efter, bagefter, med, de forekomme ikke i andre For-

holdsformer end i den her anforte nominativiske.

Endelsen n i åuddan, marjnen, vuollen, darren og duokken er

egentlig essivisk, men bruges her i lokativisk Betydning.

Samtlige her anforte Præpositioner forbindes med pronomina

suffixa paa samme Maade som Substantiverne, se fra §. 156 til §. 162

samt fra §. 168 til §. 172, aitsaa oddi som jokki, bagjeli somjågaidl,

sisa og birra som jakka, §. 158 og §. 162 samt §. 168 og folgende;

sist og åudast som jagast, bagjelist som vanbemid og vælgolass se

§. 158 og 159 samt §. 168 og folgende.

sisa, sisa lm, d, s; me, de, sga;

birra, birra Imek, dek, sek.

oddi, audda-s jam, ad, is; æme, æde, æsga;

Jæmek, ædek, æsek.

bagjeli, bagjelas-s lam, ad, es; ame, ade, asga;

Jamek, adek, asek.

åudast, åuda-st jam, ad, es; æme, æde, æsga;

/æmek, ædek, æsek.

bagjelist, bagjeli-st jam, ad, es; ame, ade, æsga;

iamek, adek, asek.

§. 309.

Som sisa, birra, oddi, åudast forbindes Tostavelses, og som ba-

gjeli og bagjelist Trestavelses Præpositioner med pronomina suffixa.

§. 310.

Til samme Klasse af Præpositioner hore ogsaa folgende, der

imidlertid ikke modtage pronomina suffixa, og som ikkuns forekom-

me i allativ:

vuosstai, imod; vufšui, efter, ifolge;

harrai, i Henseende til; ditti, for — Skyld og flere.

§. 311.

Oprindeligc Præpositioner ere maaske:

boft ved, formedelst; buotta, lige over for;

mietta, helt over, langs med; mædda og mæddel, forbi;
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guim, med; rassta, tværtover;

lakka, nær ved; sækka, ibland! ;

cada, igjennem; og flere

disse forbindes ikke med pronomina suffixa.

Conjunctione*.

§. 312.

Conjunctioner, Forbindelsesord, ere uforanderlige Ord, ved hvil-

ke såvel enkelte Ord som hele Sætninger forbindes.

De ere enten selvstændige, særegne Ord, adskillelige fra de Ord,

til hvilke de hore, eller de ere uselvstændige, uadskillelige, conjunc-

tiones suffixivæ; ligeledes ere de enten oprindelige Stamord eller

afledede, enkelte eller sammensatte.

§. 313.

Enkelte Conjunctioner, der tillige ere Stamord, ere: ja, og, jas,

dersom, go, da, naar, vai, for at, vai, eller, de, da, thi, mutto, men,

alma, dog, o. s. f.

Sammensatte ere: daihe, daiheke, eller, jåsjo, jåsjoge, omend-

skjbnt, alraaken, daddeke, dog, alligevel, damditti, derfor, dastgo

thi, efterdi, o. s. f.

§. 314.

Med Hensyn til deres Bemærkelse ere Conjunctionernc af for-

skjellig Slags: copulative, forbindende som: ja, og, maida ogsaa,

disjunctive, adskillende, som: daihe, eller mutto, men,

conditionales, betingende, som: jås, dersom o. s. f.

§. 315.

Uadskillelige, conjunctiones suffixivæ ere: -ai, -ka, -aga- -anaga,

-ge, -gis, se, -he, -ken, o. s. v.

Interjectiones.

§. 316.

Intcrjectioner, egentligen kuns Lyd, som man udstoder for at

udtrykke en eller anden hæftig Folelse. De ere uforanderlige. Iu-

terjectioner ere: ai! voi! voi voi! he! ho! hæi ! hui! hi! o. fl.

Som Interjectioner kunne ogsaa andre Taledele og hele Tale-

maader benyttes.
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Forste Afdeling. Bogstavlæren.

§.1.

