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FörsSk tili utredumg af liuska Npräket»

IJudbildning.

Inledning.

JUcnniskorösten bildas i röstspringan (rima glottis, Stimmritze)
inom luftröret och modifieras tili ton uti struphufvudet (la-
rynx, Kehlkopf), som utgör detyigtigaste röstorgan (Stiminor-
gan). Utom de toner af musikaliskt ' värde, som uppkomma i
röstorganet, gifyes det ännu eu mängd ljud och läten (strepi-
tus, Laute, Geräuscfae), hvilka frambringas i röstorganets an-
satsrör (strupen och niunncn), och genom hvilkas förening
med hvarandra språket uppstår. Språken begagna icke alla
sådana ljud*), emedan deras förening med andra ofta är svår,
utan endast dem, hvilka lätt kunna assimileras med hvarandra.
Mvarje språk innehåller ett visst antal af dessa ljud och de
lättaste bland dem förekomma i alla språk**). Finska språ-

’) Dä man smackar med läpparne, gurglar, hostar, racklar, suckar,
quider, kysser, skrattar, nyser, pustar, stånkar, sörplar, smäller
med tungan eller med läpparne, höras olika läten, hvilka ej ut-
göra spräkljud.

**) Jfr. Joh. Miiller, Handbuch der Physiologie des Dlenschcn, 2 B;des
1 Ablh. Coblenz 1837. p. 229 ff. Hans ord om otillräcklighelen
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ket bar 21 språkljud, hvilka i skrift uttryckas med följaude
tecken: a, d, e , g, h, i, j, k, l, tn, n, o, p, r, s, t, u, w, y,

O m

Vokalerna modifieras och konsonanterna artlkuleras i mun-

nen tili rena språkljud. Ljudens både modifikation och arli-
kulatlon kuuna ske antingen i förening med rösten eller ulan

röstens medverkan, såsom fallet är vid hviskniug (vox clandes-
tina). Denna skilluad af stumma (mutae) och intonerade ljud
(örtjenar uppmärksamhet, då det är fråga oui ljudens natur

af ljudsystemets uppställning efter grammatikaliska grunder lyda;
”Von der Physiologie Ist das natiirliche System der Laute auf-
zustellen. Die Versuche dazu von Seiten der Grammatik sind
durohweg unzureiohend, indem man bei der Eintheilung der Lau-
te von unwesentlichen Eigenschaften derselben ausging. Die
Eintheilung der Laute nach den Organen z. B. Labiales, Denta-
les, Gutturales, Linguales, ist bis auf den einfachen Unterschied
der Mund- und Nasenlante, Orales und Nasales, fehlerhaft, indem
hier Laute zusaramenkommen, vvelche nach den physiologischen
Principien zum Theil ganz verschieden sind; iiberdiess wirken
bei den meisten Lauten mehrere Theile des Mundes zugleich mit.
Der Unterscheidung der Mutae, auch der Liquidae liegt etwas

Hichtiges zu Grunde, aber die Anvrendung ist fehlerhaft gewe-

sen”. Hvad den af Muller föreslagna delning af ljud uti Orales
och Nasales angär, sä kan den ej tillämpas pä de finska Ijuden,

emedan näsljudet deri är sä litet hörbart, att det ej kan antagas

tili nägon grund för ljudens allmänna indelning. Och ehuru vi
i allmänhet fästat oss vid Miillers physiologiska utredning af
ljudens natur, hafva vi likväl afvikit frän hans framställning
hvarje gäng värt ora för de finska Ijuden, eller vära försök att

arlikulera bäde finska, tyska och ryska ljud ledt oss tili andra
resultater. Sedermera hafva vi haft tillfälle att jemföra vära rön
med G. Valentins Physiologie des Menschen, 2 B;des 1 Lief.
Braunschweig 1844, och funnit deri bekräftelse pä flere af vära
förklaringar, uti hvilka vi afvikit frän Miillers utredning.
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t

i allmänhct, likväl icke i den mening, såsom skulle de stemma

ljudcn vid vox clandestina, med afscende å tiden för dcras
bilduing i organerna, föregä de med rösten förenade, eller in-
tonerade Ijuden. Tverlom aro de intonerade ljuden primariaj
och de slumma deremot secundariae, cmcdan barnet allraförst
Jär sig arlikulationen i förening med rösten, och först sednare
att använda vox clandestina, hvarföre ock barnet vid dess för-
sta försök att hviska frambrlngar ljuden med Lörbar röst.

Villkoren för ljudens artikulation aro hörseln ocb orga-
neriiet i raunuen. Der begge dessa delar äro laederade och
overksamma, såsom bos döfstumma, uteklir artikulationen, bvil-
ket äfVen ar fallet ined döf-födda pcrsoner, oaktadt deras ar-
tikulations organer kunde vara verksaninia, sävida stumbelen
kos dem icke är något organiskt fel, ulan ofta blott en följd
af döfliet. Häraf kan man sluta, att arlikulationen är en akt,
bvarigenom menniskan söker att efterhärma börhara ljud. Men
efterbärmniugen stannar icke endast vid de af menniskorösten
frambragfa ljuden, utan sträcker sig äfven tili laten af alla
slag i naturen.

Efter dessa allmänua anmärknlngar o m rösten och villko-
ren för arlikulationen öfvergå vi nu tili undersökniugen af de
enkla sprakljudeus uppkomst och öfriga egenskaper, och börja
med arlikulationen, hvarunder vi sammanfatta äfven vokallju-
dens modifikation.

X. lijudeus artikulation.

Alt nastan hvarje ljud kan artikulcras på mer än ett sält,

förtjenar alt anmärkas för den frändskap, su m derigenom Iju-
deu cmellan uppstår.

2
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I Vok ale r.

Första orsaken tili vokalljudet ligger i röstspringan; me n

det stumma vokalljudet uppstår i strupbufvudet derigenora, att

luften strömmar förbi de icke tonande röstbanden (Stimmbän-
dcr, Miiller). Om man 1 slället för de stumma ljuden, soin

uppkomuia i strupkufvudet, frambringar börbara vokalljud, ä-

ro dessa icke tydligt skiljbara från bvarandra, eller rena, in-
non de modifieras af munhålans resonansväggar. Delta skön-
jes, om man låtcr ijudet utfara ulaa tungaos ocb läpparnes
medverkan. Dian lungans medverkan sker det, om man stic-
ker tungan ut från muunen ocb kåller den orörlig, da alla
vokalljud blifva hörbart skiljbara, men tili klangen dotya (dumpf).
Älldeles orörlig är tungan likväl icke, i synnerhet vid e- ocb
i-ljuden. Läpparnes medverkan kan biudras, om man gifver
läpparne den största möjliga öppning ocb derunder frambrin-
gar vokalljuden, bvilka dä viima I klangen, utau alt derföre
äunu vara älldeles rena, Undcr läpparnes Stora öppning mo-

dulerar tungan dels med roten it, o), dels med hela sin

läugd (e, i) vokalljuden. Yid e ocb i uppsväller eller pöser
tungan tili bela sin längd, bvilket bevisar, att dessa ljud er-

fordra den minsta böjd på munhanalen Sitt rena ljud ocb
sin klang erhålla vokalerna genom munbålaus resonansväggar.
Om sv algöppningen, bvilken minskas ocb försloras derigenom.

*j Termini technici, som i det följande förekomma, aro: svalget

(fauces), svalgöppning (isthmus faucium), bvilken bildas emellau
tungro ten (radix linguae) ocb gomseglet (velum palatinura) eller
gombågen (arcus palatinus); munkanal, som utgör rummet e-

raollan gomseglet ooh den öfre tandraden ocb hvars böjd bildas

emellan tungryggen ocb den hårda gommen (palatum durum), el-
ler vanligen gomhvalfvel kallad; läppöppning, som bildas emel-
lan läpparne pä höjden ocb hvars bredd utgöros af afständet e-

mellan munvinklarna.



I 7

alt tungroten höjer sig mer och mindre emot gomseglet, är
att m ark as, alt den är störst vid a, något mindre vid o och
ännu mindre vid n, sarat demosi vid e och i, vid Lvilka sist-
niiralida ljud tungryggen höjer sig mer än vid andra ljud. Ju
mer åler tungroten höjer sig, såsom vid u, desto mer drages
(ungspetsen (illbaka och ljudet fordrar mora madilikafion af
läpparne, Derföre hli r läpparnes öppning vid u mindre än
vid o, och sälcdes ännu mindre än vid a, e, i, hvilka ej liero
af läppöppningens hcskaifeiihct. [Valentins uppgift om läpp-
öppningens nödvändiga förminskuing vid i, § 947, är ej rik-
tig). Meri i snmma raon, soin modihkatiouen af u mera dra-
ges från svalgöppningen tili läpparne, sänker sig tungroten
och (ungspetsen förlänges närmare tili nedre tandraden och
intager nastan samma läge som vid a och o. Vid i och e är

tungan mera verksam än vid andra ljud, bvilket vi funnit he-
slyrkas af den enkla omständigheten, alt om man med fung-

spetsen hildar eraellan läpparne ett rör för Inftslrömnien, kan
man littala alla vokalijud, utom e och i. Vid e hörjar tmig-
spetsen att plattas och vid i hlir den alldeles platt. Tungans
starkare eller svagare (illsvällning heror af läpparnes större
eller mindre öppning. Skillnaden emellan i och e moduleras
redan i strupen. Kärmast lika med e modificras ö, äfveusom
mest lika med i, ljudet af y, i afseende å tungan, ehuru läp-
parne äro i/-ljudeis väscndtliga moduiatorer, såvida delta ljud
erfordrar den udusta läppöppning bland alla ljud. Dernf,
alt hela tungan vid «, ö, y, ligger högre än vid a, o, te, npp-
komraer den cgna klang, hvarigenom de skilja sig från sisl-
nämnda ljud. Och hvad läpparnes verksamliet vid ä, ö, y, an-

gar, sa är läppöppningen, såsom redan nämndes, minst vid y,
och dernest vid öj men ä heror ej af läpparnes heskaffenhet.
I.ikväl äro läppöppningens storhet eller literhet ej ahsolula vid
något ljud, ulan endast relativa Ijuden emellan.
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Ånm. En modifikation af i-ljudet är halfvokalen j. Uti andra spräk-
slammar omvexlar j roed g, och är dä ett konsonantljud *).

Ouj de organer, soin frambringa ljudets röstton, är aft

märkas, alt struphufvudet vid några Ijnd höjer sig och bildar
ett kortarc struprum vid andra sänkcr det sig
och åstadkommcr ett längre slruprnm. Häraf beror rösltonens

Löjd och djup i så matto, alt vid strupbufvudels sänhning fal-
ler tonen och blir djnpare och tverloin vid dess höjning sti-
ger tonen och blir högre. Effer slruphufvudels verksamhet
erhålla vokalljudeu följando ordniog, börjandes från det dju-
paste:

noa e i

y ö fi

Differensernc i rösltonens höjd ligga således cmellan u,

och i, såsom de yltersla punkterua. Och i samma mon sodi

tonen bildas djnpare, bindrar lungrotcn mera dess utfart ge-
nom svalgöppningen såsom vid u, hvaremot tungspetsen mera

mottager den höga tonen af{. Blir åter molståndcl för den dju-
pa tonen (m) mindrc vid lungrotcn, möta läpparne deslo kraf-
tigare dess utfart.

Men de säluuda i struprummct bildade vokalljuden aro

dofva och sakna sin rena klang, hvilken de erhålla inom mun-

bålan allt eftersom resonansväggarne förändra sin geslall un-

der ljudcns modifikation. Resonansväggarnes form beror åter
af svalg- och läppöppningarnes beskaffenhet och af tungans lä-
ge. Euligt den ofvanföre gifna förklaringen om dessa delars
verksamhet vid de olika Ijuden, intaga vokalcrna följande ord-
ning:

*) J. Grimm, Deutsche Grammatik, 1 Th. 2 Ausg. Göllingen 1822

p. 69.
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1. EfW svalgöppningens beskaffenbet, börjaudes med del
Ijud, sora lillåler den slörsla öppning:

non e i

ä ö y
2. Efter lappöppningens beskaffenbet, om uran börjar från

deu slörsla öppning:
a e i n

ä y

ellei-, savida läppöppuingen kan vara lika slor vid rt, e, i:
iea o u

ä ö y
3. Efter lungaus läge intaga vokalerna följande ordniug,

om man liörjar från den slörsla böjden för munkanalen, ellei-
då tungan ligger lägst ner:

rt o u

aöy e i
Härpå gruiidar sig vokaleruas inbördes friindskap, bvilkcn

nti olika språk blir i sain m a förbällande olika, soin någon af
förenämnda particr: slrnpen, svalgöppningen, fuugan ocb läjip-
öppuingen Los deu nation, som talar språkel, mera anlitas vid
vokalljudens modifikalion.

2. I\ onsonanter.

lionsonantljudef uppslår i munnen derigenom, alt luftslröin-
mcn inodifieras på olika säti i uumiinkin under det Ijudet ar-

tikuleras.
11. Konsonanlljudet //, arlikulcras salmilla, alt (ungryg-

gens bakersla del böjer sig emot den uijuka goumien (pala-
tum niolle), ulan ali likväl vidröra det.
Änm. Sälunda lorklarar äfven Valentin c/i-ljudet (g. 93b). Men det

finnes dessutom ett annat aspirationsljud, som vanligen uttryc-
kes med sarama tecken soin konsonanlljudet och som närmare
skall förklaras, dä vt komma UI! aspiralionen.
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/>’ artikuleras sälundn, att tungryggens Lakersta del lia-
sflgt vidrör den mjuka göminen. Genom elt lindrigt vidröran-
de uppkommer g-ljudet. Hela tungans öfriga verksamhet skön-
jes vid ullalet af ak och ka, eller ag och ga.
Anm. 1. Tili Millien förklaring om i-ijudets uppkorasl äterkomma vi

efteräl. Bådo lians och Valentins förklaringar om g (Miiller p.
231 och Valentin §§ 937, 983) hafva vi lunnit riktiga: men vid

artikulationen af ak och ag eller ka och ga, hafva vi ej obser-

verat den skillnad Valentin gör, att g skulle artikuleras mera
frampA och k mora hakut mot gomhvalfvot.

Anm. 2. Ljuden h, g. k, iiro euligt artikulationen besläglade.

L ock N. Artikulationen af dessa ljud sker derigenom,
ali tungspetsen slär emot den harda goramen ofvanoni den öf-
ra tandraden, vid n närmare tili ock vid l obetydligt längre
kort från tandraden, med den skillnad, alt vid l vidrör randen
och vid n den liata sidan af tungspetsen gorahvalfvct.
Anm. 1. Millien och Valentins anmärkningar, att luften utströmmar

vid Mjudet på hvardera sidan ora tungan genom munvinklarne,
tyckas vara tagne deraf, att de artikulerat el: men artikulcrar
man samma ljud med a, säsom la, sA höres ej Ijudot på sidorna

af tungan.

Anm. 2. Eljest kunna dessa ljud artikuleras med tungspetsen emot
gomhvalfvet på hvad sialle som helst, tili och med sä längt tiu-
haka, som hvar och eus tunga till&ter det, men artikulationen

blir dä svårare. LikasA kunna de artikuleras emellan tungan

och antingen den öfre tandraden eller den öfre läppon, om man

håller tungspetsen mollan tänderna.
Anm. 3. Ljudet ng kan likaledes artikuleras pä tvenne sätt: antingen

hvardera skildt för sig och hastigt efter hvarandra, eller ock

pä en gång hvardera sålunda, atf tungryggen litet längsammare
och med större vidd än vid g vidrör gomhvalfvet. Skillnaden i

ljudet blir då sädan, alt ng i senare fallet blir mera nasalt. Miil-
ler anser endast det sednare sättet vara det riktiga och bostri-
der derföre ng-ljudets sammansättning; men vid rona ljud är del
förra sättet obestridligt.
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n. «eitä ljud nrlikuleras vanligen sfilnnda, alt lungspet-
sen undcr dess vidrörande af gombvalfvet pS samma sialle som
>id l, genoin lullströmmen göres vibrerande. Samma ljud Isan
oclisp nsladkommas dciigcnom, alt luftströmmeu verkar vibra-
lion på gomseglct i st. f. lungspetsen, mcn då är Ijudet icke

rent, utan skorrande ooh åtföljes af en slarkare aspiration.
Anm. 1. Med nedre tandraden har lungspetsen yid r-ljudet, säsora

Valentin Tili (§ 938), ursprungligen ingenting alt skafifa; tvertom

blir delta ljud genom en sädan ställning mindre rent. Likasä
tyckes hans pästäende om det skorrande /c-ljudets öfyergäng tili

det djupt rosslaude r hellre höra tagas sälunda, att icke k- utan
cA-ljudet mera närmar sig tili r. Men haroin kunna vi ej be-
stämdt yrka nägot.

Anni. 2. HAlles tungspclsen mellan länderna, blir vibrationen derpä
svagare och r-ljudet mindre tydligl. Pä samma sait blifva l och
n yid denna ställning af tungan blötare än vanligt. Skarpast
blir Ijudet af l, n, r, om tandraderna h,llias slulua tili hvaran-
dra. .R-ljudet är närmast beslägtadl med l genom tungans ena-
handa läge Tid hyardera Ijudet. Det syärasle sällel alt arlikule-
ra r är, att böja tungspetseu tillbaka emot gomhvalfyet, emcdan

vibrationen sälunda med möda kan ästadkommas.

S. Delta ljud artikuleras pa tvcnne siili: a) alt tungspei-
sen sagta vidrör dcn öfre tandraden, bvarunder lulten utström-
niar mellan tungspelscn ocb tandraden; alt lungspetsen un-
der tandradernas fulla öppning böjer sig emot gombvalfvet.
Anm. 1. Ju mera lungspelsens nedre del söker alt faslhälla dcn ne-

dra tandraden, deslo mer blir s-Ijudet läspande. Tungans stör-
re och mindre rörlighel verka härvid likväl sä myeket, att delta
ljud har mänga modifikationer i enskilta personers mun. Men
skarpare läter det alltid, om tandraderna hällas slutna tili hyar-

andra, emedan luffen derigenora starkare pressas ut, och tvert-
om blötare, ju mora tandraderna öppnas. Hindras äter hifien
att utströmma derigenom, alt tungspetseu böjes tillbaka emot
gomhvalfyet, höres ett otydligt s-ljud pä hyardera sidan om tun-
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gan. Af allt delta flnner maii, alt s är en starkare art af aSpi-
rationen och säledes beslägtadt med h. Om man rundar tung-
spetsen tili ett' luftrör emellan läpparne, kan s alldeles icke ar-
tikuleras, emedan luftströmmen yid s-ljudet fordrar bredafe öpp-
ning än som sälunda kan åstadkommas och desSutom opposition
pä lungans öfre sida.

Ånm. 2. Det veka s-ljudet framfor vokaler i Tyskan, äfvcnsom det

ryska s uppkomma derigenom, att lufton vid dem utströmmar
mindrc hastigt än yid det skarpa 4.

T kan artikuleras på flera sätt. Yanligast sker det så-
lunda, att lungspelsen under luftslrömmens snabbare utfart ha-
stigt stöler emot begge tandraderna. Mildras åtcr lufteus ut-
strömmaude och tungspelsens vidrörande af tänderna, uppkora-
mcr ett rf-ljud. Ett annat säft är sådant, att tuugspetscn stö-

ter emot gorahvalfyet starkare vid f och lindrigare vid d. Och
ett tredje sait är, alt halla lungspelsen emellan tänderna, lika-
soin vid l och 71, då ljudet artikuleras emellan tandradeu och
tungan.
Ånm. Af begge sistnämnda artikulalions sälien synes lydligen t- och

d-ljudeus frändskap med l, n, r, och af det vanliga sättet upp-
kommer deras slägtskap med s.

Alla nu uppräknade nio ljud artikuleras af tungan, neml.
h, g, k, af tungryggen och l, n, r, s, 1, </, af lungspelsen. Vi
koninsa nu tili läpparne.

SI artikuleras genom läpparnes lällä vidrörande af hvar-
andra så alt hegge läpparne derunder aro lika rörliga. Delta
är det vanliga sättet. Men artikulationen af delta ljud kan
äfven ske sålunda, alt endera läppen är orörlig, emedan arli-
kulatiuncn endasl fordrar, att den ena läppen vidrör den an-

dra; eller äunu sallimia, alt tungan slickes emellan läpparne
och den öfre läppen arlikulerar in emot tungan.
Ånm. 1. Ehuru bäde Miiller och Valentin öfyerensstämma deri, att

läpparne vidröra hvarandra yid m, bestrida de icke dess mindre,
att m är ett Uippljud, och toimena, atl ljudet m icke uppkommor
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under lapparnes vidrörande, ulan först derefter under luftem

utströmmartde genom näsan. AU ljudet ej blir hörbart en-

dast genom artikulationen bar sin riktighet, men icko hioit vid
m, ulan äfven vid flere andra konsonanlljud, sävida mänga af

dcra säsom; h, t, p, kunna arlikuleras, ulan att egna öron knappt

höra nägot Ijud. Vid undersökningeil om ljudens arlikulallon
hafva yi deremot alldeles icke haft afseende defpä, burn det med

konsonantljudet förenade yokallika ljud gör sig hörbart, ulan

Velat utreda, hyilka partier af spräkorganerna aio yerksamma vid

hvart och ett särskildt konsonantljuds artikulation, för att deri-

genom utröna dessa ljuds närmare eller fjermare frändskap med

hvarandra. Af sädan orsak anse yi säväl m som andra af läp-
parne artikulerade Ijud kunna kallas lapparnes artikulationsljud.

Anni. 2. Deraf, alt m kan, likasom n, arlikuleras emellan don öfro

läppen och fuugan, uppkommer frändskap emellan dessa Ijud.

P arlikuleras genom den öfre läppens hasliga vidrörande
af den uedra, bvilken vid della Ijud hr inindre rörlig. Genom
ett lindrigare vidrörande uppkommer h. Äfven Lär är det
vanliga fallet, alt den öfre läppen är mera rörlig än den ne-

dra, ehuru här gäller dclsamma som vid m, alt lapparnes vid-
rörande utgör artikulationen, hvarföre det är mindre väsent-

ligt, hvilkendera läppen mera rör sig. Ock likasom m kunna

äfven p ock h arlikuleras emellan den öfre läppen och tuogan.
Awn. Skilluaden emellan m- och p-Ijuden uppkommer ej mindre der-

af, att läpparne vidröra~ hvarandra vid m sagtare och pä större

bredd än vid p, än deraf, att andedrägten yid m gär inäl munnen
och yid p deremot ut från munnen. Genom begge dessa om-

ständigheter skiljer sig m frän b, oaktadt de eljest genom läp-

parnes lika lindriga vidrörande af hvarandra aro närmare besläg-

tade sig emellan än m och p.

fp arlikuleras sålunda, alt den nedre läppens inre sida

sagla vidrör den öfre taudradcn, LvarunUer läpparne midlpå
aro alldeles öppna. SS sker det vanligen. Men m-ljudet kan

3
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äfven artikuleras på följande sätt: a) emellan den öfre läppen
och tungan, h) emellan den öfre tandraden ooh tungan, e) e-

mellan den öfre läppen ooh den nedra tandraden och d) emel-
lan hegge läpparne. Af dessa olika sait uppkommer w-ljudcti
frändskap med m, p, h, l, n, t, d.
Ånm. Sldllnaden emellan w- och i-ljuden uppkommer deraf, alt an-

dedrägten vid w gär inät mennen, likasom vid m, dä den yid b
gär ut fiän mennen, Wär i delta afseende närmare beslägtadt
med m an med b.

Euligt organernas verksamhet vid artikulalionen hlir grund-
Ijudet

för tungryggen k,
tungspelsen f,
läpparne p.

Yi kalla dessa Ijnd grundljud, icke i den mening, såaom
skulle de öfriga ljuden ulgå från dem, hvilket ingalunda är
fallet, såvida hvart och eli Ijnd artikuleras på eget sätt och
således är sjelfständigt, ulan derföre, att de aro representanter
för de olika slagafljud, sora organerna kuuna framhringa och
derföre återfinnas i alla språk. En annan fråga hlir det, hu-
ruvida j>, k, t aro mora sjelfständiga Ijnd an h, q, d, hvilkcn
fråga i det följande skall upptagas tili hesvarande.

ISågra anmärkniugar måga ännu tilläggas
1. Vid undersökningen af konsonantljudens artikulalion

missledes man på mångahanda sätt, Man kommer tili osäkra
resullater, om man anlingen försöker alt artikulera slafvelser,
sora innehålla mer än ett konsonanlljud, eller lager vid kon-
sonantljudct tili hjelp andra vokalljud än n, eller låter vokal-
Ijudet föregä arliknlalionsljudet, eller ock slutar af känslan i
uinunen, hvilken åstadkorames genom luflens utströmmande, tili
organernas ■verksamhet. Undviker man dessa methoder, skall
det ej hlifva svårt, att framför spegeln ohservera håde läppar-
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nrs ooh tungaus vcrksamhei, oakiadt Valentin haroen stigcr;
”Die physiologische Schilderuug der acnslischTnoch gar nicht
zu begritndenden Mechanik der einzolnen Consonanten slösst
sokon deshalb auf sehr viele Schwierigkeiten, Weil slch die
vorderen Thelle des Mundrohres hei ihrer Aussprache so sfel-
len miissen, dass die hinteren (lein Blicke enfzogen werden. Die
Beohachlungen an sieh selbsf, welche aus demselhen Grunde
vor dem Spiegel nicht gemacht werden können, sondein sieh
nur auf das suhjeetive Gefiihl hczichen, fallen im höchsten Gra-
de unsicher aus”, (§. 954.)

2. INågon skillnad i arlikulalionen äger emellan de slurn-
ma och iutonerade ljuden ieke rum.

3. Likasom ruskilta individuer Wid ljudens artikulation
mera anlita vissa organer än andra, på samma sätt utmärka sig
hela folkslag derigenoni, alt någof organ vid arlikulalionen hlir
praevalerande, eller ail vissa partier i niminen, soni Ijeua tili
oppositionsväggar, mera anlitas än andra delar. Sjeifva lun-

gans och läpparnes heskaffenhet och rörlighet verka likväl mest
på artikulationsljudet.

4. Det är vanligt, alt låfa luften under arlikulalionen ut-
stromma genom en öppning, hildad midi på läppkanalen; raeu

delta är ej något nödvändigt vilikor för arlikulalionen, savi da
denna öppning lika gerna kan hildas i någondcra af munvink-
larne och alla ljud derunder artikuleras håde hörbart och tyd-
ligt. Derigenoni förlora likväl de inlonerade ljuden hetydligt
af sin rena klang, emedan läpparnes resonansväggar derigenoni
hindras alt medverka tili ljudens klang.

5. Efter m- och ?i-ljudens artikulation Löres ett nasalt
ljud (nasallimhre), härrörande deraf, alt luftströmmen, soni hin-
dras vid m genom läpparnes tillslutning oeh vid n genom tung-
spetsens vidrörande af gomhvalfvet alt genast ulfara genom
läppöppningen, drager sig ät näsan. Della fin ner man der-
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af, att nasaltimbren är mera hörbar, dä m oeh n föregås af
elt vokalljud, t. ex. am, an, uien deremot mindre hörbar, då
desamma efterföljas af elt vokalljud, hvilket banar utgång för
luftströmmen genom läppöppningen, t. ex, ma, na. Om näs-

borrarne tillslutas med fingrarne höres nasalljudet slarkare bå-
de viti am, an oeh vid ai; och om elt g följer efler n blir
nasaltimbren likaledes slarkare, emedan artikulation
efler n ännu mora drager luften St näsan. Men man bör
göra skillnad emellan sjelfva arllkulationsljudcn af m ocb n

och den efter arlikulationen följande nasaltimbren, bvilken är

hörbar, sfisom nyss nämndes, endast då det vokallika ljudet
föregår arlikulationen, vid bvilken skillnad hvarken Mailer el-
ler Valentin lyckcs hafva fästat sig. Ty vid am, an höres
nasaltimbren fydligf, men vid ma och na öfverröstas den af
det följande vokalljudet oeh blir derföre mindre hörbar. I de
finska Ijud en agerar nasalljudet en sä underordnad rol, att det
ej förtjcnar någon särskild uppmärksamhet.

6. Af ofvanstående utredning om konsonanlljudens arti-
kulation synes, alt hmgan hr det organ, som artikulerar de
tiestä Ijud samt att läppänne erfordras endast vid nngra fa 1jurl 5
hvaremot inga konsonanlljud arlikuleras hvarken i näsan eller
i strupen eller svalget ej heller af den bårda gommen eller af
tänderna, Med afseende å tungans sfora verksamhet vid ar-
fikulatiouen är det således en sinnrik benämning, att. kalla ar-

tikulations-sprnket kieli (lingua, H3blKl>). Luftströmmen ut-
far vai vid talet både genom näsan och munnen, men artiku-
lationen för sig gir i munnen, som är dess cgentliga verkstad,
hvarföre icke heller någof konsonanlljud artikuleras bakom
svalgöppningen. Vokalljudens första modifikation börjas der-
emot i strupen. Den bårda gommen oeh tänderna kumia, sa-
som orörliga delar i munnen, ej åstadkomma någon artikula-
tion, ulan de tjena endast tili oppositionsväggar för luftens ut-
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slrönmiande under del fuugan artikulerar ljuden. Oeli burn

lilet tändernas biträde beböfves synes af del föregående. Dess-
utom bafva vi Isäni personoi*, bvilka niisi alla sinä fänder oeh

taiat lika rent ocb tydligt, som amlra mcd fullt besalla käkar,
bvarföre vi för vår del Iro, alt gamla personer ulan alla tän-

der kuuna tala tydligare än de, som bafva några i bebåll. Mcn
landluckor i öfre käken, genom bvilka luflen obebindradt ut-

strömmar, göra s-ljudel otydligt intill dess tungspclscn öfvat
sig alt arlikulera delta ljud ofvanom tandraden. Stympiga
fänder äro mcra ti!! binder än tili nytta för artikulationen.
Anm. Valentin räknar (§. 943) jemte tungan äfven tänderna tili da

hufvudsakligastc ljudorganer.

7. Af (ungans bcskaffenbel bör man physiologice kuuna
ulreda den bos bvarje folkslam förekommande egna fallenhet
för vissa konsonanter. Tungans rörligbet underlältar målföret,

ocb denna rörligbet beror af (ungniusklcrnas natur. Ett ofta-
re förekummände fel på målföret är slammandef, Lvilhet pby-
siologer förklara namiasi härröra af en krampaktig alfecllon på
röstsjiringan, mcn hvilkcn niomentana affeclion är en patbolo-
gisk associalion med vissa munrörelser, egenlligen (ungans rö-

relser, hvaraf den belt ocb bället beror (Mailer p. 244, Va-
lentin §, 971). På de lätlast, arlikulerade ljuden h, s, w,

skulle vi ej Iro någon kuuna stanuna i ordets början.
Det bar förut blifvit nänmdt, ali Jjudens arlikulation kan

ske antingen i förening med rösten ellei* ulan röslens medver-
kan, äfvensoni förklaradl, alt de infoneradc ljuden med afseen-
de § liden för deras bildning af organerna äro primariae ocb
dc sturaraa deremot seeundariae. Della leder oss tili alt uär-

niare undersöka, kuru rösten förenar sig med dc arlikulerade
ljuden, bvilken förening kallas intonalion.
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O» LJudens intonatlun.

I. VoTialer,

Emedan vokalljudet miiulre anlitar organerna i munnen

iin konsonanlljudet, såvida det stutnma vokalljudet uppkom-
nier I strupkufvudet, eller i närmastc granskap tili mennisko-
röstens bildningsdfgan, förenar sig vokalljudet jemväl i strup-
Lufvudet med rösten sålunda, att i stället för det slumma Iju-
dct här framliringas en hörbar röstton, hvilken sedermera pas-
serar svalget, munbålan ock läppöppningen, ocli derunder nio-

difieras tili ett rent vokalljud, på sätt oGan blifvit beskrifvel.
Det stumraa vokalljudets förening med röstcn är således ome-

ilelbar.
2. lions on ani e r

Annorluuda förbåller det sig med konsonanlljudet, som

frambringas genom arlikulalionen. Genom den opposition luft-
strömmen möter i munkaualen under konsonanteus artikulalion
nppkoramer i munnen ett slumt, meu börbart ljud, bvarmed rö-

stcn ej bar något att skatfa, Defta ljud är artikulafionsljudet,
hvilket i saama mon blir mer ocb miiulre börbart, som lufteu
utstötes starkare eller svagare. Dess börbarbet uppkommer
således icke genom röslorganels medverkan, ulan af luftens
utandning, bvarföre ock artikulatiousljudot är stumt. Men den-
na stumhet är relativ i så matto, alt några ljud aro mer oeb
aml ra miiulre stumma, bvilket harrör af den starkare eller sva-
gare opposition, som under artikulationen möter luftens utström-
mande genom munbålan ocb läppöppningen, Sålunda äro h,
r, s, bvilkas artikulalion åsladkommcs med den minsta oppo-
sition för luftströmmen, mindre slumma an I, tn, n, vid bvilkas
artikulalion luften mera biudras i sin ulfart. De öfriga sex

konsonanternas (p, k
, t, ocb h, q, dj artikulalion hindrar mer

de föregåendes luften att ulströmma, ocb derföre äro de
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bland alla ljud mest stumma, Men också ilessas slumlet är
relativ sålunda, alt p, k, t, aro stummare iin b, 9, d, samt p,
h, åler mera stumma än 1, oeb likaså h, g mera stumma än d.
Af deuna artikulationsljudens stumhet beror dessa ljuds förc-
ning med rösten (intonation). Yid h, r, s, som minst tillslu-
fa luftkanalen i munnen, kan rösllonen lättare bilda sig före
artikulalionen än vid l, m, n, hvilka visserligen tillsluta luft-
kanalen i munnen, men deijemte hana sig en utgång gonom

näsan ocb göra det sålunda möjligt för rösttonen alt göra sig
börbar före artikulatiouen. Rösttonen gifver sig tillkänna så-
som ett vokallikt ljud, hyilket således höres före alla sex niima-
da ljuds arlikulation. Annat är förbållandet med p, k, f, ooh
h, g, d, hvilkas artikulalion tilltäpper luftkanalen, men fordrar
luftens ulfart genom läppöppningen; vid dem kan rösttonen af
sadan orsak cj göra sig börbar före artikulationen, utan först
derefter. Mailer säger om dessa ljud: ”Es ist plalferdings
nicht möglieh diese stummcn Consonanten mit Intonation der
Stimme zu verbinden. Versucht man sie laut auszusprecben,
so bängt sich die Intonation binten an, und ist ein mit b, d,
g, oder p, t, k, verbundener Vokal” (p. 286, jfr. p. 230, 235,
237). Vid dessa kan intonationcn således icke sammansmälta
med arlikulationsljudet, bvilket vid de förra åtminslone tili en
del är möjligt.
Anm. 1. Konsonantljudet h förenar sig med rösttonen före artikula

tionen.
Anni. 2. Finska spräkel saknar 6-ljudet; derföre kan det, som om in-

lonatiouen af b blifvit sagdt, lämpas pä w i finska spräket.
Anm. 3. Mindre än Miiller har Valentin fäslat sig vid de stumma

ljudens artikulalion, ehuru redan vid dem ett vokallikt ljud före-
nar sig med konsonanten, hvilket vokallika ljud vid infonationen
öfvergär tili ett renare vokailjud. Men atl delta vokalljud vid
vissa konsonanter borde efter regeln vara a, ocb vid andra e,
säsom Valentin vill, (g 932), finner icke i artikulationen nägot
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*

skäl för sig; tvcrtom kunna alla konsonanter vid intonalionen

bäst assimilera sig med a, säsom det lättaste och renaste af al-

la vokalljud.

UI, tijiideni dnalitet.

AU de enkla ljudeil relativt tili hvarandra icke hafva li-

ka ljudsiyrka, ulan alt några aro tili sin röstton starkare och
asidra svngare, är en känd oeh erkänd sak. Denna ljudsiyrka

förstå vi med ordet qualitet-
1. Vo kale r<

Rosien gör sig i språket hörbar gcnom vokalerna, hvilka

Hro språkets röstbärare. Röslens olika klang bos karlar och

qvinnor härröraf resonansväggarnes olika beskaffenbet och forni,

säger Mailer 313). Detsarnma gäller äfven om de into-
nerade ljudens olika klang, såvida alla de kanaler, hvarigenom
det intonerade vokalljudet passcrar, nemligen: svalget, munnen

oeh läpparne hafva sinä resohansväggar, hvilka åstadkomma

olika klang i ljuden. Och som dessa resonausväggar för hvar-
je Ijud ändra sin gcstalt och form på sait öfvau om munka-
nalen och läppöppningen blifvit beskrifvet, är del nalurligt, att

likasom hvarje ljud bar sin egen klang, delsamma äfven måste

hafva sin egen af klangen bcroende qualitet. Differensen i qua-
liieten cmellan närmast bcsläglade ljud är ej slor och blir tili
och med obörbar hvarje gäng man förenar niånga ljud af o-
lika qualitet med hvarandra, såsom fallet är i hvardagssprå-

ket. Spräkljuden hafva fördenskull den monotona touföljden,
om man jeraför dem med musikaliska toner.

Vokalljuden, belraktade såsom rösltoner, stå i det förhål-

laude tili hvarandra, att u bar den djupaste och t den hög-

sla rösllon. Ulidlemellan begge slår a (se oivan p. 8). Men

denna lou modifieras gcnom uiuunens och läpparncs rcsonans-
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väggar salmilla, alt det djupa u stiger i lonen och vinner der-
igenom i klangen och det höga i mister någol af sin (onhöjd
och vinner likaledes i klangen. Genom en sadan modifikation
ändras it och i mest i rösltonen, mindre deremot e och
det mellersla ljudet a niinst af alla. Efter skedd modifikation,
hvarigenom likväl ej kan åsladkommas samma qualitct för al-
la ljud, siä vokalljuden i följande förhållande tili hvarandra,
Lörjandes från det tili klangen starkaste:

noet

ä ö y

Genom hvilka partier i munnen sjelfva modifikationen än
mä astadkommas, Liidä vokalljuden tre skilda slag af ljud;

1. Slarkare (majores) med mera klang och mera ljudstyr-
ka: a, o, u.

2. Svagare fminores) med mindre klang oeh mindre ljud
styrka: ä, o, y.

3. Medelmålliga (media:), med medelmåttig klang och
medclmåttig ljudstyrka: e, f.
Anm. I barnets löstorgan ulbilda sig vokalljuden i den ordning, alt

först erhälla majores, dernest media; och sist minores sill rena
ljud.
Hvad vi under anställda försök alt omcdelhart efter hvar-

andra, med lika ahsträngning af musklerna, med intonatiou lit-

tala fvenne vokalljud, iakttagit, är följande:
1, Alt af samma vokalljud t. ex. a-a, u-u, det föregående

har mera ljudstyrka än det eflerföljande.
2. Af tvenne olika majores: a-o, o-a, a-u, o-u, har det fö-

rcgäende mera ljudstyrka än det eflerföljande, men vid u-a, u-o
är ljudsiyrkan nastan lika i hvardera.

3. En Major framför en media har mera ljudstyrka en-

dast i det fallet, alt medtee skarphet borllcmuas. Men hihe-
4
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bfdles skarpbetcn, sä är vai Ijudslyrkan större i majores, men

tonen högre i media, såsom: a-e, o-e, u-e, a-i, o-i, n-i.
4. En media framför major bar mcd bibehållandc af sin

skarphet bögre tou an major, och med bortlemnande deraf nä-

siän lika Ijudslyrka med majores a ocb o, men raera än u,
likväl med den skillnad emellan media:, att e bar mera klang
än i, såsom: e-a, i-a, e-o, i-o, e-u, i-u.

5. En minor framför en major får nastan lika ljudstyrka
som major bar, såsom: ä-a, ä-o, ä-u, ö-a, ö-o, ö-u, y-a, y-o,
y-m

6. En minor framför en media bar lika ljudstyrka med
media, såsom: a-e, ö-e, y-e, ä-i, ö-i, y-i.
Anm. 1. Emedan medice och minores aro complicerade ljud, uli hvilka

organerna solia herneillä tonhöjdens öfvergäng tili klang, hafva
vära försök med dem icke alltid ulfallit lika, och derföre vilja
vi ännu icke utgifva de under 4—6 upptagna momenterna for all-
deles säkra.

Anm. 2. De olika positioner man under artikutationen gifver hnfvu-
det verka pä vokalernas ljudstyrka. Sälunda blir qualileten t.
ex. af u annan, dä man kastar hufvudet hakut, än dä man hål-
ler det rakt upp, eller böjer det framät. Orsaken härtill är don,
att bsde svalgöppningen och resonansväggarne i svalget genoin

hufvudels olika positioner förändra sin geslalt.
2. Konsonanler.

