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Till Aura.

(jrlad satt du, Aura! på din lugna strand,
Och såg med tjusning ofver Rosengården,
Der mången yngling ifrån skilda land,
(En Ilskad telning, vlxt ur barndomsvården,)
Sig skona kransar af dess blommor band.

Men, ack! af Muspels söner kom en tropp,
Med svärd som blixtrade i mörka natten,
Och ofver Rosengården vildsint lopp,
Och skollade den rika blomsterskatten,
Som skulle festligt pryda Pindens topp.

Och livar och en af dina Sångmor skar
En lager, till förstörda hemmets minne,
For han, och flyende åt söder bar
Det enda räddade, med smartadt sinne.
Urania blott ån en stund blef cpvar-

Ren skall på en af Ehr'nsvard helgad kust
En Hesperidisk trägård liuldt beredas,
Som Österns blida Sol vill se med lust-
Der skola blomstren for hvar våda fredas,
Och Sånggudinnorna for livar forlust.



) O(

Der skall livar gullfrukt knyta sig sS skönt,
Af höga Makters milda solblick fågnad,
Flvar redlig odlare bli rikt belönt
For snillets kraft, St allt det skona egnad,
Och hvarje ung förhoppning lagerkront.

Men du, som gömmer, stum, ditt hjertas sår,
O Aura! du som till din brända ocken
Ett sparsamt ljus af spridda stjernor får
Igenom horisontens dystra töcken,
Dröm nu om sålla — evigt Hydda Sr!



Etymology, when it is guided by
/udgment, and proper limits are
set to it, certainly merits great
attention.

MURRAY.

Ibland de märkvårdigare företeelser år visserli-
gen en nation, hvilken ifrån en. mer eller min-

dre regelbunden sammansättning af invandrande
och eröfrande folkhopar, höjt sig slutligen till en
sjelfståndighet och storhet, som väcker samtida
nationers beundran. Sådan år den Engelska na-
tionen, sådant hennes framskridande till makt och
anseende. Hon har väl ej uppväxt oberoende, pä
egen grund, utan tillbiandning affrämmande folk-
slag. Men hennes egenteliga daniug gömmer sig
ej i dunklet af en afiågsen tid, der Historien van-
ligen röjer endast orediga tailor, som åro utan
betydelse för åskådaren. Sådan denna nation nu
synes i sin kraft och sin höghet, har hon upp-
stått och vunnit fulländning, sedan Historien ren
gjort anteckningar öfver händelserna och menni-
skornas handlingar. Kännedomen af hennes här-
komst är ock i det hela mera säker, ån kunska-
pen om länders befolkning i allmänhet. Man vet

A att
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att nam-ngiiva och beskrifva de folkslag, som på
särskilta tider inflyttat till Britanniska oarne, och
der bildat sig till denna mäktiga stat, hvars be-
tydelse i den politiska verlden i Here afseenden
sjelfva llomarne saknade. Ja, England är i hög
grad märkvärdigt icke blott för dess förhållande
till staterna inom och utom Europa,* utan ock för
dess lagstiftning, för invånarnes lynne och se-
der, deras upptäckter i vettenskaper och konster,
och för sjelfva litteraturen-, som tallar med de
mest bildade nationers i Europa. Allt detta vac-
ker åskådarens aktning och beundran, i synner-
het då han ser den inre kraften för utvecklingen
af all Englands åra vara denna kårlek till frihe-
ten, denna patriotism, söm, utan att åga ett egent-
ligt ord för sitt föremål, fäderneslandet *), hän-
för medborgarne till de största uppoffringar, och
fäster dem med hela hjertats tillgifvenhet vid den
jord, hvarpå de födas, bildas och skyddas.

Att således också Englåndarnes språk, det
objektiva Arehiklet för deras andeliga skatter es),
måste hafva stort intresse för livar och en, som gör
anspråk på upplysning och kunskaper, behöfver
endast nämnas. Det har väl icke de gamla språ-

kens

*) Patria (fädernesland) ofverslttes vanligen på Engelska
med , natipe country , native land. Men Engels-
mannen uttrycka detta begrepp i afseende pS Eng-
land merendels med, this country, our country,
och till starkare motsats mot andra länder, our own
country. I sistnämda förhållande saga de afven, nl-
stali som Romarlie sade, domi # belli (hello), ab-
road and at home.

**) — "Als objective Darstellurtg des Geistigeii (aber)
, muss sie (die Spracbe) objee.tiv, abo ausserlichwalir-^

nebmbar seyn" — säger Ast: Syst- der Kunst-
lehre; Leipzig iBos- §" n4.
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kens (Grekiskans, Latinens och Isländskans) böj-
lighet; icke de Sydliga lefvande tungomålens (t.
ex. Italienskans) ljufva behag. Men det utmärker
sig deremot genom en kraftfullhet och en rike-
dom, hvari få tungomål kunna dermed. jemföras.
Och om en stor öfvervigt af konsonanter, så-
som" As t påstår "), antyder hårdhet och
sträng frihet, så år visserligen Engelska språ-
ket ett sant uttryck af nationens lynne och tanke-
sätt. Detta språk har mindre ån något annat Eu-
ropeiskt tungomål, fått utveckla sig sjelfståndigt;
ty af de tåta folk-invandringarna bår det omiss-
känneliga spår. Men likt en frisk mennisko-kropp,
har det förmågan att assimilera de mest olikarta-
de ämnen till sin näring och tillväxt, till sin ut-
bildning och rika fullhet. Det utgör ett aggregat
af flere, dels döda, dels lefvande tungomål. Och
ehuru dessas organisation egenteligen icke linnes i
Engelskan, har af deras fragmenter Englands folk
sammansatt någonting nytt, liksom en artist af
konst-stycken, dem han söndersplittrat, bildar en
mosaik, hviiken ännu behagar, ehuru de gamla
formerna åro nästan oigenkånneliga. Man ser ej
mer de fordna konst-styckena; endast deras ämne
har ingått i den nya skapelsen, hvars form år ny,
och hvars organism styres af en ny ande.

Huru detta märkvärdiga språk tillkommit,
huru det utbildat sig till sitt nuvarande skick, och
huru det förhåller sig till åtskilliga andra tungo-
mål i Europa, år en undersökning, som utgör fö-
remålet för närvarande försök, hvilket nu af mig
nnderstålles kännares granskning. 1 Jag vågar ej
hoppas, att i delta ämne förete något, som starkt
träffar deras uppmärksamhet, eller att bana en ny,
lättare våg till Engelska språkets kännedom. Min

enda
*) -Sy st. der K uns ti. §. 11 5-
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enda önskan år, att visa språkets öden i allmän-
het, att utmärka de källor, från hvilka det har
sina förråd, samt att antyda några af de egenhe-
ter, som skilja det ifrån andra tungomål: genom
hvilket allt detta språks grammatik torde framstå
i klarare dag , ån den vid första påseendet synes
medgifva.

I sådant afseende år det till en början nö-
digt, att iemna en kort öfversigt af historien om
Britanniska öarnes första befolkning, och om in-
nevånarnes vexlande öden, så vidt dessa kunnat
hafva något inflytande på språkets utveckling och
fullkomnande.

Om, såsom den skarpsinnige Pelloutier sö-
ker bevisa *), Europa, med undantag af de län-
der, som blifvit besatta med Sarmater (Sauroma-
ter), fått sina inbyggare af en enda folkstam, med
likhet i religion, seder och språk; om, såsom han
påstår, Pelasger, Schyter, Germaner, Teutoner,
Celter Sft), Galler, Iberer m. fl. i sjelfva verket
utgjort samma nation, med de mindre betydliga
skillnader, som deras utgrening till sårskilta län-
der, ombyte af klimat, och andra omständigheter
efter hand kunnat åstadkomma , öfverlemnas åt de
lärde, att vidare bedömma. Så mycket år åt-
minstone antaget såsom visst, att Britannien först
blifvit befolkatlt af Celter eller Galler, hvilka
från det nuvarande Frankrike och Belgien dit in-

kom-

*) Histoire des Celtes; T. I. Paris, MDCCLXX-

**) Att Teutoner och Celter varit samma folk, bestri-
der Neikter. Dissert- De Cogn. Gentium
ex Linguis eruenda; Ups. MDCC, Pars IV.
p. 29.
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kommit. Deri instämmer med Pelloutier *)
Englands förnämsta historieskrifvare Hume e*),
stödjande sig, likasom Pelloutier, på Julii C<e-
särs, Taciti m. fl:s auktoritet. Att åfven Irland
och Scotland fått sina inbyggare af samma folk-
stam, derom komma flere historieskrifvare of-
verens *«*). Denna sak har dock, enligt Humes
intygan +), ibland Seotska och Irländska anti-
qvarier blifvit omtvistad; och Wartou +f), som
väl medgifver, att Britannien ursprungligen varit
befolkadt från Gallien, menar att många kolo-
nier ifrån den nordliga delen afEuropa efteråt små-
ningom planterat sig på Britaunien och nåstgrån-
sande öar, och att intet folk varit mera böjdt för
sådana inflyttningar, ån de Skandinaviska Göthcr-
ne i deras första tider. I afseende på Scotland
och Irland säger denna författare, att Scuterne,
som hade eröfrat begge dessa länder, voro ett

folk

*) Hist, des Celtes; T. I. p- 70 och följ.