S. 4. §. 15. L. 13 og folgende. Læs: Vokaler: a, u, o; i, e; å, æ.

Konsonanter: b, v, p, f, m; d, d, t, t, 1, n; j,

g, g, k, t); h, r; s, §, 3, 5, c, c,

— 29. — 82 Om de her afhandlede nasale Bogstaver maa

beraærkes, at ved Ordenes Boininger linde ingen

Overgange Sted iraellem dem.

— 41. — 97. — 6 og folgende. Rodvokalerne i det Lappiske ere

a, u og i; de afledede ere o, e, å, ac. Under

Rubrikken Kod skal altsaa staa: A, L\ I; og

under Rubrikken Afledede de ovrige.

— 48. — 102. — 1. a, o og e, læs: a, u og i.

§•2.

— 3. — 12. — 6. er den, læs: og er den.

— 4. — 16. — 2. Ordet: saa, falder bort.

4. Ordning, læs: Orden.

— 5. — 19. — 1, 2. Betoning, læs: Beaanding.

20. — 2. efter Ordet: hverandre, tilfoi: indbyrdes.

22. — 4, 5, 6. neden fra, disse tre Linier falde bort.

— 7. — 25. — 3. under, læs: Under.

— 8. — 27. —10. uå, læs: ua.

•— 12. — 36. — 1. ikkuns endnu, læs: er.

37. — 1. men endnu, læs: er.

— 13. — 39. — 2. Ordene: ikkuns at, falde bort.

41. — 3. efter au tilfoi: ai.

— 14. — 45. — 2. delv, læs: dels; ei, læs: æi.

47. — 2. ermåamas, læs: erinåamas.

— 18. — 54. —28. ifra, læs: fra.

— 19. — 9, 10. Ordet: saa, falder bort.

— 12. Ordene: ikke alene, falde bort.

_ 21. — 60. — 5. foran Ordet: ligesaa sættes: og.
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S. 22. §. 65. L. 2. Ordet: saa, falder bort;

— 4. da, læs: som.

— 25. — 74. — 2. Begadkefat, læs: Begadkefat.

— 29. — 82. — 4, 5, 0. De hebraiske Bogstaver med dagescli skulle

staa i Rubrikken: nudæ, og de uden dagescli i

Rubrikken : adspiratæ.

— 30. — 12. bortliggende Bogstaver, læs: bortliggende Be-

gadkefats Bogstaver.

— 38. — 93. — 4. hvad, læs: det.

— 41. — 97. — 8. efter oi, tilfoi: oå.

— 43. — 103. — 3. paa r nær, læs: pea h og r nær.

— 45. — 106. — 4,5. Læs: Saaledes som Tilfældet er med u og i

ibiandt Vokalerne, saaledes gives der ogsaa visse

og bestemte Kasus- og Tempus-Konsonanter,

se 2 Afdel. §. 13.

— 47. — 116. — 1. efter Ordet: Boininger, tilfoi: og Afledninger.

— 51. Anmærkn. 3. Linie 20. hverken, læs: enten.

Anden Afdeling. Formlæren.

1 Kapitel. Substantiver.

§•3.

Vokalerne i Ordenes sidste Stavelser tilhore Formen, de ere TJd-

trykket eller Betegnelsen for de Tider og de Forholde, med et Ord,

for de Betingelser, under hvilke Ordet hver Gang fremtræder. Da

nu disse Tider og Forholde — Betingelser — afvexle, saa maa og-

saa Udtrykket og Betegnelsen for samme kunne afvexle. Vokalerne

derimod i Ordets forste Stavelse, eller forste Stavelser, eftersom

Ordet bestaar af to eller flere Stavelser, udgjor den karakteristiske

og integrerende Bestanddel af Ordet selv, er Ordets egentlige og

uforanderlige Jeg, der, som saadant, nødvendigvis maa forblive det

samme til enhver Tid, i ethvert Forhold og under enhver Betingelse;

undergik den forste Del af Ordet en lignende Forandring som den

anden Del, saa fremstod et nyt, et andet Ord, forskjelligt fra det for-

ste. Af denne Aarsag kunne folgeligen Angivelser af Forholde og

Tider o. s. v. som allerede bernærket i 1 Afdel. §. 54, aldrig foraar-

sage nogen Vokal-Forandring eller Ombytning i Ordenes forste Sta-

velser, men vel i Ordenes sidste Stavelser. Ved disse Vokal-Foran-

dringer og Ombytninger fremkaldte af Forholde og Tider o. s. v.
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enten bortstoder den tilkomne Forholds- og Tids-Vokal den oprin-

delige Vokal, hvis Plads den indtager, som: gietta, Haand, allativ

gitti ;låkkat at læse, lokkim, jeg læste; eller Forholds- og Tids-Vokalen

slutter sig til den oprindelige Vokal, og forener sig med samme til

en Diphthong, som: gietta, giedai, Hænders; låkkat, lågai, lian læste.