Konsonantljudens qualilet består icke i Ijudslyrkan i sain-

ma memng som hos vokalerna, emedan de icke uppkomma i
slruphufvudet, ulan i munneu genom arlikulatioh. Likasom ett

och sallima vokalljud den ona gängen bar en slarkare och den
andra en svagare ton (aceent), alli eflersom röstorganefs musk-
ler mer eller mindre ansträngas, på samma sait verkar en star-
kare och svagare ansträngning af artikulationsorganernas' musk-
ler, att konsonanfljudet den ena gängen ljuder skarpare och
den andra hlötaro. Men det gifves dessulom andra modifi-
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kalioner af konsonantljudet, Lvilka uppkorama dels gonom luf-
lens starkarc cllcr svagare ulandning, dels deuom organernag
starkare elier svagare verksaraket, ock det är uied afseende
kärS sora konsonanferna tili sin qunlilet kiidä tvenne serier :

I. Hårda (tenues) k, p, t

3. Veka (mediat) g, tv, d
De öfriga aro hvarken hårda elier i eka, ulan

3. Lältflytande (liquidac): h, l, m, n, r, s.

IV. KJudens CluantUet.

Många ljud kuuna med sararaa Löjning af röslen dcn e-

na gangen ultalas kasligl ock den andra gångcn långsamt.
Dcnna egenskap kos inlonerade ljud kallas quantitet.

1. Vokaler.

I vokalljudets natur, man må utlala del stumt elier iulo-

ncradt, finnes ingen grundad anledning tili det anlagande, alt

vokalljudet vedan vid dess försla uppkomst värit kade kori ock

långt. Tverlom klir man genom undersökningen af ljudens
första kildning ock förcning med hvarandra öfverlygad derom,
alt det långa vokalljudet sednare ulbildat sig på flera sait. ti-
li ljudstyrkan llgger en af orsakerna tili ljudiängdens upp-
komst. Tili ulredningen kärom skola vi framdeles återkorama
ock anmärka nu klolt, alt halfvokalen j tili sin natur är sS
kori, att det emiäsi i förening med andra vokaler klir körkart
sarat alt de lånqa vokalljuden i skrift keleckuas genom vokal-
leeknets tveskrifning, såsom: aa, ee, ii, 00, tiu, yy, ää, öö.

Anni. Eyska språket känner ej nägra länga vokaler, hvilket jemväl
bevisar, att quantitotcn ej är någon ursprunglig egenskap i vo-

kalljuden.

Det gifves ett slag af vokalljud, hvilka uppkomrail genom
qualitetens förening raed quantitetcn. Alt vokalljuden i ftnska
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spruket tili sin quanlitet värit koita, beslyrkes af den anmärk-
ningsvärda omständigbeten, att vokalcrna e, o, ö ej förekomma
langa (ce, 00, ööj uti första stafvelsen af något enda nuva-
rande finskt ord. Deremot förekomma ie, no, yö i forsta slaf-
velsen af inänga ord. I\u aro ie, no, yö ingenting annat än
de tili quantitelen långa e, o, ö, uttalado med störrc ansträng-
ning af röstorganets muskler, d. v. s. med större skarpbet.
Dc aro saledes Icke några föreningar af tvenne sjelfständiga
rena ljud, utan ljudföriängningar, livari qualitclcn oeb quanll-
teten sammansmullil, bvarföre ock e, o, ö, i dcm aro grund-
Ijud. Ocb öin man da kallar vokaler, soin bafva blott ett reut
Ijod, väre sig kort ellor jångt, såsom : e, o, ö, m. m. mono-
phtongev, kuuna dessa ljud: ie, no, yö, tili skillnad af dem,
kallas diphlonger.
Anm. 1. Renwall uppgifver väl i sitt lexicon ett verbum koomala,

gripa med handen; men sora vi ej kanna delta ords rätta uita!
och verbet kopata bar saroina betydelso, t. ex. koppasi koural-
lisen marjoja, ehuru hän ej uppgifvit den, är det dlminstone san-
nolikl, alt nägon förvexling i ljudet iigor rum uti hoomata( kuo-

mata?J.
Anm. 2. Analog med det finska ljudet är öfvergängen af det göthi-

ska 6 (~oo) tili det högtyska no. (Se Grimm 1, c. p. 6.)
Anm. ,3. For sädana ljud, sora ie, uo, yö, eller de ryska e, I>, m.

fi., hvilka senare i början af stafvelsen uttalas je, (, ex, e.vy
(läs jemu), m.m (las jeniin), anse vi benämningen af diphtong
vara läraplig. Men alt kalla sädana ljud diphlonger, som w,
t. ex. i Latinet uti pnetor, cama, livari efter det vanliga uttalet
höres endast ett ljud, saknar ali grund. Med samraa skäl som
dessa kunde vokalljuden ä, ö, y, i hvilket spräk som hellat kal-
las diphlonger, hvilket de ingalunda aro.

Anm. 4. Ultalet af diphtongerna ie, uo, yö, modifieras stundom i folk-
»präkel sä, att t. ex. juoda, luoda, syödä, tuoda, luowolla (af
luokoj ullalas: juttu:a, lumea, syy wä, tuuti a, luttwolla, och ie

ljuder säsom it, t. ex. Hion (tiedonJ af lieto, <viijä (uiedäj.
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Ali e, o, ö, i dlphtongerna aro grundljud synes deraf, alt skärp-
uingcu borllemnas, mcn grundljudct bibcbälles alltid i flc.xions-
formerna, t. ex. join, loin, söin, toin, wein, praeter: af föro-
nämnda verba.

Anm. S. Uti ord, hvilka finskan länal ur fremmande spräk, hafva de
länga vokalljuden öfvergätt anlingen tili länga eller ock tili diph-
tongljud, men de koria hafva förblifvit koria äfven i finskan, I.
ex. haali af käl, kaappi af skäp, raakki af vrak, letti af rueib.
kori afkorg, portti af Pforle, peitsi af nent, peili af spjell, rotta

af rolla, ruokki af Wocke, rakki af frack och hundracka, sielu af

Seele, själ, muori af mor, nuotti at nol, puoti af bod, suola af
co.ib, sai, sait, (gemensam slam för mänga spräk), tuoli af stol,
eller annorlunda housut af Ilosen, koulu af schola, rouwa af
Frau.

2. K onsonante r.

Kousonanlljiulels (juanUlet beror af arlikulalioncn, .Tn
niera luftströnunen genoin arlikulalioncn Linclras alt passera
munkaualcn och lappöppningen, deslo korlare blir artikulalions-
Ijuilet, ock (velloin längre i samnia non, soin luflens ulfart
mindre bindras. Arlikulalioncn af alla ljud sker basligl, mu
intonaliunen följer cfler arlikulalioncn, Mcn arlikulerar mäti

konsonatljuden sluint sålunda, alt dl vokallikt ljud Löres förc
arlikulalioncn, finner man: a) ali några ljud, sosoni; k, p, f,
ocb g, tv, 11, iiro mi lika koria, soin da det vokallika ljudet
följer efter (lein; b) alt arlikulalioncn af andra ljud, såsoui: l,
tn, n, forlfar några ögonldiek, sain! c) ali h, r, s, kuuna arli-
kulcras sälånge andedragten räeker. Tili sin quanlilcl bilda
konsouantljuden sallimia Ircnne sericr:

I. Koria (cxjilosirw'), bvilkas ljud slufas i saiuma ögon-
blick som arlikulalioncn för sig gor: g, d, w, k, t, p.

2. Medelmåttiga (modicw), bvilkas arlikulationsljud räe-
ker några ögonblick: l, m, n.
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3. Lång» (continnK), hvilkas artikulationsljud Isan furt-
fara sålänge andedrägten räckcr: h, r, s.

Anm. 1. Härmed öfverensstäramer Valentins klossifikation af konso-

nantljuden (§ 933), endast med den skillnad, att lian räknar l

tili continuo;, hvilket vi ej fnnnit besannas genom arliknlation.
Man mä botrakla l antingen s3som ett artikulationsljud oller så-
som ett nasalljud, sä kommer det i begge talien närmare tili tn

ooh n, an tili nägot annat koasonanlljud, sävida det i alla fall ej
kan artikuleras lika länge som doss narinasta artikulalionsfrän-
de, r. Det bar fägnat oss, alt hos Valentin linna bekräftelse
på vara rön, hrilka hade ledt oss att afvika frSn Miillers klas-
sifikation af konsonanlljuden (1. c. p, 233).

Anm. 2. Det är omöjligt för organerna att medelsl en och samma

artikulationsakl frambringa ett dubbelt ljud af explosivce, säsom:
kk, pp, tt, o. s. v. Alt man således med dessa lecken, hvilka
förekomma i mänga spräk, ej vill ultrycka en gemination af Iju-
det i samma slafvelse, följer af arliknlationens natur. Tili be-
lydelsen af delta beteckningssätt återkomma vi eflerät.

Anm. 3. Likaså omöjligt är dat för organerna, alt genom en och sam-
ma akt artikulera tvenne koasonanlljud af olika slag, säsom; s

Is, ds) och as (~ks, gs). Det bar säledes mora skäl för sjg, att

vid Ijudens artikulation förbigä dem, såsom Möller gjort, än att

draga dem in i den physiologiska ulredningen af de onkia Iju-
dens uppkomst.

Sadan är de onkia Ijudens uppkomst ooh natur. Ock som
I judens öfriga kildningsmomeuter ulgå från ock linna sin sauna

förklaring uti de enkla Ijudens natur, hafva vi, för alt erhållu
säker grundval, hvarpå det följande kan stödja slg, sökt frani-
slälla Ijuden, sådana de i sin enkla geslalt försl uppkomma 1

organerna ock under hvilka olika egenskaper dc göra sig hör-
hara. Vi öfvergå nu tili undersökningen af dc enkla Ijudens
föreuing med hvarandra.
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V. Ljmlcns förening.

Det bar torut blifvit närandt, att arlikulationen ai ertfcla
ljud betingas af hörseln. Wcn uuder det arlikulaliousorga-
nerna fortsätta sin verksamhet vid de enbla ljudens förening
med hvarandra, fortfar äfven hurseln alt regulcra dcssa Ijud-
föreningar så, att örats fordringar derigcnom tillfrcdslällas.
Liiti artikulnlion ocb det deraf beroende välljudet aro såluuda
villlsoren för alla ljudföreningar. För den enklaste Ijudföre-
uing aro tvenne fall möjliga, antingen att bcgge Ijudcn aro

vokaler, ellcr alt det eua ljudet är en vokal ocb det andra en

konsonant. Tvenne kousonanters förening med bvarandra, bvar-
igenom cj uppkommer nagon stafvelse, bör ej Lit.

1. Fö r enin g af tv enne voh aler.
Emedan vokalcrna mindre aidita arlikulalionsorganerna i

munnen än konsonanlerna ocb omedelbart kumia förena sig med
rösten, blir ljudets intonalion i dem det vigligare momcnlcf,
bvilket i konsonanlerna är artikulationen. Tokalerna aro sjelf-
ständiga ljud, bvilkas intonalion ej beböfver biträde af något
annat ljud. De kumia fördcnskult med bibebållande af sin
qualitct cj ingå förening med hvarandra i sauma belydclse som
konsonanterna göra med vokaler. Men vokalcrna aro tili sin
qualifet olika sig emellan (se ofvan p. 21}. Af dcnna olikbet
i ljudsly rl; a n uppsfär en möjligbet för tvenne vokaler att för-
enas med bvarandra sälunda, atl ett vokalljud med slörre qua-
litct assimilerar sig med clt annat, bvars ljudsiyrka är mindre.
Differenspuuktcrna för rösltonciis böjd ulgöras af n oeb i (se
ofvan p. 8} oeb cnligt qualiletcn aro i, n, y, de svagasfe ljud
(se ofvan p. 21}, Det är säledes endast med dessa ljud vo-
kalföreningar aro möjliga. llland majores är ti ocb bland mi-
nores y det svagasle ljud ocb dessa kuuna derföre Lilja efter-
Ijud tili dc slarkare, ncmligen n tili n ocb o, oeb y tili ä ocb
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ti. Ljudet iär kland alla det, sora tiliäter deu största mo-
diilkation, ock derföre kan det kiidä ett efterljud icke allenast
tili majores rt, o, w, utan äfven tili media e, och tili ock med
minores rt, ö, y. Fiireningen af e med u är lättare äu med
y; likasi förenas i lättare med n än med y. Ty yär ett compli-
ceradt Ijud ock kan fördenskull si mycket mindre kiidä ett ef-
terljud tili i, sora in redan är den svnraste af alla vokalförcnin-
gar i linska språket. / okalfureninyarnc klifva sålunda:

I. Lättare t ai ei oi ui äi oi yi

au cu ou uij öy

2. Svarare: ey ia
jtnni. 1. Emedan tu är en svär ljudförening, gär delta Ijud gerna öf-

ver tili eu, säsom: kalleus, kankeus, kauneus, laupeus, sokeus, i. st.

f. kallius, kankius, kaunius, laupius, sokius, af kallis, kankia, lau-

pias, sokia, och den rysk-karelska dialekten nyltjar i dess ställe iw,
t. ex. siwn, siwsa, mitola, i st. f. siun, siussa, miula 1. Sinun, sinus-
sa, minulla. Ryska spräket, som helt och hSIIet saknar sfidana
ljudföreningar, hvarom här är fräga, har hafl det inflytande pä
de tinska ljuden i nämndc dialekl, alt äfven alla lättare ofvan-
uppgifne vokalföreningar, tili hvilka u bildar cfterljudet, lagit
w, i st. f. u, t. ex. jawho, haioda, kawnis, kaivla, newla, kätvdä,
nolosi, nöwrä, rawda, i st. f. jauho, hauta, kaunis, kaula, nettiä,

käydä, nousi, nöyrä, rauta; men impcr. auta ljuder äfven i denna
dialekt: auta (icke aiota). En annan variation af u är, att g 1.
k, nyttjas i st. f. u, säsom: kagla , nagla, kagra, kekrt, nagro,
nagris, i st. f. kaula, naula, kaura, keuri, naura, nauris, hvil-
ket är lait förklailigl ur ljudens artikulation. Analoga härmod
aro: uuni af ugn, siunata af signa, Mauno af Magnus, waunut

af vagn. Och ännu en tredje variation är, att g I. k nyttjas i st.

f. «, men Att grumlljudel e hlifvit skärpt tili diphtong {ie) t. ex.
niegla, niekla, siekla, i st. f. neula, seula. Denna variation före-
kommer endast pä nägra orler. Af allt delta synes, att vokal-
fdreningarne först senare utbildat sig tili den enkelhet och lätt-
het de nu innchafva, hvilket äfven skdnjes af mänga andra del»
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inhemska dels fremmande ord i språket, t. ex. kopra, kowra,
koura, apu, awuksi, auksi, wouti af Voigt, fogde, m. fl. Det
rjska ordet rpaaHa, soin efter den rysk-karelska dialekten heler
riwna, uttalas af rena Finnar riuna, oaktadt det förra vore bäde
riktigare ooh lättare.

Några andra äu de ofvanföre uppräknade föreniugarne kuu-
na vokalerna, med bibehållande af sitt egentliga ljud, ieke ingä
med hvarandra. Enligt ijudens qualitet vore väl en föreuing
tnellau majores a och o och minor y möjlig, meu här uppträ-
der hörseln såsom regulator och bjuder, att vokaler, med sä
olikartade ljud ej mäga förenas. Och ehuru 14 vokalförenin-
gar aro möjliga för orgauerna, bafva de likväl i språkets äl-
dre tider lika litet förefunnits som alla nuvarande vokaler, u-

tan uppkommit efterhand. Delta bestyrkes, utom hvad nyss
blifvit anmärkt, äfven deraf, att i känsloljuden förekomma hvar-
ken alla vokaler eller alla 14 vokalföreningar, ulan endast föl-
jande: ai! oi! ui!

Genom en ytlerligare försvagning af f-ljudet både tili qua-
liteten och quantiteten kan delta ljud förenas med andra vokal-
Ijud såsom förljud, t. ex. ja, je,ji,jo, ju, jy, jä, jö. Härvid bör
märkas, att qualitcten af i-ljudet ieke är sequivalent uti ai, oi, etc.
och ja, jo, etc., ulan ljudstyrkan af i ar större uti ai, oi, än uti
ja, jo, o. s. v.

3. Förening af ett v okalljud med ett kon s o nantlj ud.
Yokalljudets förening med ett konsonantljud kan ske på

tvenne sätt, antingen salunda, alt vokalljudet föregår, eller ock
salunda, att vokalljudet efterföljer konsonantljudet.

A. Vokalljudet före konsonantljudet.
En följd af artikulations-orgauernas verksamhet är, att ett

intoneradt vokalljud lättare förenar sig med arlikulationsljudet
efter än före sjelfva artikulationen. För öron, öfvade i Ijud-
bildningen, är det ej svårl att upptäcka, att vokalljudet ieke

5
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likn lait förenar sig med artikulationsljudet uti t. ex. ak, ap,
at, som nti ka, pa, ta, hvarföre ock dessa sednare kunna ut-

lalas fortare efler bvarandra än de förra. Det ligger således
en naturlig orsak tili den af D:r Remvall anmärkta omslän-

digheten, att ”ord, som börjas med vokal, utgöra i Finskan fö-
ga mer än en tiondedel af hela ordförrådet’’ *3. Vi lägga här-
till, att många af de ord, bvilka numera börjas med en vokal,
i äldre tider begynts med ett konsonantljud, såsom: wuottaa,

uotlaa, bvaraf efter en annan dialekt uppkommil odottaa. I
samma mon konsonanten artikuleras lattare, blir äfven dess för-
cning med vokalljudet lattare, t. ex. ah! oh! uh! Eh! äh! ärr!
äl! en, o. s. v. Villkorligen kan deremot hvilket konsonant-
ljud som helisi förena sig med ett föregående vokalljud, ooh
delta villkor är, att konsonanlljudet eflerföljes af ett annat kon-
sonaalljud med sitt derpå följande vokalljud, d. v. s. alt det
sednare konsonanlljudet börjar en ny stafvelse; ty derigeoom
bemedlas en iiten paus i artikuiationen.

B. Vokalljudet efter konsonaniljudet.
Föreningen af ett efterföljande intoneradt vokalljud med

ett föregående konsonantljud är både tili artikuiationen ooh in-
tonationen lait. Orsaken bärtill ligger i organerna. Vi hafva
förut anmärkt, att af tvenne efter hvarandra följande vokalljud
det förra bar mera ljudstyrka än det sednare (p. 21), hvilket
bevisar, att röslorganerna mera ansträugas vid det förra än

vid det sednare, äfvensom vid föreningen af tvenne vokalljud
sett, att del förra af samma orsak bar mera ljudstyrka än det
efterföljande, såsom: au, on. Konsonantljudets artikulation for-
drar åter mera anslrängning än vokalljudets intonation; der-

före är det en naturlig följd af språkorgauernas verksambet,
att del svårare frambragta ljudet hellre föregår än efterföljer

*) G. Renvall, Finsk Spräkjära. Aho 1840 p. 19.
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det lältare uttalade. Ett konsonantljud Isan fördenskull lätt
förenas med hvilket efterföljande vokalljud som hellat.
Anm. Om finska spräket bör anmärkas, att d ooh g ej förekomma i

början af första stafvelsen.

Föreningen af tvenne ljud, väre sig tvenne vokaler, så-
som: ai, au, eller en vokal och en konsonant, såsom: ah, ha,
kallaa en slafvelse. Men ljudföreningarne ien stafvelse kunna
vara af flera slag, t. ex. ar- mo- a, hvari fem ljud hilda tre

stafvelser, af hvilka hvar och en är olik den andra. Pi sam-

ma sätt aro nti ordet: ar-mol-li-nen, endast tvenne Ijudförenin-
gar af samma slag. Med afseende å vokalljudet kan stafvelsen
bestl a) af en vokal, kovt eller lång-, h) af en diphtong, och
c) af ett förenadt vokalljud; och med afseende å konsouanllju-
det kan den utgöras: a) af ett vokalljud utan konsonantljud
och b) af ett vokal- och antingen ett eller tvenne eller ock
trenne konsonantljud. Flere än trenne konsonanter förekomma ej
uti någon slafvelse af ett finskt ord. Af dessa tre konsonant-
ljud kan endast ett föregä, men tvenne kunna efterfölja vokal-
ljudet. Efter stafvelsens slutljud kallas en sadan stafvelse, som

slutas på en vokal, öppen , och en sadan, hvars slutljud utgö-
res af en konsonant, siliten. Tili en stafvelse erfordras alltid
ett vokalljud, hvilket är stafvelsens röstbärare. Vokalljudefs

quantitet hlir sålunda tilli ka quantitet i stafvelsen, hvilken för-
denskull är antingen kort eller lång.

VI. lijiidens inodiflkation.

Villkoren för alla ljudföreningar äro lätt artihilation och
välljud. Dessa villkor afse icke blott Ijudens föreuing i hvar-
je stafvelse, ulan äfven stafvelsernas förening med hvarandra.
Om del i det sistnämnda fallet inträffar, antingen, att vokallju-
den uti tvenne närmast tili hvarandra stötande stafvelser äro
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af olika qualitet, eller ock, att tvennc konsonantljud, hvilka
skola förenas med hvarandra i saamia slafvelse, eller hvilka
sammanstöta såsom slutljud (Auslaul) af den föregående och
hegynnelseljud (Anlaut) af den efterföljande stafvelsen, äro o-
lika tili sin artikulation och qualitet, bemedla organerna det
ena ljudets förening med det andra genom lättad artikula-
tion af någotdera ljudet. Häraf uppkommcr då en modifi-
kalion af ljuden, hvilken vi nu gå att hetrakta, och hvilken
vanligen kallas förvandling. Det synbara tecknet i skrift för-
bytes eller förvandlas; men i ljudorganerna för sig går modi-
fikationen icke genom ett bemedlande ljud, utan directe från
ett ljud tili ett annat.

1. V o k aler

Det i struphufvudet hildade vokalljudet är doft och icke
rent. Yokalernas öfvergång från det ena ljudet, tili det andra
har således icke sin första orsak i deras första bilduingsorga-
ner, utan härrör från de partier, som modifiera vokalerna tili
rena och från hvarandra tydligt skiljbara ljud. Ty jemte or-
ganerna är hörseln, såsom ljudens regulator, activ, och ordnar
deras modifikation efter örats fordringar. Ljudens qualitet är
en produkt af organernas och hörselns gemensamma verksamhet,
och derföre hlir qualiteten den grund, hvarpä vokalljudens modifi-
kation stödjer sig. TJndersöker man nu vokalljudens modifikation
enligt deras qualitet, sä finner man, att modifikationen är

Lättare från a tili o än från a tili u

—o—u u
Lika läti o « som o n

Förbållandet är enahanda emellan ä, ö, y, som emellan a,
u. Modifikationen af majores tili minores är likaledes lält.

Modifikationen af e är
Lättare tili 6', o än tili ä, a
Lätt ii

Svår y, u
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Modifikalionen af i är

Lällare tili y, n än tili ö,
Lätt e.e,

Svåp a
I grnnd häraf erhåller man följande skala för vokallju-

dcns förvandlingar:
Maj. Min. Med,

a i

e. i
u y i

Enligt denna skala är modilikationen i saimua raon lätta-
re, sora ljudeii narraa sig tili hvarandra antingen från höger
tili venster eller tvertom, eller ock uppifrån nerät och tyert-

om.

Annu. De flnska vokalljuden hafva bibehällil sig sä rena, alt eli och
samma ljud ej uttalas pä flera olika säti, säsom fallet är i mån-
ga andra spräk.

2. Konson an t e r.
Yid konsonantljudet likaledesgrundar sig modilikationen

h qualitet. Enligt begge dpå ljudens artikulalion och
erhåller man följande skala

e dessa delar
modifikalion:för konsonantljudens

Qualitet
s Mediae LiTenues Liqnidae

00
a
.2 «-

« a
? M)

W O

I

hTungryggen k g

s
Tungspetsen

1dl n r

Läpparne p 00 w m

Enligt artikulations-organerna är modilikationen af de tili
qualitelen hårda (tenues) tili medice och tverlom den lältaste
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för hvarje del af organerna för sig, äfvensom af tenuis t och
media d, soin artikuleras af tungspetsen, lättare tili hvardera
organs del framom eller hakoin sig, eller enligt skalan ofvan-
om och nedanom sig, än för ljud, hvilka artikuleras af tung-
ryggeu k, g,

och läpparne p, (h) w, ömsesides tili hvarandra.
Modifikationen af tenues tili liquidse är icke Leller svår, så alt

k modifis aut. tili g eller tili h
i d

p —— b m

Anni. Med afseende bäde ä artikulationen och qualiteten är öfver-
gängen af p tili m lättare genom 6 än genom w, säyida b stär
emellan p och »i tili qvaliteten, men w deremot är sragare än
dessa trenne ljud. Däpföljer efter m, bemedlas dess öfrergäng tili
m genom b, hyilket blefye det enda fallet, dä 6 kunde göra sig
hörbart i finska spräket. Men som m i nämnde fall allaredan in-
tagit dess ställe, kan b, säsom ett öfyergängsljud, ej göra anspräk
pä adoption i delta språk.

Media modifieras omedelbart tili liquidce. Och som li-
quidae, utom h, m, artikuleras af tungspetsen, är modifikationen
dem emellan lätt. Likaså är modifikationen af tungryggens
ljud h tili s, och af s tili t, äfvensom af tungspetsens ljud n

tili läpparnes ljud m, icke svår. Återgången af liquida; tili
mediaj är icke heller svår vid ljud af samma organ.

Anm. 1. Emedan vi deducera ljudens modifikationer physiologice ur
organerna och icke philologice ur orden, hafva yi ej af nöden att

med exempel bestyrka riktigheten af föryandlingarne. Vi hafya

sökt upplösa det problem, huru ljuden enligt organerna kunna
modifieras, utan afseende derpä, hvilka af dessa modifikationer i
finskan eller andra språk förekomma. Utredningen derom hör tili
hvarje spräks grammatik.

.dnm. 2. Några exempel ur finska spräkets skilda dialekter anföra

vi, för att visa ljudorganernas olika verksamhet: atra fÅder),

arra, ohra, aura; kehrätä, kesrätä. keträtä; kulkku, kurkku; tolp-
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pari torppari; petra, peura; leiri, terri, lieri, teuri, leiri, teeri,
(L. tetrao ); tatroa, tahraa.

VII. Ljudens Asiiiration.

Af aspirationen göra sig (re olika slag hörbara och skilj-
bara.

1. Strupaspirolion.
Strupaspiralionen uppkouimer i strupen genom Inftens ut-

andning, ulan biträde af artikulatious-organerna och utan ali
modifikation af munnens resonansväggar. Den frambringas lät-
tare än vokalljudet, emedan den ej anlitar rösiorganets musk-
ler och är derföre alldeles siitin. Dess förening med vokal-
ljudet och intonationen kan af sådana skäl icke heller ske efter
vokalljudet, hvarigenom den skiljer sig från den följande aspi-
rationen. I skrift betecknas slrupaspirationcu med h framför
vokalen. Den undergår cj några förvandlingar.
Anni. 1. Uli nägra spräk, säsom Italienskan och Ryskan, har den-

na aspiration helt och hållel försvunnit, hvaremot den uli andra
spräk förekommer framför begynnelse-konsonanten r, såsom i

Isländskan och Grekiskan (Y alentin § 9ä7). 1 Ryskan har den
öfvergätt tili p-Ijud (r).

Anni. 2. Protohierein G. Paiuskij anser ryska spräkets hårda och tie-

ltä vokalljud hafva uppkommit sälunda, att a o, y ursprungligen
uttalats med härdare aspiration (ta, 10, T.y), säsom de lalinska:

e t e
ha, ho, hu, eli. grekiska a, o, ov, och a, e, to med vekare aspi-
ration (ta, te, bio,) hvilken aspiration uppflnnaren af del för-
sla ryska alphabetet betecknat med ia, ie, iu, (~ a. e, n). Af
det veka i med föregäende härd aspiration b uppkom dä bi, äf-
vensom af se ie bokstafslecknet t *). Enligt arlikulationen har
man svärt att göra skillnad emellan härd och vek strupaspiration,

i

*) Jfr. F. IlaßCKiii, Ha6jK)4enifl ua4i> cocraßOM-b Pyc-
caaro asulta. 1 C. flerepöyprb 1841. p. 24.
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hyarföre yi icke heller anse denna förklaring vara baserad pä
ljudens sauna natur.

2. Munaspiralion.
Munaspirationen är ett rent konsonantljud, som artikule-

ras af tungryggens baksida (se ofvan p. 9j. Men som dess
artikulatiou är den lättaste bland alla konsonantljud, förenar
den sig lättare än någon annan med ett föregående vokalljud,
hvarigenom den skiljer sig från strupaspirationen. Skillnaden e-

mellan begge dessa aspirationer gör sig hörbar för orat, om
man försöker att ultala ha och ah. Munaspirationen beteck-
nas i skrlft likaledes med h, men dess natur är föränderlig.
Tili ljudet är munaspirationen starkare framför derpå följaude
tenues än framför mediaa och liquidae, cmedan dessa artikule-
ras lättare än de förra, och derföre göra en lättare aspiration
möjlig.
Ånm. Sålunda ljuder h, uppfattadt endast med orat, uti ordet ahwen

lika syagt som strupaspirationen, emedan tungans förlängning
för det derpä följande ««-ljudet gör tungryggens höjning obetyd-
lig. Ehuru ett särskiljande af strup- och munaspirationen för
flnska spräket är af mindre vigt än för andra spräk, hyilka tili
och med beteckna dem olika, säsom Tyskan, Grekiskan m. m.,
hafya yi genom flerfaldiga försök föryissat oss om riktigheten
af aspirationens olikhet, ooh derföre icke yelat lemna den af oss
iakttagna skiilnad, som medelst organerna frambringas, oanmärkt,
i synnerhet som yi genom egna rön erfarit, att ljudens sanna
natur ej kan utgrundas med ledning af orat ensamt, Kyaremol

en noga undersökning af organernas yerksamhet yid de enkla
ljudens artikulation med och utan intonation leder tili säkrare
resultater. Men förmägan att artikulera ljud är habituell icke
blott hos enskilta indiyiduer utan äfyen hos hela folkslag,
och beror af flere orsaker, af hvilka yi anföra en af de yigtiga-
ste med Yalentins ord ; ”Lernt das Kind nur eine Sprache re-
den, so werdeu seine Organe in einer bloss einseitigen Richtung
erzogen. Dieser Fehler bleibt dann auch för die Folge mehr
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Oder minder habituell. Sohwierige Laute anderer Sprachen kön-
nen daher nur mit MUhe oder gar nicht naohgeahmt werden”
.(S 970).

Anm. 2. Munaspirationen uttryckes i Tyskan med ch ooh g, säsora:
Dach, Jochj Tuch, selig, Zug, wenig. Heyse *J gör skillnad emel-
lan ch efter majores (a, o, uj och efter media (e. i) ooh mi-
nores fä, ö, yj eller efter konsonanter, säsom: ich, recht, Dä-
cher, Tiicher, welcher, mancher, horchen; mea som hans beskrif-
ning om dessa ljuds artikulation tyckes vara gjord mera efter
orat än efter organernas ursprungliga verksambet, konna yi om
dessa fremmande ords olika uttal ej dömma nägot, hellst Mailer
förkastar en sädan af föregäende vokal beroende orsak (p. 233)
och Valentin anser den för: ”eine sonderbare Eigenthiimlichkeit
bei hochdeutschen Individuen” (§ 935). Men huru Muller
kunnat föra g och ch uti sagen, suchen, under samma kalegorie
i afseende på artikulation, förstä vi ej. Uti den diminutiya for-
men chen, säsom: Mädchen, Häuschen, tyckes ch äler hafva ett

frän de föregäende skiidt aspirationsljud. Huru härmed än mä
vara, sä är munaspirationen i Finskan mycket lindrigare än de
tyska ch och g, ehuru de eljest tili ljudet äto närä fränder. Det
fordna högtysfca Ähsala, hyaraf det niedelhögtyska Åhsel och se-
dermera Achsel bildats, yisa uppkomsten af ch utur h. (Valen-
tin g 935).

Ånm. 3. I Ryskan syarar x emot munaspirationen och skiljer sig
frän det tyska ch derigenom, att det föregäende vokalljudet ta-
ges djupare än i Tyskan. Samma ljud förekommer i Ryskan
Ufyen framför vokaler.

3. Slutaspiralion.
Slulaspirationen är hvarken ett rent vokal- eller ett rent

konsonanlljud, ooh uppkommer annorlunda är hegge förenämn-
da derigenom, alt luftströmmen, hvars utfart genom arlikula-

*) J. C. A. Heyse, Ausfuhrliches Lehrbnch der deutschen Sprache,
s;te Ausg. 1 B:des 1 Abth. Hannover 1833 p. 166.

6
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lionen afhrytes, genast efler slutad artikulation fortsätler sin ut-

fart och gör sig hörhar snsom en aspiration. Donna aspiration
är svagare än hegge föregående och närmar sig sålunda mera

tili strup- än tili munaspirationen, men skiljer sig från strnp-
aspirationen derigenom, att den alltid efterföljer icke blott vo-
kal- ulan ock konsonantljudet, Såsom följar.de efter vokallju-
det liknar den munaspirationen, hvaraf den äter skiljer sig deri,
att den ieke artikuleras och alt den jemväl följer efter kon-
sonahtljudet. Denna aspiration gör sig hörbar endast i slutet
af ord, emedan den in i ordet öfverväldigas af rösltonen. Ef-
ter slutvokalen afhryter den vokalljudets längd eller (juaniitot
och gör detsamma kort.
Ånm. För att skilja denna aspiration frän de föregående betecknas

Den i det följande med spiritus asp sr, för att ej förvexlas med
apostrophtecknet, sålunda: ,pc

, /c c
,
f.

Slulaspirationens qualitet beror af slntljudefs qualitet, i
synnerhet då ett konsonantljud slutar ordet; ty efter tenues

Sr aspiräiionen slarkare än efter viedice och liqtädce, emedan
de förras artikulation mera anstränger organerna och derjemte
slarkare afbryter luftens utslröromande än de sednares. Aspi-
ralionens qualitet är likväl icke enahanda efter alla medice och

Uquidae, utan slarkare och svagare efter Ijudens olika arliku-
latiou. Sålunda är den svagare t. ex. efter n än efter »i, o.

s. v. Tili sin natur är slutaspirationen mycket föränderlig i
så matto, alt den efter konsonanter kan öfvergä tili vokalljudeu
i och e samt efter vokaler tvertom tili konsonantljuden: h, k,

s, f, n. De flesta ord, som numera. slutas på i och e, hafva
erhållit dessa vokalljud af slutaspirationen, t. ex. kiwi, nimi,
suwi, tuli, hvilka ursprungligen ljudit; kiw*, tiun, smv c

, tuf,
sederraera genom aspirationens öfvergång tili hegreppsform ki-

wc, nime, suwe, tule, och slutligen kiwi etc. Efter slutvoka-
len bar aspiralionen hårdnat tili s och f uti de ord, som i skrift
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betecknas med dessa slutkonsouanter, t ex. ahdeh, eineh, (=r

niidet, einet), hidas, hnoneh, kadeh, kirwes, latneh ( lainetj

mies, puhdas, päreh, räpäleh, larwet( larwes I. tarxvis), lai-

was, tuores, ivaleh, i st. f. ahdec
, einec (hvaraf einehtiä')

hidd, huone, kade! 1 (hvaraf kadehtia), laine1 (kvaraf laineh-
tia), miec

, (genit. miehen), puhdd, ■päre' 1, räpäle , tarwc, tai-

wd, tuorec
, wale c (kvaraf walehdella). Orden; teriöe (hvaraf ter-

v)ehtiä) ivajd, wakd, voapd (hvaraf wapahtaa), hafva ännu icke
förbytt aspirationen tili konsoliani, ckuru de i flcxionsfornierna er-

hålla långt vokalljud, likasotu de föregäeude. Uti anda ord har as-

pirationen vedan ursprungligen värit starkare, cmcdan den upp-
träder såsom duhhel aspiration i flexionsformerna, t. ex. jäuih,
kauluh, kijnnyh, sormuh, tili hvilka ord genit. ljuder; jäniksen,

kauluksen, kynnyksen, sormuksen, ooh denna aspiration förmil-
dras åter, såsnart en konsonant följer i flexiousformen, t. ex. jä-

nistä, kaulusta, kynnystä , sormusta.

Mailer säger om uppkoiusten af p, k , t: ”Die dem b,
g, d enlsprecheuden Laute p, k, t, sind nur Modiiikafionen der
erstern und entstehen durch Yerbindung einer Aspiration mit
h, g, d, heim Oeffuen des Mundes; aus B vvird durch Aspira-
tion P, aus D vvird durch Aspiration T, aus G vvird durch
Aspiration i?” (1. c. p. 335). Lägger man härtill ännu det,
alt artikulationsorganerua hos barnet i hörjau aro svaga ocb

erfordra en längre tids öfning, innau de vinna nödig stadga
och säkerhet, sä att barnet tidigare lär sig alt artikulera li-
quidce och media än tenues, lyckc-s svaret på den af oss för-
ut uppkastade frågan: huruvida antingen p, k, t, eller h, g, d,
aro mera sjelfständiga och primitiva ljud (se ofvan p. 14), Ul-

lalla tili de sislnäumdas fördel. Men haremot tala följande
facta:

I. Att alla konsonantljud llföljas af en aspiration, hvil-
ken är hörbar, säframt det efterföljande vokalljudet ej öfver
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väldigar densamma. Icke blott h, g, d, utau äfven p, k, t, baf-
va sin aspiration. Yore nu Miillers förMaring riklig, hvilket
vi för vår enskilta del icke heller funnit bestyrkas genom ar-

likulationsrön, sä borde af pc uppkomma en ytterligare modi-
fikation ännu starkare äu den förra, hvilket ej är fallet, eme-
dan aspirationen lika olla verkar tili lindring som tili skärpniug
af Ijudet, f. ex. phzzzf.

3. Om tenues p, k, l, vore modifikalioner af h, g, d
,

uppkomna endast genom 'förening med aspirationen, borde väl
barnet, då det kan artikulera bc

, gc
, «f, ocksä genast kunna

artikulcra p, k ,
t, hvilket icke heller inträffar. (Jfr. Valentin

§ 970).
3. Hvarken vokal- eller konsonantljudeus qualitet är ab-

solut, utan endast relativ, hvarföre ock ljudeu artikuleras med
olika qualitet icke allenast af olika lolkslag utan äfven af en-
skilta individuer, efter orgauernas olika beskalfenhet, hvilket
vi redan vid artikulationen anmärkt om s-ljudet. Derföre Iju-
da p, k, t, i barneus mun först blötare ooh sedermera skarpa-
re, utan att deras ljud derföre är aequivalent med h, g, d. I
ryska språket bafva alla konsouanter tili och med liquida; ett
dubbelt ljud, ett starkare och ett svagare, elter det derpå föl-
jande konsonantljudcts beskalfenhet, och hvaraf ljudteckneu a
och b hafva sin uppkomst. Detsamma äger rum i finskan, e-
huru i mindrc grad, t. ex. tulppa, tulla, tuli.

4. Likasom vokalljudet uppslukar aspirationen i slutet af
ord, och gör det föregående konsouautljudet svagare, t. ex. i
tyskan, hvari tnedice i slutet, efter högtyskan, uttalas hårdt,
såsom: herab, Fang, Mund, men med efterföljande vokal vekt,
såsom: Fange, Munde, borde medice icke heller i början af
ord kunna uttalas hårdt, såsom: Putter, tas, kross, i st. f. But-
ler, das, gross, sä framt det endast vore aspirationen, som för-
vandlar media: tili tenues. Tvertom är det ljudorgauerua, som
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oberoende af aspiralionen, artikulera ljudeu starkare och sva-
gare.

5. I liuska språket förekoramer ej Z>-ljudet, och g, d först
i början af andra eller någon annan af de följande stafvelser-
na, och af dessa undergär d många variationer i uttalet, såsom:
h, j, l, n, r, tv, eller ock lemnas det helt och hållet bort.

Af alli detta ledes man tili det resullat, att p, k, t, i fiu-
ska språket aro sjelfständiga ljud, men b, g, och d endast öf-
vergångsljud, hvilka ännu icke hunnit vinna sjelfständighet för
sig i detta språk.

Ljudet af f, som liuska språket icke heller tillegnat sig,
är enligt artikulationen ingenting annat än tv med efterföljan-
de aspiration. Det kan vai artikuleras på Hera sait, men af
alla är det nyssnämnda det lättaste och naturligaste, hvarföre
ock liuskan lätit utl ord, som hlifvlt länade ur fremmande språk,
f öfvergå tili vf, eller efter det vanliga beteckningssättet wh,
t. ex. Karfimanz, kauftana, ~ kavahtanet

,
hvaraf kauhtana, öf-

verrock; loft bar öfvergått tili — hmhti, hvaraf luhti.
Härvid hör anmärkas, att tv, och icke p, efter artikulationen
är gruudljud tili f, och aspiralionen endast ett appendix der-
lill. Odi derföre nägol fremmande ord slutar den ena slaf-
velsen med f och börjar den andra likaledes med f, såsom:
kaf-fe, gaf-fel, skyf-fel, tof-fel, hihehåller liuskan w-ljudet i bör-
jan af andra stafvelsen, såsom det vigtigare ställef, och låter
aspiralionen höras pä det mindre vigtiga och tillika lättare stäl-
let i slutet af den föregäende slafvelsen, och prononcerar nämn-

da ord: kah-tve, kah-weli, kih-weli, toh-weli. Förhållandet
hlir detsamma, dä ett enkeli f står emellan tvenne vokaler,
t. ex. elefant, uttalas elehwantti. Af w-ljudets i artikulationen
grundade frändskap med b, som ofvanföre är visad, förklaras
äfven fräudskapeu emellan b och f, som förekommer i många
andra språk, Och deraf, att fej är nägot sjclfsthndigt ljud,
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hlir det begripligt, hvarföre f i uitalet bos många folkslag va-

rierar på flera sätt. I svenskan uttalas det enkla f såsora w,

t. ex. hof, lof, Itnif, och i Ryskau ullales w-ljndet (li) fram-
för vokaler säsom iv, men i slutet af stafvclsen säsom jf, t. ex.

eoda (las wada), vatien, poee (las roff), dike, graf.
Aspirationen efter grundljudet t (t c

) bar i finska språkct
framkallat flera Ijudvexlingar. På ena sidan hårdnar aspira-
tionen i organerna tili s, Lvaraf ts uppkommit, och på andra
sidan höres aspirationen framför sjelfva grundljudet, hvaraf ht
bar sitt ursprung. Begge dessa ljud ts och hl modilieras å-

ter af andra organer såluoda, att i st. f. Dem höras ss och tt.