**) History of England; London, Vol. I. 1822.
p- 16.

***) Pelloutier (pp. 73, 74.) antager1, att Scottarne
och Irlandarne varit af Celtisk härkomst-' Hume
(pp. 25, 26, 27, not-) talar om Scottarnes origin
från Irlandarne, ett folk, som från nordvestra delen
af England förut gått ofver till Irland. Robert-
son (History of Scotland; Vol- I, Lond. 1781.
p. 3.) tror åfven, att Scottarne, hvilka han i an-
ledning af deras språk, seder och religiösa bruk an-
ser hafva varit en koloni af Celter eller Galler, ge-
nom Irland kommit till den motsvarande stranden
af Scotland.

t) Se not- pp. 25, 26, 27.
ff) The History of Engl. Poetry; Vol. I. Lon-

don 1774. Di»sertation I.
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folk ifrån Norrge. Caledonierne kallas, enligt
Wartons uppgd't, af många skarpsinniga antiqva-
rier en Skandinavisk koloni. Då namnen på per-
soner ock stållen öfver kela den delen af Scot-
land, som Picterne bebodde, åro af Skandinavisk
bårledning, skulle, efter nänule författares tanke,
en förteckning på dem allena öfvertyga oss, att
Picterne icke varit af Celtisk eller Brittisk kår-
komst. Att Norrman befolkat Fåröarne och Or-
kneys-öarne, intygar också Rask *), och att de
sistnåmde långe förblefvo under Norskt valde,
uppger Warton såsom såkert **;).

Af denna historiska inledning finnes, att Brit-
ternas språk i första början var det samma, som
talades af de i Gallien boende Celter **"), och
att invånarnes i Scotland och Irland tungomål,
ifall det i grunden var en dialekt af Ceitiskan,
åtminstone måste halva genom Skandinavernas
landstigningar i dessa trakter tidigt blifvit upp-
blandadt med Nordiska språket (Norracna tunga),
som sedermera lått namn af Isländska. Men se-

dan

*) Vejledning tiKdet Isländske Sprog- Kjo
benhavn, 1811. Sjette Afdeling, 3- §.

**) Pä anf. st.

***) I detta afseende kan man vidare rådfora Caesar och
Tacitus- -"Ex his omnibus (Britannia) longe sunt
liumanissimi, qui Cantium incolunt, qua? regio est
maritima omnis, neque multum a Gallica difleruut
consuetudine. J C ses- de Bello Gall, L. V. XIV.— "Proxitni Gallis & similes sunt: seu durante ori-
ginis vi; seu, procurrentibus in diversa terris, po-
sitioi coeli corporibus habitum dedit; in universum
tamen asstimanti, Gallos vicinum solum occupasse,
credibile est: eorum sacra deprehenclas, superstitio-
jinm persuasione; sermo haud. multum diversusp
&c- Tacitus, Vita Julii Agricola? XI.
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tian Caesars och andra Romerska hårförares va*
pen bercdt Julius Agricola, under Vespasiani,
Titi och Domitiani regeringar, våg till fullkorn-*-
-ligt underkufvande af Britamiien, och stående ar+
mécr der af Romarne tidtals underhöllos, måste
val Britternas språk halva haft någon känning af
det nya öfvervåJdet; så mycket mer, som detta
öivervålde varade nåra 400 år. Ty under den
tiden lårde sig Britterne af Romarne konsten att
låsa. och skrifva, blefvo bekanta älven med de-
ras mekaniska konster *?), och uppförde med si-
na beherrskares biträde en ofantlig mångd enskil-
ta och publika byggnader **).; under hvilket nå-
ra umgånge med Piomarne ilere benämningar, isyn-
nerhet på verktyg, konster och vettenskaper na-
turligtvis inflöto i den Celtiska dialekt Britter-r
na talade.

Af detta med Latinen uppblandade urspråk,
bar dock ganska litet ingått i den nuvarande En-
gelskan #**); emedan Britterna, sedan Romarne

öfver-

*) "He (Agrieola) introduced laws and civility among the
Britons, taught them to desire and raise all the
conveniences of life, reconciled them to the Roman
language and manners, instructed them inletters and
science, and employed every expedient to render
those chains, which he had forged, both easy and
agreable to them." Hume p. 23. Jenif. Robert-
sou's Hist, of Scotk 1» c

*"*) "The Britons, under the Roman dominion, had
made such advances, towards arts and civil manners,
that they had built twenty-eight considerable? cities
into their province, besides a great numbre of vil-
lages and country seats- Hume p. 4lM

■**;*) "Though the Britains or Welsh were the first pos-
sessors of this island, whose names,, art recorded,
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öfverlemnat dem åt deras öde, af öns nya eröf-
rare dels blefvo nedgjorda, dels fördrifna till de
ofruktbara trakterne af Cornwall och Wales, och
endast få, enligt den antagna meningen, qvarblef-
vo såsom slarvar hos segervinnarne , de der in-
förde sitt språk och sina seder *).

Dessa intrångande' eröfrare voro Angler, Sa-
xer och Juter, hvilka tillförene hade utbredt sig
ifrån de norra delarne af Tyskland och Cimbriska
halfön, samt bemåktigat sig hela sjökusten från
Rhens mynning anda till Jutland **). Under deras
inbrott på Britanniska önbenåmdes de ömsom Angler
och ömsom Saxer, tills dessa namn sammansmälte
till ett enda, Angelsaxer. Deras språk, Angelsaxi-
skan, som egenteligen i England, under Heptar-
chién och strax derefter fick sin råtta form *«*),

år

. and are therefore in civil history always considered
as the predecessors of the present inhabitants; yet
the deduction of the English language, from the ear-
liest times of which we have any knowlcge to its
present state, requires no mention of them : for we
have so few words, which can, with any probabili-
ty, be referred to British roots, that we justly
regard the Saxons and Welsh, as nations totally
distinct." H. J. Todd; Add- to the Hist, of
Eng !" Language by br Johnson; uti den sist—
iiamdes Preface to the Dictionary of t lie
Engl. Language. Vol. L 1818.' Sect. I. p. XXVII.

*) Hume p. 4i. Jmf. p. 203.

**) Hume p- 32—Jmf. R. K- Rask; Angelsaksisk
Sproglajre. Stockh. 1817. s. 2.

***) "Men for at komme tilbage til Angelsaksisken, da bar
den formodenllig fra förste Fsorå vasrct en raa Bian-
ding af Saksernes, Anglernes, Frisernes og Jydernes
Sprogartcr; men vi kjende den ikke i delte Tids-
rum, den sammensmeltedc ogsaa snart, til et eget
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år det som ligger till grund för Engelska språ-
ket. Det bör till den nordiska principen i En-
gelskan, och år, enligt Rasks iutygan *), för sin
rika litteratur, af alla de gamla Gcrmaniska språk-
dialekterna, så väl till sin sammansättning, som
till sitt ord-förråd det lättaste att känna. Dess
grammatik företer i språkdelarnas åndelser en
böjlighet, som gått förlorad i Engelskan, der en-
dast "en hop Angélsaxiska ord qvärsta, stympade,
sammandragna, eller på annat sått förändrade.

Det Angélsaxiska språket skiljes af War-
ton **), efter tre sårskilta epoker, i tre dialek-
ter. Den första, som nyttjades af Saxerne, ifrån
deras infall i England, tills Danskarne började
oroa dess kuster, för en tidrymd af 530 år; på
bvilken dialekt, kallad den Brittiskt-Saxiska, en-
dast ett litet metriskt fragment finnes qvar. Den
andra , benämd den Danskt-Saxiska , som var rå-
dande ifrån Danskarnes till Norrmännens inbrott,
och af hvilken flere betydliga prof, både på vers
och prosa, åro bevarade, begagnades under An-
gélsaxiska litteraturens skönaste period ««»), Den
tredje, som Warton villi kalla den Norrmanniskt-
"Saxiska, fortfor att talas och skrifvas ungefår till

■ ! Hen-

Sprog, eftersom disse Stammer vare saa nasr be-
slajgtede, da de havde befasstet sig i Besiddelsen af
Engelland, og forenct sig til et eget folk." Rask;
Angels. Sprogl. s. 34.

*) Angels. Sprogl. s- 2

**) The Hist, of Engl. Poetry; Vol. I. Sect. I. p,
1. och folj.

***) Eller rättare, under denna period infaller hela An-
gelsaxiska litteraturen. Se Rask; Angels. Sprogl.
(- i3i.
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Henric IT:s regering. I denna historiska indelning
af Angelsaxiska språkets skiiten instämmer till det
mesta Murray ")., som förklarar, att Danskarne
under sitt korta valde utan tvifvcl förorsakade
någon, förändring i deras språk , hvilka de hade
underkutvat; men att denna förändring icke kan
halva varit betydlig, då Danska och Saxiska språ-
ken härleda sig från en och samma källa, Göthi-
skan. Rask åter *'■'),. som uppger Hickes's in-
delning af Augelsaxiskan ungefår lika med War-
tons oivan anförda, gillar ej, att den förstnämde
kallar de olika perioderna i språkets historic dia-
lekter «**). Derjemte utesluter Rask -j-) den tre-
dje perioden alldeles ifrån Angelsaxiskans histo-
ric; emedan den, enligt hans tanke, inträffade då
detta språk upplöstes, och omdanades till En-
gelska,

För mitt ändamål kunna namnen på de gra-
duella språkföråndringarne vara likgilltiga, åfveu-
som det för mig år af mindre betydenhet, om
det tungomål, som under tredje perioden började,
bli rådande i England, får anses lör Angelsaxi-
ska, eller icke. Hufviidsakeii år, att det varun-
der denna period, som Engelska språket egente-
ligen uppkom. Det var då, som den Söderland-

ska

*) English Grammar; Vol. I. York 1824, pp. aoB,
209.