§•4.

I det foregaaende er vist hvorledes det hovedsageligen ere Vo-

kalerne, og iblandt disse u og i, der ere Forholds- og Tids-Bog-

staver eller Repræsentanter ; disse tvende Vokalers tilbagevirkende

Indflydelse er ligeledes fremstillet og udviklet i forste Afdel. §. 26,

27, 30, 31, og ligeledes overalt i anden Afdeling. I forste Afdelings

§. 54 Side 18, er ligeledes bemærket, at det netop er paa Grund af

denne tilbagevirkende Egenskab at disse tvende Vokaler ere antagne

til at betegne og repræsentere de forskjellige Forholde, Tider o. s. v.

Ved denne tilbagevirkende Indflydelse af Vokalerne u og i paa Vo-

kalerne i Ordenes forste Stavelser sker ingen egentlig Forandring,

endnu mindre en Udstodelse eller Tilintetgjørelse, ikkun- en Til-

lempning, en Omlyd, der stedse viser hen til og lader den oprinde-

lige Lyd stedse forblive den overordnede og forherskende, en Om-

lyd, der er aldeles nodvendig for at tilveiebringe Samklang og Over-

ensstemmelse imellem Roddernes og Endelsernes L}d. (Forste Af-

deling §. 7). Af dette Omlyds og dette Oralyd-Systems Natur,

Beskaffenhed og Bestemmelse folgei-, at samme maa være grundet i,

udgaa fra, og være betinget til det indbyrdes Slægtskab og den ind-

byrdes Forbindelse, som Forholds- og Tids-Vokalerne u og i som

Bogstaver — Vokaler — staa i til Sprogets ovrige Vokaler.

Da ingen af Sprogets ovrige Vokaler har disse tilbagevirkende

Egenskaber, saa kunne heller ingen af dem benyttes som Tempus-

og Casus-Bogstaver.

§6.
Forinden at de forskjellige Forholde, Tider og Betingelser m. m.

kunne yttre nogen Indflydelse eller Paavirkning, maa de være tilstede,

de maa altsaa forst være indtrufne, Indvirkningen eller Paavirknin-

gen er folgeligen tilbagevirkende. Da nu Vokalerne u og i repræ-

sentere disse forskjellige Forholde, Tider og Betingelser m. m. saa

maa folgeligen ogsaa baade den Indvirkning, de udove paa Ordet være

tilbagevirkende, og dernæst maa de ogsaa forst selv være tilstede,

have indtaget deres Pladse i Ordet, forinden de kunne yttre nogen
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Indflydelse eller Paavirkning; sammenlign hermed forste Afdeling §.54.

De Forandringer i Ordenes Udseende og Form, som foraarsages af

de forskjellige Forholde og Betingelser m. m. under hvilke Ordene

fremtræde og aahenbare sig, med et Ord: Ordenes Botninger, folge

saaledes paa det allernoieste Naturen, dens Gang og dens Anvis-

ninger.

§.7.

I Enstavelses Ord forbliver Vokalen uforandret, som ai, jurd og

fl. §. 41, anden Afdeling; og at Vokalen i Enstavelses Ord ikke kan

være nogen Forandring eller Omlyd underkastet, fiilger dels af hvad

her er sagt, og dels af Boiningens Beskaftenhed.

§.8.

Af de for Konsonanternes Overgange og Forandringer gjældende

Regler erfares, at disse folge ganske andre Love end Vokalernes,

men netop dette er det, der saa meget bidrager til at bringe Over-

ensstemmelse og Samklang mellem Vokaler og Konsonanter saavel i

Sprogets Alphabet, som i Ordenes Boininger, hvorom mere i Syn-

tiixen.