Dessa sistnämnde modifikationer äro senare uppkomna varia-

tioner af de fdrra, hvilket synes redan deraf, att i den ena
(Ss) aspirationen ästadkommit förmildring och i den andra (tt)

tvertom förslärkning af grundljudet. Sädana ljudvexiingar före-
komma ännu i folkspråket på olika landsorter inom Finland,
och hara sälunda i folkets ljudorganer ännu viltne om folk-
stammarnes olikhet inom laudet.

Att aspirationen i fordna tider blifvit mera brukad i fin-
ska språket än hvad som för närvarande är fallet, beslyrka de
äldsta tryckla skritter. Ur dessa ser man, att författarne ur

folkspråket väl uppfattat aspirationen, men icke mäktat ölver-
allt konsequent beteckna densamma i skrift; det oaktadt finner
man ur dessa skrifter, att aspirationen i äldre tider värit af li-
ka många slag, som vi nu ur artikulalionsorganerna utredt.
Vi vilje derföre, tili beslyrkande af vårt pästående om aspira-
tionens tillvaro i det äldre språkct, anföra ur den äldsta shrift, som
för oss värit tillgänglig, neml. Mick. Agricolaa finska öfver-
sättning af Nya Testamentet med titel: Se Wsi Testamenti,

1548, några strödda ställen, hvilka tillika lemua något ljus om
vokalljuden.

Matth, VI luku (v. 9—14) Ise meiden ioca olet Taiuais.
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Pyhetty olcon sinun ni mfs. Lehestulkon sinun waldakundas.
Olcon sinun tactos nin maasa, quin on Taiuais. Anna meille
tenepeiuenä meiden iocapeiuenen leipem. Ja anna meille syn-
nime andexi ninquin me annama meiden welgholislen. Ja ele
johdata melte kiusauxen. Multa päsle meite pahasta. Sille
ette sinun omhi waldakunda, ia woijma, ia cunnia ijancaikisu-
dhes. Amen. Sentedhen ios te andexiannat luhimistcn heiden
rieoxens nin mös teiden taiuallinen Isen anda teiden andexi
Cv. 16) Sille mwHanat heiden cassuonsa, senpäle, että he nä-
ghyisit Inbimisilde pastouaiset —(V. 18)—ettei se nächteue olis
Inhimisilde ettäs pastoi, Mutta sinun Iselles, ioca on salaudhes
(v. 19) Elket riekautta maan päle coghotko, cussa rooste ia
coit raiskana! —(V. 20) Waan cogholcatia leilien—Cv. 31) Sille
cussa teiden rickaudhen on sielle on mös teiden sydhemen
(v. 33) quinga swret sijs ne pimeydhet ouat? —(y. 34) Ei
kengen woi cachta Herra paluela Cv. 35) Elket murehtiva
teidhen Hengen edeest, mile teiden pite sömen taicka ioomnn
Eikö Hengi enämbi ole, quin rooca? Cv- 36) —ia teiden
taiualinen Isen roocki heite. Ettekö te palio enämhi oli quin
7iö? Cv, 37) EH cuca on teiste ioca kenen swruns cansa voi-
pi lisäle henen pitnudhellens yhden kynären? (v. 28) Cat-
zocat Cuckaisita kedholla —Ei he töte teghe eike kehrä Cv.
30) Jos nyt Jumala watitze nein pellon rahan, ioca tenepenä
seiso, ia liaanien heitetän wghnijn Cv- 31) Elket sis swruli-
set oleo, sanodhen, mite me sööme? Taicka mite me ioom-
ma? C v* 34) Elkett sen tehden swreeo hoomenesta päiuest.

Luku VH Cv. 7) Etziket, ia te leudhette Cv. 13) nijn
mös te techkelte heille Cv. 13) Menget sisele sijte achtasl
portist Cv. 14) Ja se porti omhi ahdas Cv- 17) Mutta pa-
ha puu teke heiudh hedhelmet Cv. 19) Joeahinen puu, quin
ei teghe hyue hedhelmet Cv- 35) Ja sadhe langeis, ia wir-
dhat tulit —ia syseijsit sen hoonen päle—Cv. 36)—ia ei teghe
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niite, se tehden tyhmen miehen werdhaxi —(v. 38) Ja se ta-

pactui, cosca Jesus lopetti nemot puhet
Luku Vili (v. 1) Coska hen nyt alas astui worelda

(v. 3) Mine tahdon ole puhdhas. Ja cocla hen puhdhistuij
(y. 9) Teghe tämä ia hen teke (v. 10) En tosin mine ole
leynnyt —(V- 14)—ia näki kenen anoppins wootes sairastauan
wilutandhis fy. 16) Mutta coska echto tuli toijt hekenelle
(V. 33} —ia annane coolluet hnudhnta heiden coolluitans (v.
33) Ja quin hen oli hacten astunut fv. 34) nin että aldu löij
ylitzc kahden — (v. 39} Ja catzo, he hwdhit — (v. 31) nin
salli meiden menne tuon sica lauman siselle (v. 33) Ja catzo,
coco sica lauma sööxihin mereen (y. 33} Ja quinga nijnen
pirulda riugttudhen oli tapaclunut.

Luku IX (v 15) Taltauatco ylghen poiat murechtija
(v. 16) Ei hengen paicka wanha werca tvdh en werghan til-
ghalla (v. 17) El kengen mös pane torecta wijna wanhoin
leilein, mwtoin leilit pacachtauat.
Änm. Emedan dipbtongljuden i den anförda öfyersäftningen blifvit

betecknade än med koria an med länga yokaler, säsom: töte, mös,
sömen, rohon, ooh rooste, hoomen etc., kunde man anse delta
beyisa lika mycket emot som för den ofyanföre framslällda för-
klaringen om diphtongljudens uppkomst (jfr. p. 24}. Men besin-
nar man häryid, alt öfyersättaren yisserligen uppfattat yokal-

Ijudens olikartade natur, men betecknat hvarken diphtongerna, el-
let de öfriga yokalljuden konsequent i skrift, tyckes denna in-
yändning förfalla.
En intrcssant femförelse härmed erbjuder en utom Finlands

gränser ooh senare gjord öfversättning af MatthceiEvangclium,
med titel: Leppäni; Mims IHioHdw-PyoxmbiHaHS CenmoU låean-
teMi Mameibucma, Kapbiuam, Kie.iii.i.ui. Iliiixepn 1820. Ut-
ur denna skrift intaga vi här alla ofvan anförda ställen, med
bihehällande af textens bokstäfver, utom r med cedille under,
hvilket i den ryska texfen blifvit nyttjadt i st. f. det jänska
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ljudet g oeb hvllket bar b etecknas med r, lill skillnad af det
vanliga r, som svarar emot det liuska 7t, bvilket här bibebålles.

Maine. Kyyeems nin (v. 9—14) TyaxTO Miaax., kjm-
6aa* o.ieiTi xaaßahaaiaia, aaa btOßßTxiaqoßT, iihmh iohbhi.;

Aaa uibbbt. Kyaaarabymi.: aaa out. mafiat Baj.ia

Kyaat Taiißabamma, h »lyaa.ia. heareat dh4*hkch) .itiäöia
anna M*iua aaao: H atk m*hah Iliaat Bcaaaxt, ayaat ii

mioö axxa.iiiMMa »liaat BC.iraaieKoii.ia; H aia niva-

Ta BaÖßaxt: a alamiua »itß4a aahaaixa. aumat out. Kyaaa-
rabymt, n Bfira a Kaßaebymt iaat-araxt asiana. Kyiiat
axTflafeTTA nHebMHaii.iaa biaat Biaprortniext, axxaßt h

xtii.ia xiaai) xaaßahaajaat Tyaxxo (v. 16) bioö siym-
meaaexaxt osiie aaröaöa, aaa xofisext aaxxaacb litillä
nrohuxxasiauiaia (v. 18) Aaa xoiiaext aM aaxxaticb maa-
sia niobaxxajianiuia, a saaat ntHxomaia aumat Tyaxxo
(v. 19) 9-ibria aiiaaixaKKia aqcut-xaxt a.iyo Mya.ua, mbc-

ca M340 n plexxa mioößt — (v. 20) A miamxaKKia uneax.—
xaxt (v. 21) Macca oat liaat aao, mie.ia aiest a xi-
aai> bcara (v. 23) ate MB4a aaaMMajb4a nasiie
(v. 24) Ha Ktat au soti aaxxa U3aa4ia Kyyac.ua (v.
25) a.mria hyo.iyujxa.iieqcKKya xiaat bcnroat-xaxt, MB4a
uuoßßa, a 81114 a K)BBa: 9ii ro heara aiyypesiöa oae iuioö-
Macxa ? (v. 26) a xlaat xaiißaba.una* Tyaxxo mtoöx-
xaßt btiß4a: 9xxa ro xioö oae aiiia napeMiviaxt b*ii4a?
(v. 27) H Kisat x-bMcxa byo.iofia byojosaaa oa.icaaaa Boiixt
osia.ua KaiKßo.ua rohea-b ayaKuiaat .ißaaxa? (v, 28)
KaaaOKKya 8b.i40-KyKKie aä bioö jyaaxa, ali xo KBapaxa
(v. 30) H Kyaax. nt.uo-hisaaacTa, Kyjiöaa* hiotb Baboxxaßt,
a hyoMeaa Kimryaxt aaayoqoßt, lOsia.ia aiti ab Bjaxaq-
hobt. (v. 31) Hiiiat a.mria byo.ieaiuia aaiicKya; BiH4.a py-
öiesisia imoösiaxt, »iß4a roosiaxt? (v. 34)
jyana.iieaeKKya hyoMcac.unaeat narißaat-Xaxx>.

7
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■>

liieiimmetun nin (v. 7) — BHHKKia, h aößßaxxa (v. 12)
niiiHT. n xtoö ayaAßKKya bßiiaa (v. 13) Manria axxahaxx.

OBtxx (v. 14) A ahanix. Obh — (v. 17) a naha nyy na-
baxx. 9Öaehexx> KaiKßaxxasx. (v. 19) loro-nyyax., ityw-

Öaaß oii KaatßaXa brofiie aHnebie (v. 25) H .ibkch b liima,
h xy.l4l.lxx, ioßbxx. h OIHXT. hyoeeheate Bainxaßßyxxbixb —

(v. 26) h 9H hißhx. 3aa, JobeHx.-myo3eKmn naHyoxoßX. ba-
wxxaMaux, MieheHX.-Kepa (v, 28) H KyilHX. aonmi Incycx.
eaMa uarnHaxt.

Kateimaum nin (v. 1)KyMax. biaax. .lartcn ropa.ixa (v.
3) _ xabonx,, o.ie nybaaix. n mn4a Kepaya nyharaxy biaax.
(v. 9) .iy a n xbmh, a .iya4Hßx, (v. 10) aax, .iöb-

Äaax. ( v. 14) Hara haHeax, aaorinie xaßßemma, a
rtyiitix. xy.ie.ua baiua no.ixbi (v. 16) ILxja-nyo.iex-b,

xyo4bixX, baaeHX>-iyo (v. 22) a axa Kyo.uy3a.ua
KaxbKie oaaxx, Kyo.iiexx. (v. 23) H Kyäiix, biaax. Maaa

BeaehiiHte —O- 34) — ammeHx. Beaexxa Bee.ua Kaxxeaa —(v.
29) H Ka paaahexxbixx., nariceaima (v. 31) nanmie m*B-
.ih Maana inaroiein, Kapbaxx. (v. 32) a ma4a Kep4ya
Kaara Kapta ayoxxyaanxx. Mepn-paa4ya-Mioöxx. Mepexx.

(v. 33) Kaiiitn maaoxxbixx., n .leMÖo.iaaiixx.-aalia.

lönbKtujiius nin (v. 15) Boiäaxx, ro KaaatOßexx. HXbßie,
nyan biaax.-Kepa onx. ray.iabaae? (v. 16) Ha k-bhx, aii omög-

jie Baabaax. (iyaxxbiein.-nia.l.l a H.iMaxxosiaxxoMya Haaitya
(v. 17) 9ii ro naaaa yyßacxa siuaya Baaboöxx. KyKKapo- 1
.loiixx,; a ityäax. aiiiax., peöiexaxx, uyftKapoxx..

Änm. 1. Om demia öfversällning leranar Otawa, C. A. GottlUndilta.
Il Osa. Tukbulraissa 1832, p. 229 ff, närmare upplysningar, och
ali! hvad yi framdeles anföra om den rysk-karelska dialekteu
gruiidar sig pä denna inlressanta öfversättning.

Anm. 2. Uli ryska spräkel betecknas slutaspiratiorien med k och a.

Dessa tecken, hvilkas betydelse är alt göra ullalct af den före-
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gäende konsonanten, (ien mä vara tennis, eller media, ellei- ock

liquida, starkare ellet svagare, likväl itke sä, som skulle tenuos

med efterföljande h utlalas säsom media;, eller tvertom media: med
efterföljande » säsom tenues, nyltjades i äldre tider äfven midi
i ordet efter konsonanter, säsom: iio.n>ni>iii, jiTmoro, miKtro.

Sedermera bar t. helt och hället försvunnit, men t bibehällit
sig tili vära dagar in i ordet efter vissa konsonanter, t. ex.

cnabubiii, ropbKO, Tiopbma, noabaa, Ma.ioiibKiii. Efter slulkonso-
nanten följer deremot alltid i> pller b, med det enda‘ undantag,
att efter r, k, x, numera alltid skrifves t>, alldrig b.

Af begge dessa prof synes tydligen, att aspiralionen före-

kummer i hvardera dialektcn, men derjemtc, att vokalljuden
Idifvit i det vestfinska bibelsprnkct betydligt vekare ocli sva-

gare än i den karelska dialeklen, livilkcn tili och med för frem-
mande öron in i Uyssland bibehällit sin Ijudstyrka ända tili
vara tider.

Det är af stor vigt för språket att undvika ali inbland-
ning af fremmande ljud och i synnerhet sådana, hvilka cnligt
artikulationeu cj kuuna förklaras för sjelfständiga, om språket
skall kuuna bibebålla sin naturliga renhct och Ijudstyrka. Li-
ka angeläget är det på and ra sidan, att icke låta uågot ljud
gä förloradt, hvilket bevisligen ännu kan förklaras för språ-
kets egendomliga tillhörighct. En sadan anse vi slutaspiratio-
nen vara, och som hvarken dess uppkomst eller bruk bärinlill
blifvit n iirin are ulredde, tage vi oss friheten att uppmana sak-
kunnige män, hvilka hafva säkert öra för de finska ljuden, alt

ulreda tili hvilka ljud slutaspiraitonen efter olika dialekter
på landsorteruc öfvergålt.

VIII. Ljudens lorcuing- tili uni

Vi komraa nu tili ljudens förening i orden. Hela den
förcgäende undersökuingen bar behandlat ljuden, säsom grund-
elemenler i phonetiskt bänseende, och det är de enkla ljudens
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physiologi vi sökt ulreda. De toma ocli betydelselösa Ijuden
erhåtla innchåll och bctydelse, sä snarl de träda i förening med
hvarandra, för att uttrycka känslor och begrepp. Mon som
hela den närvarande afhandliugen afser Ijuden, såsom språkcts
phonetiska materia!, vilja vi fortsälla vår undersökuing om ljudcns
bildning, under de momenter, der af deras förening uppkomma
hela ord. Ordef, bctraktadt såsom Ijudform, är en mclodisk
förening af Hera enkla ljud, Om de cnkla Ijuden blifva allt-
för många, cller om de tili sin natur aro så olikartade, alt de
icke med lätlhet kunna förenas med hvarandra, dela organerua
dem i vissa grnpper, för alt derigenom underlälta deras arti-
kulalion. Dessa grnpper bilda stafvclser i ordet, och efter an-

talet af stafvelserna äro orden anlingcn en- cller två- eller
ock flerstafviga.

I. En stnfvig a o r d.
Finska språkcts enstnfviga ord inskränka sig tili följande;
aj Partiklar: ah! ai! Eh! haa! hah! has! heh! hei! höh!

hoi! Los! hui! byb! hyi! häh! jah! ka! kah! kas! nah! no!
noh! oi! seh! ui! vvoi! äh!

h) Andra ord: en, et, ei, he ~ hyö, byy, hän hään,
häät, ja, jo, jää, ken, koi, kuin, kuu, kyy, lal, luo, luu, maa,
me ~ mie mä, myö =r met, mi, mies, muu, mäys, ne net, niin,
nuo nuot, näin, pii, pois, puu, pyy, pää, ruis, se, sie sä, siis,
suin, suo, suu, syy, sää, taa ~ tää tämä, taas, tai, te työ,
tie, tuo, työ, täi, ivaan, ivai, vvoi, ivuo, wyö, yö.

Af partiklarne hildar större delcn en sluten slafvelse med
aspiralion tili slulljud och af de öfriga orden hafva jemväl de,
bvilka numcra slutas på ett långt vokalljud, ursprungligen bafl
aspiralion tili slutljud, såsom: kuc

, luc
, pic, puc

, pyc
, su1

, syc
,

hvilkct skönjes deraf, alt' aspirationen gör sig nti Illat, kasus
slarkarc börbar än den ursprungliga slulaspiralionen är, ana-
logi med andra ord, hvilka i samma kasus likaledes skärpa
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konsonantljudct fr amför tlexionsändelscn, såsom: Luuhun, luu-
hun dc., analogi med tuppaan, lalloon, wettccn, o. s. v.

2. Två- och flerslafviga ord.
Heilan vid ljudens cuhlaste förening göra sig läti artiku-

lalion och välljud gällande. Dessa aro äfven villkoren lör dc
öfriga ljudföreningarne, och iakltagandet af dessa villkor ford-
rar hörseln ioke allcnast vid hvarje stafvelse för sig ulan äf-
ven vid ljudens öfvergong från den ena stafvelscn tili den au-

dra, på det ordets hela ljudförråd mn Liidä en melodisk sam-

klang. Konsonanlcrua erfordra artikulation och vokalerna ä-

ro ordens rösthärare. Men likasom vokalljuden under sitt
första bilduingsmomcut i slrupen sakna den oiclodiska klang,
hvilkcn de sedermera genom modifikation af munneus resonans-

väggar crhälla, på samma säti sakuar ordet i sitt första bild-
ningsmoment den melodiska klang, som det sedermera under
dess vidare utveckling erhåller. Ordels första hildningsmomeut
är föreningen af de grundljud, bvilka göra sig hörhara i för-
sta stafvelsen. Ty om man uhstrahcrar uli hvilket språk som

helisi allt hvad som genom flexion och sammansättning sedna-
re tillkommit, finner man i första stafvelscn grundelementcrna
tili Ijudformens hela utbildning. Dcnna stafvelse har man uli
de språk, bvilka vid ordens böjning, bildning och sammansält-

ning tillåta flere variationer, hvarigenom den ursprungligen lör-
sta stafvelsen kömmit alt flytlas in i ordet, börjal kalla j otstaf-
velse, tili skillnad af de öfriga stafvelserna, Uti iinska språ-

kel är den försla stafvelsen tillika rotslafvclse.
A. Första stafvelsen ,

(Rotslafvelse )

Ebuni undersukuingen af språkets phoncliska silla icke
har att befatta sig med hegreppen, är det för den genefiska
undersökningcn af IJudbildningen upplysande alt fästa uppmärk-
samhet vid de momcnler af hela språkbildningcn, der språkets
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audliga ocb phonetiska element, d. v. s. begreppens utveckling
o;li ljudens bildning, gå hvarandra tili mötes ocb ömscsides
fö rklara hvarandra. Tili e(t sadant moment räkna vi Ijudbe-
(jreppels iklädande i hörbara ljudformer (voees), bvilka Ijud-
fonner vanligen kallas onomatopoelicn, Härvid förfjenar alt
anmärkas den egenbet nti luiska språket, alt alla utlryck för
1judbegreppet allraförst upplagits i det verbala begreppet, så
alt ieke nagot enda onomatopojetiskt ord sasom begreppsform
pi imi li v t förekommer bland noitunet *

9 bvarcmot I judbegreppet
utbildat sig i verhot tili den mångfald, att tredje dclen af al-
la primiliva verbcr utgöras af verba sonivia.
Anm. Genom undersökningen af de verbala begreppens uppkomst

ocb utveckling., hvilken ledt oss tili en närmare granskning af
språkcts phonetiska sida, hvaraf närvarande afhandling är ett va-
sullat, hafva vi fält reda joi, att begrcppet af ljud fsonus, stre-
pitusj bäde tidigast qch ogendqmligast utvecklat sig i finska sprä-
ket, hvarföro vi icke beller kunnat undgä alt upptaga Ijudbe-
greppct sasorn ett särskildt begrepp af verbet, kaliande alla sä-
dana vciber, som kumia fdras under detta begrepp; verba sotu-
tta, Det ai väl sannt, att alla nuvarande verba sonivia ej upp-
kommit i språkbildningens allraäldsla lider, såvida sädana ord
ännu dagligon kunpa daoas; men i alla fall kunna de betraklas
säsoni ljudens stereolyper ocb derföre tjena tili leduing ocb upp-
lysning vid audersökningen bäde om ljudens bildning ocb be-
greppens utvockling.

Latoni oss derföre först betrakla ljudens förening i första
stal voisen af verba sonivia, om bvilka bilagde tabell lemnar
en öfversigf.
Anm. 1. litoin de pä tabcllen upplagne finnas ännu följande Ijudut-

tryck af djurläten ocb menniskorösten, som börjas med ett vokal-
Ijud: anirau-a, in-ajaa, it-istä, ul-woa, ur-ajaa. äl-äjää, är-äjää,
är-jyä, sarat kansloljud; äb-istä, äh-kää, äyh-kää, öh-kää.

Anm. 2. Tili besparande af utrymme lonina vi bäde här ooh i del
följande de linska orden utau öfversältning, såvida afbandlingen
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Hin-kua Hyp-piä
bön-kiä höp-äjää

Jon-kua Jup-ista

i Häs-yä Hut-jua Haw-ista
buis-kaa hyt-äjää
liuis-kia liuu-taa
buis-kua

i
ä

Jys-k;iä Jut-ista

liiut-njaa
kit-ajaa

Hoh-ista
hyh-kyä
häyb-eltää

Hyk-ertää
hauk-kua

Hel-äjää
hol-isla
bul-ista
bäl-äjää
liol-mia
hil-jua

Uuni-ajaa
hym-äjää

Hor-ajaa
bur-ajaa
hyr-äjää
bär-istä
hör-istä
hir-nua

bolk-kua
hylk-fcyä
hölk-kyä
höls-kää

hir-sua
hyr-miä
byr-riä
härs-kyä
hörk-kyä

Jyb-mää Jylistä
jylk-kyä

Jum-ista
jym-äjää
jäm-äjää

Jar-ajaa
jor-ista
jur-ista
jyr-äjää
jär-äjää
jyr-siä
jar-sia

Kali-ajaa
kib-ajaa
koh-ajaa
kub-ajaa
käh-äjää
köh-äjää

Kuk-kua
kuk-ertaa

Kal-ajaa
kil-ajaa
kol-ajaa
kal-jua
kil-jua
kol-hoa

Kim-ajaa
kum-ajaa

Kap-ajaa
kop-ajaa
kup-ista
kaps-aa
kups-aa

llar-ista
kir-istä
bor-ajaa
bur-ajaa
kur-uia

Räh-äjää
röh-islä
roh-kää

Lau-laa Lop-ertaa

Möl-äjaä
myl-wiä

IVul-ajaa Naps-aa
nap-ista

Pul-ajaa Pam-ajaa
pom-ista

i

Räm-äjää Iton-kua Kap-ajaa
rön-kyä rip-ajaa

rop-ista
rup-ajaa
rups-aa

Rus-kaa
rois-kaa
raus-kaa
rous-kaa
räys-kää

Rat-ajaa
rit-ajaa
rut-a jaa
rät-äjää

Liub-kaa Lak-kia
lok-kia

Lot-ajaa Livv-ertää
lut-ajaa
lat-kia

Lir-ajaa Kuskaa
lor-ajaa lois kaa
lark-bia läis-kää

Mök-äjää
myy-kiä
mää-kiä
möyk-kää

Mor-ista Mais-kia Mut-ista
mur-ista mat-kia
mör-äjää
mör-niä

]\ab-ajaa
nyh-istä
uih-kua

IVau-kua I\ar-ajaa Nuus-kia Nat-ista
nur-ajaa naus-kaa
när-istä nuis-kia
nur-kua

Pub-ua Pauk-kaa
pauk-kua

Pir-islä
por-ajaa
pur-ajaa
pyr-äjää
pär-äjää
par-kua
pars-kua
pirs-kua
purs-kua
pärs-kyä

Pos-ajaa Pot-ista

Ryk-iä
raa-kua
rää-kyä

Sib-ajaa
soh-ajaa
sub-ajaa
säh-äjää

Tih-ajaa
tob-ista
tub-ajaa

Sol-ista Sup-ista
säl-istä

Tep-piii Tir-ajaa
lur-isla
tär-äjää
lirs-k ua
(yrs-kää

Siw-ertää

Tius-kaa Tit-istä
tius-kua (ut-ajaa

Sir-ajaa
sor-ajaa
sur-ajaa
sär-istä
sor-kua

Wib-istä
wih-eltää
niub-ua
iviuh-kaa

Wik-istä
waa-kua

Wil-ajaa
wll-jua

Win-istä
win-kua
won-kua
wong-cltaa

Wap-ista Wär-islä IVis-ertUii Wit-istä
wiis-kua
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ej afser nybegynnare, litan sakkunnige, för hvilka öfversättnin-

gen vore öfverflödig. I dess sialle vilje vi anföra mcra exenipel,

för att sätta läsaren i tillfälle alt nogare pröfva saken.

Af ofvanstäende taiteli synes, alt första stafvclsen i verho,

sonivia vanligasl utgörcs ai tvenue kousonantljud, af hvilka
«let ena börjar ooh det amlra slutar slafvelscn. Att organcr-
na sälunda användt konsonantljuden, bar sin nainliiga förkla-
ring deri, att konsonantljuden <

: iro mora egnadc iin vok aleni a

att återgifva sådana läten, som liflösa naturkroppar ästadkom-
-111 a. Bled vokalljudet i början af stafvelsen efterbärmas endast
sådana ljud, som frambringas af rösfen, ehuru konsoliani! jndet
också kan börja dessa ljud. Det allmälma begreppet af ljud
(sonus) är sälunda fästadt vid konsonanferna, bvaremot voka-
lerna åtskilja ljudbegrcppets difierenser derigcuom, alt olika
vokalljud emellan samma konsonanter i början ocb slulel af
slafvelscn hänföra begreppet tili cnskilta föremäl, t. ex. kär-
mec sibajaa, ormen bväser, vvesi sobajaa, vattnet sotdar, metsä
subajaa, skogen susar, kansa siihäjää, folket larmar. Likaså
bafva pirajaa, porajaa, purajaa, pyräjää, päräjää, ocb parskua,
pirskua, porskua, pärskyä, alla sinä skilda nyanccringar i be-
tydclscn.
Anni. Emedan det allmänna begfeppet af ljud äf fästadt vid första

slafvelsens konsonanfljiid, kuuna i de följande slafvelserna egent-
ligen icke följa sådana konsonautljud, soin skulle stö.ra ljudel af
det med första stafvelsen utlryckla begreppet. Af verka sonivia

hafva likväl mänga redan öfvergått tili annan ändelse, t. ex. si-
histä, sohista, säkistä, porista, purista, i st. f. sibajaa, sobajaa.
sähäjää, porajaa, purajaa.

Uegynnelsekonsonanten är i första stafvelsen mest h ocb
roinst in, X, t, ooh alldeles icke d, (j. Slutkonsonanten är icke
beller någonsin d, ulan olika sälunda, att

cfler b’ i början, följcr i slutct b k I m n p r s t lv

j’ b Imnpr s t vv
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efter k' i koijan, följer i slutct kk 1 m pr t

—l' - "- li k prs t \v

—m' —* ' kl r t
-~ n* -** kkl prst
—p' kklm prst

r' _»- **- **. h k mnp st

—s' hl pr w
—f— *""- -** kk prst
- w' •** kkl nprst

Första stafvclsens sluiljud består vanligast af en konso-
nant, så att första slafvelsen i de tiestä verho, sonivia är sili-
ten. Endast följande konsonanlföreniugar förckonima i slutel :

tie, ts: kolk-kyä, jylk-kyä, köls-kää
ng: Wong-eltaa
Ps: kaps-aa, naps-aa

>7c, rs: lark-kia, pärs-kya.
Om voltalljuden npplyser föregäende takelli
1. AU e förekommer i första stafvelsen endast af tvenne

ord samt att exempel saknas på a efter s ocb l, på i efter m,
på o efter n, på u efter tn ock på ö efter n, p, s, f, tn, kvar-
emot ä följer efter alla koiisonauter.

3. Vokalljudet är i första slafvelsen merendels kort. Del-
ta är ganska nalurligt, såvida efterkärmningen af nalurföremå-
lens lätcn tydllgare sker mcd konsonant- un nied vokalljuden.
Ty emellan ljud sådana soin k’ 1, p’ r, r’ p, s’ k, s’ r, V r kör
Vokalljudet vara så kort som möjligt, såframt det med dem
efterkärmade ljudet skall klifva tydligt skiljkart ock igenkän-
neligt.

Anni. Nägra diphlonger torekomma ej i verba sonivia

I alla öfriga primiliva kåde verker ock nomiuer kegynner
vokalljudet, enligl D:r Jtenwalls nppgift, endast en tionde del,
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och konsonantljudet deremot nlo tionde delar första stafvclsen

af språkcts hela ordförräd.
Volsalljudet, soin begynner första stafvclsen bar ursprung-

ligcn värit kori, hvarföre icke lieller andra rena vokalljud dcri
förekomma låucjn iin; aa, tiu, ää, t. ex. aamu, uusi, ääri. Med

diphtongljudet börjas ej nägot annat ord än yö. Med i tili
efterljud förekomma följande: ai, ei, oi, ui, äi, och med n 1.
y tili efterljud följande: au, Cu, on, Ay, äy. Det cfterföljande
konsonautljudet kan vara hvilket som helisi, oia man undanla-
ger p efter i, och tv efter y samt k, m, p, s, t, tv efter ö,

hvarpä i spräket ej tinnas exempel.
Då ett konsonanlljud begytiner första stafvelsen, kan det

efterföljandc vokalljudct vara antiiigen kort eller lanqt. Af
korta vokalljud saknas i språket exempel ehdast på je, ji, wu,

och wij uti första stafvelsen. De långa vokalljuden, dipblon-
gerna ocl> vokalforeningarne äro följaude:

efter hh,

I aa ai au
j I ei cu

mf '*
.

iu ie
n\ °. 1
P 1 uU U *

Å yy yo
1 ää ai ay

t öy
w '

Anni. Exempel saknas på ord, hvilkas första slafvelse vore: heu,
jäi, jei, jeu, jii, jie, jui, jyi, jy‘6, joy, miu, söy. Yokalförenin-
gen yi förekommer endast i hyis!

Häraf syncs, alt vokalljuden: ee, 00, öö alldeles icke fö-
rekomma i första stafvclsen af nuvarande finska ord fjfr p.
24). En närmarc mulersökning af de öfriga ljuden visar, att

de långa vokalljuden aa, ää trppkommit senare på enahanda
8
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sait af koria vokallju 1, som diphtongcrna. Derigenom, alt de
koria vokalernas fa, ä) qualitet och quantilet Saramansmulto,

uppkom ett djtlpare «-ljud, ljudande nastan såsom na ocli ett

skarpare ä-ljud, liknande yä~iä. Dessa ljud un och iti före-
komraa ännu i den rysk-karelska och Östra sawolaxska dialekten,
t. ex. mila = maa, knafah “kaataa, ei suata zz, ei saata* luai zz

laai fimper- af laatia), leikkua Zz loikkaa (imper. af leikata), vvuale
zz waate, muuttua zz muuttaa, oltua z—: ottaa, tuatto zz taatto, zz

piä zz piiii, iänlzzääni. Len annan del af Savvolax hafva samma

ljud undergått den modifikation, att ua låter nastan såsom oa, och
iä såsom eä, livlika åtcr på andra landsortcr förvandlats tili aa

och iin. Nu äterstå ännu hm, yy, ii, Ljudlängden i första
stafvelsen bar x dessa ljud uppkommit dels genom sleärpning,

på samma sätt som tili a, ö, eller o, ö, e, dels genom aspi-
valionen. Genom skärpning har i-ljudet hlifvit långt, då en

konsonant föregår, t. ex. hiisi, kiini, liika, niini, piiri, riitvi,
siipi, tiivvi, wiisi, samt n-ljudet, då det börjar ordet, t. ex. uu-

hi, uillu, uusi, uupua. Genom aspirationens horllemnande haf-
va m, y hlifvit länga nti enstafviga ord med n, y , tili slutljud,
f. ex. kuu, kyy, luu, puu, pyy, suu, syy, hvilka uppkommit af
kuc

,
kyc

, luc
, puc

, pyc
, suc

, syc
. Ilvarken i ellei' y aro länga

såsom ordels hegynnolseljud. I första stafvelsen hafva allra.
först h, y, i, hlifvit länga, och dernäst n och ä, men de öf-
riga o, ö, e, hafva öfvergått tili diphlonget\

Första stafvelsens slutljud kan vara hvilket enkeli konso-
nantljud sora helisi, ulan afseende derpå, med hvilken konso-
nant stafvelsen begynner, såvida spräket ej saknar exempel på
andra ljud än p efter m (m’-p), oeh r efter r (r’-r) i första
stafvelsen. Endast w är minst hrukligt, då det ej slutar för-
sta stafvelsen i andra ord äh sädana, som hegynnas med h, l,
s. Men första stafvelsen slutas jemväl stundom med tvenne

konsonantljud, som äro :
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Ik, lp, Is, li, t. ex. palk-ka, pilk-ha, helk-kua, help-po, silp-
pu, böls-kää, wils-kua, malUtaa, wält-täå;

mp, t. ex. kirap-pu, rämp-pä, bomp-su;
ng, nk, ti s, nt, t. ex. kang-as, äug-ertää* pank-ko, (ank-ki, kans

ka, kons-ti, biut-sata, kaut-tura, kont-li, känl-li;
ps, 1. ex. kaps-aa, naps-aa;

vk, rp, rs, rt, t. ex. bork-ka, jyrk-kä, lark-ka, wirk-kaa, barp-pi,
kärp-pä, sirp-pi, hors-ma, Imrs-kas, burs-ti, kirs-
tu, kcrs-kata, lyrs-kiiii, burt-ta, kart-tua, tart-tua.

Anm. 1. Sävida dessa konsonantföreningar aro lätt förklarliga ur

artikulationen, behöfva vi ej yidare uppehälia oss vid dem.

Anni. 2. Konsonanlforeningarne förekomma endast i första stafvel-
sen och verka pä vokalljudet, att det blir kort .

Anun. 3. Inga konsonantföreningar förekomma i ordets början, sä-
vida icke nägot enda rent finskl ord börjas med tvenne konso-

nanter. Sä mycket mindre kan nägon af de följande stafvelser-
na börjas med tvpnne konsonanlljud.

Sedän vi nu granskat första slafvclsen såsom ljudföreniiig,
återstär ännu att keliakia dcnsamma såsom rotsinfvelsc d. v.
s. sasom ljudform för det dermed ultryckla grundbegrcppet.
I denna betydelse klir ljudniaterialet i rolstafyelsen simuloin
olikt det ljudmaicrial, soin föres tili första slafvclsen, emedan
rotslafvelsen, oberocnde af ljudens vanliga fördelning i sfafvel-
ser, iunefattar så många enkla språkljud, som tili grundbegrep-
pels uttryck erfordras. Genoin de språkljud, kvilka sedermera
iillkomma, för alt ultrycka begreppets modifikationer ocb rela-
iioncr, blifva rotstafvelsens slutljud modifierade, bvaraf någon
olikhet emellan ljudens förening, bctraktad såsom ordets första
slafvelse ocb rotslafvelsen, såsom grundbcgreppcls ljudform,
uppkommcr. Sålnnda delas I. ex. talossa, palossa, nti slafvelser i

vanlig ordning så bar: ia-!os sa, pa-ios-ss, men med afscende
å rotslafvelsen: tal-os-sa, pal-os-sa, Ilolslafvclscn btslär i dess
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ligaste fallet är, af trenne ocb niera säilän af fyra olika språk-
Ijud. Bolraktar man bärvid, såsom sig yedepliör, vokalförenin-
garno såsom ett ijud, förekomma i rotslafyelsen aldrlg fem
olika språkljud.

4nm- Med ett enda ljud kan icke heller nägot begrepp utlryckas,
säyida känsloljuden redan associerat sig än med aspiralionou än

med ett svagt vokalljud, t. ex, ah! ai!

Om i-otstafyelsens bcskaTleubel äi' alt märkas, alt den är
anlingen sluten eller öppen. Sipien är den i följande fall:

1. Dä ordet börjas med en vokal, t. ex. epc
, er c

, yl c
.

Slutaspiralionen bar i dessa och and ra dylika ord öfvergåtl
lill clt vokalljud (jfr. p. 38).

3. Ull verho, sonivin oeh and ra med dem tili sin Ijud-
forening lika iieskaffade ord, hvilka bafva en konsonant både
lill begynnelse- ocb slutljud i rotstafvelsen, ocb uti hvilka slut-
Jjudet efterfoljcs af en konsonant, t. ex. biip-lä, kil-pi, kul-ma,
kup-la, mat-ka, not-ko, sil-mä, tur-pa, wan-ba.

3. Uti tvåstafviga ord, hvilka börjas med en konsonant
ocb derigenom klifvit Ivåslafviga, alt slutaspiralionen öfvergålt
tili clt vokalljud, t. ex. käs-i, sus-i, xves-i, af kät, sut, vvet Cjfr.
p. 38).

4. I tvåstafviga ord med kori vokalljud i rolslafvelsen,
hvars begynnelseljud är en konsonant, t. ex. byw-ä, kal-a, kan-a,
kip-u, kuw-a, pab-a, pal-o, pun-a, siiv-u, tal-o.

5. I sådana tvä- ocb flerstafviga ord, soin i rotstafvelsen
bafva lungi vokalljud, eller en dipbtong, eller ock en vokalfor-
ening, bvarefter följa tvenne konsonantljud, de der ej bilda
någon ljudförening (jfr mom, 3), l, ex. naar-ma, nuok-ka, puus-
ka, suip-po.

Ilotstafvelscn är öppen endast i det under mom. 5 muun-
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da fall, ellei- då dess vokalljud är långt, t. ex. kau-nis, naa-

ma, kuu-ma, syö-dä, luo-da, vvoi-ma.
Anni. 1. Rotslafvelsen utgör i liuska spräket väl icke alltid, men

oftast ortlets elymologiska stam. Ty i de under momm. i, 3.
ocfi 4 uppräknade fallen är »tammen enstafvig, och i de öfriga
tvästafvig. Alt den elymologiska slammen saramanfaller med

rotstafvelscn synes bland annat af tvåstafviga adjektiver, af hvil-

ka substanliver blifvit bildade, t, ex. ablaus, hyvyys, nuoruus,

pahuus, pienuus, puhtaus, rakkaus, suuruus, syvyys, turhuus,

viisaus, hvilkas siani är: aht, hjv, nuor, pah, pien, pulit, rak,

suur, syv, lurh, viis, hvilka genom begreppsformens tillägg
blifva tvästafviga.

Anni. 2 Med ordets stam bör doss gramrnaliska grundform ej för-

vexlas, sävida denna, oberoende af slammen äfvensom af slaf-
velsernas antal, lika gerna kan äterfinnas i den andra och Iredje

stafvclsen, som i den första stafvclsen.

Anm. 3. Flera primitiva ord aro trestafviga, t. ex aurinko, Jumala,
ihminen, kahmalo, kanerva, kapula, kapusta, karitsa, kassara,
kalaja, katala, kiperä, kipuna, omena, Otava, saparo, vasama.

Atl mänga sädana ord ursprungligen icke värit primitiva synes
af deras sista härledningsform; men då doras stam allaredan för-
svunnit ur spräket, kunna de betraktas säsom primitiva.

B, Andra och tredje stafv els erna.