**) Angels. Sprogh ss. i3o, i3i. §. 2.

***) "Vel inddeler Hickes Angels, i tre Dialekter, den
förste til de Danskes, Indfald i England (337 al')>.
den anden til Normanneriies Erobring af Landet
(274 Aar), den tredie til Henrik 2. Men. det fabler
let i Öjneue at delte er Tidsrum, i Sprogets Histo-
ric ikke Sprogarter.'*- På sist auf. st.,

-j-) Ders. st.
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ska principen, Latin, uppblandad och förderfvad
af Frankiska, förnämligast inrymdes i Engelskan.
Det var sålunda, som i början, innan det sistnåm-
da språket hann stadga sig, hela Angelsaxiska
tungomålet bief ett kaos, ölVersvånimadt ined
frammande ord af Teutonsk, Gallisk och La-
tinsk härkomst. Dock hade, för att anföra War-
tons ord '■"-), redan före Wilhelm Eröfrarens an-
komst Saxiska språket begynt att falla i förakt,
och Fransyskan eller Frankiskaii att intaga dess
rum. År 652 var del ett allmänt bruk hos Angel-
saxerne , att skicka ungdomen till klostren i Frank-
rike, för att uppfostras: och icke allenast Frans-
männens språk, utan ock deras seder ansågos för
den högsta fuJikomlighet i- hyfsning. Under Ed-
vard Bekånuarens regering *") var tilloppet af
Norrmän till Engelska hofvet så stort, att begä-
ret att efterapa Franska seder blef nästan allmänt:
Och jemvål den lägre klassen sträfvade att lära
Frankiska idiomet. Det var icke något svårt fö-
retag för de Norrmanska beherrskarne att bann-
lysa ett språk, för hvilket invånarne voro nog
narraktiga att begynna skämmas. De nya eröf-
rarne påbjödo, att laganie skulle skipas på Fran-
syska. Månget kloster-bref omskrefs på Latin af
Saxiska munkarne, till säkerhet för de besittnin-
gar de hade , emedan Norrmännen uppenbarade
'gå stort förakt för Saxiska tungomålet. Till och
med barn i skolan förbjödos att låsa på sitt mo-
dersmål, och undervisades i Norrmanska språket
allena. Det var dessutom en vanlig och i san-
ning ganska naturlig plågsed hos afskrifvarne af
Saxiska böcker, att byta ut den Saxiska ortho-
grafien emot den Norrmanska, och att, i stället

för

*) Hist, of Engl. Poetry, på anf, st.

**) Jmf. Hume s. 169.
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för Saxiskan i originalet, nyttja Norrmanska ord
och talesätt. Emellertid talades troligen ännu Sa-
xiskan på landsbygden *), ehuru icke utan upp-
blandning med Fransyska: hvaremot hofspråket
var Fransyska, kanske med några spår af Saxi-
skan. Men de andelige under Henrik d. 2:s re-
gering, skickade alltjemt sina barn till Frankrike,
att de icke skulle ådraga sig ovanor af råhet i
sitt tal, hvilket icke hade kunnat undvikas vid
uppfostran i England. Vid samma tid, eller rät-
tare förut, blefvo de studerande vid Englands
universiteter befallte att tala Fransyska och La-
tin, af hvilka den senare var mycket vanställd
genom Norrmännen. Alla Norrmanskaräkenskaper
voro på Latin o. s. v. Men då Baronernes an-
seende aftog, och då menigheten, hvaraf största
delen härstammade från Engelska förfäder, fick
öiverhanden, vann småningom Englands national-
språk fäste: tills sluteligen menighetens intresse
hade sådan framgång hos Edward d. 5. att det
genom en parlaments-akt förordnades, att alla
råttegånger skulle hållas på Engelska; ehuru sam-
ma påbud, i verklig Norrmannisk anda, stadga-
de, att protokollenia öfver dessa råttegånger skul-
le föras på Latin. Dock återställde denna förän-
dring hvarken Saxiska alfabetet eller språket.
Den undanrödjade ett tecken af undergifvenhet
och missgunst, och bidrog i visst afseende till att
förekomma, det Fransyska nyheter vidare skulle
införas i det då brukliga tungomålet, hvilket än-
nu förblef i ett tvetydigt tillstånd, emedan det
innehöll en ansenlig blandning af främmande fra-
ser. Emellertid uppkom detta förderf i Saxiskan

icke

.*) Häri instämmer Dr Johnson (Hist, of the Engl.
Language p. Xlvn) — -"the Norman tongue was
not familiar to the great hody of the English peo-
ple." Jmf. Mr Todd's Appendix p. CXXXIII.
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icke blott derigenom, att i anseende till den nya
förbindelsen med Norrmännen, tillträde lemnades
i språket för nya ord, utan ock derigenorii, att
dess egna former och åndelser undergingo förän-
dringar, som ej kunna utrönas eller förklaras 8).

Af detta utdrag ur War ton's History of
English Poetry kan man dömma, huru Engel-
ska språket småningom antagit det skick **),
hvari det nu visar sig såsom ett af de rikaste
tungomål i verlden. Att Latinen genom dess bruk
Vid Gudstjensten skulle ån mera inmänga sig i den
uppblandade Angelsaxiskan , och alt det sistnåm-
da språket, då det efter hand utbildade sig till En-
gelska, hvartiil en början röjdes omkring år
1150 *»«), eller enligt Rask -j-) år 1100, kunde
immerfort emottaga till sitt riktande bidrag af He-
re tungomål, faller hvar och en lått i ögonen.
Just den omständigheten, att det redan förut un-
der förbistringen hade införlifvat Here ord med
sin massa, och förändrat dem efter sin natur och
anda, gaf anledning åt lärda, poeter, konstnärer,
statsmän och den bildade folk-klassen i allmän-
het, att öka förrådet mer och mer, ej blott ifrån
Grekiska och Romerska, utan åfven ifrån Span-
ska, Fransyska, Italienska och Tyska källor. Så-
dant gjorde språkets brokighet alldeles icke me-
ra afstickande; utan de nya orden blefvo genast
bekanta genom sina förut invandrade syskon. Den
obestämdhet i nyare Engelskans slutformer, och

den

*) Jmf. Mr Todd; Add. to the Hist, of the Engl.
Language hy Dr Johnson pp. Xli, Xlii Xlvi-

**) Härom kan vidare ses Hume p. 261
***) Mr Todd's Additions 1. c.

f) Angels. Sprogl. sid. 35.
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den nästan totala oböjlighet, som der utmärker
vissa talets delar, frikallade också dem, som rik-
tade detta tungomål, från besväret, att alltid, ens
till utseendet, omskapa de införda främlingarna.
Ty likasom ibland ett folk, hvilket icke äger nå->
gon egen nationai-drågt, men nyttjar utan åtskill-
nad Here folkslags kostumer, en utlandning svår-
ligen kan skiljas från landets infödingar; så blef
naturligtvis kvart nytt ined Engelska språket in-
förlifvadt ord, hvart nytt talesätt, som af snillet
vågades, eller af vårdslösheten obetänksamt utta-
lades, antingen de voro tagna på inhemsk, eller
utländsk grund , språkets rättmätiga egendom , och
ansågos snart af den icke forskande för gamla be-,
kanta. De hårda strider särskilta folk fordom
kämpade om herravåldet' öfver England, hafva
tystnat: dessas afkomlingar lefva nu tillsamman i
endrågt under stråtvan till ett gemensamt mål ;
och de skilda eiementerna i deras språk sluta sig
åfven fredligt ihop till enhet och harmoni. Den-
na försoning år dock icke dödens , hvilken utan
åtskillnad lägger gammal och ung , fiende och vän
vid hvarandras sida. Men likasom hos den na-
tion, af hvars lynne, seder och vettenskapliga
kultur dess språk år ett troget uttryck, röjer sig i
detta språk ett friskt organiskt lif. Hvad i tal och
skrift efter hand. såsom föråldradt försvinner, er-
sattes ännu dagligen med nya former, hvilka likt
de särskilta folk-generationerna framstå i fortfa-
rande ungdom och kraft. Lårdomen och snillet
använda dem till byggnaden af odödliga verk;
belefveiiheten och qvickheten låta dem uppflyga i
träffande infall för dagen; illviljan och mennisko-
hatet, som missbruka allt, få i dem nya medel
till sarkasmer emot oskulden och förtjensten.

För att nu skrida till närmare utredning af
de elcmenter, som ingått i dijn nuvarande Engel-

skan ,
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skan, måste först anmärkas, hvad som redan of-
vanföre på visst sått blifvit antydt, att dessa ele-
mciiter kufVud.sak.li.gen åro tvenne, ett INordiskt
och ett Söderlåudskt. Med det nordiska elemen-
tet menar jag livad språkforskare kalla Göthiska
eller Teutonska, och som ej blott innefattar de
Germaniska , utan ock de Skandinaviska tungomå-
len **). Det söderlåndska språkelementet åter år
egenteligen Latilien, jemte Fransyskan, Italienskan
och deras sykoil, så vidt dessa tungomål alstrats
af det Romerska språket. Grekiskan, som åfven
lemnat bidrag till Engelska språkets byggnad, kan
helst räknas till det söderlåndska elementet; eme-
dan den förnämligast i Latinsk form inkommit i
Engelskan, och de ord, som för Göthiskan och
Grekiskan åro gemensamma, hellre ifrån den för-
ra genom Thracien halva öfvergått i den sedna-
re, ån tvertom **).

Af de Göthiska dialekterna år Angelsaxiskan
egenteligen Engelskans stammoder; hvilket kan
slutas ej allenast af det, som redan blifvit nåmdt

angå-

*) Hickes indelar Göthiskan i tre hufvuddialekter ,
Angelsaxiskan , Frankiskan och Cimbriskan. Från
Angelsaxiskan härleder han Holländskan, Frisiskan
och Engelskan; från Frankiskan, Tyskan; och Cim-
briskan underdelar han i Islandska ,* Norska , Sven-
ska och Danska. Se Dr Johnson; Hist, of the
Engl. Language p- XXnr- — Rask (Angels.
Sprogl. s. 32.) framställer Isländskan (Nonvena
tunga) såsom stammoder för de nyare Skandinaviska
språken, Svenska, Norska, Danska, De gamla Ger-
maniska tungomålen, hvilka jemte de Skandinaviska,
af honom raknäs till Göthiskan, indelar han i två
klasser. Den ena innefattar Mösogöthiskan , Alleman-
liiskan och Frankiskan ; {len andra Angelsaxiskan,
Frisiskan och Neder-lihenskan.