§.o.

Hvad Casus-Ordenen angaaer, da bor casus factivus, saavel med

Hensyn til Betydningen som Bogstav-Endelsen, flyttes ned imellem

locativ og comitativ casus; hvor den nu er opfort, nemlig mellem

allativ og locativ, forvolder den et Brud paa det hele System, der

ligger til Grund for samtlige casus, og som fordrer at allativ og lo-

cativ ikke maa adskilles, men at de maa folge umiddelbar efter

hinanden.

Forste Deklination.

§• »
Substantiver paa a.

Singularis.

§. 18, 19. Af Nom. sing. dannes allativ sing. og factiv i begge

Talformer; af Genitiv sing. dannes alle de ovrige casus.

Allativ dannes ved at dets Vokal i dels træder istedetfor No-

minativets Vokal a, dels slutter sig til samme.

Locativ dannes ved at foie st til Genitivet.

Factiv dannes ved at foie n til Nominativet.

Comitativ dannes ved at foie in til Genitivet.

Caritiv dannes ved at foie ta»a til Genitivet.
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Pluralis.

Nom. dannes ved at foie Bogstavet k til Genitiv sing.

Gen. dannes ved at foie i til Genitiv sing.

Inf. dannes ved at foie id til Gen. sing.

Allat. dannes ved at foie idi til Gen. sing.

Locat. dannes ved at foie in til Gen. sing.

Factiv er lig sing.

Comit. og Carit. dannes ved at foie guim og tåga til Gen. plur.

Til §. 18 tilfoi : undtagen de i § 22 omhandlede Ord, hvis 110-

minativiske Vokal o gaar over til u.

§• 11.

Substantiver paa 0.

§. 20. Casus-Dannelsen er den samme som for Substantiver paa

a, undtagen at Nominativets o i Allativ ombyttes med u, hvortil det

allativiske i tilfoies.

§. 12.

Substantiver paa e.

§.21. I disse gaar Nominativets e over til a i allativ, hvortil

det allativiske i fbies, og i Comitativ sing. gaar e over til i. Lige-

ledes erholder Genitiv plur. i istedetfor e, og dannes i Plur. Infin.

Allat. Locat. Comit. og Carit. af Genitivet i Plur.

§. 13.

§. 22. I Substantiver paa o, hvor dette o under Boiningen gaar

over til u, er Casus-Dannelsen i ovrigt aldeles regelret.

§• 14.

•§. 26-34. Casus-Dannelsen fiilger her de ovenanforte Regler.

Anden Declination.

§. 15.

§. 3G. Af Nom. sing. dannes factiv casus i begge Talformer

ved at tilfoie en, af Genitiv sing. dannes alle de ovrige casus ved

at tilfoie de i §. 13 anforte casual Endelser; foran det locativiske

st sættes Bogstaverne i og e.

§. 16.

§. 37. Alle Casus dannes her af Nomin. sing.

«.w.

§. 38. Casus-Dannelsen aldeles regelret; Nom. blode Konso-

nanter beholdes i Genit. og Inf. casus, men forstærkes i alle de

ovrige casus, ogsaa i factiv.
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§• 18-

§. 41. Casus-Dannelsen er regelret; af Nom. dannes factiv i

begge Talformer, af Genit. sing, alle de ovrige casus.

2 Kapitel. Adjektiver.

Adjektivernes enestaaende Form.

§ 10.

Adjektivernes Casus-Dannelseer ganske den samme som for Subst.

Adjektiverne i den vedfoiede Form.

§. 20.

§. 48. Adskillige Adjektiver danne deres vedfoiede Form af

Genitivet af den enestaaende Form.

§• 21.

§. 66. Jallo, ugjo, lågje, hillje, havsske og lakka danne deres

vedfoiede Form af Genitivet i den enestaaende Form ved at tilfoie

Bogstavet s og s.

5- 22.

§. 67. De her omhandlede af Verberne afledede Adjektiver og

de af Verberne afledede Handlersformer (nomen agentis) er en og

den samme, da disse Former kunne være baade Substantiver og Ad-

jektiver. (§. 54.)

§. 23.