Det ligger en i artikulations organernas vcrksamlict grun-
das orsak derlill, att vokalerna Igttare förena sig med kuoso-
nantljuden efter iin förc arlikulationcn Q>. 29). Derförc liör-
jas den andra ech de följande stafvelserna vanligen med elt

kousonantljnd. Oni den första stafvclsen är öppen, kan den an-

dra liörjas med hvilkct konsoliani!jud som helisi; men är den
försla stafvclsen siliten , sä liörjas den andra

efter h med d j k 1 m n r t w 1)
- k k 1 rs 2)

I—!ijklm n p s t w 9}
m m ji s 4)
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cftcr n med g h k t 5}n p

P 1 p r s 6)

■' h j k m n p r s t \v 7)
klmnpr s t w 8)

t—jkpr s t w 9)
w w 10)

Excmpcl: 1) ak-das, puk-das, ah-jo, poh-ja, pik-ka, muk-
ku-ra, kih-la, ak-ma, lek-niä, kek-no, pali-na, wek-nä, tak-ro,
täk-ti, kok-ta, wak-wa; 3) luk-ku, mök-ki, uak-la, kek-ri,
myk-rä, mak-sa, ok-sa, rak-si; 3) kai ku, wel-ho, kal-ja,
kol-jo, pal-ja, tel-jo, sel-kä, kal-lis, kel-ma, kul-ma, lul-nut
lul-lut, sal-pa, kal-su, sil-fa, kal-wo, sal-wo; 4) tam-mi,
kam-mio, kam-pela, sam-po, kom-su ~ komp-sn, sum-sa fR.
cv Ma, augm. cysmma); 5) kan-gas, ten-ko, kan-ki, kau-ki,
ken-ka, kon-na, son-ni, kan-sa, kin (a, pia-la; -*• 6) köp-lä,
kup-la, tup-pi, lop-pu, sap-pi, kop-ra, kop-sa, lap-si; 7)
kai-ku, kai-ja, mar-ja, ar-kq, l;är-ki, kär-meh (= kärme c), kir -
nu, saar-ni, kor-pi, tur-pa, war-ras, kär-sä, ker-la, kar-wa, sar-

— kas-ki, kos-ki, ras-kas, res-la, tes-mä, paas-ma, läs-
nä, kiis-nä, ras-pl, kes-rätä ~ kel-rälä, päs-si, kas-sara,
10, mus-ta, kas-ivo, ras-wa; 9) kut-ja, wit-ja kct-ki, kät-

kyt, ket-ra, pet-ra, kai-soa, wat-sa, kal-to, lat-wa -*■ p cftcr n

ock t i partikeln pa ]. pä: en-pä, et-pä; 10} förekoinruer
cftcr Östra landsorternas dialekt: ew*wään, genit, af ewäs.

Annu Häraf inhemtas, atl konsonantljudet i början af andra stafyel-

sen är beroende af första stafvelsens slutljud, säyida ioke alla
koasonanter få börja den andra stafvelsen.
Den tredje ook de fötjande slafvelserna börjas

cftcr k med d tl)
k k s 2)

1 1 m s t 3)
m 4)m 1‘
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efter n nied g k n s t 5)

P P <»)

r r s t iv 7)
s k n st 8}
t p s t 9}

Exempel: 1} Järäh-dän, järäh-tää; 3) kurik-ka, sanak-
si; 3) kowel-lan, kowcl-sin, kowel-laa, kutkel-ma; 4} wan-
hera-mat, wanhem-pi; 5) karanako, karan-gon, vvahin-ko, suu-

ren-nan, suuren-laa, kokonan-sa; 6) Lulap-pa; 7j kaiver-ran,
kawer-sin, kawer-laa, kaner-vva; 8) puolis-ko, walais-nut, jou-
tilas-naj saaris-to; 9) hawait-sen, Lawait-tu; då paniikein pa 1.
pä lilläggcs, kan p följa efler t, t. ex. sanot-pa.

Ota vokalljudels qnalilet i den and ra ooh de följande staf-
velserna gäller, alt efler majores i den första stafvelsen följa
majores ellen inedice, och efler minores följa minores ellen
mediai sanit efler inedice i den försla hvilket slag af vokaler
som helisi i den andra och de följande stafvelscrna, Om me-

dia; är dcssutom alt märkas:
1. Alt efler majores 1 den första och media; i den an-

dra stafvelsen följa majores ellen media: i den tredje, f. ex.

kohisee, koivisto, saakeli; saarekkeella; sarwinen, lulcwa, warisfaa.
3. Efler inedice i den försla och majores i den andra

stafvelsen äger samoa fall rum som i nioo. 1. t. ex. kesanto,
kipuna, sepalus, sinvollinen.

3. Efler minores i den första och inedice i den andra
stafvelsen följa minores eller media; i den tredje, I. ex* jyri-
nä, syntinen, syiveminin, rväkewä.

4. Efler inedice i den första och minores i den andra
stafvelsen följa vokalljudcu likasoin i mom, 3. t. ex. kesällinen,
sisällinen, teräwä.

5. Etler media; i den försla och andra stafvelsen kumia
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alla slag af vokalljud folja i den tredje, t. ex. kiperä, kiwik-
ko, lepikko, lemelli, mehewä, selittää, sininen, welelä.
Anm. Efter e-ljudet i de hegge föregäende stafvelserna följer ej ma-

jor i den tfedje, rnen väl i den fjerde stafvelsen, t. ex. saarek-
keella, saarekkeessa, sareketla.
livarisen i den andra ellcr i någon af de foljande slafvel-

scrna förekomma några diphfonger. Om vokalföreningarnes
qualitct gäller i de öfriga stafvelserna dctsamma som om de
enkla Ijuden. Ilvad sedän angår vokalljndens quänlilcl i de
följaiide stafvelserna, så Itör deroni märkas:

1. Alt vokalljuden kuona vara korta ellerlånga i bvilkeu
stafvelse som liellst, f, ex. saarnata, saarnaamassa, saarnaamaan,
\välnämöinen.

3. Af vokalföreningarne förekomma icke Ivenhe med samma
ljud i pt-imitiva ords tvenhe effer kvarandra foljande slaf-
velser; raon genom derivalions- och flexionsformers förening
med slammen konna simuloin siulana ljudföreningar uppkomma,
som redan fmuas i stammen, t. ex. maistaissa, paislaissa, tai-
Vvaissa eineitä.
Anm. Orden kuntia slutas med hvilken ännah könsonaiit som helisi

utom m, p, w, t. ex. pereli ~ perhe, otak, anuak, ommel',
sääwef, wemrael', jäsen, kämmen, luotin, penger', päistär', si-
sar', tanner', lylär', alias, kaunis, kallis, kiiwas, koiras, mallas.
kewät, korwat, orit, silmät.
Efter denna redogöfelse för ordens phoneliska element vil-

ja vi kasta eli blick på det andliga element, som gehom ljud-
föreningarne ullryckes.

Grundhegreppets ljudforin är rolslafvelsen. Men grund-
Legreppet kan å den ena sidan (räda i förknllande med andra
liegrepp, ooh 8 den andra ulveckla ur sig många modilikalio-
ner. Grundhegreppets relalioner ullryckas med cgna Ijudfor-
mer, som kallas relationsformer (Beziekungsformen) och fle-
xiansformer, och dess modifikafioner utlryckas likaledes med
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egna Ijndformer, hyilka Kallas begreppsformer (Begriffsfor-
men). Relationsformerna bestå vanligcn af en stafvelse, t. ex.

puulla, puulta, puussa, puusta (af puu), eller syömme, juom-
me, af syö, juo. Men savilla de flesta grundbegrepps Ijudfor-
mer utgöras af rotstafvelsen, hvilken mesi är sluten, bar rot-
stafvelsen antingen genom slutaspirationcns öfvergång tili en

begreppsform, eller genom eli särskildt tillägg af begreppsfor-
raen förvandlats tili ett tvåstafvigt ord. t. ex. Jcuol, san, tek,
tul, hvilka blifvit tvåstafviga och lyda a) såsom verber: kuol-ne,
san-00, tek-ee, tul-ee, och b) såsom suhstantiver: kul- o, san-a,

tek o, tul- o. Genom tillägg af relationsformer fillbegreppsformen
blifva dessa ard trestafviga, t. ex. sanoisin, sanasta o. s. v.
Grnndbegreppets modiflkationer kunde visserligen uffryckas me-

delst ljudens förändring i tien första eller andra stafvelsen, hvil-
ka vore skilda från relationsformernas ljud, såsom fallet är i
Tyskan, f. ex. Kauf, kaufen, Käufer; men finskan bar, med und-
vikande af vokalförvandlingar, gått en annan väg ithy, aft be-
greppefs modiflkationer ufrycfcas med egna Ijndformer, som
tilläggas den redan förut färdiga begreppsformen. Sålunda blir
dcn tredje stafvelsen ljudform för grundbegreppels första mo-

difikation, t. ex. sanoma,, sanoma, tekemä, tekemä, kuolema,
kuolema, tulema, tulema. Sådana Ijudformer för begreppens
modiflkationer äro många, af hvilka vi här upptaga några:

1. -new, hvarigenom suhstantivets grundbegrepp modiileras
tili adjekliv, t. ex. alainen, entinen, lautanen, punanen, sininen,
yläinen, af ala, enti, lauta, puna, sini, ylä, hvilkas stam är: alc ,
ent, laut, pun, sin, ylc

.

Anm. Ehuru Qnska spräket har tvåstafviga primitiva adjektiver, t. ex.
hywä, kallis, kaunis, köyhä, nöyrä., paha, är flerlalet likväl här-
ledt af suhstantiver och har olika ändelser, t. ex. ia 1. ia: ki-
piä, säkiä, vvalkia; kas I. kas: ilokas, warakas, la, lä, 10, 16: sui-

9
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kula, sukkela, bonkelo, untelo; ma, mä; mokoma, muutama; na,

nd: ihana, ra, rä: kiperä, suikera, typerä; sa, sä; ilosa, maku-
sa, näkysä, och »a, wä: eläwä, teräwä, wihawa, wäkewä.

2. -(on, tön, för adjektiver, bildade af substantivets Carit,

kasus, t. ex. karwaton, korwafon, lahvafon, luwafon, rahaton,
silmätön.

B, -l-linen, för adjektiver, härledda af suhstantivels Adess.
kasus, t, ex. ihmeellinen, il lällinen, murheellinen, suruUinen, waa-
raUinen, kiwu Uinen, (kiwu loinen, kipuinen, kivvu/cas, kipusa).

4. -p , hvarigenom positivi grundbegrepp öfvergår tili
komparalivus gradus, t. ex. kowempi, nuorempi, suurempi, wan-

bempi, af kowa, nuori, suuri, wanha.
5. Yerbala formerna -l-la, -n-taa, -s-taa, -i-laa, som

ultrycka modifikationer af grundbegreppet, t. ex. katsella, kä-
wellä, hienontaa 1. hienentää, alustaa, rengastaa, elättää, lähet-
tää, af katsoa, käy-pi, hieno, alus, rengas, elää, lähtee, hvilkas
stam är: kah, käy, hien, al c

, reng, elc, läh.
6. -min, och -masf, hvarigenom komparativi grundbegrepp

öfvergår tili adverbium, t. ex. kovvemniin, paremmin, kowem-
mastc, helpommasi', kiireemmäst', sywemmäsl'.

En yltcrligare modifikation af det med tredje stafvelsen
ullryekta begreppet göres hörbar genora en egen ljudform i
den femte stafvelsen. Sådana ljudformer aro:

1. -uus, -yys, i betydelsc af substantiver, uppkomna af
adjektiver, t. ex. sanomattomuus, tekemättömi/i/s, kuolematto-
muus, huolimattomuus, kärsiwällisyi/s, hvilka blifvit härledda af
sanomaton, tekemätön, kuolematon, huolimaton. Dessa åter äro
härledningar af trestafviga ord: sanoma, tekemä, kuolema, kär-
siwä.

2. -tien, som uttryeker en ylterligare modifikation ai det
modifierade begreppet, t. ex. nuorempainen, parempainen, >van-
bempainen, af nuorempi, parempi, wanhempi.
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3. -idä, -itä, Ijudform för en ytterligare raodifikation af
det niodifierade verbala begreppet, t. ex. kuwatteleiWa, lasket-
teleiWa, af kuivatella, lasketella, hvilka äro bildade af kuivata,
laskettaa. ,f

4. -«st1
, ästc, analog med ofvan stående moni. 6, t. ex. sa

nomattomast 1
, huolimattomasi'.

Anm. Ljudformen för begreppens raodifikation gär högst säilän tili
sjunde stafvelsen, t. ex. ajattelemattomuus. emedan sådana ord
blifva svära för ultalet.

Vi se häraf, alt den första, tredje ooh femfe stafvelsen
företrädesvis äro ljudformer för begrepp och den andra, fjerde
ooh sjelte stafvelsen deremot ljudformer för begreppens rela-
tioner, hvaraf följer, att de förra efter språkets andliga princip
hafva bögre betydelse an de senare. Att likväl icke alla ord
uppkommit efter denna af språkanden autagna prineip, dertill
kuuna orsakerna vara mångahanda. Den som ligger närmast
för ögonen är, att icke alla ord utan undantag tillökt rolstaf-
velsen med en skild begreppsform, hvarigenom ordet skulle
blifvit tvåslafvigt, utan stannat vid en enstafvig efymologisk
stam, t. ex. luu, puu, suu, syy, maa, nai (med hård slutaspi-
ration nais), woi, käy, juo. Sådana ords Ijudform för begrep-
pels första modifikation bar således stannat pä andra stafvelsen,
t. ex. luinen, puinen, suinen, syytön, syyttää, mainen, nainen
naittaa, woinia, vvoiftaa, käyttää, juottaa. På samma sätt bar
den fjerde stafvelsen blifvit Ijudform för sådana begrcpps för-
sla modifikation, som ullryckas med tre stafvelser, t. ex. Jm-
mala, kanerwa, kapula, af bvilka jumallinen, oekså jumalallinen,
kanerwlk/co, kapuloina, blifvit bildade. Och då vi pä sätt som
skett visat, hvilken allmän princip språkct vid begreppens ik!ä-
dande i sinliga ljudformer följt, återväuda vi tili vårt egcnlli-
ga ämne.
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IX. l.Jurteng Jeinvigt.

Sålänge ordet är enslafvigt har hörseln mindre att värda
språkets phouetiska element eller det melodiska i språket; men
i sauma mon som ordets ljudmassa tillväxer, stegras äfven
hörselns verksamhet, för att regulera ljuden tili en harmonisk
samklang. Vid enstafviga ord är hörselns verksamhet under-
ordnad, säsom mera beroende af artikulationen; under språkets
utveckling tili flerstafviga ord uppöfvas ljudorganerna mer oeh
nier oeh ljuden viima derigenom mera i euphoni. Välljudet
åter är olika språken emellan i samma förbållande som väl-
Ijudskänslan hos det folk, hvars språk det gäller, hunnit' ut-
hilda sig.

Finskan är ett naturpoetiskt språk, hvars melodiska klang
hufvudsakligast härrör deraf, alt vokalljuden utliildat sig tili
en ren ooh full ljudstyrka, men tillika äfven deraf, att språket
undvikit håde svärt artikulerade konsonantljud ooh svåra kon-
sonanlföreningar. Uti vokalljuden är språkets själ eller kärna
håde i audligt oeh phonetiskt hänseende inlagd, såvida icke
hioit det melodiska i finskan, likasom i andra språk, ligger i
vokalerna, ulan äfven de fiuaste begreppsmodifikationerna ofta
nog uttryckas med vokalljud, såsom: sihajaa, sohajaa, suhajaa,
sähäjää (jfr p. 51}. Det är för denna vokalljudets slora be-
tydelse, som hörseln söker att regulera Ijuden sig emellan sä,
att något ljud hvarkeu i phonetiskt afseende mä öfverväldigas
af ett annat eller i audligt afseende förlora den betydelse spräk-
anden deri inlagt. Denna operation underlättas derigenom,
alt ordbildningen icke sker medelst flere rotslafvelsers samman-
sättning, utan genom tillägg af ljudformer i slutet, hvarigenom
större ljudharmoni kan tillvägabringas. Icke dess mindre må-
sle språkanden begagna alla de medel ljudorganerna erbjuda,
för alt åstadkomma enhet af innehåll oeh form, d. v. s. uttryc-
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ka bcstämda begrepp mcd välljudaude ord. Ilvilka dessa me-
del aro, gå vi nu att betrakta, ocb sammanfatta dem under det
gemensamma namnet af jemvigt, emedan en vällyckad jemvigl
ljuden emellan gör sig hörbar såsom välljud.

1. Vohaler.
För alt åstadkomma jemviqt ljuden emellan begagnar sig

språkanden af de egenskaper, under bvilka ljuden göra sig
börbara. Dessa äro qualitet ocb quantitet.

A. Volialljudens qualitet.

Genom vokalljudens qualitet bemedlas jemvigten sallimia,

alt vokaler af samma qualitet följa efter hvarandra i stafvelser-
na, ocb således efter majores i rotsiafvelsen uppbäres röslfo-

nen bäst af majores ocb efter minores i samma stafvelse af
minores i de följande stafvelserna. Af denna jemvigtslag för-
orsaka medics, bvilka äro skarpare ljud än majores ocb sig e-
mellan olika deri, alt e bar mera klang än i (p. 83), bvil-
ket senare deremot är mera beuäget för modifikation än e (p.
37), den variation, att de bära rösttonen bäde fore ocb efter
viajores ocb minores, på sätt ofvan blifvit visadt (p. 59), t.
ex. tela, tila, kesä, kesanto, pesä, vvesa, pito, siwu, keli, lepo,
lelu.
Änm. 1. Detsamma gäller om diphtongerna, uti bvilka den efter-

följande vokalen är grundljud, ooh om vokalföreningarne, af hvil-
ka den föregäende vokalen är grundljud, t. ex. juoda, juotawa,
syödä, syötäwä, hieno, siera, tiera, wieno, vvieru, lauma, pouta,
pöytä, reikä, tuima.

✓

Likasom begreppens modifikationer kunna hänföras tili ett
grundbegrepp, på samma sätt äro vokalljuden uti ett flerstaf-
vigt ord beroende af rofstalvelsens vokalljud, hvilket vittnar,
att språkels begge elementer slå i den innersta förening med
hvarandra.
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15. Pokalljudens quanlitel.
Vokalljudet är i rotstafvelsen ursprungligen kort och har

sedermera blifvit långt dels genom några vokalljuds fo, ö, e}
öfvergång tili dipbtong fp, 34), dels genom tvenne vokalljuds
förening (p. 37) eller ock genom audra enkla ljuds (u, y, i,
a, ä) uthällning i rösttonen (p. 54). Genom dessa förläng-
ningar har quantiteten i stafvelserna uppkommit. Om då nä-
got ord sålunda har i rotstafvelsen ett tili quantiteten långt vo-
kalljud, hemedla organerna jemvigten I den följande stafvelsen
lättast derigenom, att den följande stafvelsens vokalljud förlän-
gcs, t. ex. kaataa, kaataa, raataa, haastaa, haistaa, raastaa, hvil-
ka också i praeler. hafva lång vokal: kaatoi, kaatoi, raatoi, haas-
toi, haistoi, raastoi; hvaremot andra verher med kort vokalljud
i rotstafvelsen, t. ex. elää, wetää, itää, pitää, nostaa, ostaa, äf-
ven i praeter. hafva kort vokalljud: eli, wcli, iti, piti, nosti,
osti, men icke analogt med de förra: elöi, wetöi, itöi, pilöi,
nostoi, ostoi, emedan jemvigten genom ett långt vokalljud i dea
andra stafvelsen skulle rubhas (jfr. p. 33). Annu tydligare synes
delta af ordet ajaa (uttalas aijaa, d. v. s. med lång penultima), som

i praeter. heter ajoi, hvaremot ett annat ord med samma vokal-
ljud som ajaa, men med kort penultima, neml. palajaa, i prae-
ter. heter palaji, och icke palajoi. Af samma orsak somman-

dragas nti substanlivev, bildade af adjektiver med lång vokal i
rotstafvelsen, tvenne derpå följande korta slafvelser tili en lång,
t. ex. kuiwuus, nuoruus, suuruus, suoruus, wääryys, i st. f. kui-
weus, nuoreus, suureus, suoreus, wääreys, hvaremot andra med
kort vokal i rotstafvelsen ännu bibehålla tvenne korta vokalcr
i de följande stafvelserna, t. ex. kalleus, rakkaus, salaus, af
kallis, rakas, sala. För jemvigtens skull ljuda äfven orden:
waikia, huokia, än såsom: waikii, huokii, äu såsom: vvaikee,
huokee. eli. nuolia, tuohia, såsom nuolit, tuohii.
Ånm. Den negativa tornien har utan afseende ä rolslafvelsens
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quantitel vanligen kort vokalljud i den andra stafvelsen. Della
härrör deraf, alt rösttonen raera drages ät den föregäende ne-
gativa partikeln, hvarigenom första stafvelsens quantitel försva-
gas, hyilket skönjes, dä man uttalar t. ex. kuuluu ooh ei kuulu,
haastaa och ei haasta.

Häraf blir klart, alt den efterföljande slafvelsen, Lvilken
tili qualiteten rättar sig efter den föregäende, äfven i afseende
å quantiteten är heroende af den föregäende. Men delta be-
roende är ej, såsom vid qualiteten, absolut, utau villkorligt,
och derföre underkastadt mänga modifikatiouer, bvilka vid qua-
liteten ej äga rum. Ty qualiteten vidlåder alla vokalljud, vä-

re sig långa, eller korta, ocb är derföre en primär egenskap
bus vokalljud, då quantiteten endast är en modifikation af ett
och Samina Ijnd. Qualiteten utöfvar silt inflytande pä de ef-
terföljande ljuden, ulan alt sjelf bero af dem, men quantiteten
framkallas i nägon af de följande stafvelserna.

Om quantiteten är alt märkas, att dubbla rena vokalljud
äro tili quantiteten längre än diphtongerua, hvilkas quantitel är

lika med vokalföreningarne au, eu, ou, men längre än ai, ei etc.
Anm. 1. Ålskilliga ord variera i uttalet efter olika dialekter, t. ex.

aatra, atra, kaalia, kaira, käärme', kanne', puuro, putro, kaak-
ku, kakku, riippua, rippua, pyyhin, pyhin, juohtua, juohdattaa,

johtua, johdattaa, huohtaa, hohtaa, puohtaa,' pohtia, hvilka alla e-

lymologice böra undersökas, innan deras orthografl i skriftsprä-
ket kan afgöras.

Anm. 2. Nägon genom position läng stafvelse känner ej liuska sprä-

ket, sävida alla konsonantföreningar göra det föregäende enkla
vokalljudet absolut kort, t. ex. tarkka, wartta, kantti, witsa,
warras, höplä, raskas, kissa. Tvenne efter hvarandra följande

konsonantljud göra den föregäende yokalen kortare i uttalet än
dä blott en konsonant följer efter vokalen, t. ex. tulli och tuli,

tuppi och tupa, lakki och laki, yyarsa och yyaras. Härtill ligger

orsaken i ljudorganernas verksamhet. Tvenne konsonantljud

erfordra mera ansträngning af organerna än ett; derföre verka
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de pä det föregäende vokalljudet, alt dess quantitet blir kortare än

eljest. Och som organerna helisi förena ett enkelt konsonantljud
emellan tvenne vokaler med den senare, blir det föregäende
yokalljudet derigenom Hiet längre. I allmänhet finner ej posi-
tionslagen ur ljudens physiologi nägon förklaring för sin tlllyaro,
säyida ett yokalljud alltid blir kortare, dä en konsonant följer
derpä 1 sauma stafvelse, än dä den följer i början af den föl-
jande stafvelsen. Bland konsonanlerna kunna continuw hafya

quantitet, d. v. s, göra stafvelsen längre, om nägon annan
derpä följande konsonant ej afbryter ljudiängden, t. ex. ah, ar,
as; men följer nägon annan konsonant efter conlinu®, afbryta
arlikulationsorganerna dess quantitet t. ex. aht, art, ast.

Hvad som nu blifvit utredt om ljudens jemvigt genom
qualiteten och quanliteteu tinner sin tillämpning på i-ljudet, sä-
som nota characierislica i följande fall:

1. Såsom nota characl. för pluralis numerus af nominer.
Det är bekant, att nominer på o, ö, n, !/, f, uii pluralis ke-
hällä dessa ljud oförändrade, t. ex. hako, kanto, kupo, näkö,
tyttö, kipu, kutu, luku, käsky, ryyppy, käsi, lumi, wesi, hvil-
ka i inf. plur. Ijuda: hakoja, kantoja, kupoja, näköjä, tyttöjä,
kipuja, kutuja, lukuja, käskyjä, ryyppyjä, käsiä, lumia, wesiä.
Men nominer, som slutas på a, variera i plur. sä, att t. ex.
lauta, rauta, maksa, bafva i inf. pl. lautoja, rautoja, maksoja,
men oksa, pouta, routa, deremot oksia, poutia, routia. Den-
na grammatiska auomali är i sjelfva verket ingen anomali, u-

tan en naturlig följd af ljudens qualitct. Ty, såsom det förut
hlifvit yisadt, är a det starkaste och e och i äro de skarpaste bland
alla ljud Cp. 30. 31}. Om nu rotstafvelsen har a-ljud, kan
den följande stafvelsen ieke hara rösltonen med ett förmedelst
ett i änuu förstärkt ljud ( ai}, utan att ruhha jemvigten och
öfverväldiga rolstafvelsens ljud, och derföre förmildras slutlju-
det a tili o, såsom det håde tili ljudet och qualiteten dermcd
närmast hcslägtade, och orden: ahma, aika, haka, kala, karwa.
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laita, maha, malja, naama, naama, paarma, paikka, parta, raip-
pa, raukka, saarna, sauna, lapa, naara, näinä, kela i iuf. pl.
ahmoja, aikoja, hakoja, kaloja, kamoja, laitoja, mahoja, maljo-
ja, naamoja, naarmuja, paarmoja, paikkoja, partoja, raippoja,
raukkoja, saarnoja, saunoja, lapoja, naaroja, nainoja. Är nti

äter a slulljud, men roslafvelsens Ijml någol annat än a, e, t,
hlefve o alltför starkt för tien följandc stafvelsen och återigeu
rubha jemviglen; derföre hortlemnas detla ljud och orden:
honka, koira, kuikka, kopra, kola, kukka, kuorma, kuuma, o-
ma, osa, otsa, ruoka, ruma, tora, turha, tuska, heta i nämnde
kasus plur. honkia, koiria, kolkkia, kopria, kotia, kukkia, kuor-
mia, kuumia, omia, osia, otsia, ruokia, rumia, loria, turhia, tus-
kia.
Amn. Orden: puola, suola, hafva puoloja, suoloja, hvarigenom de

skiljas frän puolia, suolia, hvilkas nominat. är puoli, suoli.

Tvåslafviga nominer på « hafva likalcdcs ta, t. ex. här-
kiä, kääpiä, myöjia nypliä, näätiä, painia, af härkä, kääpä,
myöjä, nyplä, näätä, päinä. Emedan e-och f-ljuden äro skar-
past hland alla ljud, mäkiä de vid nominer på a och ,o, då
de stå tili rolstafvelsen, hara rösflonen med o i den följande,
t. ex. hillo, illa, keko, kelkka, kirja, lempo, liko, mela, mitta,
pclo, pilkka, pirta, pino, repo, riista, rinta, silta, (elä, lila, nel-
ka, nesa, nika, hvilka i iuf. plur. Heta hittoja, iltoja, kekoja,
kelkkoja, kirjoja, lempoja, likoja, meloja, mittoja, petoja, pilk-
koja, pirtoja, pinoja, repoja, riistoja, rintoja, siltoja, teloja, ti-
loja, welkoja, wesoja, nikoja. Gcnom denna utredning homma
vi tili det resullatet, alt o nytljas 1 plur. uti tvåslafviga nomi-
ner, som slulas på n och i rotstatvelscn hafva a, e, i, samtpu
o, som i rotstafvelsen hafva majores och medica.

Flerslafviga ord på « med föregående etikka konsouauler
], n, r, samt duhhla kk, pp, Is, tf, äfvensom de på ia ( ija')

10
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och på ja mecl föreg. I hafva i plur. oi, t. ex. kai.-iloja, katti-
loja, kapuloja, sukkuloja, vv lipui oja, sokkeloja; etanoja, kar-
sinoja, taikinoja, ruhtinoja, kipunoja; kattaroja, wasaroja, kip-
puroja, tappuroja, uutteroja, kantturoja; harakkoja, itikkoja,
napukkoja, wasikkoja, ulappoja; karitsoja, kolpit-
soja, nawettoja, opottoja; —asioja, lukioja, rohkioja, mahloja,
sokioja ; palivelioja, paneltelreja.
Anm. f. Ord pä ja med föreg. vokal, äfvensom pä ma, sa, och

iva, hafva i, t. ex. ostajia, hekkumia, urosia, kanerwia, orawia,
haraavia. Om ord pä ma är att märkas, alt endast subst. ver-

balia hafva i, men rena nominer deremot oi, t. ex, notkelmoja.
waatermoja, wasamoja.

Ånm. 2. Bialektvariationer finnas af flera slag, t. ex. oluen, ome

nia, omena, omenoja, porstupa (förstuga), porslupia och porstuo
(förslugo), porstuoissa, wärlänfß. nep,eTeiio),wäpttäniä och wärttänä,
wärtänöjä, walkea ~ vvalkia, Walkeissa och waikioissa o. s. r., hvil-
ka' allajböra undersökas, innan de kunna bringas undor grammati-

kalisk regei.

3. Såsom nota charact. för praeter. tempus vid verber.
Jemviglslagen gör, dä «-Ijudet finnes i rotstafvelsen, sig i prae-
ter. tempus gällande sålunda, att tväsfafviga verber orkalla ett

o i den andra stafvelsen, t. ex. ahtaa, antaa, kantaa, kastaa,
kaswaa, laittaa, maistaa, maksaa, paahtaa, paistaa, raastaa, sat-
avaa, taitaa, taittaa, hvilka i praeter. hela: ahtoi, antoi, kantoi,
kastoi, liaswoi, laittoi, maistoi, maksoi, paahtoi, paistoi, raastoi,

salwoi, tai toi 1. taisi, taittoi, hvaremot andra verber endast haf-
va i, t. ex. huohtaa, kostaa, kylwää, kyntää, kääntää, lentää,

loiskaa, loistaa, lypsää, muista, niittää, nostaa, ostaa, ottaa, piek-

sää, pisiSß, puohtaa, rientää, riistää, soittaa, soutaa, säästää,

telraää, tietää; tvääntää, hvilka, i praeter beta: huohti, kosti,
kyhvi, kynti, käänsi, lensi, loiski, loisti, lypsi, muisti, niitti,
nosti, osti, otti, pieksi, pisti, puohti, riensi, riisti, soitti, sousi

säästi, telmi, tiesi, wäänsi. (Jfr, p. 66).
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2, Konson a n t e r.

Samina egenskaper, som Los vokalljuden, nemligen quali-
Iclen o eli quanliteten Legagnar språkandcn jemväl i konso-
nautljuden, för alt L> o,dicd1 a jcmvigt ljuden emcllan. Konsonan-
lerna äro tili sin befydclse mindrc vigliga ljud än vokalerna,
åtminstone i finska språket, och som de derjcmte lii 1 siu na-

tur aro mycket förändcrliga, är det lait begripligt, Lvarföre
språket så mycket varierar med deras bruk, för alt viima väl-
Ijud i orden. Konsonanlljudens modifikalioner Cjfr. p. 33)
kuuna reduceras tili tvenne Lufvudmomenter: ljudf orsiin'lmin(j

ocb ljudförmiidrinej.
A, Ljudf örstHrkn in q.

Yokalljudens quantitel Ijenar tili alt bcmedla jcmvigt i dcn
eftcrföljande slafvclseu emot deu förcgående och bar sålunda
egenlligen ej något iuflytaude på rotstafvelscus vokalljud. Men
af alla stafvelser är roistafvclsen, såsom grundbegreppets Ijud-
form, deu vigligaslc. Ar nu vokalljudet i rotslafvelsen auliu-
geu genom dess qualitel, ellcr genom däpbfongljudet, ellei- ock
genom en vokalförening nog tryggadt för dcn följande sfafvcl-
sens ljudmassa, hafva orgauerna cj vidare alt lillgöra för
dess beslnud. Men i molsalt fall, ellei- då rotslafvelsen anliu-
gen bar ett kori vokalljud ellei- cudast en derpå följande kon-
sonant, bvilken genom fillägg af begrepps- ellei- flexionsformer
under ullalct sknllc enligt Ijudföreningens natur Cp- 30) dra-
gas tili följande slafVelscn, anstränga sig orgauerna, hvarje
gnng rolslafvclscn botas af öfvervigt, alt skydda rolstafvelscn
anlingcn genom slulljudets qemination (vid explosivee ocb mo-

dicwj ellei- genom en längre quantitet (vid coniinucej, så alt

både rolslafvclscn slulas ocb deu följande börjas med sammu

konsouantljud. Geminatiouen af explosivee ocb modicue sker
sålunda, alt orgauerna efter det försla vokalljudel tillsluta ocb
förc del audra öppna luflkanalen eeb bilda sålunda en paus
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emellan begge artikulalionsljuden, t. ex. ak-ka, kap-pa, äm-mä,
an-na, ot-to. Men vid conlinuai förlänges arlikulationen utan

paus, t. ex. orraan, tässä. I begge fallen vinner det föregåen-
de vokalljudct niera qualitet, men ingenting i quantitativt Län-
seende.

Ljudförstärkningcn bänför slg således tili kousonaulljudcns
quantitet. Följande ord; kal-a, kan-a, klp-u, pab-a, puu-a, lal-o,
ljuda i Illat, kasus: kal-laan, kan-naan, kip-puun, pah-haan,
pun-naan, tal-loon, men deremol i genit. med kort vokal i den
följande slafvelsen; kal-an, kan-an, klw-un, pah-an, pun-an, tal-
on ; likaså praes. tul-100, män-nöö *), men praet. tul-i, män-i.
Anm. Om konsonantfördubblingen bör märkas, atl det föregående

ljudet efler arlikulationens natur vid nägra konsonanler (l, m,
n, r, s,J är slarkare, och vid andra pe, p, t.J svagaje an det
efterföljando.

Och att denna geminatlon ej äger rum i något annat fall
än då antingen rotstafvelsen eller någon annan af de vigtigare
stafvelserna bar ett kort vokalljud ocb det efterföljande vokal-
Ijudet är lånql, besannas af följande facta:

1. Om den föregående slafvelsen bar ett långt vokalljud,
fördubblas icke konsonanlcn, t. ex. miehuus, nöyryys, suuruus,
wiisaus.

2. Om den föregående slafvelspn bar ett kori vokalljud,
sora är skyddadl geuom ett egel konsonanlljud derigenom, att

den följande stafvclsen börjas med en annan konsonant, kommer
ej någon geraination i fråga, t. ex. kohtaan, puhtaus, turhuus,
vvilsaan.

3. Men om ienues (_k, p, t) utgöra rolslafvelseus slut-

4

*) Det gifves tvenne stammar: män och men, hvilka man häriatili
icko ätskiljt i skriftspråket. Åf mäti kommer verbet manna

och substanlivet mäno, ocb af men kommer subst. meno, hvar-
af sedän verbet menola blifvit bildadt.
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ljud, fördubblas de, oaktadt l, m, n, r förega dcm, t. ex. silp-
puun, silpun, tamppiin, tampin, torppaan, torpan, kelkkaan, kel-
kan, lankkuun, lankun, arkkuun, arkun, wclttoon, welton, kant-
tiin, kantin, terttuun, tertun.

4. Om det efterföljande vokalljudct är kort
,

uteblir kou-
sonantfordubblingen eflcr landets alla dialckler, t. ex. kalalla,
kalasta, kalaksi.

5. I subslantiver, bildade af adjektiver med kort vokal-
Ijud i rotslafvelsen, är konsonanlgcminationen bruklig eflcr al-
la dialekter, t. ex. rakkaus, kärkkäys, af rakas, kärkäs.

Men jcmte det konsonautljudeis quanlitet sfdunda bldrager
tili ljudförstärkning, tages äfven ljudförvandlingen efter quali-
teten i anspråk i så matto, alt tnedice (il, g} förbytas tili Ic-
nnes (t, k), då det efterföljande vokalljudet blir långt, t. ex.
lähden, lähtee, hengen, henkeen.
Ann i. Tili Ijudet äro orden med konsonantfordubliling, t. ex. kal-

leus, kippeys, kärkkäys, makkeus, pimmeys, sokkeus, pä öf-
vergäng tili tväslafviga, men med enkel konsonant treslafviga.
t. ex. kipeys, makeus, pimeys, sokeus.

Om konsonantförslärkningen är alt märkas, att alla kou-
sonantljud kuuna erhalla donsamma, utom rl ocb g, hvilka cj
fördubblas, utan öfvergå tili motsvarandc lenues samt »i, som

ieke hcller förduhblas uti ifrågavarande fall, utan öfvcrgår tili
p, t. ex. lampaan, gcn. af lammas.

Hvad som nu hlifvil sagdt om ljudens jeravigt genom Ijud-
förslärkning mellan den första och and ra stafvelsen, gäller i
bufvudsaken äfven om den tredje och fjerde, äfvensom om de
dcrpu följande. Men som begreppsfunnerna ofla homma i ties-
sä stafvelser att såmmanstota med relaliousformerna, hvilka hvar-
dcra under språkets utveckling uppkommit och vuunit burskap
Seisoin slaende hyper, muste språkandens allmänna princip om
ljudens jeravigt gifva med sig ocb lilluta älskilliga modilika-
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liouer. Tili sådana stående fypcr Liila kasusformerna, mäuga
verbala Legrepps- och flexionsformer, såsoui: s-taa,

(-laa, t. ex. kaivella, laulella, haurailla, kewentää, kukistaa, il-
moittaa, wenyttää, Lvilka former alllid ålerkonima, det föregå-
ende vokalljudet mä vara kort ellor låugt. Af sadan orsak kan
den tredje stafvelsen hafva låugt vokalljud, litan att det före-
gående konsonautljudot alllid förstärkcs, t. ex. otetaan, anne-

taan, Lvilka ord i en annan flexionsfonn förstårka dem t. ex.

oteltiin, annettiin, ocli denna forstärkning ijuarslår sedän, utan

alt jemvigten sådant skulle kräfva, t. ex. otettawa, annettaiva.
Anm. 1. l)ä maa i senaro tider börjat alt i skrift fördubbla kon-

konanttecknen uti alla begrepps- ooh flexionsformer, der ljudet
sädaut fordrar, vore det sa myeket mera skäl alt fördubbla kon-

sonanttecknet eniellan rotstafvelsen dch den derpä föijande, e-

modan rotstafvelsen i alla fall Sr den betydelsefullaste del' af or-

det, och spräket ej bör mistä nägot ljud, som kan förklaras för
dess ursprungliga tillhörighef. Uti nägra fall har maa redan
fäslal sig härvid och börjat skrifva t. ex. rakkaan, rikkaan, o.
s. v., af rakas, rikas, och antoi, menkäät i. st. f. bibellinskans an-
doi, menght, och nu fordrar konsoquonsen alt göra det i alla
ord, der ljudet sådant krafver. Lagen om konsonant-förstärknin-
gon efter rotstafvelsen är grundad i ljudens natur och geuom-
gär hela ordförrädet; och oaktadt skriftspråket uader loppet af
ärhundraden intili denna dag ej gätt in pä denna lag, har det
icke heller mäktat öfverallt ur folkels mun uttränga hvad hör-
selu ehgäng uppfattat säsom välljudande, Biand alla det nuva-
rande skriftspräkets inkonsequenser är denna den största och
derföre minst ursäktlig, att den så nara rörer det inre spräk-
lifvct.

Anm. 2. Sädana Ijudförstärkningar säsom i Tyskan: Mann, Herr
och i Svenskan: hopp, lopp, iönn, look, suck, matt, trött, vult,

cller Ijudfördubblingar, säsom i Ryskan: eeedy, eeods, känner ic-
ke liuska spräkel, hvari konsonantfordubblingen delar sig pä tven-

t ' ne stafvelscr, emedan icke nägot konsonantljud genoin artiku-
lation kan fördubblas i förening med ett enda vokalljud (p, 26).
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Hvad nu angär ljudförstärkningarne i slutet af slafyelsen, sä

lyckes det vara klart, att man dermed söker alt utlrycka en för-

kortning af det föregäende vokalljudet, hyilket yinnes icke ge-
nom dnbbel arlikulalion af samma ljud, utan genom en starkare
ansträngning af ljudorganerna, hvarmedelst luftströmmens utfart
hasligt afbryles och vokalljudet göres kort. Benna artikulation
är i anseende tili det starkare ljud, som derigenom äsladkommes,

analog med yokalljudets accent. Orsaken tili det dubbla kon-
sonanttecknet i början af ordet i ryska spräket är alldeles icke
phonelisk, utan helt och hållet etymologisk, sävida eeedy, eeodn,
ultalas lika med eedy, eods. Man bar med det föregäende e cn-
dast i skrift velat anlyda ordets sammansättning med es, för att
i belydelsen lällare göra skillnad emellan eedy, leda, och eeedy,
inleda, af hvilket senare substantivet eeodn uppkommit. (Jfr. of-
van p. 26. Anm. 2).