**) Pelloutier, Hist, des Celtes p. i4o.
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angående Angelsaxernås inbrott i England, utan
ock af de Angels, ord, som öfvcrallt finnas i den
nyare Engelskan. Af dessa vill jag anföra, jemte
motsvarande Engelska, följande:

Eng. a, an, Angels, än, en; E. among, A.
gemang, ibland; E. aught, A. åht; E. between,
betwixt, A. betvjnan, belvux ek betveox, emel-
lan; E. to beat, parties, beat el. beaten, A. bed*
tan, part, beat el. beaten (Isl. bautinn), slå, sla-
gen; E. beyond, A. geond, utöfver; E. brain,
A. breegen, hjerna; E. bird, A. bridd, fågel; E.
but, A. butan, utom; E. beneath, A. beneopan,
under (prep.); E. body, A. bodig, kropp; E. to
crow, A. crävan, gala; E. to clean, A. clasn-
sian, rena; E. to do, A. don, göra;!?,, to dread,
A. ondrcedan, frukta; E. to dry, A. adri-
gan, torrka; E. fennel, A. Jinol, fenkol; E. to
greet, A. grétan, helsa; E. to grind, A. grin-
dan, mala; E. he, his, him, A. Nom. he, Gen.
his-, Dat. him, Ace. hine, kan m. m. E. hir, A.
hire, hennes; E. heaven, A. heofon el. hiofon,
himmel; E. hunt, A. huntad el. huntnad, jagt;
E. into, A. into, uti; E. late, A. Icet el. late,
sen (adj); E. to love, A. luftan, ålska; to mourn,
A. murnan, sörja; E. never, A. nasfre, aldrig;
E. neither, A. nåder, hvarken; E. no, no-whe-
re, A. nä, nå-hvasr , nej, ingenstädes; E. other,
A. oftre (Isl. afSrir el. adrir), annan; E. our, A.
iire, vår; E. to quake, A. cvåcian, darra; E.
to sleep, A. släpan, sofva; E. to slide, A. sli-
dan, slinta; E. sooth, A. so<s, sann; E. strong,
A. sträng, stark; E. swift, A. svift, snabb; E.
to sweep, A. sväpan, sopa; E. to teach, A. tre-
can, låra; E. though, A. deah, ehuru; E. to-
ward(s), A. töveard, emot; E. -weed, A. veöd,
ogräs; E. to weep, A. vépan (Isl. cepa), gråta;

É. well,
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E. well, A. vyll, hälla; E. whether, A. hva^ery

antingen, om; E. witch. A. vice, hexa; E. wor-
ship, A. veorclscype, dyrkan; E. ye, you, A.
ge, geöv el. eöv.

Men i Engelska språket förekomma ock gan-
ska många ord , som igenfinnas i Tyskan, Hol-
ländskan, samt Isländskan och dess döttrar. Så-
dant förklaras derigenom, att dessa tungomål alla
hört till samma stora språk-familj som Angelsaxi-
skan, och måste således halva större eller min-
dre likhet, ej blott med detta språk, utan åfven
med dess dotter Engelskan. Hvad likheten med
de Skandinaviska tungomålen beträffar, åger den
en ny orsak deri, att Danskarne, sedan Angelsa-
xerne ren långe haft herravåldet öfver England,
oroade dess kuster, och intogo deraf en stor sträc-
ka, hvilken de en tid. beherrskade. Då talades
ännu samma språk öfver hela Skandinavien, nem-
ligcn Nordiska språket, hvilket sedermera fick en
tillflyktsort på Island '"'). Rask påstår väl **),
att Danskarnes hårtåg i England icke hade något
synnerligt inflytande på Angelsaxernas tungomål,
utan att detta hellre verkade tillbaka på det Nor-
diska språket, som sedan småningom förändrade
sig till Danska, Norska och Svenska. Blen med
all vördnad för Rasks djupa språk-kunskap, må-
ste man dock tro, att ehuru verkan af Danskar-
nas tungomål icke genast röjde sig i Englåndar-
nes skrifter, måste samma tungomål halva åstad-
kommit i talet betydligare förändringar, hvilkaIB slu-

*) Rask; Vcjl. til det Isl. Sprog ss. VII, Villi
not. ocli ss. 237, a3B.

**) Angels, Sprogl, (tr. 1817) s, 34, 35.
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sl.utel-igen, åfven insmögo sig i skrift :":). Huru
skulle, eljest i den nuvarande Engelskan förekom-
ma en så stor mängd ord, hvilka vid den jem-
förelse, som nedanföre skall göras, finnas mera
närma sig till Isländskan, Danskan och Svenskan,
ån till Tyskan, Angelsaxiskans egenteliga frånd-
språk? För likheten emellan de Skandinaviska
språken och Engelskan kan ånnu ett skål hämtas
ifrån Nordboernas tidigare invandringar isynner-
het till Scotland och Irland, hvarom förut blif-
vit nåmdt. Vid dessa invandringar, Och uti de
krig, som ofta af dem kårrörde, åtföljdes de in-
flyttande, såsom AA arton **) tror, af skalder,
hvilka den tiden hörde till nordiska regenters och
hårförares hofstat. ja, åfven utom sådana expe-
ditioner måste, enligt samma författares mening,
Skandinaviska sångare hafva varit vål kända på
Britanniska öarne. De gjorde resor af nyfikenhet
eller i hopp om belöningar, till de öar eller ku-
ster, söm lågö inom kretsen af deras kännedom.
Sålunda väckte de för sig ett eget intresse, gjor-
de sitt yrke populärt, utbredde sin konst, och

satte

*) Äfven Rask tyckes hafva tilförene varit af denna
tanke, då han (V ej], til det Isl. Sprog (tr.
1811.) s. XXII.) yttrar sig; r'Naar det altsaa andre
Steder synes at Angeisaksisk ogsaa regiies for Nor-
disk, da skal dette enten forstaaes om begge Sprogs
unfegtelig meget store Lighed , eller saaledes at man
i Engelland foruden Angeisaksisk ogsaa förstod och
talte Isländsk, hvilket heller ikke vasl lad sig tan-
ke anderledes, efter at Nordnrand og Danskere en
läng Raikke af Aar hafde oversvommet Landet , be-
sat hele Landskaber, og til sidst Here nordiske Fyr-
ster og Konger behersket store Stykker eller hele
llifict.»

*+) Hist, of Engl. Poetry. Diss. I,
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satte sina dikter i omlopp uti främmande länder.
Också skola åtskilliga Isländska öder ännu finnas
(>jvar, hvilka sjöngos af de nordiska skalderna in-
för Konungarne af England och Irland, och för
hvilka de eriiölio ansenliga skänker. Af allt det-
ta kan inan med YYarton sluta, att Skandinaviska
språket blifvit bekant på Britanniska öarne me-
delst skaldernas sånger, åfvensom att detta språks
kännedom der var ett medel till att låtta poeter-
nas tillträde.

Af denna större gemenskap emellan Skandi-
naviens folk och inbyggarne på Britannien och Ir-
land hårrör det åtminstone till en del, att i Scot-
ska dialekten finnas nordiska språken liknande
ord, som alldeles icke förekomma i Engelskan,
eller der hafva ett mera skil dt ljud. Till prof
vill jag anföra några sådana, tagna ur Mo th er-
by \s Pocket Dictionary of the Scottish
I d i o m.

At, Sv. att, Eng. that; arr, Sv. ärr, E.
scar; nye,. Isl. a> (k aj) , Westg. L. å, Jutl. e,
Sv. alltid, E. ever; big, Sv. bygga, E. lo
build; bigger, Sv. byggare, E. builder; big-
gin, Sv. byggnad, E. building; bing , Sv. bi li-
ga, E. heap; blae, Sv. svartblå, E. livid;
blaeberries, Sv. blåbår, E. bilberries; blaidries,
Sv. p ladder, E. foolish talk; bränder, Sv. liks.
brännare, E. gridiron; bug el. huggen, Sv.
byggd, E. built; deck, Sv. kläcka, E. to
breed; clinch, Sv. fam. klinka, E. to halt;
olippy, Sv. fam. klip.sk, el. kripsk, E. im-
pertinent; rlouff, Sv. dof, E. dull; earn,
Sv. örn, E. eagle; elding, likt Sv. eld,
bränsle, E. ///.el; ' fa , Sv. få, E. to acquire;
gowk, Sv. gök, E. cuckoo; Gude, Sv. God,'

V..
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E. God; hoast, Sv. hosta, E. cough; ill-willy,
Sv. illvillig, E. ill-natured; ken, Sv. kän-
na, E. to know; kirn-milk, Sv. kårnmjölk,
E. butter-milk; langsome, Sv. fam. långsam,
E. tedious; langsyne, Sv. längesen, E. long
ago; tapper -milk, Sx. löp na d mjö Ik , E. cur-
dled milk; lends, FornSv. länder, E. loins;
lift, Sv. luft, E. sky; lig, Sv. ligga, E. to
lie; meiekle el. muckle, Isl. mikill, E. great,much; mirk el. mark, Sv. mörk, E. dark;
oam, Sv. ånga, E. steam; peep, Sv. pipa, E.
to chirp; queyne el. quean Sv. (ung) qviuna,
E. young woman; rottan el. rotten, Sv. råt-
ta, E. rat; sirple, Sv. sörpla, E. to drink sip*
pingly; sithen, Sv. sedan, E. then; slashy,
Sy. slaskig, E. wet; smit, Sv. smitta, E.
to infect; speer, Sv. spörja, E. to ask; split t-
new, Sv. splitt-ny ek spritt-ny, E. quite
new; stot, Sv. stut, E. yong bull; strae-death,
Sv. strådöd, E. death in bed; taupie, Sv.
fam. tåpa, E. thaughtless woman; thig, Sv.
tigga, E. to beg; thiggar, Sv. tiggare, E.
beggar; trou el. trow, Sv. tro, E. to believe,
to trust; yule, Sv. Jul, E. Christmas.