§. 69. Endelserne ætta og kætta tåge ofte et i euphonicum

til; ættai, kættai.

§• 24.

§. 75. Ådas, cielgas, galmas, dimes og eabes danne deres ved-

foiede Form af Genitivet i den enestaaende Form.

§. 77. Ligesaa nanos.

§. 78. Ligesaa njalgis.

§. 25.

§. 93. Begge de hoiere Grader kunne dannes dels af Nom.

dels ogsaa af Genitiv eller Infinitiv.

§. 26.

§. 95. Om de her anforte Adjektiver paa -a, -o og -e, kunne

maaske rigtigere siges at deres hoiere Grader dannes af Genitiv ved

at tilfoie -b og -mus.

§• 27.

§. 100, I de her anforte Adjektiver paa -g ligger de hoiere

Graders Dannelse nærmere den vedfoiede Form end den enestaaende.
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§. 28.

§. 109 og folgende. Om de her anførte Adjektiver paa -es og is kan

det inaaske ligeledes rettere siges at Gradforhoielsen dannes af Genit.

3 Kapitel. Pronominer.

§• 29.

Som i saa mange andre Sprog, saaledes ogsaa i det Lappiske,

ere isærdeleshed de personlige Pronominers Boininger ikke de sam-

me Regler underkastede som Substantivernes og Adjektivernes. De

personlige Pronominer repræsentere nemlig den personlige Natur,

det personlige Jeg, dette gjiire de ovrige Ord derimod ikke, disse

repræsentere ikkuns den upersonlige Natur. Ligesom det per-

sonlige Jeg, ifolge sin Natur som saadant, hverken i den Grad er

eller kan være betinget til og afhængigt af de udvortes Former, som

den upersonlige Natur, saaledes kunne heller ikke et Sprogs Pro-

nominer, fornemmeligen de personlige, som saadanne, være betingede

til og afhængige af netop de selv samme Boiningsformer, som karak-

terisere Sprogets ovrige Ord. Da nu i Grunden intet af Sprogets Ord

i Virkeligheden er afhængigt af og betinget til dets Boinings Former,

og endnu mindre er opstaat eller har udviklet sig af disse, men

det jo tvertimod er Boinings Formerne, som ikke alene ere afhæn-

gige af og betingede til, men som ogsaa ere opstaaede af og have

udviklet sig af Ordene, i Overensstemmelse saavel med Ordenes

Betydning som med deres Bygning, saa maa de personlige Pronomi-

ner isærdeleshed være berettigede til, aldeles uafhængige af Sprogets

ovrige Taledele, selv at bestemme de Former, under hvilke de ville

fremtræde, Former, som ifolge af hvad anfort er, ikke engang kunne

være de samme for Pronominerne som for de ovrige Ord. Det er

saaledes ingen Uregelmæssighed eller Afvigelse, men en fuldkommen

Regelmæssighed, naar Boinings Lovene for Pronominerne ikke ere

de samme som for Sprogets Substantiver og Adjektiver. Af oven-

anforte Aarsager ere derfor ogsaa Boinings Lovene for Verberne aldeles

forskjellige fra Bbinings-Lovene for Sprogets ovrige Ord og Taledele.

§.30.

§. 139. Da Sproget ikke har pronomina possessiva, men benytter

andre Ord som saadanne, saa bliver Antallet af Pronom. Kl. sex og

ikke syv.

§. 31.

§. 150-154. Da de her afhandlede nægtende Pronominer for
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det meste have Verbets personal Endelser, saa ligge med Hensyn til

Botningen disse Pronominer vist nok Vcrberne nærmere end Sub-

stantiverne, Adjektiverné og de ovrige Pronominer, men da de vel

derfor neppe tilhore Verberne mere end de personlige bekræftende

Pronominer mån, dån, sån, saa ere de afliandlede i samme Afsnit

som alle de ovrige Pronominer, hvorved tillige det Gode erholdes, at

alle Pronominer lindes samlede paa et og samme Sted og ikke ad-

spredte paa flere forskjellige Steder.

§. 32.

§. 281, 282, 287. De her afhandlede Adjektiver danne deres

Adverbier af Genitiv ved at tilfoie -et.