B. Lj udförtn i l dr in g.
Spräkandens bemödande alt trygga grundhegrcppels ljud-

form, ellei- rotstafyelsen vid dess fulla ljudstyrka genom för-
stärkning leder oss alt lietrakta ljudens modiilkation från en

annan sida. Ljudförsliirkningen fi-aml,allas genom det efter-
följande yokalljudets quantilet, som liolar att öfvcrväldiga rol-

stafvelsen. Sä snnrl den efferföljande stafvelsens ljudstyrka
förminskas, borllemnas tilkka konsonanlljudets gcminalion ock
qnanlilct. Men icke nog Lärmed. För alt genom lätladt ut-

tal åstadkomraa viilljud, söker spräket antingen att förmildra
konsonanlens ljud såvldt möjligt är, ellei- att, der det medelst
Ijndorganerna icke lait kan lillyägabringas, borllemna konso-
nantljndet bcll oeb bället. Dessa Irenne operalioner af orga-
ncrna, ncmligcn; geminalioncns förcnhling, de bårda ljudens
förmildring oeb samma Ijuds borllcmnandc förstä vi med ljud-
förmUdring.

I. Geminationens förenkling ock quttntiletens fSrhortning.

Konsonanlljudel förmildras derigenom, att geminationen oeb
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quaniitelcn hortlemnas hvarje gång del följandc vokalljudct hlir
kori. Della inlräfiar med alla konsonantcr, soin konna för-
duldilas eller lilifva långa (p. 71), t. ex. rakkaan, rakan, tal-
loon, talon, tulloo, tulet, tulen, immöö, imet, imen, mänuöö,
mänet, mänen, tappaa, tapat, tapan, purroo, puret, puren, os-

saan, osan, ottaa, olat, olan, evvtvään, e\väs.

Släryid kör märkas, att endast sådana uomincr, som i no-
minat. kafva dukkla tenues, kortlemna det senare ljudet, t. ex.

akka, akan, kukko, kukon, laikko, laikkon, lukko 1. lukku,
lukon, 1. liikun, paikka, paikan, sawerikko (R. SanepTKa), sa-

ivcrikon, tukko 1. tukku, (ukon 1. tukun, ukko, ukon; kap-
pa, kapan, loppu, lopun, Hippi, Hipin, sappi, säpin; hitto,
hiton, hullu, hutun, kallo, katon, Hillo, Hiton, naatti, naatin,
nullu, nutun, tatti, talin. De nominer deremot, som hafva ?,

jn, 7i. ?*, s, geminerade, hihehålla sitt ljud oförändradt, t. ex.

halla, hallan, mulli, mullin, mylly, myllyn, pulli, pullin, tylli,
tyllin; kumma, kummun, tamma, tamman, lammi, tammin, äm-

mä, ämmän; konna, konnan, nännä, nannan, pannu, pannun:
herra, herran, narri, narrin, pärri, pärrin, lirrl, lierin; kissa,
kissan, pässi, pässin, pussi, pussin, nissi, nissin.

Då tvelinc tenues följa på hvarandra efler ett annat kon-
sonanlljud (7, 7n, v, r), sker ljudförmiidringen på saamia sätt

som nyss hlifvit sagdt, eller att det ena tenuis horllcmnas i

uflalct, I. ex. palkka, palkan, pilkka, pilkan, menkka, menkan,
pankko, pankon, tankki, tankin, porkka, porkan, serkku, ser-
kun, tarkka, tarkan, turkki, turkin, nerkko, nerkon; silppu,
silpun, tulppa, tulpan, kimppu, kimpun, rämppä, rämpän, harp-
pi, harppin, kärppä, kärpän, norppa, norpan; nälttää, wäl-
täl, nällän, kontti, koniin, karttu, kurtun, warlla, Martan.

11. Förmildring af tenues tili media: och liquidce.
Om vokalljudct i den foljande stafvelsen hlir kori, formil-

dras del föregående konsonantljudet, då det är tenuis, tili media.
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I. R förmildras tili <jr endast 1 det fallct, att ett n före-
glr, t. ex. hanki, hangen, hanko, hangon, henki, hengen, hon-
ka, hongan, kanki, kangen, kenkä (R. KCHbra), kengän, kyn-
kä, kyngän, lanka, langan, lanko, langon, onki, ongen, panka,
pangan, pönkä, pöngän, ranka, rangan. Härvid är likväl att
märkas, att <y-ljudet enligt ljudorganernas verksamhet är ve-

kast, då ett n följer derpå, men hårdnar efter den derpå följan-
de konsonantens beskaffenbet, t, ex, hangon, hangota, hangok-
si, hangosta.

Anm. Man bar päslätt, att k förmildras tili h nti tvenne verber:
nähdä, tehdä. Men i dessa ord är grundljudot i rotstafvelsen
icke k, utan h, hvilket sedermera efter yokalljudels quantitet
hårdnar tili k, eller kk, eller ock behäller sitt egentliga ljud, dä
en konsonant följer derpå Ty yore ej h, utan k, grundljud i rbt-

stafvelsen af dessa ord, sä skulle de nti flexionsformerna ej ä-
terfä h, utan analogi med andra ord, t. ex. hakee, lukee, be-
hålla 7c-ljudet och hela: näkeä, tekeä, eller näkenyt, tekenyt,
näkeköön, tekeköön, hyilket ej är fallet, sävida de hela nähdä nä-
hä, tehdä ~tehä, nähnyt, tehnyt, nähköön, tehköön. Men som
hela frägan inskränker sig endast tili tvenne ord, förlorar den sin
betydelse i Ijudbildningen, sä mycket mora, som h och k i alla
fall aro närä beslägtade artikulationsljud.

3. P förmildras: a) tili iv efter en vokal och liquidae l,

r. t. ex. haapa, haawan, hupa, huwan, kipu, kiwun, kupu, ku-
ivun, kääpä, kääwän, lapa, lawan, lupa, luwan, leipä ffornty-
ska Laib, R. X,11i6q.), leiwän, napa, navvan, rapa, rawan, ru-
pi, ruwen, siipi, siiwen, sopu, sowun, tapa, tawan; halpa,
halwan, kelpo, kelwon, salpa, salwan, kylpöö, kylwet, kvlvven;
arpa, arwan, korpi, korwen, orpo, orwon, serpa (R. mep6a),
serwän, turpa, turwan, urpa, urwan, warpa, warwan, yvirpi,
wirvvin; h) tili m efter föregående m, t. ex. kampa fkam),
kamman, lampi, lammin, lempo, lemmon, rumpu (tmmma),

11
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rummun, sampo, sammon, sompa, somman; pahempi pahem-

man, päremp', paremman.
Anni. Efter s bibehäller p sitt Ijud, t. ex. haspi (hasp), haspin, piis-

pa (af bisp, analogi uttal med piiska af piske, ooh piiskata, af

piska), piispan, raspi (rasp), raspin.

3. T förmildras: a) emellan tvenne yokalljud, enär det
föregående ej är i eller m, snlunda, att det antingen alldeles
icke liöres vid uttalet eller antager dialektvls ett annat med d

beslägladt ljud (l, r, to), t. ex. keto, skrifves i genit. kedon,

uttalas keon, kelon, keron, kewon, koti, kodin, koin, kolin,
korin, mato, madon, maon, malon,'maron, mawon, pata, padan,

paan, palon, paron, peto, pedon, peon, pelon, peron, sata, sa-

dan, saan, salan, saran.
Anm. Af d-Ijudets frändskap med l, r (p. 12) blir det förklarligf,

hurusom det i skrift nyttjade d i folkets mun öfvergätt tili l, r,

eraedan Finnarne ej kuuna ultala det rena d. Efter det natur-

ligaste uttalet borllemnas d helt och hället, och w bemedlar öf-
yergängen af rösttonen frän det ena yokalljudet tili det andra;
men l och r äro modiflkationer af d, uppkomna efter skriftsprä-
kel.

b) Efter liquidce l, n, r, förmildras i tili liquidce, Exem-
pel: 1) t tili l: ilta, illan, kelta, kellan, kulta, kullan, pelto,
pellon, silta, sillan, walta (Gewalt, wåld), wallan; —3) t tili
n: emäntä, emännän, hinta, hinnan, isäntä, isännän, kanta, kan-
nan, kanto, kannon, mänty, männyn, pinta, pinnan, sonta, son-
nan, synti, synnin; —3) t tili r: kerta, kerran, merta, (R. Mo-

peitta), merran, parta (Bart, R. parran, pirta (R, 6ep-
-40), pirran, wirta, wirran.
Anm. 1. Efter s bibeMller t sitt ljud, t. ex. liuosta, huostan, kar-

sta (R. Kopocra, stay. Kpacra), karstan, kausia, kaustan, musta,
mustan, palsta, palstan, pesti, pestin, paasto (R. noen., T. Pa-
sien, fasta), paaston, pursto, purston, riista, riistan, risti (Kreuz,
«pecn.), ristin, säästö, säästön, yyasta (quast), yvaslan. Pä sam-
ma säti bibehälla tyenne tt sitt ljud, om begreppsformen utgö-
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res af tvenne vokalljud, t. ex. kaaltua, kaattuau, lattia, lattian,
pattio, pattien.

Anm. 2. I den r. kar. dial.(“rysk-karelska dialekten) öfvergär sf

stundom tili ss, t. ex. assu —astu, issuz:istu, (imper.), issu-
tah zz istutaan, pessä zz pestä, rissin zz ristin, tiijussettais zz tii-
justeltais, walmissin walmistin.

111. Borilemnande af tenu.es.
I. Tenues A, t, försvinna i uttalet efter * och u, hvaremot

ett / och w göra sig hörhara framfor det derpå följande vo-
kalljudet. Exempcl: a) k efter i: ikä, ijän, lika, Iljan, liika,
liijan, pika, pijan, piika (piga), piijan, reikä, reijän, sika, si-
jan, siika (R. cart, sik), siijan, suiku, suijun, taika, taljan,
wika, wijan; —• h) t efter i: aita, äijän, kaita, kaijan, kuitu,
kuijun, laita, laijan, maito, maijon, neito, neijon, paita, paijan,
pito, pijon, riita (Streit, strid), riijan; e) A efter u: hauki,
hauwin, leuka, leuwan, luku, luvvun, naukuu, uauwut, nauwun,
puku, puwnn, riuku, riuvvun, suku, suwuu, touko, touwonj
d) t efter ti: hauta, hauwan, kutu, kuwun, lauta, lauwan, pou-
ta, pouwan, rauta, rauwan, routa, rouwan, tauti, Jauwin (r kar.
d. tawwin).

Härvid bör märkas, att k och t e| förvandlas tili j och
tv, utan organerna lätta endast rösttonens öfvergång frän det
ena vokalljudct tili det audra gcuom det närmast beslägta-
de vokallika ljud, på samma sätt soin uti ordcu: kätkyc

, lyhyc
,

neitsy€

,
ohuc

, oluc
, hvilka skrifvas: kätkyt, lyhyt, neitsyt, ohut,

olut, och hvilka dialektvis i genit. ljuda: kätkywen zz kätkyen,
lyhywen zz: lyhyen, neilsywen zz neitsyen, ohuwenzz ohuen, olu-
wen zz oluen, eller likasom i orden; lue, lueppas,- hvilka dia-
lektvis uttalas: luwe, luweppas. Orsaken härtill är förut för-
förklarad Cp- 27).
Anm. 1. Skriftspräkets d har äfven här framkallat pä landsorterna

l, r i uttalet, i st. f. j och tv, t. ex. aidan, ailan, airan, haudan.
haulan, hauran,
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Anm. 2. Orden: aika, poika, uttalas numera pä de flesta landsorier
i genit. ajan, pojan, i st. f. äijän, poijan, eller plur. äijät, poijat,
säsom de i den r. kar. dial. och pä nägra orter i Finland ännu
Ijuda. Likasä ljuder imper. af ojentaa i den r. kar. dial. oijenna
” ojenna. Och orden: luoko, luoto, ruoko, ruoka,' ruota, utta-
las i flexionsformerna; luuwon, luuwon, ruuwon (hvaraf ruu-
dukko uppkonunit), ruuyvan, ruuwan.

3. Om det förcgåeude vokalljudet framför /c, f, är uS-
got annat än i och n, eller då munaspiratioucn h står framför
f, försvinna k och t helt och bållct i ultalet. Exempel: a) k
försvinner: hako, haon, joki, joen (plur. i den r. kar. dial. jo-
wel), keko, keon, koko, koon, laki (lag), lain, lako, laon, laa-
ka, laan, maku (smak), maun, mäki, mäen, noki, noen, näkö,
näön, pako, paon, rako, raon, reki, reen, saku, saun, teko, teon,
waaka (wåg), waan, wako, waon, waku (vagga), waun, wäki,
vväen, vväkä, wään; käkeän, käetä, luki, luit, luin, näki, näit,
näin, teki, teit, leinj b) t försvinner efter en vokal (se ofvan
11. 3) och efler h, som förvandlas tili strupaspiralion, t. ex.

ehto, ehon, lahti, lahen, lehti, lehen, lehto, lehon, sahti, sahin,
sihti, sihti, lähti, tähen, waahti, waahin, wyyhti, wyyhin tah-
too, tahot, tahon.
Anm. 1. Osäkerheten i skriftspräket att riktigt och konsequent be-

teckna dessa ljudvexiingar har pä nägra orter öfvergätt tili folk-
spräkel, hvari maa säledes hör än teko, teon, än näkö, näwön,
rako, ra «on, maku, mawun.

Anm. 2. Enär ett * eller u följer i den andra stafvelsen, samman-
dragas begge stafvelserna efter konsonantljudets hortlemnande
tili en stafvelse, t. ex. laki, lain, maku, maun, wati (fat), wain.
Och om den föregäende stafvelsen antingen har ett u eller ett o,

och den derpä följande ett o, uppkommer ett diphtongljud, t.

ex. koko, koossa (uttalas kuossa, ai. koussa), ruko, ruolla, kut-
too, kudot ~kuot, kudon ~ kuon (uttalas ock; kuwot, kuwon).
Och der flere vokalljud af samma slag sammanstöta, samman-
dragas de tili ett längt vokalljud, t. ex. laa’an zz laan, waaan
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“ Waan, i‘aa’an raan, af raaka, eller raa’at, raa’an, raat,
raan, af raataa, kaa’at, kaa’an~kaat, kaan, af kaataa.
3. Otn tennis k följer efler ett annat konsouantljud utan

gcmination, bortlemnas det i uttalet efter h, l, r, t. ex. keuh-
ko, keuhon, nahka, nahan, pihka, pihan, puuhka, puuhan, ruoh-
ka, tuohan, tuhka, tuhau; —• alku, alun, halko, halon, jalka,
jalan, jälki, jälen, nälkä, nälän, olki, olen, pelko, pelon, selkä,
selän, solki, solen, welka, welan; julkean, juleta, kulkoo, ku-
let, kulen, walkencn, waleta; arka, aran, härkä, härän, kär-
ki, kären, särki, särin, wirka, wiran; karkaan, karata, ker-
keän, keretä, erkenen, eretä, pyrkii, pyrit, pyrin.
itiin. 1. Inkonsequent är det säledes att skrifya nahka, nahan, men

tuhka, tuhwan; jalka, jalan, men jahvoissa, eller jälki, jäljen;
och wirka, wiran, men härkä, härjän, hvilket frän skriftspräket
öfyergätt tili folkspräket pä nägra orter, Uti det äldsta skrift-
spräket (p. 42), förekommer g-ljudet säsom formildring af k
oftare än uti det nuyarande språkel, t. ex. jälgen, härgän, wel-
gan. Delta g-ljud har sedermera genora syenska spräkets infly-
tande i Bibelfinskan ytterligare förmildrats tili j, och derifrän
härleder sig dess bruk i mänga skrifter och är en stötesten för
de flesta skribenter, hyilka söka skilja sig frän Bibelfinskans or-
thograli. Mera naturlig är 7i-ljudets förmildring tili gän tili j
(jfr p. 33), säsom det äfyen ljuder i den r. kar. dial., hvari g
likväl ofta nyttjas, der de inhemska munarterna hafva k, t. ex.
aigah ~ aikaan; men som g eudast efter n kan göra sig hörbart,
bortlemnas dess ljud helisi i uttalet. Att nyttja ett j och w i
nyssnämnda fall, har minst skäl för sig.

Änm. 2. Efter s och t bibehäller k sitt ljud oförändradt, t. ex. kiis-
ki, kiiskin, kisko, kiskon, lasku, laskun, leski, lesken, myrsky,
myrskyn, nuoska. nuoskan, niska, niskan, piska, piskan, sisko,
siskon, (r. kar. tsikko), tuska (K. rocita), tuskan, waski, was-
ken; hetki, hetken, letku, letkun, matka, matkan, notko, not-
kon, putki putken, retki, retken. I den finsk-kar. munarten
bortlemnas k efter s i ätskilliga ordformer, t. ex. kaski, kasen,
koski, kosen, keski, kesen, koskoo, koset, kosen, (hyaraf kose-
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huilaa), laskoo, laset, lasen, puskoo, puset, pusen, älä kose,
käse, lase, i st. f. koske, käske, laske. I den r. kar. dialekten
varierar bruket af k efter s oeh t, t. ex. matassa matkassa,
men matkah ~ matkaan, kitemmä kitkemmä, men kitkiessä,
hrarfore ook k stundom nyttjas i st. f. t, t. ex. keräkkiä —ke-

rätkää, ooh ofta tvertora s i st. f. k , t. ex. kessellä ~ keskellä,
kissotah kiskotaan, kässe zzkäske, kässendä ~ käskenlä, lasse
“ laske, lassen ~ lasken, russottaw “ruskottaapi, ussonda “ us-

konta ~usko.

Emedan Ijudförmildringen framkallas af det efterföljande
vokalljudets korta qnantitet, är det naturligt, att såsnart sam-
ma vokalljud i flexionsformerna blir långt, upphör förmildrin-
gen och konsonanten återfår sltt starkare ljud. Konsooanterna
p och l kunna sålunda uti ett och samma ord göra sig hörba-
ra pä trenne olika sätt, t. ex. lupa, luwan, luppaa, koti, koin,
kodin =kolin, kottiin. Yi se således häraf, att det är vokal-
ljudets qnantitet, som verkar bäde förstärkning .och förmildring
i konsouantljudet.

1 det föregåeude hafva vi utgätt från nominernas nominat.
kasus, för att visa ljudens förmildring. Förhållandet är lika
i ordens öfriga flesions- och begreppsformer. Men ehuru no-
minat. kasus i många nominer innehåller de primitiva grund-
Ijuden, såsom af de anförda exemplen synes, mä man likväl
icke tro, att deuna kasus innefattar grnndljuden vid alla nomi-
ner, och att ljudförmiidringen således alltid utgår från den-
samma. Tvertom visa andra ord, att förmildringen just äger
rum i nominat. och de deraf uppkomna flexionsformerna, men

icke i de öfriga, hvarföre ock rotstafvelsens grundljnd i såda-
na ord böra uppsökas i någon annaif flexionsform än nomina-
tivus. Mänget ord har uemligen tidigare kunnat nyttjas i fan-

keuttrycket eller satsen med sin relationsform än det blifvit
auvändt såsom subjekt i satsen med nomiuativi ändelse. Att



83

språkets phonetiska element beslyrker delta, torde blifva klart
af det följande.

De ord vi härintill betraktat halva en vokal tili slutljud
i nominaliv. Latoni oss nu undersöka de nominer, hvilkas slut-
Ijnd ej är någon vokal, utan något annat ljud.

1. Aspiralionsljudet.

Aspirationsljudet agerar i finska språket en vigtig rol, i
anseende tili de mänga moditikationer detsamnia undergår, af
bvilka vi bar anföra sådana, soin förekomma i nominer.

I. En del nominer, hvilkas nominaliv har en slutaspira-
tion efler en vokal, förslärka denna aspiration nti flexionsfor-
merna tili strupaspiration t. ex. ahdec

, eine', hame', huo-
ne', ihme', kade', kone', lyhde', lähde', päre', räpäle', lervve',
tähde', waate', »vale 0

, wanne', wene', wiikate', hvilka i genit.
ljuda: ahdehen, eineben, kamelien, buonehen, ihmehen, kade-
hen, konehen, lyhdehen, lähdeben, pärehen, räpälehcn, tervve-

hen, tähdehen, waalehen, walehen, wannehen, wenehen, wiika-
tehen. Om dessa ord sammandragas, förstärkes den föregåen-
de konsonanten såluuda: ahteen, eineen, hammeen, huoneen,
ihmeen, katteen, konneen, lyhteen, lähteen, pärreen, räpäleen,
tervveen, tähteen, waalteen, ivalleen, »vanteen, »venneen, wiikat-
feen.

Anm. 1. Uli iraperat. modus förekommer likaledes en hörbar slut-
aspiration, t. ex. Anna0

, naäne0
, ota0 ~ annah, mäneh, otah. En

dialektvariation är A-ljudets förstärkning tili k nti sarama modus,
t. ex. annak, mänek, otak. Ooh som den negaliva flexionsfor-
men i ljudet närmar sig tili imper., förekommer i sanana dia-
lekt ett k äfven i denna form, t. ex. ei annak, ei mänek, ej o-
tak.

Anm. 2. I den r. kar. diat. har slutaspirationen härdnat tili s nti no-
miners nominat. t. ex. eines etc. pä samma sätt sora nti mies
i de finska munarterna. I sitt lexikon har Renwall vanligast
betecknat slutaspirationen med f, t. ex. ahdet, einet etc.
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Anm. 3. Orden harma c
, ta!koc

, terwec
,

waja c
, wakac

, avapal, uti

hvilkas nominat. numera höres ett längt a i slutet, aro analoga

med ofvansläende ord och ljuda i genit. karmahan, vvajahan, wa-
kahan, yyapahan, hyilka sammandragna ljuda: harmaan, waijaan,

wakkaan, wappaan. Ordet ehto hafya nägra ansett vara af sam-

ma art och derföre börjat skrifya ehtoo, men detta uttal hafra
vi icke hört.

Anm. 4. Enstafyiga nominer, som slutas pii aspiration (p. 48), låta
i genif. plur. aspirationen bli hörbar, t. ex. jäihen, luihen, mai-

hen, puihen, päihen, suihen, syiben, säihen, o. s. v.

2. Uti en mängcl nominer har slutaspirationen bnrdnat
tili s uti nominat., i likhet med förenämnda eines, mies o. s. v.,
hvilfca i flexionsformerna förmildras tili strupaspiration, ana-

logi med orden under mom. 1. t, ex, ahdas, allas, ewäs, ham-
mas, hidas, kallis, kangas, kaunis, kinnas, kirwes, lammas,
mies, paljas, paras, porras, puhdas, raawas, rahwas, raitis, ren-
gas (Ring), rikas ()reich, rik), ruis (R. poatb, Roggen, råg),
seiwäs, taiwas, tanvis tarvve,' tarweb, tarwes), tuores, uros,

walmis, warras, warwas, hvilka ursprungligen Ijudit: ahdac
,

kalli c
, ete. (jfr p. 38), och i genit. helat: ahdahan, aidshan,

ewähän, harallahan, hidahan, kallihin, kangahan, kaunibin, hin-
duhan, kirvvehen, lamhahan, miehen, patjahan, parahan, porda-
han, -puhdahan, raawahan, rahnahan, raitihin, rengahan, riha-
han, rukihin, seinähän, taiwahan, tarwehen, luorehen, urohon,
walmihin,- warrahan, wamahan, men numera nyttjas 1 den sam-
mandragna formen och ljuda: ahtaan, altaan, ewwään, hampaan,
hillaan, kalliin, kankaan, kauniin, kintaan, kirween, lampaan,
paljaan, parraan, portaan, puhtaan, raanaan, rahyvaau, raittiin,
renkaan, rikkaan, rukkiin, seipään, lainaan, tarpeen, tuoreen,
urroon, avaimiin, wartaan, warpaan.

Anm. 1. Ett nägra ord har aspirationen icke härdnat tili s, t. ex.

aarteh, kupeh, kuteh, palkeh, rakeh, avuoteh, hvilkas genit. Iju-

der: aarlehen, kupehen, kutehen, palkehen, rakehen, wuotehen,
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eller sammandraget: arteen, kuppeen, kutleen, palkeen, rakkeen,
wuoleen. Xvertora har nominat. mera allmänt förmildrat Iju-

det sälunda, att den analogi med orden under mom. 1, heter
aarec

, (r. kar. dial. yappen. “ uarreh), kuwec
, kudec

,
pale c

, rae c
,

wuodec
. Ordet loe c zrtoeh, toek (kanske riktigare tokec =R.

toki.), ljuder i genit. tokehen, och ies (kanske riktigare ikec

R. nro L. jugum), ikehon.

Anm. 2. Uti nägra andra ord har aspirationen härdnat tili t, i st. f.

s, t. ex. kevvät, orit, i st. f. kevvä c
, oric, hvilkas gen. heter;

kewähän, orihin, conlr. kevvvvään, orriin.
Anm. 3. Ora nominer pä as, äs är att märkas, att tvästafviga ord

pä as, äs i plur. hafva ai, äi, t. ex. altaita, ewwäitä, hampaita,

portaita, puhtaita, raskaita, rikkaita. Trestafviga nominer dere-
mot, hvilka aro derivaliva, hafva ai, äi endast dä nägon annan

vokal än a, e, i föregä i den andra stafvelsen, t. ex. asukkaita,
upokkaita, warokkaita, af asukas, upokas, vvarokas. Men föregå
a, e, i i den andra stafvelsen, hafva de ai i de dialekter, sora

lätit aspirationen härdna tili s t. ex. kahilaita, kauppiaita, ku-

ningaita, laupiaita, purilaita, sapilaita, turilaita, warakkaita, af

kahilas, kauppias, kuningas (konung), laupias, purilas, sapilas,

turilas, vvarakas; hvaremot samraa och andra euahanda ord haf-
va oi i de dialekter, sora ännu icke lätit aspirationen öfvergä
tili s, t. ex. Kahiloja, kauppioja, puriloja, sapiloja, turiloja, af
kabila, kauppia, purila, sapila, turila (jfr. p. 69). Att ordet
ruhtina, (truhtin, drott), sora i plur. heter ruhtinoja, skulle i sing.
ljuda ruhtinas, gen. ruhtinaan, kan ur phonetisk synpunkt ej

medgifvas; ej heller hafva vi hört delta ord uttalas af allmogen an-

norlunda än ruhtina och ruohtina. Hvarifrän skriftspräket fätt
sitt ruhtinas, kunna vi ej upplysa.

3. Eu annan del nominer hafva förmildrat de med aspi-
rationen beslägtade ljuden tili x, hvilket uli fle.xionsformerna
gör sin aspirationsnalur hörbar genom en duhbel aspiration
(jfr. p. 39), t. ex ajatus, genit. ajatuksen, ilwes, ilvveksen, jä-
nis, jäniksen, kannus, kannuksen, kaulus, kauluksen, kynnys,

13
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kynnyksen, laitos, laitoksen, lehmus, lehmuksen, muutos, muu-

toksen, pieles, pieleksen, puutos, puutoksen, pyydys, pyydyksen,
päätös, päätöksen, sormus, sormuksen, suurus, suuruksen, tal-
lus, tallukseu, teräs, teräksen, lullns, tullukseu, waris, Warik-
sen, wastus,

Anm. 1. Ordet sjksy har i nominat. en annan ändelse med Ijudför-
mildring: syys. Ord pä os, ös, t. ex. liitos, muutos, puutos,
päätös, visa s-ljudets uppkomst af aspirationen sälunda, att des-
sa ord ännu dialeklyis ljuda: liite1

, muute', puute c
, pääte'. Sprä-

ket gör likväl redan skillnad i betydelsen emellan begge dessa
forraer, sä att man säger t, ex. ilmojen, aikojen muutteet (icke
muutokset), och huone' on muutoksilla (icke mulleilla).

Anm. 2. Slundom anlydes med s en modifikation af grundbegrep-
pet, t. ex. koiras, kälys (brukas i plur. kälykset), käännös, naa-
ras, pyydös zz pyydys, ratsus, rokas, (br. i p!.), salwos, terwas,
teräs, uros, yyitsas, weljes zz weljäs (br. i pl.), hvilkas närma-
ste fränder i betydelsen äro; koira, käly, kääntö, naara, pyytö,
ratsu, rokka, salwo, terwa, terä, uro, witsa, welje tveljä, hyil-

ket sedermera blifyit förkorladt tili yveli.

4. Kominer, bildade mest af adjektiver, slutas numera på
us, tjs, men hafva fordom haft en aspiration tili slutljud, t. ex.
ahtahus, kallehus = kallibus, kaunehus zzz kaunibus, kirkahus,
oikehus, zz oikibus, parahus, pubtahus, rikabus, wiisahus, af ah-
das, kallis, kaunis, kirkas, oikea zz: oikia, paras, puhdas, rikas,
wiisas (weise, wis), walehus af walec

. På uppgifvet sätt ulta-
las föreuämnda uominer i den r. kar. dial. och bevisa, alt ,y-Iju-
det i dc adjektiver, hvaraf de uppkommit, ej är annat än en

hårdnad aspiration (jfr. p. 38, 84). Efter aspiraliouens bort-
lemuande hafva dessa ord i de inhemska dialekterna erhållit
följande utlal: ahtaus, kalleus, kauneus, kirkkaus, oikeus, par-
raus 1. parbaus, puhtaus, rikkaus, wiisaus.

Anm. I den r. kar. dial. ljuder genit. sä här: kawnehuon zz kaunehu-
eu, wiisahuon zz wiisabuen, leikawon zz leikkauen (af nom. leika-
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wo leikkous,'leikkaus), lisävön, af lisäwörrlisäys, kuningahuon

1. kuningahussan ~ kuningahuen, af kuningahus ~ valtakunta.
5. (ienoin vokalföreningens öfvergång tili en lång enlju-

dig vokal har under språkets fortfarande utveckling flertalet
af härledda nominer erhållil ändelsen uus, yys. Vid primitiva
förekommer denna ändelse alldrig, likasom den r. kar. dial.
icke heller hunnit uthilda sig densamraa. Alt den uppkommit
af tvenne koeta vokaler, synes t. ex. af nuori, syvä, waja, af

hvilka nuoribus, nuorehus, nuoreus, nuoruus, syvehys, syveys,
sywwyys, wajahus, wajaus, vaijuus aro bildade. INågra hafva
trott t i denna ändelse vara grundljud. saunolikt derföre, att

Bibelspråket uti flcxionsformerna betccknat uied d det vokal-
aktiga ljud (w), som efter ti gör sig börbart, t. ex. tuttuu-

den tottuuwen. Men emot riktigheten af denna förmodan ta-

la följande facta: a) att alla ord på uus, yys hafva uti infin.
kasus låtil s öfvergå tili t, håde enligt p. 34 och analogi med
orden under mom. 1. t. ex. tuttuutta, och b) att enär dessa ord
på uus, yys, hvilka aro abstracta nominer, någon gång före-
komma i plur., erbålla de i ftexionsforraerna förstärkta aspi-
rationsljud, analogi med orden under momm. 3 och 4, t. ex,

tottuuksia, turhuuksia valleuksia.

I sammanhang härmed vilje vi hetrakta s-ljudets bruk i
slutändelsen st. Uti ord på si är s-ljudet dels grundljud, dcls
en modifikation af l. Dä sär grundljud, blir det oförändradt
i alla ftaxionsformer, t. ex. aisa, aisan, kuusi, kuusen, Jakso,
laksun, maksa, maksan, oksa, oksan, paksu, paksun, suksi, suk-
sen, sääksi, sääksen, vaaksa, vaaksan; kalsu, kalsun, ansa,

ansan, kansa *3, kansan; kypsi, kypsen, lapsi, lapsen, ripsi,
ripsin; kärsä, kärsän, sorsa, sorsan, varsa, varsan, pässi,
pässin.
*) Anm. Ordel kansa, nylljadt säsom postposition, i betydelse af

med, i följe med, har man börjat skrifva kanssa. Ur pbonetisk
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synpunkt kan della ej försyaras. Och akulle s efter n i della
ord numera nägorstädes ljuda skarpare an yanligt, säsom man

päslär, sä kan det vara en följd af skriflspräket. I den r. kar.

dial. ljuda kansa och konsa alldeles lika: naama, Komna, d. y. s.
s-ljudet är i dessa ord yekare än eljest, då det betecknas med
tu. Och det skäl man söker deruti, atl kanssa tydligare för ö-

gat mä skiljas frän nomen kansa, förfaller, dä man besinnar, alt

det icke är ögal, ulan orat, efter hyars ledning ljuden böra

betecknas. Dessutom är della ords betydelse af folk icke ur-

sprflnglig, ulan mera af liuska skribenter än sjelfva folket det-
samma lillagd, sä att nuvarande författare knappt tyckas veta

skillnaden emellan rahvas och kansa, dä de sä flitigl nytlja
kansa i st. f. rahwas. Men väre sig härmed huru som helisi, sä
äro alla postpositioner ursprungligen nominer, och samma skäl
skulle dä Annas, att efter godlycko i skrift omslufva dem alla.
Men ihägkommer man häryid, att Anskan, i likhet med andra
spräk, har mänga andra Ijudforraer, hvilka hafva lika ljud, men
olika betydelse, t. ex. näin, jag säg och näin, sä här, ilman,
prsepos. och genit. af ilma, haawan genit. af haapa och haawa,
rouwan, genit. af routa och rouwa, eller musta, walkea, pimiä,
som aro substantiyer och adjektiyer, eller kallista, walmista, in-
Anit. kasus af kallis, valmis, och imper. modus af kallistaa,
valmistaa, päästä elät. af pää och imper. af päästää, m. m., bor-
de man med samma skäl för den i Anskan okunnige omskapa i

skriften alla sä beskaffade ord, hvilken omarbetning för rena
Finnar alltid blir onödig. Vida angelägnare yore det, alt före-
komma missbruk af ordet kansa, hyiiket dels nyttjas der det
kunde umbäras, dels icke skiljes frän muka, myötä. Det är be-
synnerligt, att ordet kera, t. ex, kerälläni etc. knappt vunnit

burskap i skriflspräket; lika besynnerligt är det, att man i skrift-
spräket i ett fall ej yill göra skillnad i ljudtecken för alldeles
olika begrepp, säsom mänö och meno, men 1 ett annat fall vill
nödvändigt skrifva olika ett och samma ord, ulan att dess be-
tydelse derigenom ändras.

Uti andra nominer pl si med föregående vokal eller li-
quidoe l, n, r, är s en modifikation af grundljudet t, hyiiket i
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flexionsformerna än återkommer än modifieras tili media ooh
liquidce, eller ock bortlemnas i utlalcl. Excmpel; a) s med

föregående vokal: hiisi, gcnit. hiiden rr hiien, illat hiiteen, kä-
si, käden = käen, katteen, kuusi, kuuden : kuuen, kuuteen,
mesi, meden meen, metteen, niisi, niiden, niien, niiteen, susi,
suden suen, sulteen, tosi, toden ~ foen, totteen, uusi, uuden

uuen, uuteen, wesi, wedeu ween, wetteen, wiisi, wiiden
wiien, wiiteen, wuosi, wuoden ~ wuoen (uttalas wuuen, wuu-

wen), wuoteen, hvilkas stani är: Liil, kät, kuut, met (T. Metb,
R. Me4'b), niit, sut, tot, uut, wet, wiit, wuot.

Ånm. I uttalet modifieras d, i likhet med hvad derom förut blifvit
nämndt, tili j efter i, och tili w efter u (jfr. p. 78)

h) s med föregående l, n, r, jälsi,- jällen, jälttä, kansi,
kannen, kantta, kynsi, kynnen, kynttä, onsi, onnen, ontta, kor-
si, korren, kortta, orsi, orren, ortta, warsi, Warren, wartla, wir-
si, wirren, wirttä, hvilkas stam är: jäit, kant, kynt, ont, kori,
ort, wart, wirt. Likasi ensi af ent, hvaraf entinen, och nu-

meralia ordinalia: kolmausi, neljänsi, wiidensi etc., hvilkas no-

minat. numera ljuder: kolmas', neljäs1
, wiides' ele.

6. Tili belysande af de varialioner grundljudet t med a-
spiration (f) på olika landsorter bar, och hvarom förut blifvit
nämndt (p. 43), tilläggas här några exempel: etsiä, kutsua,
lietsoa, metsä, neitsy, otsa, ratsas, watsa, weitsi, wilsiä, hvilka
efter olika dialekter Ijuda: ehtiä, eltiä, essiä, kuhlua, kuttua,
kussua, kehtoa, liettoa, liessoa, mehtä, mettä, messä, neihty,
neitty, neissy, ohta, otta, ossa, rahtas, rattas, rassas, wahfa, waf-

ta, wassa, wihta, witta, wissa, wiibtiä, wiittiä, wiissiä.
Anm. 1. Alla ord, som skrifvas med ts, hafra likväl icke t tili

grundljud, t. ex. katsoa, kattoa (af kah!), kattoa, kassoa (af kas!)
päitset (marhaminla, Renwall), päihtet, päisset (af pää), suit-
set, suihtet, suittet, suissel (af suu), tarwilsen, tarwihten (af

larwe' —tarweh), larwitten, lanvissen (af tanvis).

Anni. 2. Nämnde Ijudvariationer följa i flexionsformerna de allmän-
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na lagarne sä att t. ex. mehtä i genit. ]juder mehän, kuhtua i
1. pers. kuhun (jfr p. 80), mettä deremot metän, kuttua, kutun

och messä, messän, kussua, kussun (jfr. p. 76).

Anm. 3. Att dessa ljudrexiingar, brukade om hyarandra i skrift,
framkalla tyetydigheter i uttrycket, är naturligt. Ty ljudet af
ehtiä (~ etsiä) sammanfaller med ett annat yerb ehtiä, kattoa

katsoa), med inf. kasus af katto, kuttuu kutsuu) med inf.
kasus af kutu, ossaau(~ otsaan) med 1 pers. af osata, rahtu (

ratsu) med ettannat nomen rahtu o. s. v. Skriftspråket har af dessa
ljud antagit ts, men förfar icke alltid konsequent, dä det nyttjar
liehtoa, i st. f. lietsoa, raahtia, i st. f. raatsia, wiihtiä, i st. f. wiitslä.
Af de flesta nyare skrifter inhemtas, att författaren ofta 'stakat sig
yid bruket af delta ljud, hyarföre ock det nyare skriftspräkets or-

thografi framler större inkonsequenser i afseende ä delta ljud än
Bibelspräket. Häröfver börman ej undra sig, dä man yet, huru li-
tet ljudformerna i de olika dialekterna blifyit undersökta och utredda.

Anm. i. Uti orden: yksi, kaksi, haaksi (lärer yäl egentligen heta
haahdec ) har nominat. uppkommit af yht, kaht, haaht, analogi

med läksi, praeter. af lähteä. Men lahti har bibehållit sig ulan

ljudyexiing, om man undantager dess sueticerade uttal läksi,
som förekommer pä flere landsorter. Af stammen juohzrjoh

hafva uppkommit juoksee, juosta och joki, likasom Wuoksi af

wuoc
. Analoga med juoksee aro syöksee och pieksää, hyilket sena-

re tyckes yara af germaniskt ursprung: peitschen, piska, ömrb.

7. Aspirationsljudet åstadkommer en sadan modifikation
af det föregående vokalljudet, att det förstärkcs, hvilken för-
stärkning gör sig hörbar såsom et långt vukalljud (jfr. p. 54),
hvarcftcr ett n euphonicum tillkommer i uttalet. Detta inträf-
far i den verbala formen aan, ään, t. ex. kuullaan, männään,
nähdään = näbhään, ollaan, pannaan, syödään (uttalas syywään),
tullaan, hvilka uppkommit af kuullab, mäunäh, näbäb, ollab,
pannab, sywwäh, tullah, såsom de ännu ljuda i den r. kar. dial.
Likaså: antamaan, ottamaan, kuulemaan = antamab, ottamab,
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kuulemah, ooh annettiin, oteltiin, tultiin annettih, otettib, tul-
tih.
Anm. Dr Renwall har i sin Finska Språklära adopterat slutaspira-

lionen i de verbala formerna.
8. Oerivationsändelsen ne (zz nen) i nomincr bar upp-

kommit af s-ljudet, t. ex. bewone, ibmiue, naine, sulhane (=

sulabane, f. kar. diak), toine, ocb med cupboniskt n tili slut-
Ijud: hewonen, ihminen (d d. r. kar. dial. inebmine, ocb i A-
gricolas bibelöfvers. inbiminen), nainen, sulhanen, toinen. Grund-
Ijuden tili dessa ord aro: (t. ex. hewos-wäki), ihmis
(t. ex. ihmis-parka), nais (t. ex. nais-eläjä), sulbas zz sulahas
(t. ex. sulhas-mies), tois ft. ex. inf. kasus toisia). Slutljudet
s är äter ofta en bårdnad slutaspiration af grundordet t. ex.

bewo c
, nai c

, sulhac
.

Anm. 1. Om ordet hewoc bör märkas, alt det ljuder antingen he-

poinen, eller hewonen, men icke hermoinen eller heponen.
Anm. 2. Ord sädana, som etusa, imisä, näkysä, urosa, yisa, att icke

alla ord förbylt s tili n.
Anm. 3. Nägra ord antyda med ne ett diminutiyt laudativt begrepp.

t. ex. oksane, peippone, poikane, pääskyne, päiwäne (soi, i den
r. kar. dial.).