Dock torde af de uppräknade orden icke alla
hafva inkommit i Scotskan ifrån nordiska sidan;
ty somliga kunna likaså val hårledas ifrån An-
gelsaxiskan eller andra Germaniska språk, ehuru
de, jemte flere Angeksaxiska språk-elementer, i
Engelskan gått förlorade. Åtminstone hafva nå-
gra af dem slågtingar i Angelsaxiskan och Ty-
skan; t. ex. bairn, A. beam; lig, A. licgan;
ken, T. kemien; lends, T. Lenden; lift, T.
Luft, o. s. v.

För att nu komma tillbaka till Engelskan och
dess frändskap med Nordens språk i afseende på

ord-



21

ordljud, må här först jemföras några Engelska
ord med Isländska.

Eng, Allodial, af Isl. all och od (egendom),
skattfri; arrow I. arf, pil; bane, I. bane, död;
lo beray, af J. hrä (as), orena; brow, l. brå, pan-
na; cooper, af I. kuppa, koppr (kopp), tunnbin-
dare; lo cox el. coax, I. kuska *) (locka), smick-
ra; to deck, af i. (täck), pryda; dog, I.
doggr, hund; dogger, I. dugga, fiskarbåt; to
droop, I. driupa (sörja), altyna, sörja; to dwell,
af I. dvol (dröjsmål), dröja; earl, I. earl, jarl;
early, I. arla, tidigt; eddy, 1. ida, vattenhvirf-
vel; fair, I. fagur, vacker; /ee, I. /e' (FornSv.
/d, egendom), iånegods; gale, I. giöla, gola,
frisk vind; £o glide, I, hlida, skrida; glove, \.
glo/e, handske; goggle eye, af I, gagr (utståen-
de), utstående öga; Gospel, I. gudsspiall , evan-
gelium; gore, i. geir, kil; gullet, af I. g?///
(sqAralpadt vatten), liten bäck; to hap el. happen,
I. hepnast (lyckas) , hända ; happy, I. heppinn ,
lycklig; hiIt, I. hiallt , fäste på värja; hone, I.
hein, bryusten; hoiden, I. lieide, bondtös; horse,
I. /z>/-0.55 **) (Sv. prov. hors), häst; /zzr, I. gaur,
kif; leave, 1. leyfi, lof; /ead (föråldr.), I. //od,
folk; /o£, I, lubbe, bondlurk; lord, I. lavar-
dur "**), herre, husbonde; murrey, af I. /rao-
randr (inörklett), mörkbrun färg; reo£, af I. ne
(nek. part.) och ed/; (neutr. af einn), (Holk niet),
icke; Nicka,!. Nykur, Necken; orchard, l. jur-
tagard, trägård; to peal, I. bella, klinga, lju-
da; poke, I. poke, påse; to pop fin-J , I, bom-

pa,

*) West. G. L. Thing. B. 11. G.

**) Hyrsä (sto) W, G. L. Thiuf. B. fl. 17.
***) W. G, L. Ratt. B. 11. i3.
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pa, pompa, störta in; to pose, I. pussa, bry;
quoth, Imperf. af T. qvedia *'), sade; rath, I.
hradr, tidig, brådmogen, rill, I. rj//, liten back;
sallow, I. solur, gulblek; sco/f, I. shop, speord;
scut, I. skott, svans (kort, stubbad); /!o shall,
I. skaga, ragla; spoon, I. spann el.spönn, sked;
some, I. sumr , sum, sutnt , somliga; swain, I.
sveinn, herde; techy, af I. bykiast (bli retad),
snarsticken; thick, I. b/cAr, diger, tjock; /00/,
I. £ö7, £o/, verktyg; £o totter, I. tit.lra, darra;
£oj.r, I. £jk (D. Töj), leksaker, nipper; trash, I.
tris, tros, lappri;. to wabble, I. hvappast (drif-
vas af och an), svigta; wanton, I. fantr, sjelfs-
våldig, yr; to welter, I. välta (vältra), vältra
sig **).

Dal-

*) W. G. L. Kyrk- B- fi. 7 . %. 5.

**) De flesta hår införda ord åro, jemte etymologisk
hånvisning på Isländskan, tagna ur Se ren i i Engl,
and Swed, Dictionary 2. Edit. MDCCLVII.
Men då Serenius , enligt Rask (Angels. Sprogl.
s. 3,), haft ganska ringa kunskap i de gamla Göthi-
ska språken, och således i afseende på sina uppgifter
Ir opålitlig, kunna misstag om de Isländska ordens
råttskrifning (hvilken dessutom år ganska vacklande
och, osåker), eller om deras sanna betydelse, åfven
i min jemforelse hafva insmygt sig. F£r dessa miss-
tag hoppas jag få mycket hellre vinna benägen ur-
säkt, soln ändamålet med denna jemforelse i alla fall
icke år forloradt. Då for ofrigt flere Isländska ord i
Angelsaxiskan och dess närmaste fråndspråk hafva
forvanter, så bör det ej förefalla någon sällsamt, att
en del af ofvanstående Engelska ord åga så mycken
likhet åfven med Angelsaxiska, att det blefve en få-
fäng möda att söka bestämma for hvart ord sårskilt,
om det inkommit i språket genom Angelsaxerna,
eller de till England inflyttade Skandinaver. Sådana
åro: E. earl, Angels, eorl; E, fair, A, Jceger; E.
to glide, A, glidan; E, horse A. hors (T, Ross);
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Dalskan, som, enligt Rasks mening *), år
den renaste dialekt af gamla Nordiska språket,
på fasta landet , har ock i vissa afseenden med
Engelskan en likhet, som förvånar. Oberåk-
iiadt åtskilliga. Dalska ord, hvilka återfinnas i
Englands tungomål, närmar sig uttalet af vissa
bokståfver i Dalskan mårkeligen till de.'ljud,
som åro egna i Engelskan och Scotskan. "Så ut-
talas g framför /, y, ä, som dj, hvilket ock år
fallet i Engelskan, då man anser e uti sistnåmde
tungomål svara emot ä uti Dalskan. T. ex. gié-
ta (gissa), gyéia (vagga v.), gärå (göra) låsas
djéta, djyéla, djårå. Bökstafyen / uti Sven-
skan går öfver till ai i Dalskan, såsom samma
bokstaf uttalas i de nordligare delarne af Eng-
land. Och liksom i Engelska ord / vanligen år
stumt framför k ock m (Eng. folk, calm lås fåk,
kam), afgår åfven / under dylikt förhällande i
Dalskan, t. ex. fok, mäm (Sv, folk, malm).
Märkligt år det jemvål, att kons, v uti Dalskan
kar just samma medelljud emellan Svenskt v och
Fransyskt ou, som det dubbla w uti Engelskan.
Ibland Dalska ord må för ofrigt nämnas följan-
de: Ais , E. ice, is,; diéia, %. to deal (Fornsv.
dela), träta; gäpn, Scots, gowpen, g;öppen,
handfull; mai (pron, fem.) E. my, min; micklär,
Se, meicklc, månge; vid, E, we. (med samma ut-
tal af w), vi; vin.dåga, E. window, fönster; o-
därvais, E. otherwise, annorlunda; ätt, E. at,
till *").

Når

E. leave, A. leåfe ; E. quoth, A. cvwd (Imperf, af
eveepan) m. fl.

*) Vejl. til det Isl, Spro/g s, VII. i noten.

*") Hårvid får jag åberopa Consp- Lexici Dalekarli-
ci, l'ra:s. E. M, Faa t , Edit: O. U. Arborelio,
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Når nu Engelskan har med Isländskan och
Dalskan så mycken likhet, borde redan deraf,
utan vidare bevis, kunna slutas, att Svenskan,
Norskan och Danskan, som uppväxt af det först-
nåmda språket, åfven i flere delar måste närma
sig till Engelskan. Dock bifogas hår, jemte lik-
tydiga Engelska ord, förnämligast ur Svenskan
sådana, som tala för denna sanning:

Eng. Abide, Sv. bida; ale, Sv. öl; an-
swer, Sv. svar; awn, Sv. agn; back, Sv. bak
(rygg); to bang, Dansk, banke; bare, Sv. bar
(naken); board, Sx. bord; to bode, Sx. båda
(förebåda); boon, Sv, bön; braid, Sv. bram;
brink, Sv. brink; bubble, Sv. bubbla; buck, Sx.
byke; bud (knopp), Sv. brodd; cag, Sv. kag-
ge; to call, Sx. kalla; cast, Sv. kast; to chitt,
Sv. kyla; to cleave, Sv. klyfva; to clip, Sv.
klippa (afklippa); cold, D. köld; to deem,
Sv. dömma; doom, Sv. dom; down, Sv. dun;
to dub, Sv. dubba; else, Sx. eljest; errand,
Sv. ärende; to feed, Sv. föda (nära); first,
Sv. först; fog, D. Fog; ford (vad), Norsk.
fiord (fjärd); glad, Sv. glad; glib, Sv. klib-
big; to guess, Sx. gissa; hansel, Sv. hands-
öl; to harrow, Sv. harfva; ' haste, Sx. hast;
health, Sv. hel sa; heal, Sx. hål; to hit, Sx.
hitta; jacket, Sx. jacka; kid, Sv. kid (kil-
ling); knife, Sx. knif; to knit, Sv. knyta; law,
Sx. lag; leg, Sv. lågg (ben); to lift, Sv. lyf-
ta; low, Sv. låg; mare, Sv. mårr; to meet,
Sv. möta; mellow, Sv. mjåll; mistake, Sv.