§.33.

Fuldstændig Oversigt
over Substantivernes Endelser i de forskjellige Forholdsformer i

begge Tal, i begge Deklinationer.

1 Deklination.

Singularis. Pluralis.

Nomiu. a, o, u, e, i; -------- k;

_, (O, ...
Gen. a, J u, e, i; ai, oi, ui, i, i;

(u,

Infinitiv lig Nominativ; aid, oid, uid, id, id;

i oi,
Al I ai. i, < ui, ai, i; aidi, oidi, uidi, idi, idi;

lui,

Locat. ------ st; ain, oin, uin, in, in;

Factiv ------ n; _______ .

fGen. Endelsen forenet med guim;
Carit. Genitiv Endelsen forenet 'S

l- ------ - tåga;
med tåga.

2 Deklination.

Singularis. Pluralis.

;\ (nu i n. en Konsonant; -------- a) k;

Gen. lig Nominativ; _____-___jj
Inf. lig Nominativ; -------- id;

Allat. ----_-i
;

--___-__ iji
;

Locat. - - - - i, e) st; ________
|n .

Factiv -----e)n; ________ e) n;

Com. - v - - - in; Genitiv-Endelsen fore-

Carit. Genitiv-Endelsen net med - - - guim;

forenet med - tåga; Gen.-Endels. forenet med tåga.
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§ 34.

I 1 Deklination forenes alle casual Endelser, saavel i Singularis

som i Pluralis, umiddelbar til Ordet uden Hjælp af noget Forenings

eller Binde Bogstav. I 2 Deklination Singul. Num. forenes det loka-

tiviske st med Ordet ved Hjælp af Vokalerne i og e som Forenings

eller Binde Midler, og Faktivets n ved Hjælp af Vokalen e; i Plur.

Num. kan Nominativets k ikke forenes med Ordet uden ved Hjælp

af Vokalen a; Faktivet er det samme som i Singul. Num.

I 2 Deklination sker ingen Vokal-Forandring undtagen at e og

i i Ord, der endes paa es og is, gaar over til a.

I Ord paa i sker i Almindelighed ingen hverken Vokal- eller

Konsonant-Forandring.

Allativ casus sing. num. har altid de haarde eller fordoblede

Kjende-Konsonanter.

§. 35.

Hvad Ordenes kortere Form angaar, da er nok uden Tvivl denne

ingen forkortet Form, men den oprindelige, af hvilke den længere

Form har udviklet sig; og gjælder denne Bemærkning for samtlige

Ord i alle Taledele.

4 Kapitel. Verber.

§. 36.

Tidemes Dannelse.

Fremsættende Datid, Præteritum, adskilles fra Nutiden, Præsens,

ved Egenheder i Endelserne og i deres særegne Forbindelse med Roden

samt Forskjellighed i de forangaaende Konsonanters Forstærkelse.

Præsens har den blode Konsonant i 1 og 2 Person; i alle ovrige

beholdes den haarde. Præteritum beholder Rodens haarde Konso-

nanter i 1 og 2 Person Sing. og 3 Person Plur. men antager den

blode i alle de ovrige Personer.

Conjunctivus har sine egne indskudte Kjendebogstaver, og ad-

skiller Præsens fra Præteritum dels ved foregaaeude Vokaler, dels ved

efterfolgende Endelser, Præsens Conj. har saaledes overalt Endelsen

-cam, -cak, -ca o. s. v. og i anden Conjug. -gam, -^ak, -55a o. s. v.

Præterit. Conj. har derimod -sim, -lik, -li 0. s. v. og i anden Conjug.

-ifcim, -ifcik, -ifci 0. s. v.

Præs. Imperativ udmærker sig blot ved egne Endelser, og ved

Bibeholdelsen af de haarde Konsonanter undtagen 2 Person Sing.

hvilken i 1, 2 og 3 Klasse endes paa Ordenes oprindelige Slutnings-
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Vokal, i 4 Kl. paa -e (for -i) og i 2 Conjug. paa Ordenes oprinde-

Slutnings-Konsonant.