Anm. 4 Med ändelsen ne bör ej förblandas ändelsen en, t. ex. ah-
wen, ahwenen, jäsen, jäsenen, kämmen, kämmenen, paimen
(woifirjv), paimenen, ruumen, ruumenen, siemen (R. cesia, pl.
ceiaena, L. semen), siemenen. Ordet kymmen, kymmenen, ut-
talas dialektyis: kyrnmenä, kymmenän, ocb kywen är en förmil-
dring af kypene ZZ kipuna

3. Lif/uidw l, n, r, såsom s liiti]ud.
a) Slutljudet ti är en förmildring af m i följande fall:

1. I nomincr, hvilka hafva tn tili grundljud i flexions-
formerna, bar delta ljud i nominat. förmildrats tili n, t. ex.

auwain, eliöin, hapan, härkin, laidun, luotin, lämmin, morsian,
palin, puobin zz puohdin, rinnastin, syön (utlalas sywän), sär-
win, ydin, hvilka uppkoramit af auwaim c

,
elläim', happani1, här-
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kim', laitum', luoliiuc
, lämpira', morsiam', palkim', puobtim', rin-

nustim', syäm' C‘ den r. kar. dial. siäm', hvaraf sedän siändyä
syäntyä = wibastua, uppkommit), särpim', ytim'.

3. 1 adjektiver på ma, mä bar m iörmildrats tili n, t.
ex. luwaltoma, osattoma, syyttömä, «kiltoina, woimattoma, hvil-
ka i nominat. ljuda: luwaton, osaton, syytön, wiaton, woima-
ton.

b} I adjektivers superlat. gradus bar vip förmildrats i no-

inin. tili n, t. ex. matalin, pahin, siewin, bvilka uppkommit af
matalimp', pahimp', sievvimp'. Likaså hafva bywimp', kowimp'
öfvergått tili hyvviu, kowin, bvilka numera nytfjas såsom ad-
verbien.
Änm. De förslnämnda orden böra ej förvexlas med komparativus

gradus, som Ijuder: matalampc
, pahemp', siewemp 1

c) I flexionsformerna förekommer m-ljudets förmildring
tili n, da ett <-ljud följer derpå, t. ex. inlinit. kasus af lumi,
liemi, loimi, toimi, laimi, heter: lunta, lientä, lointa, tointa =

toimea, tainta = taimea.
d) Uti några ord på l, r, bar den sista stafvelsen uuder-

gått ljudförmiidring uti nominat. t. ex. ommel1, penger', tan-

ner', taivval', tytär', wemmel', bvilka uppkommit af ompele',
penkere', tantere', taipale', tyttäre', wempele'.

Af hvad nu blifvit anfördt inbemtas, alt emellan nominer,
hvilkas begreppsform i nominat. är en ren vokal och de nomi-
ner, bvilka ej slutas på en vokal, äger en sadan cbarakteris-
tisk skillnad rum, att de förra uti genit. vanligast förmildra
och de senare förstärka nominafivi grundljud.

X. lijudens liarmoni

Yi komina nu tili en annan modifikatiou ai Ijuden. Oå
tvenne antingen vokaler cller konsonautcr sammanstöta, bvilka
bafva olika ljud, söka orgauerna att genom lättadt ultal brin-
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ga dessa ljud tili harmoni med hvarandra. Den modifikation
ljuden sålunda undergå kallas för vokalerna sammandragning
ooh för konsonanterna assitnilaiion.

I. Sammandragning.
(Conträctio.)

Den obenägenhet vokalljuden bafva alt föreuas med hvar-
andra (p. 37), söka ljudorganerna alt bemedla genom tvenne
korta vokalers sammandragning tili en lång enljudig vokal.
Delta inträffar än med begreppsformen ensam, såsom i liemi-
nat. kasus, än vid dess sammanstölning med ilexiousformen. Och
som begreppsformen är vigtigare än flexionsformen, är det na-

turligt, att dess ljud hibehålles oförändradt, hvaremot flexions-
formen mister sitt ljud och verkar, att begreppsformens vokal-
Ijud blir långt; och denna orsak är så giltig, alt icke hioit
de svagare blaud majores fo, u~), ulan äfven media; fe, O » be-
greppsformen uppsluka majores i flexionsformen. Förläng-
uingen kan då blitva antingcn en ren enljudig vokal, eller en

vokalförening med i tili efterljud, och framkallar tillika, för hi-
hehållandet af jemvigt, en förstärkning af det föregående kon-
sonantljudet, i händelse den föregående stafvelsen bar kort vo-

kalljud. Meu om den sistnämnda stafvelsen redan bar långt
vokalljud, eller om densamma är skyddad för öfvervigt antin-
gen genom konsonatgemination eller tvenne olika konsonautljud,
behöfver konsonanteu framför det sammandragna vokalljudct ej
förstärkas (p. 72). Med iakttagande bäraf sker sammandrag-
ningen på följande sätt:

1. Tvenne korta vokaler samraandragas tili en ren enlju-
dig vokal:

a) ea 1. eä samraandragas tili ee, t. ex, kolmea, kolmee,
korea, korree 1. koria, korrii, nimeä, niramee, pimeä, pimraee,
1. pimiä, pimmii, sileä, sillee 1 siliä, sillii, sorea, sorree 1. So-

13
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ria, sorrii; imeä, immee I. imiä, imtnii, iskeä, iskee, 1. is-
kiä. iskii, itkeä, itkee, 1. ilkiä, itkii, kylpeä, kylpee, 1. kylpiä,
fcylpii, rypeä, ryppee 1. rypiä, ryppii.
Atim. För att ytterligare lätta uttalet modißeras ee dialektvis tili

ei, t. ex. jälkeen, jälkein.

h) ia, 1. ia, sammandragas tili ti, t. ex. kiwiä, kiwwii,
kotia, kolfii, miniä, minnii, olkia, olkii, ristiä, ristii, saawia,
Csl), saawii, tautia, tautii; ehtiä, ehtii, oppia, oppii, pyöriä,
pyörii,

c) oa 1. öä sammandragas tili oo 1. öo, t. ex. ainoa, ai-
noo, huonoa, huonoo, hölmöä, höimöö, bönttöä, hönttöö, kaa-
soa, kaasoo, kekoa, kekkoo, korwoa, korvvoo, kuonoa, kuonoo,
lahoa, lahhoo, lepoa, leppoo, liittoa, liittoo, mahoa, mahhoo,
neitoa, neitoo, näköä, näkköö, peltoa, pelloo, pötköä, pötköö,
rakoa, rakkoo, repoa, reppoo, suoroa, suoroo, wakoa, wakkooj

anoa, annoo, hieroa, hieroo, kiskoa, kiskoo, latoa, lattoo,
neuloa, neuloo, sanoa, saunoo.

I sammanhang härmed vilje vi helrakta formen oa, öä
for infinit. kasus och verbalis, hvars grundljud icke är o utan
a, hvilket genom förlängning öfvergått tili oa. I den r. kar.
dial. är a färlängdt tili ua och ä tili iä (jfr. p. 54). Förlju-
den u och i höras, ehuru svagt, ännu i den Östra sawolasska
dialcktcn ända tili Kerimäki, men vesterom derifrån ljuda aa,
ää nastan som oa, öä, eä

,
utan alt likväl något rent oa eller

eä numcra höres någorstädes i landet, i synnerhet som dessa
ljud för lättare uttal skull öfvergått tili 00, ee. De Ijudvaria-
tioner, som sålunda uppkommit, äro följande;

I. aa, 1. ää ljuda såsom oa, 00, öä, öö, t. ex. aikaa, ai-
koa, aikoo, kallaa, kaloa, halloo, luppaa, lupoa, luppoo, rah-
kaa, rakoa, rahhoo, Sannaa, sanoa, sannoo, siltaa, siiloa, siltoo;
antaa, antoa, anloo, kylwää, kylwöä, kylwöö, muistaa, muistoa,
muistoo, nostaa, nostoa, noston, nyhtää, nyhtöä, nyhtöö, pyy-



95

tää, pyytää, pyytää, tappaa, tappoa, tappoo, wetlää, wetlöä,
wettöä.

3. ää ljuder dialektyis såsom ee, t. ex. kyllää 1. kylää,
kyliä, kyleä, kylee, kylwää, kylmä, kyhveä, kylwee, kyntää,
kyntiä, kynteä, kyntee, nyhtää, nyhtiä, nyhteä, nyhtee, pyytää,
pyytiä, pyyteä, pyytee, wettää 1. wefää, wetiä, weteä, rvettee.

3. Skriftspråkest ee ljuder dialektyis efter den föregående
yokalens heskaffenhet än såsom oo än såsom öö nti 3 pers. sing.
praes, t. ex. imee, immöö, iskee, iskää, itkee, itköö, koskee,
koskoo, kulkee, kulkoo, kuolee, kuoloo, kylpee, kylpöö, las-
kee, laskoo, lukee, lukkoo, lähtee, tähtää, mänee, männöö, nie-
lee, nielöö, nousee, nousoo, nylkee, nylköö, panee, pannoo, pu-
ree, purroo, pääsee, pääsöö, sulkee, sulkoo, sylkee, sylköö, tu-
Lee, tulloo.
Anm. 1. Formen 00, öö har i de tiestä tali, dä majores och mino-

res föregä, större ljudharmoni med dem, än ee. Och som den
ej tyckes yara nägon sä obetydlig dialektyariation, som man här-
inlill trott, förtjenar den en närmare undersökning af sakkun-
nige män. För att i skriftspräket komma tili säkerhet yid Ijud-
tecknens anyändande, d. y. s. tili säker orthografi, yore det t

allraänhet nödigt, alt pä genetisk yäg fä utredt ljudformerna»
bäde uppkomst och nuyarande beskaffenhet i landets olika dialek-
ter. Ooh som delta ej kan verkslällas af nägon enskild man,
taga yi oss frlheten att bedja spräkkännare pä olika landsorter,
att hyar pä sitt häll företaga sig undersökningar äfyen i dessa de-
lar. Ty sedän dessa undersökningar blifvit verkställda, kan man
hoppas fä ett för hela landet allmänt skriftspräk stadgadt. hvil-

ket spräk äter i samma raon skall yinna mera insteg pä alla lands-
orter, som dessa Snna sinä genuint finska, men härintill förbi-
sedde ljudformer deri vara upptagna och erkända: ett mäl, hvar-
till man genom spräkets bearbetning borde sträfya att komma.

Anm. 2. Geminationen af l, n efter rotstafvelsen är yid formen 00,

öö för jemyigten skull mera nödvändig än yid ee, men behöfves
deremot icke emellan den andra och tredje stafvelsen, t. ex. ka-
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penoo 1. kapenee, katseloo 1. katselee, käwelöö 1. kaivelee, le*
wenöö 1. levvenee.

d) ua 1. yä sammandragas tili uu, yy ,
t. ex. höyryä, höy-

ryy, kutua, kuttuu, loppua, loppuu, lukua, lukkuu, makua,
makkuu, pölyä (R. Dbl.lb), pöllyy, sopua, soppuu, sukua, suk-
kuu, wllua, willuu; ampua, ampuu, asua, assuu, kiehua, kie-
huu, noitua, noituu, puhua, puhkuu, sujua, suijuu, torua, tor-
ruu.

3. Tyenne vokaler sammandragas tili en vokalförening.
Delta sker, då efter en föregående vokal e följer omedelbart
derpå, t. ex. ae, te, oe, ue, ye, äe, Öe, bvilka sammandragas
tili ai, ii, oi, ui, yi, äi, öi, t. ex. kalaen, kallain, rabaen, rak-
kain; ihmisien, ihmisiin, pihvien, pilwiin, sormien, sormiin;
huoneen, huonoin, kekoen, kekkoin, peltoen, peitoin; luku-
en, lukkuin, papuen, (R, 6o6t>), pappuin; höyryen, höy-
ryin, hölmöen, hölmöin, lepistöen, lepistöin; polttaen, polt-
tein, poltaessa, poltteissa, itkiessä', itkiissä, kylpiessä, kylpiissä,
lähtiessä, lähtiissä, pyrkiessä, pyrkiissä, sanoen, sannoin, sanoes-
sa, sannoissa, hukkuessa, kukkuissa, uupuessa, uupnissa, kään-
täessä, kääntäissä, pyytäessä, pyytäissä, kysyessä, kyssyissä,
syntyessä, syntyissä, kytöessä, kyttöissä, pöiköessä, pöiköissä.
Anm, 1. Emedan i är det skarpaste bland alla ljud, blir ii bäde

för lätlare uttal och bätlre välljud skull modifieradt tili ei, t.

ex. etsiessä, etsiissä, elseissä, kitkiessä, kitkiissä, kilkeissä, kyl-
piessä, kylpiissä, kylpeissä, lähtiessä, lähtiissä, lähteissä, pyrki-
essä, pyrkiissä, pyrkeissä.

Anm. 2. I bruket af denna sammandragning följer det nuvarande
skriftspräket nästan ingen ljudiag, utan den ena gängen äro Iju-
den sammandragna, den andra icke, allt efter skribentens godtycko
för lillfället. Härom kan läsaren öfvertyga sig ur hvilken finsk
skrift som helisi.

3. En dialektvariation i sammaudragningen är sadan, att

kontraheras tili ää, t. ex. käessä I. kädessä, käässä, tuäcl-
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lä, maalla, näen, nään. Denna sammandragning bevisar ytter-
ligare hvad som förut blifvit anfördt om ä-Ijudefs förlängning
(p. 53) ocb om konsonantein bortlemnande i uttalet (p. 75
följ.). Ty den r. kar. äfvensom en del af den Östra sawolax-
ska dial. bibebålla iä, i st. f. aa, äfven i dessa fall, t. ex.
kään, wään kiän, wiän = käen, wäen, gen. af käsi, wäki,
Cjfr. p. 54), eller: ei niä ~ nää, näe, ei jiärrrjää.
Ånm. En Ijudvariation, som egentligen ej är nägon sammandragning.

vilje vi i förbigäende namua. Yokalföreningarne uti en yerbal-

form. f. ex. antaita, antaida, laskeita, lasketeta, muutaita, muu-
taida, perräitä, perräidä, wettäitä, weltäidä, ljuda pä de nordligara
landsorterna au, eu, ou, eto. t. ex. antauta, laskenta, muutauta,

perräytä, wettäytä. Analogi härmcd är eilen, eulen ocb efter
den r. kar. dial. eglen (jfr. p. 28 Änm. 1).

Ett annat sätt att sammandraga tvenne stafvelser uppkom-
mer geuom konsonantljudens bortlemnande vid uttalet (elision).

Konsonanter, som bortlemnas, äro: W, h, h, l, n, f, samt half-
vokalen j. Om k- ooh f-ljudens elision bar redan blifvit nämndt
(p. 79 följ.); de ölriga skola nu betraktas.

I. Huru d-ljudet dialektvis modiiicras i uttalet, bar förut
blifvit förklaradt Cp- 7H). Men i de dialekter, som bortlem-
na skriftspråkets uppkommer en sammandragning, hvarje gång
antingen samma vokalljud finnes i begge stafvclserna, eller då
den efterföljande stafvelsen bar ett i eller u, bvilka kunna in-
gå förening med den föregående (jfr. p. 27). Exempel: a)
samma vokal i bvardera stafvelsen: kaataa, kaadat, kaadan,
kaal, kaan, pata, gen. padan, paan, edessä, eessä, wesi, vveden,
ween, wedetään, weefään, piti, pidit, pidin, piit, piin, koto, ko-
don, koon, kutu, kudun, kuun, hätä, hädän, hään; b) med
i eller u i den följande stafvelsen: vrati (fat), wadin, wain, e-
distää, eistää, koti, kodin, koin, täti, tädin, täin, katu (gata),
kadun, kaun, retu, redun, reun, todistaa, toistaa.
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Anm. 1. Änaloga härmed aro sammandragningarne, dä ett e eller o
följa i den andra stafyelsen, t. ex. pudota, puola, pidettiin, piet-
tiin, 2 p. pl. pidettä, piettä “ pidätlä, pijättä, eller kaadettavaa,
kaaltava, af kaataa.

Änm, 2. I folkspräket förekomma ännu andra slags sammandragnin-
gar, t. ex. täynnä ~ läydenä, männä vuonna ~ männeenä vuo-
dena, piennä läsnä 1. lassa ~ pienennä lapsena, miesnä 1. mies-
sä~ miehenä, toisna 1. toissa toisena, valmisna 1. valmissa

walmihinarrwalmiina, ei kettään —ei kelakaan, ei miltään
—ei mitäkään, mää pois~mäne pois, paa kii pane Itiini.
2. Halfvokalen j bortlemnas dialektvls emellan tvenne vo-

kaler, sodi då sammandragas, t. ex. ajatus 1. ajatos, aatus, aa-
tos, ajatella, aatella, kalojen, kalloin, rahojen, rabhoin, sano-
jen, sannoin, waiwojen, vaivoin.

3. //-Ijudet. Uti de fall, då aspirationen öfvergår tili h
(jfr. p. 83 foljO, bortlemnas h dialektvis ocb medför samman-
dragning af tvenne stafvelser, f. ex. einehen, eineen, bamehen,
hammecn, abtahan, ahtaan, kitahan, kiltaan, parahan, parraan,
terweken, terveen, aktahus, ahtaus. Pä saiuma sätt uti andra
fall, t. ex. jokakine, jokkaine, omahine, ommaine, parahin,
parrain, rukahine, rukkaine, (af rukas, R. pytta, pyKauHtta),
varakin, varrain, taivahalline, taivaalline, urobolline, urroolli-
ne, (eller med elision af det ena vokalljudet: urholline, icke
urkoolline, såsom det vanligen skrifves).

Sammandragningen i nominerna sker icke hioit i genit. u-

tan äfven i de öfriga kasnsformcrua. Den kasusform, som tili
ljudet är närmast lika med genit., är illat., hvari samniandrag-
ningcn sker på följande sätt: akteehen z= ahtcesen, af akteke-
ken, aktehesen, eiueeken rr eineescn, hammeehen hammeesen,
huoneekcn = huoneesen, ikmeehen rzz ihmeesen, kaiteehen =

katteesen, konneehen = konneesen, lyhteeken ~ lykteesen, (r.

kar. lyvtekese), läkteeken = läkteesen, pärreehen = pärreesen,
räpäleeben = räpäleesen, täkteeken täkleesen, vaatteeken =
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waatleesen, walleeben = walleesen, wanteeben ~ wanteesen,
wenueeben = wenneesen; ahtaaben =: ahtaaasen, altanhen
altaasen, ewwäähen ewwääsen, bampaahen = hampaasen, hit-
taaben = biltaasen, kalliiben “ kalliisen, kankaahen kankaassa,
kauniilleni kauniisen, kintaaben ~ kintaascn, kirweehen m kir-
weesen, kuniukaaben =■ kuninkaasen, lampaahen ~ larapaasen,
paljaaben = paljaasen, parraahen = parraasen, portaahen por-
taasen, pubtaahen= puhtaasen, raawaahen rr raawaasen, raitlii-
ben = raittiisen, renkaaben = renkaassa, rikkaahan rikkaa-
sen, rukkiihen = rukkiisen, seipäähen = seipääsen, taiwaahen
taiwaasen, tarpeeben ~ larpeesen, tuoreehen tuoreesen, työ-
läahen = tyolääsen, walmiihen z= ivalmiisen, wartaaben rr: war-
taasen, warpaahen warpaasen, kevmääben = kewwääsen, or-
riiben = orriisen.

Genonj Ijudmassans förenkling, det vill i närvarande fall
säga, genom sammandragning söka organerna att läfta uttalet
i prosan af de i pölisin förekommande längre formerna, hvilka
mest förekonima i den r. kar. dial. Samina utväg begagnar den-
na dialekt jemväl på ett annat sätt, då dcn nyttjar t. ex. wuat-
teib, i st. f. wuatteihen, miwn nimeb, i st. f. miwn 1. minun
nimehen, piästä pihh sua, i st. f. päästä päähän saakka, kuh
aigah = kuhun aikaan. Men alt skrifva, såsoni några börjat
göra: huoneeseen, taiwaaseen, weneeseen, är att förstöra ljudens
jemvigt, utan tillräcklig grund för saken.
inm. 1. Den r. kar. dial, har tili slutljud uli illat, kasus en aspi-

ration (h), hvilken här, likasom i andra enahanda fall (se p. 90),
i de inhemska dialekterna öfvergått tili yokalförlängning med
euphoniskt n tili slutljud, t. ex. edeh ~ etleen, kaglah —kau-
laan, keskeh keskeen, linnah linnaan, mereh ~ merreen, mal-
kah ~ matkaan, omah kodih ~ ommaan kolliin, saloh~ säi-
loon, wastah —wastaan

Anm. 2. Genitiyi slutljud i begge numeri är i liuskan n och säle-
des samma Ijnd, som i turkiskan, hvilket i tatariskan ljuder njing,
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1)

i mongoliskan un, jn, ooh i tschuwaschiskan jin, in, eller njin 1).
En intressant jemförelse med finskan erbjuda nägra andra Ijud-
forraer och egenheter i turkiskan, af hyilka yi här anföra föl-
jande:

1. Majores i rotstafyelsen fordra majores, och minores deremot
minores i flexionsformerna.
Tenues i nominat. förmildras i genilivus 2).2,

3. Turkiskan saknar bäde artikel och genus 3).

4. Kasusformerna aro lika i hegge numeri, och betydelsen af
pluralis uttryckes med en framför kasusformen inskjuten Ijud-
form ler, hvilken i tatariskan ljuder lär, lar, och i mongoli-
skan raar, ner 4).

6. Pronomen pers. jag ljuder i turkiskan ben, hos de nordliga
Tatarerna min (zzfinska minä), du heter sen (genit. senyn
f. sinun), hän heter o eli. oi (genit. onyn 5).

6. Pron. interrog. hvem heter kim, kem (~ f. ken), genit. kenjyn
(—f. kenen) G).

7. Pron. suöixa för 1 pers. -im, -um 1. -m ( f. -ni), 2 p. -in,
un, -n, 3 p. sing. och plur. i,-u 1.-si.-su [rzzf. -sa 1. -nsa),
1 p. pl. -miz (f. -me), 2 p. nniz (f. -nne) 7).

8. Pron. poss. uttrycka Turkar och Xatarer med genit. af pron.
pers., med tillägg af partikeln ki, eller ock med demonstr. su
1. bu. hvilket af nordliga Tatarer jemte oi nyttjas säsom pron.

pers. för 3 pers. (“f. se) 8).

9. Pronomina gendi och yz syara emot flnska itse och taga tili
sig personalsuffixer 9).

10. Hjelpyerbet olla i finskan ljuder i turkiskan olmaq hvilket

har ätskilliga flexionsformer nastan lika med finskan, t. ex.
Pr®t. S. oldum, oldun, oldu, Pl. olduq, oldunuz, oldular

olin olit oli olimme olitte oliwat

Jfr. rpasnuaTHKa Typemto-Tarapcitaro aauKa, cocTaD.iennaa Ka-
aeMt-BeifOHT.. Kaaaut 1839. p. 54. 2) 1. c. p. 60. 3) 1. c. p. 48,

4) 1. c. p. 50. 5) 1. c. p, 112—114. 6) 1. c. p. 123. 7) I. c, p.

133. 8) 1. c. p. 116—ll9. 9) 1. c. p. 152.
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Condil. olsam olsan oha olsah o Isaniz olsalar
olisin olisit olisi olisimme olisitte olisiwal

1. olaalura olkaammeImper.
2. oi rz oi’ zr ole
3. olsun zz olkoon

2. olun olkaalle
3. olsunlar zz: olkaat 10)

11. Turkiskan har negativ konjugation il).
12. Nytljar postpositioner ooh saknar praeposilioner 12).
13. Verba passiva konjugeras lika med acliva 13).

Då vi nu kömmit tili nomincrnas kasusformcr, må del va-
ra oss tillåtet att göra en digrcssion från vårt egentliga ämne,
och ur phonelisk synpunkt hetrakta några kasusändelser. Vi
taga häriill infinitivits och caritivus kasus, favilka ur Hera skäl
förtjena en särskild uppmärksamhet, liellst de för närva-

rande höra tili dagens frågor. För alt sialla oss på faktisk
grund, vilja vi först anföra nominer af olika slag med deras
llexionsformer i infinit. och caritivus kasus.
JSonrinnt. Infinit. Caritiv

Sing, Piin'. Sing. Plur.
A. Enslafviqa: a) Med vokal tili slutljud (p. 48):

koi koita koita koita* koita*
luu luuta luita luuta* luita*
maa maata maila maata* maita*
pii piitä piitä piitä* piitä*
pää päätä päitä päätä* päitä*
suo suota soita suola' soita*
täi täitä täitä täitä* täitä'
woi woila woita'
wyö wyötä Wöilä wyölä* wöilä*

b) med s tili slutljud:
mies fl. mie*) miestä miehiä miehelä* miehitä*

10) 1. c. p. 200-204. 11) 1, c. p. 264-289. 12) 1. c, p. 386. 13)
1. c. p. 348. Jfr Prof. G.Geitlins Theses stipend. d. 27. Nov. 1841.

14
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B. Tvåstafviga : a) Med vokal tili slulljud:
rahhaa rahoja rahalac nrahoja rahala' rahoita'raha

raja
talo

raijaa rajoja rajata rajoita

taloa taloja taiota (aloita

nimi
nenä

perä
pesä
keto

tahri
akka
ukko
kappa
sappi
nuttu
kallo

ämmä

konna
herra
pässi

niraeä nimiä nimetä nimitä
nennää neniä nenätä nenitä
perrää periä perätä peritäperiä perätä peritä
pessää ' pesii* pesätä pesitä
ketoa ketoja kedota kedoilkeloja kedota kedoila
talwea tahria talweta tahrita
akkaa akkoja akata akoitaakkoja akata akoita
ukkoa ukkoja «kota ukoita
kappaa kappoja kapata kapoila
sappea sapeta
nuttua nuttuja nulula nutuita
kattoa kaitoja kateta katoita

ämmää ämmiä ärnmälä ämmitä
konnaa konnia konnata konnitakonnia konnata konnita

herraa herroja herrala herroita
pässiä pässiä - pässilä pässitäpässiä pässilä pässitä

lanka

lanko
kipu
leipä
korpi
rralla
pinta

reikä
paita
leuka
hauta
keko

kipua kipuja kivruta kiwuita
leipää leipiä leiwälä leiwitä
korpea korpia korweta konrila
rvaltaa waltoja wallata rralloita
pintaa pintoja pinnata pinnoita

reikää reikiä reijälä reillä
paitaa paitoja paijata paijoita
leukaa leukoja leurrata leuwoila
kaulaa hautoja haudata haudoitahautoja haudata haudoita
kekoa kekoja keota keoila

lankaa langoja langata langolla
langoa langoja langeta langolta
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Caritiv.Nominat, hifinä.
Sini/. Plur. Sini], Plur.

rako rakoa rakoja
lehti lehteä lehtiä
wyyhli wyyhliä wyyhtiä

nahka nahkaa nahkoja
jalka jalkaa jalkoja
wirka wirkaa wirkoja

wirta «irlaa wirtoja

raota raolta
kiidetä leliditä

wyyhitä wyyhitä
nahata nahoita

jalata jalolta
wirala wiroila

wirrata wirroila

h) Mcd aspiralion eller något deraf uppkommel Ijud tili slut

Ijud (p. 83—863:
ahde' ahdetta alueita
eine' eineitä eineitä

hame' hametta hammeila
huone' huoneita huoneita
ihme' ihmettä ihmeitä
kade' kädeltä

ahteeta' alueita'
eineelä' eineitä'
hammeela hammeila
buoneela huoneita

ihraeetä ihmeitäihmeitä

katleeta

kone' konetta konneita
lähde' lähdettä lähteitä
päre' pärettä pärreitä
tähde' tähdettä tähteitä
waate' waatelta «vaatteita

vvale' waletta walleita
wanne' wannetta wanteita
wene' wenellä wenneilä
ahdas ahdasta ahtaita
allas allasta altaita
cwäs ewästä ewwäitä
hammas hammasta hampaita
hidas hidasta hillaita
kallis kallista kalliita
kangas kangasta kankaita

konneeta konneita
lähteetä lähteitälähteitä
pärreetä pärreitä
tähteetä tähteitä
waatteela waatleila
vvalleeta walleitawalleita

wanteeta wanteila
vvenneelä wenneilä
ahtaata ahtaitaahtaita
nltaala altaita

ewwäätä ewwäitä
hampaata hampaita
hiltaata hillaitahillaita

kalliita kalliita

kankaata kankaita
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CarilivJSotninat. Infinit.
Sing.Sing. Plur. Plur.

kaunis kaunista kauniita kauniita

kintaata
kirweetä
paljaala
parraata
porlaala
puhtaala

kauniita

kintaita

kirweilä
paljaita
parralla
portaita
puhtaita
raawaita

raittiita
renkaita
rikkaita

kinnas kinnasta kintaita

kirwes kirweslä kirweilä
paljas paljasta paljaita
paras parasta parralta
porras porrasta portaita
puhdas puhdasta puhtaita
raavas raavasta raawaita raawaata
raitis raitista raittiita raittiita

rengas rengasta renkaita renkaata
rikkaala
rukki itu

seipäätä
taiwaata
tarpeela
tuorecla

rikas rikasta rikkaita

ruis ruista

seiwäs seivästä seipäitä seipäitä
taiwaila
tarpeita
tuoreita
työläitä

walmiita
varkaita
warltaila
varpaita
ke wväitä
orriita

laiwas laiwasla taiwaila

larwis tarwisla tarpeita
luores tuoresta tuoreita

työläs työlästä työläitä työläälä

walmiita
warkaata
warllaata

warpaata
kewwäätä
orriita

walmis walmista walmiita

waras avarasta warkaita

warras warrasla warltaila

warwas warwasla varpaita
kewät kewältä kewwäitä

orit orilta orriila

ilweksilä
jäniksilä
kannuksila
lehmuksila
pieleksitä
päälöksitä
sonnuksita

ilves ilvestä ilveksiä ilweksetä

jänikseläjänis jänistä jäniksiä
kannus kannusta kannuksia kannuksela

lehmuksela
pielekselä
päälöksetä
sormuksela

lehmus lehmusta lehmuksia

picles pielestä pieleksiä
päätös päätöstä päätöksiä
sormus sormusta sormuksia
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JSominat. Infinit, Cat
Sini/. Ptur. Sini/.

teräs terästä teräksiä leräkselä
waris Warista Wariksia warikseta
ahtaus ahtautta ahlaucla
kauneus kauneulla kauneueta
oikeus oikeutta oikeueta
puhtaus puhtautta puhlaucla
wiisaus wiisaulla wiisaueta

lolluus totutulta lolluueta

wääryys wääryyllä wääryyetä

c) Med si tili slulljud, livari s uppkommil af l

käsi kättä käsiä kädelä'
wesi wellä wesiä wedetä
kansi kantta kansia kanneta
korsi kortta korsia korrela

wirsi wirllä wirsiä wirretä
d) Med i tili slulljud och föregående h, l, m, r:

tuohi = luoh tuohia tuohia tuoheta1

lohi = loh lohta lohia loheta
tuli = lulc tulla tulia (ulcta

tuuli = tutti' tuulta tuulia tuuleta
pieni = pien' pieniä pieniä pienetä
kuori kttor' kuoria kuoria kuoreta
suuri = suur' suuria suuria suureta

Caviliv.
Plur.

teräksilä
wariksila

88):

käsitä 1

wesitä
kansita
korsita

wirsitä

luohila'
lointa
tulita
tuulita
pienitä
kuorita
suurila

Ånrn. Ord pä mi med föregäcnde vokal varicra tik vai i bruket sä-
lunda, alt de uli infinit. bafva an -mea, -med, t. ex. Suomi, Suo-
mea, kymi, kymeä, nimi, nimeä, tuomi, tuomea, än -nta -ntä,
t. ex. lumi, lunta, niemi, nientä, niemeä.

e) Med l. n, r, tili slulljud (p. 91)

sääwel = sääweli, sääweliä sääweliä sääwclitä' sääwelilä'
ahwen ahwenla ahwenia ahwenela aliwenila
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Huminat. Infinit. Cariliv.
Sing. Plnr, Sing. Pltir.

kämmen kämmentä kämmeniä kämmenetä kämmenilä
paimen paimenta paimenia pairaeneta paimenita

härkiä harkinta härkkimiä härkkimelä härkkimilä
palin palinta palkimia palkimeta palkimita

syön syänlä syämiä syämelä syämitä

tytär tytärtä lyttäriä ty tläretä lytläritä

C. Flerslafviga: a) Med vokal tili slulljud

eläjä eläjää eläjiä eläjätäc eläjiuf
kalaja katajaa katajia = joja katajata katajiin =:joita
katsoja katsojaa katsojia katsojala kalsojita

kylwäjä kylwäjää kylwäjiä kylwäjätä kylwäjitä
käweliä käweliää käweliöjä käweliälä käweliöitä
palwelia palweliaa palwelioja palweliala palvvelioila

miniä miniää miniöjä miniälä miniöitä
mäniä raäniää raäniöjä raäniälä mäniöilä
tuhnio luhnioa luhnioja tuhniota luhnioila
asia asiaa asioja asiata asioita
mäkiä makiaa makioja makiata makioita
röhkiä rohkiaa rohkioja rohkiata rohkioita
napakka napakkaa napakkoja napukata napakoita

näpykkä näpykkää näpykköjä nti pykälä näpyköilä
wasikka wasikkaa wasikkoja wasikala wasikoita
humala humalaa humaloja humalala humaloita
pykälä pykälää pykälöjä pykälätä pykälöilä
1. pykäf pykäliä pykäliä pykälitä

siiwilä siiwilää siiivilöjä siiwilätä siivvilöitä
karpalo . karpaloa karpaloja karpaloin karpaloita

purtilo purtiloa purtiloja purtiloin purtilolla

wasaraa wasaraaa wasamoja wasamata wasaraoita

waaterma waalermaa watermoja waatermata walermoita
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t

•Nominut. Infiuit. Caritiv
Sing. Plur, Sing. Plnr.

syyhelmä syyhelmää syyhelmiä syyhelmätä syyhelmitä

äkämä äkämää äkämiä
akana akanaa akanoja

äkäraälä äkämilä
akanala akanoita

karsina karsinaa karsinoja karsinata karsinoita
rahtina ruhtinaa ruhlinoja ruhtinala ruhtinaita
anoppi anoppia anoppia anopila anopila
kassara kassaraa kassaroja kassaraia kassaroita

niwerä niwerää niwerälä
wasara wasaraa wasaroja wasarata -»vasaroita
karitsa karitsaa karitsoja karitsata karitsoita
kolpitsa kolpitsaa kolpitsoja kolpitsata kolpilsoita
emäntä emäntää emäntiä emännätä emännitä
kaupunti kaupuntia kaupuntia kaupunnila kaupunnita
nawella nawettaa naweltoja navvelala naweloita

orawa orawaa orawia
palawa palawaa

orawala orawila
palatvala

eläwä eläwää eläwiä eläwälä elävvitä
sälkeewä sälkeevvää sälkeewiä sälkeewätä sälkeewita
vvihawa vvihawaa wihawia tvihawafa wihawita
Anni. 1. Ordet kaupunti ~ kaupunki har uppkommit anlingen af det ty-

ska ordet Kaufbund, eller ock af det svenska koping. K ooh f
förvexlas stundom i diatekterna, t. ex. kautta, lautta, hiekka,
hieta.

Ånm. 2. Orden på ia~ea, hafva dialektvis atman ändelse
uti infinit. än ofvan hlifvit uppgifven, t. ex. makkeita 1. makeita,
rohkeita, sokkoita I. sokeita. Denna form förekommer likaledes
i den r. kar. dialcklen. Bibelfinskan har makioila, rohkioila,
sokioila.

b) Med ne tili sluiändelse, hvarefter ett n euphon. tillkom
mit Cp. 91);
entine entistä entisiä entiselä' enlisilä'
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Caviliv.Nunniini. Infin tl.

Sing. Plur. Sing. Plnr.
heivonc hewosta liewosia hewoseta hewosita
ihmine ihmisia ihmisiä ihmiselä ihmisitä
sulhane sulhasta sulhasia snlhasela sulhasita

e) Med aspiration ellei* någol dcraf uppkommet ljud tili
slulljud CP* 83—86):

kantele' kanteletta kanteleita kanleleeta' kanteleita'
repale' repaletta repaleita repaleeta' repaleita'
pengere' pengerettä pengereltä pengereelä' pengereltä'
siinare' simarelta simareita simareela' siraareila'
»viikate' »viikatetta ■»viikatteita »viikatleela' »viikatteita'
kahilas kahilasta kahitaila kahilaata' kahilaila'
kauppias kauppiasta kauppiaita kauppiaata' kauppiaita'
kuningas kuningasta kuningaita kuninkaata' kuninkaita'
purilas purilasta purilaita puurilaala' purilaila'
sapilas sapilasla sapilaita sapilaala' sapilaita'
»varakas »varakasta »varrakkaita warakkaata' »varakkaita'
todistus todistusta todistuksia todislukseta' todistuksita'
»viattomuus »viattomuutta »vialtomuuela'
a»»raruus a»varuulta awaruuela'
ommaisuus ommaisuulta ommaisuuela'

Af dessa exempel synes tydligf, att en väscnllig phone-
lisk skillnad nti iulinil. kasus ägcr mm mollan de nominer,
k» ilka i nominat, slntas på en ren vokal och de, hvilkas slut-
Ijud i nominat antingen är en aspiration ellei* någol dcraf upp-
kommet ljud, ellei* någon annan konsonant. De scnare hafva
liemi, tili floxionsform nti intin. sing. la, lii, och de fdrra dere-
mot rt, a, utan föregäende t-ljud. ilvad de enstafviga orden
heträffar, så hafva vokolljuden rt, «, u, y, i nti dem ursprung-
ligcn värit koria, hvilket hestyrkes dcraf, alt de öfriga vokal-
Ijtulen o, ö, e nti cnahanda ord öfvergatt tili diphtonger. Or-
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Saken tili ljudets förlängning är bär densamuia, som förut blif-
vit förklarad om andra ordturmer (p. 90 p. 99 Anin. I.),
ellei- att aspirationsljudcl åstadkommit fiirstärkning i det före-
gåeude vokalljudet, bvilken förstärkning gör sig börbar såsom
ett längt vokalljud. Att åter dessa ord haft en slutaspiration,
bevisar deras ändelse uli intinit. kasus ta , tä, bvilken är dcn-
samma, som alla andra ords infinitivi form, de der slutas pä
en aspiration.

Att formen ta, tä bar att tacha aspirationsljudet för sin
uppkomst, beslyrkes ylterligare af följande;

1. I den r. kar. dial. utgör h 3 persona suffix, t. ex.
Mallit. XV. 4. Jumala käski, hywitä luatluos i muamuos; i ken
bawkuw luattuob, muamuob go, surmalla ana kuolow. Att A
är suffix i orden tuattuob, muamuob, synes deraf, att samma

ord uti infmit. eljest icke bafva denna ändelse, t. ex. Malth.
XY. 6. ei bywittäis tuattuo i muamuo. Den r. kar. suffixen
A svarar således emot s r: s c

= sa i de inhemska dialekterna, af
bvilka några foga den tili ordet utan föreningsljud (ti), t. ex.
omasa := omansa. Suffixen sa, sä bar sålunda på pbonetisk
väg uppkommit af h, bvilket först hårdnat tili s ocb sederme-
ra erbållit tillägg af vokalljudet e oeb sedän ä, a fb:zrs c

se sä, sa).
3. Vidare upplyser Matih. XII. 45.,-hvarest orden ly da:

Silloin mänolv i ottaw itsen-kera seitsimen toisie pabalasie pat-
tiembie ilsiedä, att itsiedå= itsiälä svarar emot Bibelfinskans
lisiänsä, d. v. s., att Bibelfinskans suffix sa, sä är lika med
den r. kar. dial. suffix ta, tä

,
samt alt A-ljudet sålunda modi-

fieras jemväl tili t uli infinit. af itse = ilsec ilseb.
Uti flerstafviga ord, bvilka slutas på en vokal, varierar

brukcl af a, ä oeb la, tä dialektvis uti infin. kasus. Huru man

ock må förklara uppkomsten af deuua variation, så är den ej
13
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helingad af ljudorganernas verksamhet, såvida formen a, ä, i
sådana ord är lällare för uttalet an ta, tä, och blir genom sain-

mandragning ylterligare lättad, t. es. ansioa, ansioo, pattina,
pattioo, häwiöä, häwiöö. Annu niinille än ord pä a, ö, o, ö

med föregäende e, i, u {ea, eä, ia, iä, to, iö, ua), t. ex. sa-

kea 1. säkiä, pehmeä 1. pehiniä, astia, häpiä, kontio, ropio, hä-

wiö, sikiö, tanhua, finna sådana flerstafviga ord, som framför
slutändelsen ej hafva nägon vokal, utau en honsonant, någon
phonetisk grund för formen ta, tä uti infinit. kasus, t, ex. Ju-
malata, kahmalota, maailmata, hedelmätä, ikkunata 1. akkunata
(akkuna zr: R. okho), anoppita, tawarata (tawara zz; R. TOBapi.),
kaiwautota, kalmistota, ystäwätä.