mis s-

Ups. MDCCCXIII. Med uppgiltera i denna Dissert,
har jag haft tillfälle att jemiora uttalet hos qvinnor
från Dalarne. -- Om Dalskans likhet med Engelskan
se dessutom Preface to the Engl. Diet, by
Ja c. Ser cuius pp. 2, 3-
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misstaga; monger, Sv. månglare; to nab ,
Sv. nappa; nib, Sv. näbb; oar,Sx. are; over-
flow, Sv. öfver flod; quick, FornSv. qvi ek
(lefvande); raffle, Sv. raffel; to rip (up), Sx.
rispa opp; root, Sv. rot; rope, Sx. rep; rot-
ten, Sv. rutten; to scrape, Sx. skrapa; seed,
Sv. säd; to sew, Sv. sy; so shake, Sv. skaka;
sick, Sv. sjuk; skin, Sv. skinn; skirt, Sx.
skörte; sky, Sv. sky; snare, Sv. snara; soo-
ty, Sv. sotig; to spill, Sv. spilla; stack, Sv;
(hö) sta ek; stake, Sv. stake; to sleep, Sx. stö-
pa; to stoop, Sv. stupa; stork, Sx. stork;
thread, Sv. tråd; lo wet, Sv. våta; whelp, Sv.
hva ip ; who , Sv. ho ; wing, Sv. vinge; wrong,
Sv. vr äng.

Många ord, som i Svenskan åro låga, och
endast nyttjas i dagligt tal, hafva i Engelskan mot-
svarande, som åro så godkända, att de jemvål fö-
rekomma i skrift, T. ex. bestå (skänka), E. to
bestow, dangla (gå ostadigt), E. to dangle;
daska på (slå), E. to clash,; grabbla, E. to
grabble; hu.ttla, E. to huddle; muttra (mumr
la), E. to -mutter; nojs (buller med skämt), E.
noise; puffar (af tobaksrök), E. puffs (of to-
bacco smoke); rappa (slå), E. to rap; rumste-
ra (stöka omkring), E. to rummage; ränna
(springa), E. to run; skumpa (hoppa), E. to
scamper; skolkas, E. to scolk; smocka (ge
smållkyss), E. to smack; trut E. throat.

Mindre stort, ån i de Skandinaviska tungo-
målen, år vål i Tyskan antalet af ord, som lju-
da lika med de Engelska. Om detta språks iör-
vantskap med Engelskan pån dimes man. dock ye-
nom många exempel, af hvilka hår följande"få
rum :

Eng.
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Eng. aloud, Tysk, laut ; as, T. als ; beard,
T. Bait; beer, T. Bier; to beseem, T. gezie-
men; bet, T. l)'elt>.-; bossom, T. Busen ; brood,
T. Brut; butter, T. Butter (Lat. butyrum); by,
T. /ve^; /o crou', T. kralien; earnest,'Y'. Jirnst;
elbow, T. Elbogen; fire, T. Beuer; flax, T-
Flach.s; flea, T. F/oh; fox, T. Fuclis; frog,
T. Frosch; fro/ick, T. frölich; gush, T. Gr«&s
(Rcgenguss); halter, T. Hälfter; to heed, T.
hiit.cn; herring, T. Häring; idel (Angels, idel),
T. eitel; to lade, T. laden; to laugh,, T. Li-
chen; loud, T. laut; to make, T. machen; mill,
T. Afiih/e (Lat. mola); mu/urner/ug , mummer/-y,
T. Mummerey; nasty (oren), T. nass; needle,
T. Nadel; on, T. <z/z; or, T. oder; oven, T.
Ofen; raven (Angels, hrefu), T. Rake; to raff,
T. raffen; reed, T. Ried; riddle, T. Räthsel;
right (höger), T. rech.t; ripe, T. 7'e//"; /"«<:/, T,
Ruthe; to rue (v.), T. 7ie//e (s.); shade, T.
Schalte; she, T. ,?/e; /o shear, 'V. sheereu; soft,
T. sanfl; stick, T. Slock; swath,, T. Schwaden;
this, T. dieser; through., T, dutch; to, T. £'/-;
twig, T. Zweig; weald (Angels, vcald); T.
IVatd; to wash,, T. wascheu; wasp, T . kVespe
(Lat. vespa, Fr. gltépe); when, T. wenn; while,
T. /d^//e; cr//e,' T. »T*iA; W«/i, T, Wunsh;
wound, T. Wundc; yello, T. ge/£.

Som dessutom en stor mängd ord åro ge-
mensamma för de Göthiska språken i allmänhet,
så finner man naturligtvis åfven i Engelskan så-
dana, som till uttal eller orthografi sväfva emel-
lan Svenskan och Tyskan. Exempel härpå åro:
Bitter, Sv. och T. bitter; to drink, Sv. dric-
ka, T. trinken; to lick, Sv. slicka, T. tecken;
raw, Sv. rå, T. 7-0/2; 7-/2.?/, Sv. och T. Rost;
saddle, Sv. sadel, T. Sattet; sail, Sv. och T.
Segel; sharp, Sv. skarp, T. scharf; shield, Sv.

sköld,
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sköld, T. Schild; side, Sv. sida, T. Seite;
stool, Sv. stol, T. Stuht; swarm, Sv. svärm,
T. Schwann; warm, Sv. varm, T. warm; weak,
Sv. vek, T. weich; wide, Sv. vid, T. weit;
wink. Sv. vink, T. Wink; winter, Sv. vinter,
T. Winter; 0. il. d.

En del till samma stam hörande Eng. ord
likna mer Svenskan, andra åter Tyskan. Af för-
ra slaget åro: Cat, room, silk, silver, to sit, to
smelt, storm, to swear, to swim, tear, thunder,
weapon m. fl. Till sednare slaget höra: axe, to
besmear, fish, flesh, fresh, hen, keel, shoe, to
sink, smith, summer, sunshine, thousand, to
wax, wise, word, year, yoak, young, youth
o. fl. a.

Platt-Tyskan och Holländskan kunde anses
för ett slags medlare mellan Tyskan och Engel-
skan, i anseende till vissa hvåsande Tyska ljuds
öfvergång i dessa språk till andra mindre hvå-
sande, som återfinnas i Engelskan. Så utbytas de
Tyska kons. i och z till t; t. ex. xvas, gross,
Wasser, PI.T. wat, H. groot , water, E. what,
great, water; bezeichnen, IL bet.eeknen, E. to
betoken. Likaledes öfvergår / till p, såsom i
auf, IT. op, E. up o. s. v. Men i andra fall
återfår Engelskau merendels Tyskans sibilerandc
ljud, och blifver, såsom den, ett verkeligt kon-
sonantspråk '■').

Uti

*) Dä Ast (§, n5.) yrkar, att konsonantrikhet år de
nordiska språkens karaktcr, och att allt for mycket
hopade vokaler, vittnande om sinnlig trånad (sinn-
liche Aullosuiig) och veklighet, utgör karakteren hos
de söderlåndska språken, har han ej trallat sannin-
gen, sådan den i verkligheten uppenbarar sig. Det
råtta förhållandet år nemligen, att i'norra, liksom i
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Uti Mösogöthiskan och de andra döda Germa-
niska språken finnas-väl ock flere ord gemensam-

ma

södra delarne af Europa ofverhufvud talasvokalspråk?
och af dessa står Finskan, kanske det mest vokalri-
ka tungomål på jorden, starkt kontrasteradt emot
det språk, som talas af grannfolket, ltyssarne. Att
Finskan, ehuru ett nordiskt tungomål, har större of-
vervigt af vokaler, ån sjclfva Italienskan, år utom
tvifvel. Ty ehuru uti det sistiiåmda språket orden
oftare, än i Finskan, slutas på vokaler; så åger der-
emot Finskan tre a fyra vokaler mer ån Italienskan,,
och af diftonger ett ojemförligt större antal!* Finska
vokalljuden åro vanligen jemvål mera uthålfande i
samma stafvelse, och når de åro korta, följas ofta,
enligt den genuina Finskans fordran, af en ny vo-
kal i annan stafvelse, utan att någon rnellanstucken
konsonant håfver en sådan hiatus. Dessutom undgår
det ej uppmärksamheten, att uti Italienskan två a
tre konsonanter kunna börja en stafvelse; att der
finnes det sibilerande ljudet sch uttryckt med se-
framför e och i, ljuden tj och dsj tecknade framför-
samma vokaler , det förra med c, och det sednare ined
g, samt nj, uttryckt, såsom i Fransyskan, med gn;
hvilket allt ej år fallet i Finskan. De Skandinavi-
ska språken åter äro icke mycket mera sibilerande,
ån Italienskan. Åtminstone har ibland dem Sven-
skan större omvexling af vokaler, ån något af tun-
gomålen i södra Europa.