Infinitiv, dannes ved at foie -t til 3 Person Præsens i 1 og 2

Klasse; i 3 og 4 Klasse antages, for man tilfoier -t, den oprindelige

Kjende-Vokal e og i, i 2 Conjug. kan Infinitiv dannes af 2 Person

i Imperativ, ved at tilfoie -et.

Supinum, (factiv) synes beqvemmest at dannes i fønte Conjug.

af Præs. Conj. ved at forandre Eedelsen -im til -et; i anden Conjug.

ligeledes af Præs, Conj. ved at forandre Endelsen -am til -et.

Gerundium (comitativ) erholdes i forste Conjug. af 2 Person

Imper. ved at tilfoie -dedin, i anden Conjug. ved at tilfoie -edin.

Caritivus dannes ved at tilfoie -kætta paa samme Maade som

-dedin og -edin.

Handlingsformen (nomen actionis) dannes i forste Conjug. ved

at tilfoie Bogstavet -m istedet for det infinitiviske -t; i anden Conj.

ved at tilfoie Endelsen -æbme til 3 Person Præs. Ind. Act.

Handlersformen, (nomen agentis) dannes af 3 Person Præs. som

i 1 Klasse beholdes ligefrem, i 2 og 3 Klasse forandres a til e; i

4 Klasse antager -ijægje istedet for e, og i 2 Conjug. -ægje iste-

det for a.

Præsens Part. synes lettest at dannes af Infinitivet ved at for-

andre -t til -erne, og i 2 Conjug. -et til -æme.

Præterit. Part. kan dannes af 3 Person Præsens blot at man i

4 Klasse istedet for e gjenindsætter den oprindelige Vokal i. 1 de

to forste Klasser bliver det ligt Handlingsformen; i 4 Klasse og

anden Conj. derimod som 1 Person Præs.

I den nægtende Boining er Præsens Indicativ altid Jig 2 Person

af Imperativ og Præteritum altid overensstemmende med Præt.

Participium.

Præsens conjunctiv er altid lig 3 Person Præs. conj. affirm.

Ligeledes er Præterit. Conj. altid lig 3 Person Præt. Conj. Affirmativ.

Imperativ har tvende Former, den ene for 1 og 2 Person, den

anden Form for 3 Person; forste Form er lig 2 Person Sing. Imperat.

affirm., anden Form er lig 3 Person Sing. Imperat. affirm. med

Udladelse af sidste Bogstav -s.

g. 30.

Ved at ombytte Slutnings Vokalen i 3 Pers. præs. ind. act. med

det passiviske u dannes den kortere og oprindelige Form af 3 Pers.
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præs. ind. pas. i forste Kon ju gat ions tre forste Klasser; af lådno

dannes lodnu, af lakka lokku, af adna adnn; den forlængede Form

dannes ved at tilfoie juvvu, af lodnu dannes lodnujuvvu, o. s. v. Af

disse tvende Former for 3 Pers. præs. ind. pas. dannes de ovrige

Tider ved Tilfoielsen af personal Bndelserne, saaledes som Tabel

§. 248 adviser. Infinitivet dannes ved at tilfoie det infinitiviske t.

I fjerde Klasse af forste Konjugation samt i anden Konjugation

benyttes ikkuns den længere Form.

Den nægtende Boining i Passiv adskiiler heller ikke Personer,

men forenes med de nægtende Pronominer paa samme Maade som

i Activ.

Passiv benytter stedse de haarde og fordoblede Kjende-Konso-

nanter.

§• 37.

Rigtigst bliver det dog nok saavel i Grammatik som Lexicon

at opfore Verbets Rodformer i folgende Orden: 1. SP. præs. ind.

activ; 2. Infinitiv activ; 3. 2P. Imperativ activ. 4. 1 P. præterit.

ind. activ og 5. 3 P. præt. ind. activ; fblgeligen:

lådno, lådnot, låno, lodnum, lånoi.



Genetiv,
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S. 41. §. 85. L. 5. diedemættom, læs: diettemættom.

— 42. — 89. — 18. locat. plur. burin, læs: buorre.

— 43. — 92. — 6. uden, læs: undtagen.

— 44. — 95. —14. lakka, o.s.v. horer ikke hertil, men til S. 56 §.118.