Råde den phonetiska nota characteristica vi nu antydt i
uominers infinit. kasus och hvad som förut hlifvit förklaradt
on konsonantljudens förstärkning och förmildring (jfr. p. 93),
leder tili det resultatet, alt nominerna aro af tvenne hufvudarter:
a) sådana, hvilkas slulljud i nomiual. är en ren vokal och h)
sådana, hvilkas slulljud i samma kasus ej är en ren vokal, u-

tan antingen en aspiration, ellcr något derat uppkommet ljud,
eller ock någon konsonant: l, n, r, eller s c si. Tili det
förra slaget höra dä af ofvanstäende exerapel de, som äro upp-
tagne under B. a. och C. a, och tili det scnare alla öfriga.
Att många af de under B. h. samt alla under B. e. d. e och
C. h och uågra under C. c uppräknade, hvilka i sing, höra
tili den scnare, i plur. deremot hafva a, ä utan t-ljud, harsin
förklaring deri, att språket efter stammen tidigare uthildat an-

dra kasusformer för dessa ord än deras nominativi nuvaraude
ändelse hunnit stadga sig (jfr. p. 83).

Af ofvan anförda ord inhemtas vidare, att infinitivi sing.
form för nominer af den andra af oss uppgifua bafvudarten är

ta, tä, eller densamma, som carit. har vid alla nominer och i
hegge numeri, on man ej fäster sig vid slutaspirationen, hvilken
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dialektvis försvunnit ur folkspråket. Huru delta skall förslås,
derom erhåller man af saunaa ord den upplysning, alt, ehuru
formen för begge kasus är lika, skilja sig likväl dessa kasus
högst väsentligen från hvarandra derigenom, alt infinitivl form

la, ta ej tillägges grundbegreppets ljudform i saranaa kasus,
som caritivi form ta', tcf. Ty ur pbonetisk synpunkt betrak-
tadt, förenar sig infinilivi form ljudenligast med norainat. ocb ca-
rilivi form deremot med genifivi grundljud vid nominer af hvarde-
ra hufvudarten, t, ex, uuttu, nutuu, nuttua, nututac

,
lanka, langan,

lankaa, langata', pinta, pinnan, pintaa, pinnatac
, leipä, leiwän,

leipää, leiwätäc
, rako, raon, rakoa, raota', isäntä, isännän, i-

säntää, isännätä'; —lähde', lähteen, lähdettä, lähteetä', hammas,

hampaan, hammasta, faampaata', ilwes, ilweksen, ihvestä, ilvvek-
setä', nuoruus, nuoruuen, nuoruutta, nuoruueta, tuli rr tul', tulen,
tulta, tuleta', bärkin, härkkimcn, härkintä, härkkimetä', bewone
~ hewos, hewosen, bewosta, hewoseta', kuningas, kuninkaan,
kuningasta, kuuinkaata'.

Xnm. Förrandlingen af genitivi form n tili caritivi form (ac
, tif är

lika naturlig, som den är t. ex. af inessivi form s-sa tili elativi
form s-ta, eller adessivi form l-la tili ablativi form l-ta.

Hvad sedän angår plur. numerus vid nominer af den för-
sta hufvudarten, så rätta sig infinit. och carit. kasus efler sinä i
sing. redan färdiga ljudformer, oberoende af nominat. och genit*
plur. Men nominer af den andra hufvudarten variera sålunda,
att nägra hafva uti infinit. ia, iä, andra deremot ite, itä. Det
förra fallet äger rum uti ord, som ofvan blifvit auförda under
A. b. D. c. d, e och C. b och det senare under B. b. C. c. i landets
inhemska dialckter. Den r. kar. dial. nyttjar deremot icke
heller uti ord under B. h. C, e. if«, itä, utan ia, iär t. ex.
einehierz einehiä, huonehie = huonehia, lambahic rr lampahia.
wenehie =: wenehiä, hvilka i de inhemska dialekterna ljuda: ei-
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neitä, Luoneita, lampaita, wenneitä, LontraLcrade af einehitä,
huonehita, lampahita, wenebitä.

Huru man än må betrakta nominernas infinit. kasus, kan
man, sälänge man vill stä på faktisk grund, ingalunda komina tili
del resultatet, att ta, tä värit infinitivi ursprungliga form vid alla
nominer. Ooh det är derföre svårt alt inse, Lvad nytta sprä-
ket kunde draga deraf, att på grammatikalisk väg söka påtruga
denna form sådana ord, som dermed ej vilja assimilera sig.

En annan formlikbet mellan infinit. och carit. kasus be-
slår deri, alt hvardera af dessa kasus i vissa fall bar tta, ttä,

Uti infinit. förekomraer denna form uti ord under B. b. c. och
C. c. och om dess uppkomst upplyser den r. kar. dial., att den
ljudit hta, htä, t. ex. einehtä, huoneilla, wenebtä, samt att h
således hårdnat tili i. Och som dessa ord i samma dialckt
ljuda i nominat. eines, huones, wenes, upplyser delta tillika,
buru orden under B. b. C. c. uti illat, kasus kunna hafva bå-
de h och s, t. ex. einebehen, conlr. cinechcn, och einchesen,
confr. eineesen, äfvensom, kuru orden på us, ys med föregä-
ende vokal, analogi med dessa uti infinit. erhållit tornien tta,
itä, t. ex. nuoruutta, wanbuutta, i st. f. nuorubta, vvanhuhta.
Uti ord på si (B. e.) lägges åter formen ta, tä tili grundlju-
den; kät, wet, kant, kort, wirt, bvarigenom dä enligt alla dia-
lekter erhålles kättä, vvellä, kantta, kortta, wirltä.
Änm. Analog med ftt-ljudens modiflkation tili tt uti einehtä etc. är

öfvergängen af samma ljud tili tt uti de adverbiella uttryeken:
alaihte, alaitte, keskihte, keskitie, läwihte, läwitte, ohihte, ohit-
te, poikihte, polkille, päihte, päille, päällihte, päällitte, siwnihte,
siwuitte, taihte, taitte, wierihte, wieritte, wälihte, wälitte, ylih-

te, ylitle, hvilka uppkommit af alah, keskih, läwih, ohih, poikih,
päih, pällih, siwuih, taih, ■wierih, wälih, ylih, och partikeln te.

Efler dialekterna hafva förenämnda ord modifierals än tili alait-
se, alaisse, keskitse, keskisse o. s. v. (jfr. p. 42) än tili alai-
teh, alaiten, läwiteh, läwiten, o. s. v.
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Uti caritivus förekommer formen 11a, Itä i den r. kar dia-
lekten och i norra Österbotten inora Finland. Det är likväl
ännu icke undersökt, huruvida alla ord ulan undantag tillcgnat
sig densamma, eller om icke bruket deraf möjligen kan vara
beroende af vokalljuden i orden oeb formen sålunda underka-
stad vanliga ljudmodifikationer. Samnianhållcr man denna form
med den sawolaxska dialekteus caritivi form tcf iif ( tah,
täh, tali, iäti), visa de ett phonefiskt feuomen i den finska Ijud-
bildningen, som i mer än ett afseende är anmärkningsvärdt.
Ty först oeb främst ligger deri en benägenhet, alt leda Ijud-
styrkan af hela ordet tili den sista stafvelsen, bvilket Ijudfeno-
men är analogt med turkiskans och de dermed beslägtade ta-
tariska och mongoliska språkgrenarnes fallenhet, alt genom
tonhöjden (accenten) leda ljudstyrkan tili den sista stafvelsen,
hvilken i dessa språk derföre vanligast är accentuerad &). Om
denna analogi ej är tillfällig, hvilket vi för vår del ej kunna
bedömma, kunde den förtjena att närmare undersökas. För det
audra visa begge dessa former den egenhet, att den sawolax-
ska formen tac

, täc bibchållil aspirationen i slutet, hvilken den
r. kar. dial. bortlemuat och ersatt genom t-ljudets förstärk-
ning (tta, itä), Derigenom, att rösttonen mera drages tili si-
sta vokalen genom slutaspirationens förslärkning, blir det före-
gående t-ljudet försvagadt, t. ex. lapsitah, lapsitak, naisitah,
naisitak (icke lapsiltah, naisillah), men borllemnas aspirationen,
ljuda samma ord: lapsilta, naisitta, såsora fallet ännu är i den
r, kar. dial. Af sadan orsak ljuda t. ex. heitti tekemälä', an-

tingen: heitti tekemätäh 1. tekemätäk, eller tekemättä, icke
tekemättäh 1. tekemättäk, och syntynyt ei pääse kuolcmata an-

tingen ei pääse kuolematah 1. kuolematak, eller kuolematta,
men icke kuolemattah 1. kuolemalla!,.

1) Jfr. Kasem-Bek 1. c. p. 29.
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Den phonetiska orsaken tili t-ljudels förstärkning är sa-

dan, att organerna derigenom söka att göra föreningen af det
yttre tillägget med grundbegreppet så mycket mera törbar.
Enahanda ljudförstärkning inlräffar vid pcrsonalsuffixernas me,

ne förening med grundbegreppet, t. ex. sanamme, sananne, och
vid personalformernas förening med verber, t. ex. otamme o-
iatfe. Betraktar man åter ur euphonisk synpunkt bvardera
formen: tcf, tcf, ocb itä, itä, finner man, att den förra är me-

ra euphonisk än den senare derföre, alt flexionsformens vokal-
Ijud genom den föregående geminationen försvagas, hvilket den
sawolaxska dial. tvertom sökt förekomma genom slutaspiratio-
nen.

Emedan nu bäde tcf, ta, ooh (la, Itä aro åldriga former
i spräkel, uppstår för oss den fråga: hvilkendera af dessa for-
mer vore mera egnad alt blifva caritivi flexionsform i det all-
männa (loska skriftspråket? Håller man sig vid besvarandet
af denna fråga på ren phonetisk grund, visar språket, utom

hvad om dessa former nu särskildt blifvit anfördt, mängfaldiga
ljudmodifikationer vid ordens bildning ocb böjning. Fäster
man sig bland dessa modiilkationer endast vid den, som åstad-
kommes genom sammandragning, hvilken theori uthildat sig i
de inbemske dialekterna vida fullständigare än i den r. kar.
munarten, så upplyser denna theori, att genom elision af Ä-lju-
det erbålles i carit, t. ex. af einehetä', huoneheta*, wenehelä', ei-
neetäc

, huoneeta', wenneetäc
, bvartill den pbysiologiska orsaken fö-

rut blifvit förklarad Cp- 98). Näsiän alla inhemska dialekter
hafva adopterat denna form,såsom den lältaste och med jemvigfs-
lagen mest öfverensstämmande. Enligt jemviglslagen hehöfver
konsonantljudet ej förstärkas, om det föregående vokalljudet är

långt Cp- 53). Derföre ljuda näranda ord antingeu såsom de
blifvit lecknade, eller ock efter den andra dialekten: eine-
hellä, buonehetta, wenehettä, men efter ingen dialekt: eineet-
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lä, huoneetta, Menneettä. Analoga fall aro: otappa, ottaapa,
luleppa, tulloopa, lienckkö, lieneekö. Det är väl sannt, att

många håde kasus- och verbalformer småningom utbildat sig
tili stående typer, Lvilka förblifva oförändrade, vokalljudet mä
hlifva hurudant som helisi; men der man äunu kan uppspåra
deras uppkomst, bör man icke heller förbise de phonetiska vill-
kor, under Lvilka dessa former göra sig gällande Ett sä-
dant villkor Latva vi nu autydt om caritivi form t« c

, läc
. Man

skulle således misskänna caritivi begge formers phonetiska vill-
kor, om man, utgäende från grammatikalisk synpunkt, ville an-

taga tta, ttå tili caritivi flexionsform i landets inbemska dia-
lekter, Lvilka adopteral dcn andra formen. Men äfveu ur an-

dra skäl kan man ej gilla den seuare formen, tta, tlä, såsom
flexionsform för carit. i de inhcmska dialekterna, och dessa aro:

I. Som formen ta, tä alldeles icke är iniinitivi form vid
uomiuer af den första hufvudarten (jfr. p. 113 ), bar man således
icke heller uågonling vidare att lillgöra, för att åtskilja infinit.
från caritivus kasus, då språkanden redan härföriunan gjorl det.
Yid nominer af andra hufvudarten skiljes carit. från iufi-
uit. håde genom slutaspiraliuneu och den kasus, hvartill carit.
fogas (jfr. P- Hl).

3. Tore nu begge dessa kasus icke heller så uoga åf-
skilda, som de verkligen aro, kan man genom antagandet af
formen tta, tlä för carit. likväl ej undvika att låta dcn hlifva
lika med infinit. i de under B. b. C. c. uppgifna orden, hvil-
ka slutas pä en ren aspiratiou, eller på ms, ys med föregåen-
de vokal, och under B. c, hvilka slutas pä si. Bibehåller man
deremot formen tac

, täc
, bortfaller denna likhet, och tili och

med mindre vana öron uppfatta lättare skillnaden i ljudet e-

mellan begge dessa kasus, dä de betecknas så här: inf. wettä,
carit. weetäc C— wedeläc

), än dä de betecknas: inf. wettä. ca-
rit. weettä (~ M edeltä).
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3. Emedan det är hörseln, som både uppfaltar ocb kou-
Irollerar ljuden, är det af vigt, alt vid ljudformernas indelningar
och beteckningssätt följa örats ledning, så framt maa vill und-
vika alt borttrassla Ijudlagarne, bvarlill bland audra införan-
det af formen itä, ttä för caritivus i landets inbemska dialek-
ter ofelbart leder, såvida den i dessa munarter ej kan stödja
sig pä pbonetisk gruud.
Ånm 1. Man bar i språkforskningen i allmänhet äflats med att för-

klara ljuden efter andra grunder an de, som hunna hemtas, ur
spräkets phonetiska element. Sälunda bar Rapp funnit den pä-
tagligaste analogia emellan vokalljuden och färgerna, dä hän
säger: ”Eb’, ich moin Schema und meine Theorie der Yokale ent-
werfe, muss ich auf die auffallende Analogia aufmerksam ma-

chen, die dieser mit der Theorie der Farbe hat, besonders mit
der Farbenlehre, wie sie yön Goethe aufgestellt und ausgebildet

worden ist. Ob ich gleioh meine Theorie der Yokale in friiher
Jugend und yor der Bekannlschaft mit Goethe's Farbenlehre ent-

worfen habe, so muss ich doch gestehen, dass mir dieselbe in
der Bestätigung und Ausfiihrung meiner Ansicht ausserordentlich
förderlich und behiilflich gewesen ist”. *)

Ånm. 2. Att nominer, som slutas pä en yokal och uti genit. förmil-
dra det föregäende konsonantljudet, äterkalla nominatiyi härda
konsonantljud, dä en personalsuffix tillägges, är en känd sak, t.

ex. tapa, tawan, tapansa, Men att nominer af den andra huf-
yudarten bibehälla genitiyi grundljud, t. ex. einehensä, contr. ei-
neensä, yyenehensä, contr. wenneensä, lampaansa, tarpeensa, pie-

leksensä, kauneuensa, -wiisauensa, tottuuensa, \yääryyensä, har
man ej yelal iuse, dä man börjat skrifya kauneutensa, >yiisau-

tensa, tottuutensa, Det är vai sannt, att orden
pä si (B. c.) föfstärka genit. d tili t, t. ex. kätensä, wirtensä,
men ändelsen si skiljer sig frän det enkla slutljudel s derige-
nom, att s i den förra har uppkommit af f, och i den senare

*) Jfr. Dr K. M. Rapp, Versuch einer Physiologie der Sprache.
I Band, Stuttgart u. Tiibingen 1836. p. 18.



117

deremot af en aspiration d. v. s., alt s i den förra är en förmild-
ring och i den senare en förstärkning af grundljudet. Och om

bibelspräket, enligt hyilket nämnda ord skrifvas med d: kauneu-
densa, yyiisaudensa, tottuudensa, lyääryydensä, pä landsorterna
yerkat, att d i sädana ord uttalas antingen säsom l, r, eller sä-
som t, hvilket vi ej sä nogä kanna, lägga yi härtill det, som yi

bestäradt yeta. Att samma ord uttalas äfven: kannellensa, wiisau-
ensa, toltuuensa, yvääryyensa, hyilket utlal mest Öfverensstäm-

raer med ljudens egentliga natur. Minst af alla bar f-ljudet i
näryarande fall skäl for sig att adopteras i skriftspråket, alldea-
stund delta ljudtecken hänyisar pä ett för denna ändelse frem-
mande grundljud och således i phonetiskt afseende blir mera
missledande än upplysande.

Anm. 3. Dr Tienwall har i sin Finsl;a Språkldra delat nominerna 1
tyenne deklinationer pä samma grund, som nyss blifyit förkla-
rad för nominernas tyenne hufyudarter. Andra hafva väl yrkat

pä deklinationernas reduktion tili e» enda, ulan att det minsta
utreda, pä hyilken phönetisk grund denna reduktion skulle base-
ras, ellef ens rcdogöra, hvilka yäseutliga fördelar densamma kun-

de medfora for liuska spräket, hyari Ijudmodiflkatiönerna agera
en sä yiglig rol yid ordens flexioner, att man ej kan yara nog
försiktig och nogräknad vid deras framslallning, om man ylll häl-
la sig pä phönetisk grund. Qui bene distinguit, bene docet, är i
synnerhet för finskan, som är ytterst ömtälig och finkänslig för
sinä Ijud, en regel, som af grammatici borde strängt följas.

Det är emellertid intressant, att den af oss forut anförde Kasem-
Dek likaledes yrkat pä deklinationernas reduktion tili en enda
for turkiskan och i synnerhet for de tatariska dialekteina (1.
c. p. 60).

Vi återvända tili \årt ämne,

4. Liqnidce l, n, blifva dialelttvis bortlcmnnde i nogra f§

ord emcllan tvenne koria stafvelser, bvilka sammandragas tili
en läng, t. ex. öisin, oisit, oisi, i st. f. olisin olisit, olisi, oon rz:

uon ~ oun, oot z= uot ~ out, oo = lio =: ou, i st, f. olen, olet
I»
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on = ono, liet i st. f. lienet, liekkö, i st. f. lienekkö = lie-
neekö = lienöokö.
Anm. Om liquidfse /, n komma alt föTja ömedelbart ettei- hvaran-

dra i tyenne slafvelser. saramandragas dessa slafvelser tili en, t.
ex. puolla, i st. f. puolella.

2, Assimilalion.
Likasom vokaler med oiika ljud bringas tili harmoni gc-

nom sammandragning, söka organerna jemväl vid oiika konso-
nanters sammanstötning att lätta uttalet derigenom, alt tvenne
konsonanter af oiika ljud assimileras med hvarandra tili ett
ljud, hvilket sålunda förstäikes cller fördubblas. Konsonant-
Ijudens assimilation, som vid Ijudbildningen kommer i fräga
antmgcn vid bcgreppsformens förening med llexionsformeu el-
ler vid tvenne ords sammansmälining, följer samma princip, som
sammandragnings-tbecriu deri, att den miml ie vigtiga konsonan-
ten mister silt ljud och assimileras med den mera vigliga, bvil-
ken af sadan orsak fördubblas. Ku är begrcppslormen vig-
figare än flexionsformen; derföre borlfaller den sednare for-
niens ljud, hvaremot den förra formens slulljud fördubblas.
Och som assimilationen af ljud, bvilka frambringas afoiika or-

ganer, är svårare än af ljud, bvilka böra tili samma organ,
bar finska spruket inskränkt assimilations-processen tili det li-
tjukla ljudet n, hvilket uppslukas at föregående liquidae l, »*,

s, t. ex. kuollut, kuullut, luullut, ollut, purrut, pessyt, i st. f.
kuolnut, kuulnuf, luulnut, olnut, purnut, pesnyt, pääsnyt.

Yid tvenne ords sammansmalining förskommer assimilatio-
nen vid orden: kun, min, sen, (än, genit. af ku, mi, se, tä, då
de saramansättas med lainen, moinen och luinen. Af dessa upp-
komma då följande ord: kultainen r= kun lainen, kummoinen =

kun moinen, kuituinen = kun tuinen, millainen r= min lainen,
mimmoinen =r: min moinen, mittuinen = min luinen, sellainen ~

sen lainen, semmoinen, tällainen, tämmöinen. Jemför maa des-
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sa sammansättningar med Inolnincn ~ tuon lainen, (uomoinen ”

(non moinen, bvllka ej fördubbla konsonanlljudet, emcdan det
föregående vokalljudet är långf, linner man äfvcn Läraf, kuru
konsequent språket följer sinä Ijudlagar. Ty först ock frärast
bekräftar delta riktigheten af den allmänna, språkets hela Ijud-
eleinent genoingående lag, alt konsonanlljudet bör förstärkas
emellan den försla och andra stafvelsen, sä snart den senares

vokalijud blir långf, ocb för det andra visar det, alt konsonanl-
ljudet ej beböfver förstärkas, om den föregående stafvclsens
vokalljud är långt (jfr. p, 71, 93), bvilket senare jemväl bc-
styrker hyad som blifvit sagdl om caritivi form (p. 114).

Analog härmed är saramansältningen af en ocb mä tili
eminä, Och uti orden: empä, onij>a, sora uppkommit af en och
pä, on och pa, bar n öfvergåtl lii 1 samma organs ljud (m)
som p, ulan alt likväl hårdna tili p.

Anm. Uti silt lexikon skrifyer Benwall: tuollainen, tuommoinen,
sannolikt i analogi med de öfriga orden tuliainen, kummoinen
etc., men med ljudiagarne häller delta skrifsält icke streck im-

der annat villkor än alt del föregående vokalljudet förkortas tili
tollainen, lommoinen,

XI. Siafrclsenlelning.

(Diacresis)
En annan utväg, som är mofsatt slafvelsernas sammandrag-

ning, begagnar språket sålunda, aft en lång stafvelse delas i
tvenne korta. Det är i prosan sammandragningen utbildar sig;
stafvclsens sönderdelning i tvenne (diacresis) är deremot pöli-
sin förbebållen. Denna cbaracteristiska skillnad ultalar sig
tydligen i den finska nationalpoesin ej inindre i de äldre än i
de nyare runosångcrna. Oeh sora den r. kar. dial. ännu fort-
farandc bibcbållit en mera poetisk natur, bar den icke heller
hunnit i sin prosa låta sammaudragningstbcorin utveckla sig
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tili den mångfald, som landets inhemska munarter. Dä nu sam-

mandragnings-processen utgör en öfvergångs.länk från poesi
tili prosa, är diaeresis icke någon ny evolulion i Ijudbildnin-
gen, ulan endast en ätergång tili en tidigare utbildad Ijude-
volution iin sammandragningcn; men icke dcss miudre bar språk-
sinnct söht att ytterligare utveckla äfven dcnna thcori. En
Lufvudregcl visar sig språket likväl slädsc bafva följt, beståen-
de deri, att bälla grundbegreppets ljudmassa, sadan den finncs
i rolstafyelsen, i orubbad bclbct, satut alt i allmänbet undvika
de slafvelsers sönderdelning, som aro begreppsformer. Ty en-
dast sådana stafvelscr, uti bvilka begrepps- ocb flexionsformer-
na sammansmälta, ocb i synuerhet sådana, som ulgora flexions-
former, kunua fördelas tili tvenne. Och alt endast så beskaf-
fade ljud, som mest nanna sig tili vokalerna, begaguas tili
mcllanljud, liggcr i sakens natur derföre, att de bäst befrämja
rösttoucns öfvergång från ett vokalljud tili ett annat, Dessa
ljud aro: h, j, w.

1. //-ljudet. Della ljud delar en lång stafvelse i tven-
ne korta sålunda, att

a) En ren vokal, f. ex. an, ee, ii ete, bildar tvenne kor-
ta, hvarvid den föregåcnde konsonanteu förmildras, t. ex. al-
taalta = alahalla, elteeni etebeni, ikeniin irjuvviin = ikenibin
irjuwibin, ylläällä = yläbältä.

b) Yokalföreningarne skiljas tili tvenne stafvelscr, t. ex.

hampailta bampabilta, lakkoilla laineilla lakebilla laine-
hilla, tienoilta lienobilta.

3 »/-ljudet sönderdelar de genom sammandragning npp-
komna långa slafvelserna, som aro förut omlalade (p. 98), t.
ex. miekkoin miekkojen, saarnoin tzl saarnojen.

B. //'"-ljudet äfskiljer vokalföreningar tili tvenne slafvel-
ser, t. ex. haukka = havvukka, luppaus = lupawus.
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XII. Xägra andra IJiidltildnings-niomenier.

Med dc liärintill utvecklade operationerua är Ijudbildnings-
processcn ännu icke afslulad och fulländad. Låtom oss derfö-

re befrakta, hvilka andra medel språksinnet velat begagna, for
alt genom lättadt ultal åstadkomma batlre barmoni ocb jem-
vigt ljudeii emcllan. Härvid framslällcr sig först den opera-
tion af ljudorganerua, alt vid uttalet anlingen inskjula visaa
ljud eller ock att borllcmna några andra inuti orden.

1 . In s iitlni ng.
(Epeutbesis)

I det föregående bafva några fall blifvit uppgifna, da Ijud-
organerna underlälla rösttonens öfvergång från det ena vokal-
Ijudet tili det andra genom j ocb tv (se p. 79}. IVågra an-

dra fall ålerslå ännu.

//-Ijudet gör sig börbart emellan Ivenne stafvelser framför
relalionsformen i genit. plur. t. ex. korwiben = kornien, nau-

hoiben = nauboien, taloiben = taloien, tarpeihen = larpeien;
joiben joien, keiben = keien, kuihen =kuien, miben rz mien,
niihen zr ulien, noiben “ noien, näibea z= näien.

Anm. Likasora jaaha, saaha, skrifvas jäädä, saada, har skriflspräket
jemväl anyändt d i förenämnda ord, hvilka derföre betecknas:
joiden, keiden, kuiden, naiden, niiden, noiden, näiden, hvilket
skrifsätl framkallat olika ultal af denna fiexionsform pä lands-
orterna, der d än ljuder säsom l, r, an såsom (, oeh tili och
med såsom It, t. ex. joiten, joitten, keiten, keitlen, kniten, kuit-
ten, miten, mitten, niiten, niitten, noiten, noitten, näiten, näit-
ten. Analogi med dessa ord hafva äfven andra samma ändelser,
t. ex. mokoma, mokimien mihen, miden, miten, mitten,

muutama, muutamien, mihen, miden, miten, mitten.

3. iV-ljudet böres säsum ett föreningsljud framför s och
/, 1. ex. armollansa, asiastansa, atv uksensa, päällensä, af armol-
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la, asiasta, awuksi, päälle ooh sulfixen sa, sä; siintä i st.

f. siitä, såsom det äunu dialektvis ljuder.

Änm. Hvarje gäng ett m korame alt föregä l, förmildras del för lät-
tare uttal skull tili n, t. ex, lunta, lientä (jfr. p. 92),

3. En introssani företeelse i den liuska Ijudbildningen är
inskjutandet af en hei stafvelse framför nominers flexionsformer
i pluralis. Denna stafvelse är loi, löi, t. ex. kiwilöillä, wako-
loilla, peltoloilla, i st. f. kiwillä, pelloilla, waoilla. Ilvad nu

först angår betydelseu af denna stafvelse, så är den en egen
Ijudform för pluralis numerus i sådana ord, hviikas hcgge nu-

meri eljest närä öfverensslämma tili Ijudct, t. ex. kivvellä, ki-
willä, pellolla, pelloilla, waolla, waoilla. Men intressant är
cmellertid den utväg språkanden härlill begagnat, då man be-
sinnar, att denna Ijudform för pluralis bar samoin konsonant-
Ijud, soin den frequentativa formen lla, Uä vid verber, bvilket
äter bevisar, att anologa begrepp utlryckas med adsequata ljud
tili och med i olika ordklasser. Vid framställningen at de
verbala formernas uppkomst och betydelse äro vi i tillfälle alt

framdraga flera mera evidenta bevis bärpå. Dcssutom tyckes
den egenbet, att insätta en hei stafvelse inuti ordet, anlyda nä-
gon frändskap med turkiskan och de dermed bcslägtade språk-
grenarne, såvida plur. numerus uti turkiskan ullryckes genom
inskjutning af parlikeln ler framför flexionsformcn (se p 100)
ooh verbala grundbegrepps modlfikalioner i allmänbet beteck-
nas med ljudformer, inskjutna cmellan stammcn och flexions-
formen. Ehuru nu betydelseu af loi, löi i plur. enklast kan
förklaras så, som vi gjort, quarslär i alla fall den egenbet, att

änlaga en bel stafvelse inuti ordet, såsom ett eget fenomen, hvil-
ket icke bar sin molsvarigbet i hela den öfriga Ijudbildniugcn,
och förtjenar derföre slörre uppmärksambct i språkforskningen
än man härintill velat egna densamma. Dä vi ej se oss i ständ
alt närmare undcrsöka saken, vilje vi endast päpeka denna form
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tili cleras granskning, som aro i ständ dertill, ooh tillägga än-
nu om brukct il eraf, att ilon förekommer i ilen saivolaxska och
r. kar. dialekteu vid nomiuer, som slutas på o, ö, u, y, i, o-

keroendc deraf, om ordet är en- eller flcrstafvigt, samt att ord
på a, hvilka i förut antydt fall (p. 69) rcdan hafva oi, i
plnr., icke taga denna ljudform. Exempel: Infinit. plur. tili
halko, bauki, liotti, juomari, kanto, keko, kipu, kiwi, koti, kum-
pu, kupo, kutu, kuu, käsky, lampi, lehti, leski, lintu, nimi, o-

vvi, pello, pii, puu, raato, repo, riuku, siivu, tauti, tyttö, iva-

ko, ivesi, ämpäri, beter: balkoloja, haukiloja, hoftiloja, juoma-
riloja, kantoloja, kekoloja, kipuloja, kiivilöjä, kotiloja, kumpu-
loja, kupoloja, kululoja, kuuloja, käskylöjä, lampiloja, lebtilö-
jä, leskilöjä, Hiltuloja, nimilöjä, Olliloja, peltuloja, puutöistä,
piilöislä, raatoloja, repoloja, riukuloja, sinuloja, tauliloja, lyt-
fölöjä, iva koi oja, vvesilöjä, ämpärilöjä. Tili och med ordet
maa ljuder i den r. kar. dial. uti genit. plur. maaloin, t. ex.

Mntlh. 17 v. 25, mualoin kuuingabat kestä wewon ( ivedon
= neron) otetab.

2. Ute slntning.
(Elision)

A. Voka l e r.

Emedan dipbtongerna uo, yö, ie uppkommit af grundlju-
den o, ö, e Cp- 24), är det naturligt, att så snart vokalljudet
i söker alt omedelbart efter dessa dipbtonger göra sig hörbart
såsom liota charact. för begreppet, ljudorganerna Intä förlju-
den (ti, y, f), såsom den mindre väscntliga del, försvinna, for
att läfta uttalct, ocb förena dipbtongens grundljud med det
nya vokalljudet. Sålunda' uppkommer då af t. ex, suo, lie,
työ, ivyö, yö, infinit. plur. soita, teitä, töitä, wöilä, öitä, och
praeler. af juoda, luoda, lyödä, tuoda, wiedä : joi, loi, löi, toi,
ivci.
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B, Konson a n t e r.

1. Af konsonanlljuden bortlemnas tenues (7c, p, f), dä
de komma alt föregä st, t. ex. juosta i st. f, juoksta, af juok-
soo, syöstä i st. f. syökstä, af syöksöö; jousta, kysta, las-
ta, susia, weistä, usta, i st. f. joutsla, kypsiä, lapsia, suksia,
weitstä, uksia, af joutsi, kypsi, lapsi, suksi, weitsi, uksi.
Anm. Om de öfriga fallen, dä konsonantljudet bortlemnas i utlalel

se ofyan (p. 97 följ).

2. 12 pers. plur. praet. bortlemnas dialcktvis tl fram-
för sista vokalljuden, hvarigenom de föregående ljuden modi-
fieras, t. ex. antoja zzz annoitta, juottiazz juntitta, jättiä zz jä-
tittä, kuulia zz kuulitta, kävveliä Jkäwelittä, muistia zz; muis-
tilta, ollia zz Olitta, tietäsiä zz tietäsittä, tappoja zz tapoitta, tu-

lia zz tulitta.
Anm. i. Om bruket af denna form knnna yl ej lemna nägra andra

upplysningar, än alt den förekommer i den r. kar. dialekten ocb
alt den nyttjas i uttrycfc sådana, som; kuulia työ zz työ kuulitta;
mitä työ tulia katsomah? kuin työ tietäsiä.

Anm. 2. tntinit. plur. af orden mokoma, muutama, som efter dia-
lekterna ljuder olika; mokomia, mitä mitta, muutamia,

mitä, —mitta, kan jemföias med sislnämnda ljudforra. Skillnaden
dem emellan beStär deri, att uti inf, plur, insättes tt, men yid

yerberna uteslutes samma ljud.

Sedän vi nu genomgått ljudcns evolutioner inuli orden,
ätcrstår ännu att skärskäda de ljud oeh ljudformer, sotp före-
komma i ordens slut, ulan alt egcnlligen vara llexionsformer.
Ljudmodifikationerna i ordens slut rcducera vi tili tvcnne huf-
vudmomentcr: 1) tillägg af ljud ocb 2) borlkastning af ljud i
ordens slut.

3, Tillägg af ljud i ordens slut.

De ljud oeb ljudformer, som tilläggas i ordens slut, aro

bufvudsakligast följande:
1. N euphnnicum. Utom de fall, der n-Ijudet är en er-
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sättning af slutaspiralioncn (p. 90), nyfljas samma ljud i män-
ga fall såsom ett eupboniskt tillägg än efter kasusformerna,
bvilka slutas på e, t. ex. nominat. nainen, loinen fp. SI) oeh
allativ: naisellen, toisellen, i st. f. naine, toine, naiselle, toisel-
le, än vid audra ord, t. ex. niin, wain, i sf. f. nii, wai.

3, Slutljudet p€

. Delta slutljud förekommer i kompara-
tivus gradus, såsom dess nola characl. ock i 3 pers. sing. prae-
sens. Så länge verbet är enstafvigt, antager det ett p* efter
Sandels alla dialekter i den jakande konjugationsformeu, t. ex.

juopc
, luopc

, naipc
, syöpc

, luopc
, wiepc

, emedan ljudorganerna
fordra något konsonantljud, bvärpä den genom ett långt vokal-
Ijnd frambragta rösllonen kan uttömma sig. Ty likasom kon-
sonantljudet n uli enstafviga ord, t. ex. en, on, är starkare än
nti tvåslafviga ord, t. ex. elän, olen, ock derföre ljuda ofta
nog såsom: enc

== ene, onc
= ono, på samma sätt sökel' röstlonen

nti de föregäende orden att uttömma sig på p, hvilket förden-
skull erliåller ett svagt vokalljud efter sig ocb ljuder såsom pi,
t. ex. juopi, luopi, naipi,- syöpi, tuopi, wiepi. Denua Ijudevo-
lution förekommer sedermera äfven vid flerstafviga verber, så-
vida 3 persons flexionsform i praesens alltid är lång. Men den
r. kar. dial. nyttjar te

c
, i st, f. hvilket tyekes bärröra af

ryska språkets inflytande på denna dialekt, alldenstund ändel-
sen bt> är myeket vanlig i ryskan. Häraf förklaras jemväl
bruket af to i Kalewala, t. ex. Run. 31. v. 193. kaswawi, v.

337 katselewi, kääntelewi, v. 383—337 eläwi, wenywi, asuwi,
bvilka tyekas tåla den anmärkningen, alt de egentligen ljuda:
kaswaw, katselovv, kiändelöw, eläw, wenyw, asuw, Men att

enstafviga verber efter denna dialekt skulle bafva p, t. ex. Run.
31. v. 159 syöpi, derom kunna vi ej bli öfvertygade, då vi i
den af oss begagnade liuko n funnit följande ord: blcet» “ vview,
jiern. = liew, mioöbt, myöw, TJOB7> = tuow, mioößT>=rsyöw,

17
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I00B1) ~ juow, ocb i allmäubet alla verber, ulan afseende ä
stafvelsernas antal, vara betecknade med i 3 pers. sing., med

undantag af BOUTT. = woipi (jfr. ofvan p, 45 v. 27 ocb V.

19).
Ånm. 1. Delta samma p-ljud bar sedermera modiflerats i 3 pers. pl.

praes. tili w, hvilket vi nu endasl vilja antyda ocb framdeles

närmare utreda, när vi komma tili undersökningen af personal-

forinernas uppkomst.

Amu. 2, I andra ord förekommer ett paragogiskt n utijompc
, kump €

>

genit. jomman, kumman, och molempc
, gen. molemman, som

likväl vanligast nyttjas i plur.
8. Många pronominer, såsom, minä, sinä, tämä, joka,ku-

ka, mikä, bafva sluländelscr, bvilka i flexionsformerna borlfal-
la. Emedan den sista slafvelsen uti tämä, joka, kuka, mikä

spårlöst försvinner i kasusformerna, t. ex. infinit. tätä, jota,
kuta, mitä, ällät: tälle, jolle, kulle, mille o. s. v., tyckes detla
bevisa, att den sisla stafvelsen ursprnngligen ej hör tili grund-
«rdet utan är ett senare tillägg i nominat. Men bärvid måste

då frågam bvarföre dessa ord uti nominat. ocb genit. erhäl-

Jiålla ett tillägg, lemnas obesvarad. Söher man åter ur evo-
lutionstheorln förklaring för dessa ändelsers uppkomst, blir den
följande: nominat. slutades ursprungligen på en aspiration: jo€

t

kuc
, mic , bvilken sedermera förstärkfes tili k, bvaraf &b, kä

slulligen uppkommo. I delta fall är slutändelsen i nominat.
en senare formation än kasusändelserna i dessa ord (jfr. p.
82). Pronomen täc fick genom aspiratioueus bortlemnande ett

längre vokalljud: tää, gen tään, hvilket sedermera öfvergått
tili tämä, bvarlill genit. heter tämän. Pronomineina me' se c

,

blefvo än diphlongerade tili mie, sie, än uttalade mic
, sic

,
hvar-

af först min, sin, ocb sedän minu, sinu blifvit formerade, ocb
dessa sist förbytte tili minä, sinä. Alt aspirationen äfven i andra
fall ersättes med «, är i del föregående omtaladt samt bcslyr-
kes af pronomen ken kec

.



127

Jnm. Egna adverbiella uttryck, bildade af pronominer, aro kukali,

mikäli? sikäli, taakali, tuokali, läkäli.
4. Partibeln kin, såsom den vanligen skrifves, bar upp-

kommit af kic
= kib, och öfvergår analogi med andra ändel-

ser Cp- 90) tili kiin. Efter de dialekter, som adopterat kin, i
st. f. kiin, förmildras k efter n tili g, t. ex. jotengin, kuiten-
gin, muitengin, emedan k är hörbart eudast framtör ett långt
vokalljud, t. ex. jotenkiin, kuiteukiiu, muitenkiin.

5. Partikeln len, tillagd tili 3 pers. plur. af verber, t.

ex, ottawatteu, antawalten, ottiwatteu, antoiwatten, bvilka dia-
lektvis nyttjas i folkspråket, bar spär af språkets fordna benä-

genbet, att draga rösttouen tili sista stafvelsen, hvaroai lorut

blifvit nämndt (p. 113).
4. Bo r tie mna n de af Ij udior de ns s lut

(Apocope)
En Ijudevolution af motsatt arl tili den senast omtalade

består deri, att ordens slulljud i många fall antingen helt
och hället bortlemnas eller omkastas vid uttalet, hvarigenom
ordets Ijudmassa förenklas. Såvidt man å den ena sidan ur

folkspråket kan inhemta, är apokoperingen ingalunda så frem-
mande för spräket, som mången velat påslå; lika obestridligt är

det pä den andra sidan, att den liuska psalmpoesin besväras
af en odräglig mängd afstympningar, de der för meterns skull
blifvit spräket pätrugade. Men som denna Ijudevolution, sadan
den visar sig i landets olika dialekter, icke heller blifvit un-

dcrsökt och i detalj utvecklad, nödgas vi inskränka oss tili

några mera allmänna fall.
1. Bland vofcalljuden aro e och i, i anseende fill sin o-

säkra natur såsom slutljud, mest fallna för apokopering, sävi-
da dessa ljud oftast aro ersättningar för slutaspirationen, t. ex.
rnilt* ei, rnill' ei, miks 1 ei, i st. f. miltä ei, millä ei, miksi ei.

Z. Äfven de öfriga vokalerna blifva i vissa fall, och i
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synncrhet a, ä oftare än o, ö, ellei- u, y, kortleumade, l. ex,

ett c ei, uiiss c on, i st. f. että ei, missä on.
B. Uti nominer, livilliä i inlin. pl. slutas på oja, öjä, nja,

yjci , bortlemnas dialektvis den sista vokalen, t. ex. akanoi, jal-
koi, lahjoi, nahkoi, nuttui, pyttyi, i st. f. akanoja, jalkoja, lah-
joja, nahkoja, nuttuja, pyttyjä.