Men ifrån öster till vester af denna verldsdel lö-
per en stråcka af land, der sibilerande tungomål
herrska. Genom Slavonska stamspråkets utgrening
till den konsonautrika Ryskan och Falskan, och ge-
nom dessas inuytande jemvål på graimspråket Ty-
skan, synes åfven detta språk hafva fått många hvås-
Ijud. I Neder-Sachsen och Westphalen biir Tyskan
redan mindre sibilerande, emedan, enligt Retty
Gleiin (Ausfiihrl. Darstellung der Gramm.
der Deutschen Spr. Bremen iBis- ss- 30, 3i.),
sp och st i dessa trakter uttalas som sp och st i
Fr. orden splendeur, sterila, och icke såsom schp
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ma med åtskilliga af dem, som förekomma i En-
gelskan: men som dessa ord ingått i sistnåmda
språk förnämligast genom. Angelsaxiskan och Is-
ländskan, uppehåller jag mig ej vid dem, utan
öfvergår till det andra elementet för Engelska
språkets daning, nemligen det söderlåndska.

Såsom bekant år, hade Romarne, under den
tid deras kraft yttrade sig i lysande', bragder,
gjort sig till Herrar öfver främmande folkslag,
som de kallade barbarer. Når sedan deras ofant-
liga rike begynte att sjunka till vanmakt i mora-

liskt

och scht. I Platt-Tyskan försvinna hvåsljuden ånnu
mer, dä åfven de Tyska schw och ch der förbytas
till sw och h. Flollåndskan kan nåstan hellre kallas
ett vokalspråk. Men pä andra sidan om Kanalen , vid
Europas yttersta grans i vester återkomma på Britan-
niens ö hopade konsonantljud uti Engelska språket.
Dess sibilerande beskaffenhet röjes vål icke så myc-
ket af de konsonanter, hvilka åro tecknade for ögat,
som af sjelfva uttalet. Ty utom det att långt u lå-
ses ju, samt j alltid, och g framför e, i, y höras
såsom dj , hvilka ljud i förening med föregående kon-
sonanter blifva ån mera hvåsande; uttalas åndelserna
vious , tenns (t- ex. i precious, piteous) schus,
slutformen xious (t. ex, i noxious') ischus, samtån-
delseformerna sion och tion, cian och sian, ciate
och tiale, cial och iial (t. ex, i evasion, nation,
Grecian, Russian , eruatiate. , satiate, superficial,
martial) nåstan som schn, schen, schal, och schel.
Denna benägenhet till skyndsamhet i uttalet, som åf-
ven Svenskar röja, då de sammandraga Lat. och Fr.'
stafvelserua tia, tio, lie ej blott i ord, som blifvit
intagna i deras eget språk, utan ock stundom i de
verkligt Latinska orden gratia, natio , patiens, me-
dan Tyskarne och Danskarne utsåga livar stafvelse
för sig uti de jemvål hos dem införda Grazie, Äa~
tion och Patient, år hos Engelsmannen vanlig, och
gör deras språk ganska sibilerande.
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liskt och politiskt afseende, bl ef den Romerska
storheten äter styckad af samma barbarer, hvil-
kas frihet c-ch rikedom förut hade varit derföre
uppoffrad. De fordna inkråktarnes länder, inrätt-
ningar, Jagar, vettenskapiiga kultur, allt blef ett
rof för de folk, som i sin ordning byggde sin
sjelfständighet och sitt bestånd på deu fordom
stolta- nationens undergång. Sjeliva Romerska
språket plundrades, och delades emellan dessa
folk, hvilka använde det kvart och ett efter sina
språk-orgauer och sin upplysning. Så bildades
af detta tungomåls fragmenter nya språk, ån i dag
talade af södra Europas nationer. De folkslag,
som öfversvåmmade Italien, Spanien och Portugal,
bemåktigade sig, sä till sågandes, Latinska språket
helt och hållet. De förändrade blott ordens ån-
delser, försummade de nominala böjningarna, och
tillade, för att-utmärka kasus och 'komparations-
grader, artiklar och preposilioner, af hvilka de
förra i moder.språket varit alldeles okända, och
de sednare, i anseende till dess omvexlande slutfor-
mer, ofta umbårliga. Nästan på samma sått för-
håller det sig med det språk, som Frankerna ska-
pade i Gallien; ehuru Fransyskan synes halva in-
blandat flere främmande elementef uti de Latin-
ska ordens förråd. Engelskan deremot år i grun-
den ett nordiskt tungomål. Det har endast riktat
sig med byte ifrån Latiuen; och älven detta by-
te har förut merendels blifvit omgjutet af Fran-
soserna. Eng. artiklarne a, an och the, åfven-
som komparations-orden more, most årö gemen-
samma för de Germanika språken i allmänhet.
Prepositionerna , t. ex. of, 10, for, by, with, in,
into, within, without, over, under, m. Ik åro ,
likasom de fiesta konjunktioner, åfven af Göthiskt
ursprung. På samma sått förhåller det sig med
pronominorna , samt de auxiliåra och incguliera

ver-
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verberna, livilka mcd'fa undantag höra till det
nordiska elementet i Engelska språket *). Der-
emot åro en stor mängd prefixer (pryeposition.es
inseparabiles) Latinska och Grekiska, och hafva
mest i förening med ord. af sådantutsprung i språ-
ket influtit. De största bidrag, som Latinen lem-
nat Engelskan, åro dock af nominer, verber och
adverbier. Men som sagdt år, hafva de Latinska
orden merendels först i Frankrike blifvit ombil-
dade innan de ingått i Engelskan; hvarföre det år
ganska svårt, att i sårskilla fall der skilja ett La-
tinskt ord ifrån ett Fransyskt **). Och som Gre-

kiska

*) Annat år förhållandet med tungomålen i södra Euro-
pa. För att få indef, art. till sina nominer, haf-
va så vål Italienarn och Fransosen , som Spanjoren
'och Portugisarn betjenat sig af Lat. adj. unus , una,
unu/n. De två förs.tnåmda folk hafva till def, art.
för måsktilinet delat sin »mellan Lat. pron. ille, så
att Italienarn såger t. ex. il cielo, och Fransosen
le.ciel- Begge hafva med Spanjoren till def. art-
för feminina nominer afskilt sista stafvelsen la ifrån
femininet af samma pronomen (illa); men Portugi-
sen nyttjar endast sista bokstafven «. Spanjoren har
till def. art, för maskulinet föråndrat första stafvel-
sen af ille till el, och Portugisen tagit sista bokst.
o af Ablativen illo till samma behof. Likaså hafva
nåmde nationer genom stympning och omgjutning af
Latinska pronomiuer fått sådana för sina egna språk-
Deras prepositioner , konjunktioner,, jemte anxiliåra
och irreguliera verber, åro åfvcn till större delen i-
från Latinen-

■ **} "Of many words it is difficult to say, whether they
were immediately received from the Latin or the
French, since, at the time when wo had dominions
in France, we had Latin service in our churches.
It is, however, my opinion, that the French ge-
nerally supplied us, lor we have k-w Latin words
among the terms of domeslick use, which are not
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kiska ord isynnerhet till konst-termer blifvit in-
förlifvade åfven med Franska tungomålet, halva
Engelsmännen också för större delen af sådana att
tacka Fransyskan. Utom de ord, som till sitt ur-
sprung åro Latin och Grekiska , innehåller Fran-
syskan ilere, härledda ifrån Galliens urgamla tun-
gomål Celtiskan, och ilere af Göthisk upprinnelse,
hvilka medelst oftanåmda språk blifvit inrymda i
Engelskan. Men utan akseende på dessas nordi-
ska härkomst, vill jag framställa exempel af de
Latinska, Grekiska och Franskt bildade orden i
allmänhet uti följande förteckning:

Eng. to abandon, Fr. abandonner; to ab*
horr , Fr. abhorrer, Lat. abhorrere; abject, L.
abjectus; to abridge, Fr. abréger; to abscond,
L. abscondere fsej; address Fr. adresse; to ad-
here, Fr. adherer, L. adhcerere; to agree, Fr.
agréer ; to amuse, Fr. amuser; to animadvert,
L. animadvertere ; anomaly, Fr. (af Gr.) ano-
malie; anonymous, Fr. (af Gr.) anonyme; an-
xious, L. anxius; approach, Fr. approche;
bar, Fr. barre; battle, Fr. bataille; beef, Fr.
boeuf; bream, Fr. breme; bullet, Fr. boulel; to
cajole, Fr. cajoler; callous, Fr. calleux,h. cal*
losus; calm, Fr. calme; capable, Fr. capable,
L. capax; caprice, Fr. caprice; catastrophe,
Fr. (af Gr.) catastrophe; cause, Fr. cause, L.
causa; cautious, L. cautus; lo cherish. Fr.
ckérir; choice, Fr. choix; danger, Fr. danger;
debt, Fr. dette, L. debilum; lo defend, Fr.
défendre, L. defendere; to defy. Fr. dcfier; di-
versity, Fr. diversité, L. diversitas? eager, Fr.

aigre,

French: but many French, which are very remote
from Latin," Ur Johns o n s's Dictionary of
the Engl- Language; Preface p. X.
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aigre, L. acer; eagle, Fr. aigle, L. aquila;
■ease, Fr. «/je; £o elect, L. e/igere; to emu-
late, L. iv.mulari; fancy, Fr. fantaisie, L. (af
Gr.) phantasia; flagrant, Fr. flagrant, L. //«-
grans; to garnish,, Fr. garuir; glorify, Fr. glo-
rifier; to guide, Fr. guider} to harass, Fr. ha-
rasser; herb, Fr. herbe, L. herba; hierarchy,
Fr. (af Gr.) hierarchic ; horologe, FY. hortoge,
L. horologium; hypocrisy, (Fr. af Gr.) hypocri-
sie; idea, Fr. idee, L. idea; jealous, Fr. /Vz-
loux; illicit, Fr. iilicile, L. illicitus; image,
Fr. image, L. imago; imbcllish,, Fr. embcllir;
languid, L. tanguidus; laudable, L. laudabi-
lis; lesson, Fr. IcCou, L. lectio; to maculate,
Fr. maculer, L. maculare; to maintain, Fr.
maintcnir; to mock, Fr. mocp.ier; to mount,
Fr. monter; mutable, L. mutabi/is; native, Fr.
natif, L. nalivus ; nebulous, Fr. nébuleux, L.
nebulosus; hide, Fr. tzz"^s L. nidus; noble, Fr.
noble, L. nobilis; nudity, Fr. nudilé, L. nudi-
tas; nymph, Fr. (af Gr.) nymph.e; to oblige,
Fr. obliger, L. obtigare; ocean, Fr. ocean, L.
oceanus; odious, Fr, odieux, L. odiosus; to of-
fend, Fr. ofjenser, L. offendere; omelet, Fr.
omelette; to opine, Fr. opiner, L. opinari; or-
dinary, Fr. ordinaire, L. ordinarius; overture,
Fr. ouverture, L. apertura; pacification, Fr.
pacification, L. pacificatio; pearcli, Fr. /?<?/*-
--e//<?, L. perca; pious, Fr. pieux, L. plus; to
plead, Fr. plaidcr; poor, Fr. pauvre, L. yO^^-