— 46. — 99. — 5. tilfoi: og blive Kjende-Konsonanterne ufor-

andrede.

— 52. — 109. sidste L. tilfoi: eller maaske rettere sagt: af Genitiv

— 60. — 133. — 3. guira guoibmame, læs: guim guoibme.

— 63. — 143. — 15. mådnoin, dådnoin, sådnoin læs: mådnost, dåd-

nost, sådnost.

— 16. mådno- dådno- sådnoguim, læs: mådnoin, dåd-

noin, sådnoin.

— 69. — 162. — 4. spirisga, læs : spirisisga.

— 91. —180. — 1. Imellem Inf. og Comit. tilfoi Locat.

— 93. — 183. — 2 og 3 nedenfra, 2 P. Kolonne, og 3die talt fra

Hoire til Venstre; jecaldes, læs: jecaldad; al-

des, læs: aldad.

— 108. —209. — 3 og 4. darba§, §. 60. læs: veljaŠ, §. 38.

— 211. sidste Linie, efter Ordet: Boining, tilfoi: de hoiere

Grader.

— 117. — 245. — 1. Ordet: indicativus bortfalder.

— 118. —245. — 1. ligeledes.

— 121. —248. —10. iji, læs: igji.

— 127. —251. — 5. efter Ordet: Handlersformen, tilfoi: caritiv-

Formen.

— 131. — 254. — 7. 1 P. plur. hedder ogsaa: lodnujuvvujep, og

3P. lodnujek.

— 134. — 254. — 3 nedenfra inellem denne og L. 2 er udeglemt

(perfect. læ§am, o. s. v.)
præter. i Mådnom.

(plusqvampf. htcim, o. s. k.)

— 135. — 254. — 3 nedenfra, mellem denne og L. 2 er udeglemt

læsara, o. s. v. ) lodnum,

lifcim, o. s. v. > lodnujuvvum.

— 6. læs: legjim, o. s. v. lodnut og lodnujuvvut.

— 138. —255. — 5. lakke, læs: lokke.

— 142. — 256. — 9, mellem denne og L. 10 er udeglemt:

(perfect. læ£am, o. s. vJ
præter. «p

"*
} lakkara.

(plusqvampt. lifcim. o. s. vy
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S. 143. §.256. L. 10. foran lifcira lokkut er udeglerat:

læ^am, o. s. v. \ lokkum,

lifcim, o. s. v. ) lokkujuvvum.

— 152,153 §.263. hvor de tre Linier: Sammensatte Tidstormer.

A. Conjugatio affirmativa.

Indicativus.

lindes anden Gang anférte bortfalde de.

L. 9. Boakkasmet, læs: Roakkasmet.

— 14. nedenfra, boattam, læs: boattem, Ankomst.

— 3. gedggat, læs: gædggat.

— 3. diedemættom, læs: diettemættom.

— 8. outsi, læs: oftsi.

— 4. ærranæssi, læs: ærranessi.

— 7. anden Kolonne ålggoli, læs: ålggold.

— 19. anden og tredie Kolonne under maqelist skal

tsaa: matleid.

— 185. — 308. — 6. tilfoi: sist forenes med Pron. suf. som ald.

— 156.



Cuovg, Lyset.
1

Zuovgas,

Suovgasvuot,



uovg, Lyset.
i

CuoTggat, at lyse.

1

cuovgge,



uovg, Lyset.
. - -j .

Cuorggat, at lyse.

uovgadet, at lyse vedholdende.

1

cuovgadægje,



Cuovg, Lyset.

CuoYggat, at lyse.

uovgastet, at lyse en enkelt Gang.

1

Buovgastæ-



"3

Cuovg, Lyset.

Cuoyggat, at lyse.

T
Cuvgidet, at klarne.

1

cuvgidægje,



Cuovg, Lyset.

Cuovggat, at lyse,

Cuovgganet, at lysne.

cuovgganægje,





C u o v g , Lyset.

Cuvggit, at oplyse.

T
Cuovgedet, at oplyse med Flid.

1

uovgedae-



•>

C u o v g,



10

C u o v g , Lyset.
'- ~T "'

CuoYgatæbme, som er uden Lys.

cuovgatæb-
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