4. Många ord, t. ex. eli, ensi, kera, luo, läpi, nyt, mut,
pait, saa, taa, tai contr. af tahi, täh, wai, nyttjas dialektvis o-

lika, så att de än ljuda såsom vi hetecknat dem, än erhålla
något stafvelse-tillägg, t. ex. elikkä, ensiksi, kerällä, luokse,
läwitse, nyty, nytten, mutta, paitsi, saakka, taakse, taikka contr.
af tahikka = tahekka, tähen tähden, waikka. Uti så beskaf-
fade ord är förlängningen en senare formation.

5. Genom omkastning af slutljudet förkortas orden sä-
lunda, att personalsuffixernas slutljud intagcs i ordet framför
sista konsonanten: 1} af 1 pers. sing. suffix ni blir in, t. ex.
kättein, korwain, silmäin, i st. f. käteni, korwani, silmäni, eller
käsiäin, komiain, silmiäin, i st. f. käsiäni, komiani, silmiäni;
2) af 2 pers. sing. suffix si hlir is, t. ex. kätteis, korwais, sil-
mäis, i st. f. kätesi, korwasi, silmäsi, eller käsiäis, korwiais,
silmiäis, i st. f. käsiäsi, komiasi, silmiäsi. Analog bärmed är

3 pers. sing. praeter. t. ex. makais, lepäis, wastais, i st. f. ma-

kasi, lepäsi, wastasi. 3) Af 3. persons suffix se sä
,

sa
,

försvinner konsonantljudet helt ooh bållet ooh det föregäen-
de vokalljudet förlänges, t. ex. kätteen, korwaan, silmään, i
st. f. kätensä, korwansa, silmänsä, eller: käsiään, korwiaan,

silmiään, i st. f. käsiänsä, komiansa, silmiänsä. Egentligen
hafva dessa ord ljudit: käsiäh = käsiää,. korwiah komiaa,
silmiäh zr silmiää, hvartill sedän n euphonicum tillkommit. Al-
la dialekter hafva icke adopterat detta n framför sa ,

sä.

Ånm. 1. Ordet kuin har ej uppkommit genom enahanda operation

af kuni —kunni, sävida dessa aro skilda ord och inga synonymer,
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oaktadt man i skriftspräket ej noga skiljer dem frän hvarandra,
dä man skrifyer kun i st. f. kuin. Apokoperadt Ijuder kuni sä-
som kun. men betyder ej delsamma som kuin. Med kuni kuu-
ni är kunne närä beslägtadt; det förra afser tid och det senare
rum.

Ånm. 2. I nägra kasusformer bar spräket ännu icke hunnit adopte-
ra suffixen sa, sd, t. ex. läksi mielellään, pani sisälleen, ajoi o-
malla hevrosellaan, hänen mielestään, otti sisältään, putosi tuppi-
neen, weitsineen.
Sedän vi nu betraktat de öfriga medlen oeh utvägarne.

som Ijudorganerna begagna, för att åstadkomma välljud i språ-
ket, komma yi tili det betydelsefullaste momentet af Ijudbild-
ningeu, hvilket, så tili sägandes, lägger kronan på -alla före-
gående ljudevolutioner.

XIII. Ijjudens touliöjil.

(Accent)

Om betydelsen af tonhöjden vilja vi först anföra några
mäns egna ord. K. F. Becker säger: ”Weil die Sprache der
organische Ausdruck des Gedankens ist, so werden in ibr Ge-
danke und Laut vollkommen Eins; und die besonderen Yerhält-
nisse des Gedankens und Begrilfes treten in die Erscheinung
in besonderen Lautverhältnissen. Diese Einheit von Gedankeu
und Laut olfenbart sich auf eine böchst vvunderbare Weise in
der Betonwnq — Och ”Der Vorgang, durch welchen der Ge-
danke sich in der logischen Form gestaltet, macht das innerste
Leben des Gedankens aus; und dießetonuug, als der organl-
scbe Ausdruck dieses Yorganges, ist gleichsam der lebendige
Pulsscblag, in dem die geheimsten Regungcn und die zartesten
Modilikationen des Gedankens in die Erscheinung treten. Indess
die etymologiselle Form des Wortcs und die grammatische Form
der Satzverbältnisse nur eine beschränkte Anzahl von Begriffs-
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und Beziehungsformen darstellea kannen, offenbart sicb in der
Betonuug des freieste Spiel in dem Leben des Gedanbens. Man
hat daber den Ton die Seele der Hede anima vocis genannt:
die Rede ohne Betonung ist, wenn auch die etymologischen und
grammatischen Formen vollfcommen sind, ohne Seele sie ist
todt”

Oeh Heyse säger om stafoelsetonen eller accenlen: Das
Tonverhaltnis der zu einem Worte verbundenen Siihen dient nicht
bloss dazu, den Woblklang der Sprache durch die Abwechseluug
der Tonstufen zu erfaöhen und ibr etwas Melodisches zu ge-
ben; sondern es ist zugleich das geistige Band, welches die lo-
gische Einheit der zu einem Wort-Ganzen verkniipften Siihen
fiir das Obr und fur die Yorstellung darstellt. Es ist mit-
hin nicht eine bloss versehöuernde, ausserwesentliche Zuthat,
sondern ein nothwendigesElement der Sprache, dessen nur ein-
silbige Spraehen (wie die cbinesiscbe) entbehren könncn. in je-
dem zwei-oder mehrsilbigen Worte muss nothwendig eine Sil-
be den Ton haben” 2_). Ocb ”Der Silbenton folgt in allen
Spraehen einem ein fur allemal feststehenden Gebrauche, der
auf beslimmten Gesetzen beruht. Diese Gesetze können enlvre-

der mebr phonetischer (lautlicher), oder logischer (begriftlicher)
Art sein. Die Tonlegung der deutschen Sprache ist durchaus
logischer Art, in dem sie sicb nach der Bedeulung der Siihen
ricbtet. Die deutsche Sprache nämlich legt den Ton (fast ohne
Ausnahme) auf die bedeutsamsle , d. i. die Stamsilbe eines je-
den einfacben Wortes. Dies zeigen die Wörler Gebet (St. bet),

gebet (St. geb), erblich und erblich. Die griechische und la-

teinische Sprache betonen keineswegcs nach diesem logischen
Gesetze; der Ton trifift in ihnen, unbekiimmert um Haupt-und

1) K. F. Becker, Organisoi der Sprache, 2;te Äusg. Frankfurt am

Main 1841 § 11. 2) L. c. p. 177.
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Bildungssilben, bald jene, bald diese, sehr oft blosse Biegungs-
und Bildungssilben, und riickt in der Biegung und Ableituug
der Wörter von einer Silbe auf die andere, welcbes Verriic-
ken des Tones tbeils vom Spracbgebrauch, tbeils von dem
Lautkörper der Siihen (namentlich der Zeitdauer der letzten
Silbe im Griecbischeu, der vorletzten im Lateinischen} ab-
bängt” *).

En motsatt äsigl hyser Rapp: ”Der Wortaccent könnte
eine Krankheit beissen, und den Kcim dazn bringt die Spracbe
mit auf die Welt, nicht seine Entwicklung. leh möcbte ihn
eine Gieht nennen. Wenn einmal das freie unbewusste Gefiibl
der Jugendfriscbe aus dem Harper gescbwunden ist, wenn die
Glieder ihre Abhängigkeit von cinander fiiblen, daun ziebt sich
diese Krankheit unstät und sehwankend durch den ganzcn Or-
ganismus, bis sie endlich eiu Organ iindet, in dem sie sich fixi-
ren und uiedcrlassen kann. So gebt es dem Wort, wenn es die
Jugendfriscbe des naiven Sinnnculebcns abgestreift und iiber-
sprungen hat; jetzt bängt das Bewusstseyn briitend und dro-
bend iiber ibm ; es will sich in ihm als ein Bewusst-Lebendiges
offenbaren; das Wort konnut zum Bewusstseyn seiner Indivi-
dualität, es ist nicbt mehr ein Gomplex von Sylben, es ist das
abgescblossene Symbol eines Begriffs. Dieses Bewusstseyn will
sich in der Energie der Lautung kund geben, und dieser elek-
trische Funke schwebt so lang iiber dem Wort, bis er sich auf

eine Tonsylbe entladen kann. Nun ist eine Sylbe zunäcbst
nicbt sinnlicb, sondern geistig bevorzugt vor der andcrn, in
ihr concentrirt sich das Bewusstseyn der Worl-Individualität;
sie ist der Herr der andern Sylben, die ibr zu diencu, sie zu

tragcn da sind. Die ursprunglicbe Gleicbheit vor dem Geset-
ze des Ohrs ist aufgeboben, das Gleichgewicht gestört und die

1) L. c. p. 179.
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quantitirende Sprache ist im innersten Grunde erschiiltert, mau

könnte sagen vergiftet; durch den Begriff krystallisirt *).

Om vokalljudens qualitet har det hlifvit anmärkt, att af
tvenne på hvarandra följande vokaler den föregående har me-

ra ljudstyrka hn den eflerföljande (p- 21). Dctsamma är fallet
med vokalljuden uti de hegge första stafvelserna. Den första
orsaken tili tonhöjden på den första stafvelsen af tvåstafviga
ord ligger således i organernas vcrksamhet; raen som dcnna or-
sak, såsora beroende af den följande stafvelsens ljudmassa, endast
är villkorlig, söker språkanden uttrycka rotstafvelsens, som är
grundbegreppets ljudform, logiska hefydelse genom tonhöjden.
Det är derföre lätt förklarligt, hvarföre tonhöjden trälfas på rot-
stafvelsen i mänga spräk, der ljudelementet på naturlig väg fått
uthilda sig, ooh hvarföre tonhöjden på rotstafvelsen i iinska sprl-
ket, hvari bäde den logiska betydelsen ooh physiologiska orsaken
tili tonhöjdens uppkomst sammanfalla på en och samma slafvclse,
är skarpare, än på nägon annan stalvelse. I liuska spraket, hvars
ordhildniug ursprungligen icke tillåter sammansättning af tven-
ne rotstafvelser, hlir den första stafvelsen af sådan orsak alltid
betonad, hvaremot andra språk, t. ex. Tyskan, der en sådan
sammansättning är vanlig, icke heller binda tonhöjden vid den
första stafvelsen, t. ex. Dampfhöot, hervör, damit, hergän. De
tiestä nuvarande tvåstafviga ord i liuska spräket hafva uppkom-
mit af en stafvelse, efter hvars slutkonsonant aspirationen öf-
vergått tili ett vokalljud (p. 61), hvilket uti flexionsformer-
na än är kort än långt. Sälänge den andra stafvelsen har kort
vokalljud, t. ex. tuli, wesi, är jemvigten enligt organernas verk-
samhet gifven; men hlir andra stafvelsens vokalljud i llexions-
formen långt, t. ex. weteen, wetää, inlräflfar icke allcnast kun-
sonantförstärkniug, ulan äfven något större fonhöjd på rotstaf-

1) L. c. p. 176.
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velsen än eljest, så att nännillä ord ljuda: welteen, tulleen, wet-
tää. Tonhöjdens olikhet pä rotstafvelsen höres ännu bältre uti
följande: anoc

, annoo, ilo, illoon, osa, ossaa, otac
, ottaa.

Men tonhöjden har i finskan mera logisk än enphonisk
betydelse. Ty utom det att rotstafvelsen utan undantag bar
tonhöjd, faller den äfven på de stafvelser, soin äro begrepps-
formcrnas ljudforiner. Den rikedoiu på flexionsformer språket
utvecklat gör det tili ett behof, att i ljudet skarpt markera
skillnaden cmcllan spräklifvets bögre ocb lägre element, och
att detta tili en bög grad lyckats genom tonböjden, torde blif-
va klart af följande:

1. Grundbegreppets Ijudforin, soin är rotstafvelsen, har
bögre accent än begreppsformerna i de andra stafvelserna.
Anm. Tonhöjden p& rotstafvelsen kallas tonicus och pä de öfriga

euphonicus.

3. Tonhöjden är så noga fästad vid begreppsformen, att

den åtföljer densamma på hvilken stafvelse som helisi. Yi
hafva förut sett, att den tredje och femte slafvelsen företrädes-
vis äro ljudforiner för begreppens modillkationer (p. 63),
och samota stafvelser hafva äfven tonhöjd, t. ex. kantaminen,
naittaminen, luwellyyltäminen, sopimaton, söpimättomästi, ölet-
tawa, ännettäwa. Och stauuar begreppsformen pä några andra
än dessa stafvelser, tager den tonböjden med sig. Låtom oss
betrakta några begreppsformer.

a) Participialformen wa I. iva, hvaraf en adjektivisk form
Wainen, wäinen uppkommit. Yerba: alkaa, kuolla, laulaa, nau-

raa, hafva i partio, älkawa, kuölewa, läulawa, näurawa, hvilka
med tillägg af flexionsformen, t. ex. för adess. kasus, ljuda:
älkawälla, kuölevvälla, läulavvälla, näurawälla. Men tager man
en modifikation af dessa verhers grundbegrepp, t. ex. älottaa,
kuolettaa, laulattaa, naurattaa, ljuder partio, tili dem i no-

18
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minat. älottawa, kuölettäwa, laulattava, naurattawa, men adess.
kasus deraf betonas sålunda: ulottavalla, kuolettavalla, laulat-
tavalla, naurattavalla, eller med adjeklivisk ändelsc: alotta-
vainen, kuölettavainen, läulaftavainen, näurattavainen, pöltte-
levåinen. Flexionsformens tillägg i kasus obliqui af partici-
pialtormen verkar, att tonhöjdeu stannar på Ijerde stafvelsen,
som är begreppsform. Att samma stafvelse i nominat. ej bar
accent, bärrör deraf, att den sisfa af ordet ej betonas.

b) Med nominalformen ma, mä förhåller det sig alldeles
lika som med den föregående, t. ex. alkama, kuolema, laulama,
naurama, ocb adess. kasus ljuder: alkamalla, kuolemalla, lau-
lamalla, nauramalla, Vidare: ulottama, kuolettama, laulattama,
naurattama oeh adess. kasus: ulottamalla, kuolettamalla, laulat-
tamalla, naurattamalla. Likaså med tillägg af ändelsen new,
ulottaminen,' kuolettaminen, laulattaminen, naurattaminen, eller:
kaiveleminen, kanteleminen, ompelcminen, parantaminen, ra-

kentaminen.
c) Den af nyssuämnda form uppkomna adjektiviska form

ton visar likaledes tonhöjdens flyttniug, t. ex. 1) naimaton, saa
maton 3) alkamakin, kuolematon, laulamaton, sopimaton
—3) älottamaton, ömpelematon, pärantamaton, rakentamaton,
hvilka i adess. kasus betonas: 1) naimattomalla, saamattomal-
la 3) ålkamattomalla, kuolemattomalla, laulamattomklla, söpi-
mattomidla 3) ulottumattomalla, ömpelematlomidla, paranta-
mat(omalla, rakentamattomalla.

d) Några andra begreppsformer besfyrka samma sak, så-
som 1) uus, yijs för substantiver, bildadc af adjektiver, t. ex.

kivullisuus, rehellisyys, voimattomuus (af luvullinen, rehelli-
nen, voimaton), hvilka i adess. kasus betonas: kfvullisuuella,
rehcllisyyellä, vöimattomiiuella.

e) Verbala formerna -idä, idä —itä, itä, t. ex. köhotte
leida, kilwattcleida, valmisteleida.
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Häraf syncs, alt tonLöjden är fäslad vid stafvelserna, så-
som begreppsformer, oberoende af stafvelsernas ordningsnum-
mer, så alt tonLöjden flyltas ailt eftersom begreppets modifika-
lioner fordra nya ljudformers tillägg tili stammen. Ocb som

språkanden sålunda valt tonLöjden, såsom det finasle af Lela
ljudelementet, för alt dermed utlrycka sinä tlnaste begreppsmo-
difikationer, är det en naturlig följd häraf, att spräket cj täi
några flvtlningar af tonLöjden under annat villkor, an att be-
greppet tillika moditieras.

Alla slafvelser, som följa på grnndLcgreppets ljudform,
uttrycka antingen begreppets modifikationer eller dess relafioner,
om man undantager den sisfa stafvelsens vokalljud, Lvilket än

är en relationsform än en ersätlning för slulaspiralionen. Ton-
höjdcn kan derföre falla på hvilken stafvelse som hellst, utom

på den sista. Hvad den i ordning andra stafvelsen vidkom-
mer, så kan den enligt ljudorganernas vanliga verksamhet efter
första stafvelsens skarpa accent ej erbålla någon tonböjd. Men
språkanden Lar det oaktadt begagnat äfven denna stafvelse, då
den är ultjma, likasom ultima i flerstafviga ord, tili uttryck
af tanken sålunda, att vid ett Lestämdt jakande svar fonen Lö-
jes på ultima, t. ex. mänetkös kirkkoon? mänen; tullooko Län

t

tänne? tulloö. Ocb skillnaden cniellau svaren: mänen ocL mä-

nen, hilloo ocb tulloö, är den, att de förra betyda: ja, jag
gär, ja Lan kommer, ocb de senare: går visst, kommer visst,
eller Leit säkert. Genom röstorganernas större anslrängning
blir tonLöjden Lär större än på den första stafvelsen.

Om tonhöjdens förening med de olika arterna af vokal-

ljud är att märkas: a) alt den vid rena långa vokalljud, såsora

aa ee etc. Löres på det föregående, t. ex. maalla; b) vid diph-
tongerna uo, j/ö, ie Löres den på grundljudet, som är det ef-
terföljande o, ö, e. t. ex. tuolla, työllä, tiellä, och e) vid vo-
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kalföreningarne likaledes på grundljudet, soin Lär är det fore-
gåeude, t. ex. låiwa, lauma.
Anni. 1. Ätt tonhöjden äfven i andra spräk uttrycker begreppsdif-

ferenser, synes t. ex. af Ryskan, hvari endast genom tonhöjden
ätskiljes plur. frän sing. numerus i de nominer, som pä hvarde-
ra stället hafva lika flexionsformer, t. ex. genit. sing. uora, py-
Kii, OKnå, iiöpa, och nominat. plur. nörn, pyun, öima, mopa. Pä
sarama sätt skiljas i Tyskan genom tonhöjden olika betydelser
af etf och samma ord, t. ex. einmal (semel), einmal (quondam),
ålso (ergo), alsö (itä). {Beyse 1. c. p. 181).

Anm. 2. Utom stafvelsetonen, hyarom yi talt, gifves det ännu tven-

ne andra slag af tonvigten:
a) Tonvigt pä ett helt ord (Wortton), t. ex. hän kutsui minua:
h) Tonvigt pä en hei sats i perioden (SatztonJ, f. ex. Tehkäät
miten tahtoneita, multa sen minä sanon.

XIV. Til liiriipii! njg af det föregående på den fin aha

vershonsten.

Om qnanliteten säger Heyse: ”Die Quantität ist, sofern
sie dcm Laulkörpcr selbst angehört, ein sinnlicheres, der Ton,
als der reine INachdruck der lebendigen Stimme, ein geistige-
res Element der Spracbe; daher dieser bei zunehmender Yer-
geistigung derselben allmählich ein Uebergewicht gewinnen muss-
te. Hierauf beruht GrimnCs Bemerkung: Die Quantität scbeint
etwas Allgemeineres, gleichsam die poetische, der Accent die
prosaische Lebendigkeit der Spracbe zu umfasscn. Hieraus
lässt sich der allmäbliche Untergang der Quantität und die
zunebmende Ausdebnung des Tons begreifen” (1. c. p. 178).
Och Grimmls ord om den tyska verskonsten aro: ”Unsere dich-
ter nehmen selbst bei der versuchten nachbilduug antiker vers-
masse auf die gesetze der quantität keine eigentlicbe riick-
sicbt”. ”Sind doch die neugriecbische und romanische spra-
che der allen griecbischen und latcinischen quantität verlustig
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geworden; warum soille die analogie dieser fortbildung oder
verbildung nicht aueh fiir die deutsehe geltend gemacht wer-

den diirfen” (I. c. p. 12). Och vidare: ”So viel scheint an-

zunehmen, dass die uns verbllebeneu ältesten denkmälcr unse-
rer poesie, sächsische, bocbdeutscbe und nordiscbe mcbr den
accent beachten, als das prosodische mass” (1. e. p. 16).

Hvad som angår quantileten i liuska språket, sä synes af
det föregående, att vokalljudet i stafvelsen är långt cndast af

naturen, men icke genom position. Den physiologiska orsaken
härtill är förut förklarad (p. 67. Anm. 2). Dessutom utgö-
ra vokalljuden ett högre element i språklifvet än konsonanter-
na (p. 64), emedan de förra ej äro beroende af, utan tvert-
om beherrska de senarc sålunda, att konsonantljudet än för-
stärkes än förmildras eftcr det derpå följande vokalljudets quan-
titet, t. ex. paremman, men icke paremmaan, utan parempaan,
lybemmän, lyhempään, icke lyhemiuään (jfr. p. 6592).
Ooh när härtill kommer, att språket e] tillåter konsonantföre-
ningar, hvarigenom den sä kallade positionen kunde uppkom-
ma, i nägra andra än den första stafvelsen (p. 54), torde
nian lätt linna, kuru litet positionslagen är grundad i de linska
ljudens sauna natur.

Deremot bar språket i hög grad utbildat af naturen långa
vokalljud, hvilfca pä mängahanda sätt uppkommit ur korta, e-
huru efter helt andra än metriska lagar. Alit hvad spräkan-
den i allmänhet gjort, för att åstadkomma välljud, hänför sig
tili spräkets prosa. Sålunda har t. ex. sammandragningen upp-
kommit enkom för ljudharnionins skull i prosan (jfr. p. 119],
Tonhöjden har blifvit framkallad för del prosaiska uttalet. Dä
nu bäde vokalljudens långa quautitet och tonhöjden framträda
i det prosaiska uttalet, blir det fräga, hvilketdera af dessa
tvenne ljudelementer i phonetiskt afseende är mera öfvcrvägan-
de, eller efter språkets andliga princip mera betydelsefullt.
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Tonhöjdens logiska betydelse har nyss blifvit förklarad Cp* 129
följ.}. Lika betydelsefull som fonhöjden förekommer ej quan-
titeten i någon ljudform; den är öfverallt af pbonetisk natur.

Jemför man äter quantitetens pbonetiska natur med tonhöjdens,
visar sig öfverallt i spräket, att tonhöjden behcrrskar quantite-
ten sålunda, att den gör rösttonen starkare icke blott på de
tili quantiteten koria utan äfven på de tili quantiteten Jånga
stafvelserna, allt eftersom begreppet sådant fordrar, hvaremot
quantiteten ej kan mätä sin ljudstyrka med tonhöjdens.

Men innan vi tillämpa delta på den flnska verskonsten,

vilje vi kasta en blick på den flnska nationalpoesins skaplyn-
ne, ooh derföre först anföra en runosång, författad af den be-
kanta nalurskalden Paawo Korhonen.

Kerran kettu miestä neuwoi,
metän otsina opetti:
minä luojani luwalla,
tekiäni tuomiolla

5. kahvoin kankaasen pesäni,
wuoren kolollen kotini,
sinne siittääni sukuni,
kaswatella kaltaiseni.
Tuonne watsani wajensin.

10. sokiana synnyltelin
ruskiat rewon näköiset,
metän piskat pikkuruiset.
Sinä kannoit silmitöinnä,
korwitoinna, karwatoinna,

15. minun poikani poloisen
näkemähän nälkä-päiwäf,
kitu-wiikot Tviettämähän.
Öisin ne minä osannut

imetellä itse kyllä,
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20. salon saalilla ravvita,
menewäksi metsän päälle,
pyytömiesten pyydyksille.

Kuuleppas kylän isäntä:
Sitä näkyypi siuullen,

25. kuta kuuluupi minullen:
on sun omassa sukussa
monta nälkäisiä näkynyt,
onnetonta orpolasta;
ota niitä orjaksesi.

30. kanna niille maito-kauha
keitä niille keuhko-welli.
Kyllä kettu kerkiääpi,
emä riuko ennättääpi
imetellä itse niitä,

35. ensin pesänsä perällä,
metän ilweksen iholle,
metän unhoin untualle,
menewäksi metsän päälle
pyytömiesten pyydyksille.

40. Paa siittcn salollen sangat,
auki rauwat rannikolle,
kankaalle käpäli kanto,
niihin uirhoja nimeksi;
ota korwesta kopeikka,

45. selän rannalta seteli:
siihen on lupa sinulla.
Pyydä pyssyllä metästä

jalan neljän juoksewia,
siiwen kahden kiitäwiä.

Det är bekant, att säväl den urgamla natioualpoesin i ru-

norua, som de i senare tider bland allmogeu diktade poemer-
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aa aro ämnade att sjungas. INägon annan poesi än den, som fö-
rekommer i sångerna, bar liuska språket ännu icke hunnit utbil-
da, om mau uudantagcr ett och annat försök af studerade män

att imitera fremmande språks versmått i bexameter o. s. v. 1
sangen dominerar den musikaliska tonen, ocb som den är hög-
re ocb starkare än rösttonen undcr det prosaiska uttalet, upp-
slukar den rösttonens bärare, som i prosan är accenten.

Runoversen utgöres af alfa slafvelser, bvilka efter sängme-
lodin äro fördelade i tvenne musiktaktcr, ocb dessa åter hvar-
dera i tvenne taktafdelningar. Taktafdelningarne svara efter de-
ras ton emot prosodins trocbeer. Men uppläser en Finne, som
ej känner quanlitetslagen, runoversen, låter ban touhojdcn utta-

ga sin rätt ocb regulera ljuden efter prosan, för att tillfredsställa
örals fordringar. Sålunda hafva vi hört runosångarne sjelfve
uppläsa sinä-verser. Yid en sadan nppläsning kumia nämnde
fyra melodiska trocbeer efter accentens läge quarstå, eller ocb
upplösas tili tvenne daktyler ocb en troche. I det senare fal-
let uppbäfves den melodiska taktafdelnings-cesuren, såsom man

kan skönja af följande verser:

Med taktafdelnings-cesur: Efter accenten

1. Kerran | kettu | miestä | neuwoi
2. raetäu | otsi | na o | petti
3. minä ( luoja | ni lu | walla

Kerran | kettu | miestä | neuwoi
mätän | otsina | opetti
minä | luojani | luwalla
teki | äni | tuomi | olla4. teki | äni | tuomi | olla

3. kaiwoin | kankaa | sen pe | säni
8. kaswa | telia [ kaltai | seni

kaiwoin | känkaasen | pesäni
kaswa | tällä | kaltai | säni.

Abstraherar man nu tonböjdcn ocb betraktar cndast runo-
versens Ijudmassa, visar sig, att trocbeer, jamber, spoudeer och
pyrrhichier utan åtskilluad omvexla med hvaraudra i versen
samt att quantiteten alldeles icke iakttages, såvida nyss anförda
verser, efter stafvelsernas vokalljud, hafva följande ntseende:
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V. 1. « |

2. V - 1 -

~I“- I - “

-I~ “ I “

3. I-- I “

4. -w | -

ö. 1
8. -- 1 ~

~ I -
- 1 “•

~ |

- I -

- I r
- I “

Enligt sin plionefiska natur beståf således runoversen in-
galunda af fyra prosodiska trocheer, e kuru den hildar fyra
taktafdclningar, d. v. s. (våstafviga metodista versfötter, eme-

dan de musikaliska tonernä alldeles ieke kero af stafvelsernas
quanlitet. Sä snart åter den melodista tonen förbytes tili pro-
sodiskt uttal, regulerar fonböjden stafvelsernas vokalljud så, atl

alla jamber, spondeer ocb pyrrbiehier uti tvä- oeh fyrstafviga
ord ljuda såsom prosodiska trocheer. Trestafviga ord förlora
den melodista (aktafdelnings-eesuren oeh ljuda vid uppläsning
efter tonböjdeu såsom prosodiska daktyler, t. ex.

Minä | luojani | liiwalla
niskiat | revvou | näköiset

Femstafviga ord bilda efter tonböjden en prosodisk troche
ooh daktyl, t. ex.

äbwenet | ajat | telewat
wiereltä | wiat | tömaksi -

päikoillen | pala | nebillen

Af hvad nu blifvit anfördt inhemtas, att runoversen bar
tvenne tonbärare, nemligen metodin, som ordnar rhythmen för
sangen ocb tonböjden, som bestämmer rbylbmen för prosodisk
uppläsning. Emedan både tonböjden ocb quanlileten förlora sin

betydelse i melodin, gälla de prosodiska lagarne endast vid

uppläsning. Hurudana dessa lagar äro i flnskan, derom kan

man vinna upplysning ur de finska ljudens natur. Att ton-

höjden är ett prajvalerande ljudelement i prosan, derom tvislar
19
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ingen. Men ännu oafgjord anses tien frågan vara, buruvida
antingen lonhöjdcn eller ock quantitelen kunde läggas tili grund
för den liuska versbygguaden. Frågan är vigtig. Men innan
den kan besvaras, bör man hafva afgjordt, om finsfca språket
bar några genom sä kallad position uppkomna långa stafvelser.
Då vi på den physiologiska vägen, hvarpå vi sökt utreda Iju-
dens natur, ej upptäckl någon sadan quantitet i de finska vo-
kalljuden, ulan tvertom funnit, att tvenne konsonanter göra det
föregåcnde vokalljudet korlare an då blott en kousonant föl-
jer derpå fjfr. p. 67), samt att konsonanternas både qualitet
öch quantitet liero af de efterföljande vokalljudens quantitet,
taga vi oss fribeten alt uppmana alla dem, som tro på posi-
tionens tillvaro äfvcn i finskan, att likalcdes på pbysiologisk
väg utreda: på bvad sait tvenne konsonanter, enligt ijudorga-
nernas verksanibet, ästadkomma förlängning af det föregäende
korta vokalljudet, och buru en sadan förment slafvelselängd kan
tili aeqnivalent ens med de svagaste vokalföreuingarne.

f det föregäende hafva vi seit, att quantitelen tili och med
uli de af naluren långa stafvelserna ulgör ett lägre element
i språklifvet än tonhöjden, man mä betrakta den ur pbonetisk
eller logisk synpunkt (p. 136, följ.). Den betydelse tonhöj-
den i prosan sig tillvunnit är numcra så stor och så djupt in-
gripande i hela spräkorganismen, alt intet försök alt lossa
språkets fogningar voro så vådligt, såsom det, alt ultränga
tonhöjden ur språkets prosa och poesi. Betänker man derjem-
te, att de af naturen långa stafvelserna omöjligen kunna brin-
gas under lika bestämda reglor, som tonhöjden, äfvensom att

poesins allster hädaneflcr ej mer kunna ulcslutande bindas vid
sången, såsom fallet är med nalurpoesin, och dessutom, att ver-

sen icke ens kan uppläsas eller den musikaliska taklafdelnin-
gen så, att rena liuska nron skulle uppfatta orden såsom liu-
ska, och ännu mindre deklameras, samt slutligen, alt ali vcrs,
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fördelad i pedes efter tonhöjden, kan både deklauieras och
sjungas, torde accentuationen vara den enda na’nrliga och sä-
kra grund, bvarpä den fmska uietriken kan byggas.

Hvad den finska folkpoesin har analogt med andra folk-
slags naturpoesi, synes ur följande cifater ulur Prof. Dr Gran-
erfs skrift: Ueber die Metrik der Röniischen Epiker. Eine
Nacbschrift zu Dr J. R. Köne’s: Ueber die Sprache der Kö-
mischen Epiker. Miinster 1840. Pag. 257 säger Grauert:
”Alle Volker, Lei denen das poetiscbe Nalional-Leben noek nicht
durch weit forlgeschritlene polilische Civilisation und vvissen-
scbaftlicbe Bildung zuriickgedriingt ist, bahen fiir die epische
und lyrische Dicbtung (die cinzigen Gatlungen, die in ällerer
Zeit existiren), einen gewissen Eersrhythmns , der von allen
Diebtern gebraucht wird und der nationale und beim Volke
gleiehsam eingebiirgerte ist. Meistens ist dieser in der Grund-
form jambisch oder troebaeisch, wie bei den ruhigern Germa-
nischen und Romaniscben Yölkern; bei den lebbaftcn und be
weglichen Hellenen gestaltete er sich in friibester Zeit dakty-
liscb ”

Den jambisk-trochadska grundrhytbmen forekommer i den
saturniska versen hos Romarne och i Niebelunqevlied bos
Germanerna. Den förras metriska grundform ar:

1 ~

och den senares är:

I “

”In diesen alldeutschen Versen aber, säger Grauert, erschei-
nen ganz dieselben Freiheilen wie in den altrömischen, Spondeen,
Anapäste, Daklylen, Pyrrhichieu u. a. stalt der Jatnben und
Trocbaeen, Dehnung einer langen Silbe zu einein ganzen Euss,
Feblen einer Silbe zu Anfang oder zu Ende, u. s. w.; und den-
nocb hört Jeder, der musikaliscbcs und melriscbes Gefiibl liat,
die Grundform aus jedem Verse hera us” (1 r. p 263, 373),
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Om accentens betydelse i den saturniska verson aro Grauerfs
ord (p. 358): ”Fiir die Prosodie ist das Grundgeselz, dass, ob-
gleich derAccent sebr bedeutend einvpirkt, doch in der Rege!
die langen Sillien als lang, die kurzen als kurz gebraucht wer-

den; auf jenen rubt der Ton in der begleitenden Musik län-
ger, auf diesen kiirzer”. Ocb dä ban talar om de fribeter,
soin den saturniska verson i den melriska grundformen tillå-
ter, säger ban: ”Dcr Accent ist es, der dabei am moisten wirkt,
und eine Art Herrschaft iiber die Quanlitäl ausiibt, nur keine
absolute, vpie Säilien mcint. Die Reweise dafiir liefern die

Fragmente” (1. c. p. 366). P. 370: ”Durcbaus venverflich
und ganz unbegreiflich bei Eincm, der irgend fiir altklas-
siscbe Formen und Geist Sinn bat, ist die Zäblung .bloss nach
den Silben, wo man in anscheinend jambisch troohaiscbem
Mass den Töh auf jede Silbe legt, obne alle Riicksicht auf ih-
re Kiirze oder Lange und auf den Accent: eins von heiden,
Quantität oder Accent, ist iiberall Grundgesefz.” Ocb p. 389:
”Die Griecben kiimmerten sioh nicht darum, wenn die idus
auf andere Silben, als die Aceente fielen; die Römer wollten
aucb den Accent möglicbst in Acbt nehmen.” Yidare menar

Grauert, att Romarne icke bade bordt, då de antogo Gre-
kcrnas hexameter med daklylisk versfot, helt ocb bållef upp-
offra silt eget spräks skaplynue, ocb säger p. 379; ”Wollte
also die Latcinische Sprache den Hexameter fiir das in anmutbi-
ger Leicbfigkeit binfliessende Epos anwenden, obne den Geist
iiber der Form einzubussen, so durfte sie dafiir keine so gar
strengen Geselze sicb vorscbreiben; sie musste, wie sie an Leich-
tigkeit und Beweglicbkeit hinter der Griecbiscben bedeutend
zuriickstebt, von der Strenge der Griecbiscben Gesetze eher etwas

nachlassen”. (Jft. härmed 1. e. p. 383). Vidare p. 389;

”Wie aber die spätern Lateinischen Hexameter-Dicbter einer-
seits durch solches Aufgeben prosodiscber Freibeilen sicb die
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Hände banden, so baben sie noch dazu andererseils sich sfrcn-

gere uietrische Gesetze vorgeschrieben. Schon Enniws sucbte
sich sebr enge an die Griecben anzuscbliessen, und wagte dess-
halb manche neue und kiihne Wortbildung; doch sind seine
Hexameter noch durcbgehends einfach, scbwer, obne Glätte und
Zierlicbheit. Dasselbe ist der Fall bci Lucretiws: von den

Dichtern der Augustischen Zeit konille er fast uni ein Jabrbun-
dert entfernt scbeinen. Diese Dicbter waren es, welche die
strengen Yersregeln einfiihrten, wodurch sie sogar weiler gin-
gen, als die Griecben, statt dass sie umgekebrt von der Stren-
ge Jener elwas hätien nachlassen können. Darin bat kciner
mit grösserer Slrenge und Aengstlichkeit gearbeitet, als Virgil.
Mit Recbt ncnnt ibn Hermann Elem. D. M. p. 337 artifex in
his rebus laboriosissimus, und sagt p. 343 in hujusmodi rebus
exili diligentia apud Romanos Virgilius, apud nostros Vossius
elaborarunt. Homerus, et quiqni natura magis, quam discip-
lina poetae fuerunt, non anxie talia quacsivere, sed, dum sen-

sum suuni atque animi impetum sequuntur, ultro oblata non re-

pudiaverunt”.
Om posilionen lyda Granerts ord: (p. 286) ”Ueberbaupt

lag urspriinglich die strenge Reobachtung der Position wohl
nieht in der Lateiniscben Sprache, ebenso wenig wie in der
Deutschen und den neuern allen: sie slebt in der vielfacben
Häufung der Consonanten diesen näher, als der Griechiscben,
obgleich sie noch immer vocaliscber gebaut ist. Das baben
auch die ältern Dicbter erkanut: denn darin bauptsächlieh liegt
es, dass sie von den prosodischen und metrischen Gesetzen der
Griecben abweichen: die Dramatiker, insbesondere Plaulus und
Terenz, selzen im Senar, Tetrameter u. s. w. Lange Sillien auch
da, wo die Griecben die kurzen festhalten; aber diese Siihen
sind meistens nur durch Position lang, nicbt durch lange Vo-
cale; gibt maa die Position zu, so erscheinen jene Verse als
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viel regelmässiger, Die Dichler konnien niin damit hauska]-

terisch und verständig umgehu: Lei dem Irefflichen Bau der
Sprache musste sie immet' ein sehr Ledeulendes Gewieht be-
halten; aher sie durfte nicht absolut berrscliend vverden: es vvar

dabei vielmehr auf die Bedeulung der cinzelncn Wörler und

Siihen zu sehen, als auf das Vorhandensein von einein oder zvvei
Gonsonanten”.

Hufvudresultatet af sin framställning uttalar Grauerl pä
följande säti: ”Wenn auch in vorstehender Schrift vielleicbt man-

ches Einzelne problematiscb , seliisi unannebmbar sein oder schei-
nen mag, vvie es Lei einein Gcgeustande dieser Ari und Lei
jeder Durchfiihrung einer neuen Idee nicht anders sein kann:
So Iritt doch das Hauptergebniss klar und iiberzeugend bervor,
dass nämlich die Lateinische Sprache in ihrem ganzen Bau
und TVesen fiir das daktylische und anapästische Versmass,
also inshesondere fiir den Hexameter und Pentameter, nicht
sehr geeignet ist, und viel weniger als die Griechiscbe; dass
sie vielmebr ibrer ganzen Natur nach am meisten fiir die jam-
bischen und trochanschen Yersmasse beslimmt vvar” (1. e. p.
348).

Dessa yttranden anföra vi tili närmare begrundande af
dem, som ulan afseende ä ljudens natur, a priori antaga, alt
linskan låter lämpa sig efter de klassiska språkeus verslagar,
och derföre sbka alt pålruga desamma l iuskan, eli tili kela
sin organism från Grekiskan och Lalinet alldcles skildt språk.
Tili ett prof, huru linskan, inskrufvadt i hexameter, med iaktta-
gande af positionslagen, Ijuder, anföra vi här några verser u-

tur bihanget tili Mehiläinen: Maailman Historia, p. 148:
Elkäte miespoloset taistelko tahi toraelko!
Humpasta! Tsey pihviyhytlajä suosivva teit’ on,
Kumpiki myös jalo peitseltään, kuni kaikki jo näämma.

Om vokalljuden i den finska psalmpocsin aro stympade
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nch vanvårdade, muste jeinväl inedgifvas, alt de icke beller i
bexaiuetern enligt posilionslagen bållas i synnerlig belgd. Ty
ieke blir t. ex. det första ordet elkäte derigenom en prosodisk
daktyl, att maa för ögals skull afkortar den and ra stafvelsens
quantitet. Finnen anser della endast för elt skriffel och utta-

lar ordet vid uppläsning; elkäätte, 1. alhaalle, oeb om delta
ord efter quantitetslagen bildar en daktyl, så kan bvilket ord
soin helisi göra det. Huru den första stafvelsen i fernle pes:
hi kan hafva mera ljud äu den derpn följande to, blir efler de
finska ljudens natur oförklarligt, emedan ordet tai, upplöst tili
tvenne stafvelser, bildar tvenne absolut koria stafvelscr. Både
efler tonhöjden och qualiteten ulgör tahi en trochc.

Rätlelser.
Sid. 37 r. 22 står; visa läs: visar

~ än~ 37 „ 29~}C
„ är

~ 61 „ 10 „ kul-o
~ 70 ~ 15 ~ wärtän
~ 70 ~ 16 ~ wärtänöjä
~ 76 28 ~ harppin
~ 80 ~ 20 ~ sihti, sihti
„ 83 ~ 19

~ kuningasta

„ kuol-o
~ wärttän
~ wärltänöjä
~ harpin
~

sihti, sihin
~ kuninkaita

..
93

~ 7 ~ skriftspräkest ~ skriftspräkets
~ 102 ~ 21 ~ tangoja

~ lankoja
„ 102 „ 22 ~

langoa. langoja ~ lankoa, lankoja
~ 104 „ 22 „ warttaita, warttaata ~ wartaita, wartaata
~ 108 ~ 13 „ kuningaita ~ kuninkaita
~ 126 „ 9 „ paragogiskt re „ paragogiskt p
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