£o P'~ay, Fr. prier, L. precari; to prepare,
Fr. preparer, L. prceparare; to purge, Fr. pur-
ger, L. purgare ; pye, Fr. /«>, L. pica; to qua-
lify, Fr. qualifier; to query, Fr. querir, L. tffczfig-

7-erc; quiet, Fr. <?«ze£ (föråldr.), L. quietus; ran-
cour, Fr. rancune, L. rancor; to reduce, Fr.
réduire, L. reducere; rheum, Fr. (af Gr.) /////,-
77ze; rigor, Fr. rigeur, L. rigor; rout, Fr. de-

G row-
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route; rule, Fr. regie, L. regain; sage, Fr. sa-
ge, L. sapiens; scepter, Fr. sceptre, L. (af Gr.)
sceptrtnn; to search, Fr. chercher; silent, L.
sitens; to solve, L. solvere; spice, Fr. cpice;
squire, Fr. ecuyer, L. eqneslris; statue, Fr. sta-
tue, L. statua; sure, Fr. sur, L. securus; taint-
tire, Fr. teinlure, L. tinclura; lent, Fr. tenle;
tomb, Fr. tombe, L. tumulus; tortoise, Fr. tor-
tile; treason; Fr. trahison, L. traditio; to turn,
Fr. tourner; type, Fr. (af Gr.) type; umbrage,
Fr. ombrage, L. umbra; ulible, Fr. utile, L.
utilt's; lo vary, Fr. varier ,\j. variare ; to vend,
Fr. ve.ndre, L. vendere; vice, Fr. vice, L. (7-
tium; void, Fr. vide; zeal, Fr. (af Gr.) se/e.

Att Engelskan ökat silt förråd jemvål ifrån
Italienskan ock Spanskan, har förut blifvit nåmdt.
Af Italiensk och Spansk härkomst, -eller åtminsto-
ne med en dessa språk egen åndelseform åro föl-
jande Engelska ord:

Banditto, pi. banditti, It. bandito, stråt-
röfvare; barricaclo, It. baricata, Sp. barrica*
da, förskansning; bastinado, It. bastonata, Sp.
bastonada, prygel; bravado, It. bravasso el.
bravaccio , Sp. bravata, storskrytare ; cargo, It.
carico ek carica, Sp. cargo, skeppslast; despe-
rado, It. disperato, Sp. desesperado, vågkals;
granado, It. granato, Sp. granado, granat; ma-
nifesto, It. manifesto, påbud; negro, It. negro,
neger, morian; nuncio, It. nunzio, påfveligt sän-
debud; portico, It. portico, portik; punctilio,]!,
punctiglio, spitsfuudighet ; ridotto, It. ridotto,
bal; /o scare, It. scorare, skrämma; seignor, It.
signore, herre; stiletto, It, stiletto, dolk; s/oc-
cado, It. stoccata (af It. stocco , värja), Sp. es£o-
cado, värjstöt.

I den
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I den föregående af kår sist införda ordli-
stor kan ses, huru månget Latinskt ord först blif-
'vit Fransvskt ocJi sedan Engelskt. Så t. ex. har
ifrån Lat. ordet adhccrerc slutbokstaiVen e först
af Fransmannen blifvit boitlemuadt i skrift, och
jemvåi det föregående /■ uti tal; livarefter Engels-mannen utslutit det andra e från uttalet, enligt
hvilket älven ce uti ordets rot (af Fransmännen
föråndradt till e), såsom långt, öfvergått till ljud
af i; och hela ordet utsåges nu adhir. Likale-
des kalva Fransmännen af Lat. pauper gjort pau-
vre; hvarpå Englåndarne från detta ord utslutit
v och e, samt med teckning af oo i stallet för
au först utsagt det par (såsom det ånmt af som-
liga låses), tills detta ord slutligen fått samma
ljud som ptiur i det Finska puutc». Vitium har
öfvergått i Fransyskan till vice, hväraf Englån-
darne behållit teckningen, medan de förändrat
uttalet till våjs. Andra Eng. ord, såsom rancour,
vigor, synas dock mera omedelbarligen hårleda
sig ifrån Latinen; men ofta år det allenast skrif-
sättet som förblifvit Latinskt, då uttalet år lika
skildt ifrån moderspråket, som de motsvarande
Fr. ordens. Så förhåller det sig t. ex. med or-,
det pious. Då första stafveksen deraf höres påj,
och i den sednare ett medelljud af Sv. kort ö och
kort u, år detta ord visst icke mera likt Lat.
plus, ån Fr. pieux.

För öfrigt, och ehuru Engelskan, såsom of-
vanföre år förklaradt, icke likt de nyare tungo-
målen i Söder, uppväxt ur den Latinska mo-
drens sköte; har hon genom denna moder och
dess döttrar till den grad riktat sig, att det sö-
iterlåndska elementet nu utgör den största och bä-

C 2 sta
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sta del af hennes massa *). Väl hafva åfven an-
dra Göthiska tungomål begagnat friheten att med
söderlåndska språk-materialier öka sitt förråd.
Men kos dem få de införda Latinska eller Fran-
syska orden icke så lått ett fosterländskt utseende,
utan stå merendels såsom främmande trupper i
de skriftställares tjenst, hvilka påkallat dem. Ja,
de blifva tidtals förafskedade , och deras inträde
bestrides alltid af mån, hvilka med förtrytelse se
den brokiga blandningen af inhemska och utländ-
ska språk -elementer trångas om hvarandra i sam-
ma land, med samma språk och samma politiska
författning. Dessa tungomål hafva således ej vun-
nit särdeles större omfång genom främlingarnas
svaga och ovaraktiga biträde. Engelskan der-
emot, som bragt de Latinska språkfragmenterna
under sin evårdeliga besittning, kar derjemte lik-
som förmält dem med de inhemska språkdelarna
till närmaste enhet. Ty icke allenast stå der tven-
ne ord af nordisk ock söder!ändsk härkomst
fredligt tillsamman i en enda fras, såsom: good
offices, mortal wound, cordial- hearted, to con-
sume away; utan de sammansmälta ock till ett
enda ord, såsom cauliflower (af Sv. kål och
Lat. flos), blomkål; prithee (af Fr. prier och
Eng. thee), jag ber dig, kåre; to partake (af Fr.
part ock Isk taka), deltaga. Denna frihet vitl
Eng. ordens bidning röjer sig förnämligast i af-
seende på prefixer och åndelseformer. Man ser
nemligen öfverallt en nordisk prefix stå framför
ord af Latinsk eller Fransk härkomst, åfvensom
en Latinsk prefix, ehuru mera sällan, fästes vid
Göthiska ord. Likaledes kunna slutformerna vara

af

*) Jmf, Hume s. 2GI,
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af annat element ån orden sjelfva. Härpå vill jag
förete några prof.

Pref. be (Tysk. och Sv. be): because, to be-
labour.

Fore (T. vor, Sv. före, för): forecited,
foreclosure, to foredesign, lo forejudge, fore-
notice.

Mis (T. mis, Sv. miss) (Fr. ynes): misac->
ception, to miscile, miscomputation , miscon-
tent, miscreant, misdévotion, misfortune, to
misobserve, to misrelate.

Out (T. aus, Sv. ut, D. ud): to outact, to
outbalance, outpart.

Over (T. ifber, Sv. ofver, D. over): to over-
act, to overarch, to overboil, to overcharge,
overvalue, to overvote.

Un (T. un, Sv. o, D. u); unaccurat, un*
active, unadmired, unaffected,, unalliecl, un*

certain, uncultivale, undefined, undeformed.
Under (T. unlet; Sv. under): to underact,

underpart , utiderproportioned , underservant
o. s. v.

Pref. ac (Lat. och Fr. ac) : to acknowledge.
Al (Lat. och Fr. al {af ad): to allot, to al*

low, to allure.
Dis (Lat. dis, Fr. des)\: to disallow, todis-

bud, to disburden, disedged, to disembitter,
disembodied, to dishorn, to dislike, to dis-
trust m. fl.
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Ent och im (Lat. im, Fr. em och zW): to
embank, to embolden, to embow , to empale,
to imbody , to impawn.

En (Fr. en): to enliven, to enring , to en*
ripen, to enroot, to enseam, to enshield, to
entwine *).

Re (Lat. och Fr. re): to reward (Lat. re
och Sv. värde).

Af Göthiska åndelseformer, som hångas ef-
ter ord af söderlåndsk härkomst, förtjena isyn-
nerhet att anföras: ful (T. volt, Angels, och Sv.
full, D. fuld, Isl. fullr) samt less (T. los i An-
gels, leås, Sv. och D. lös, Isl. laus). T. ex.
beatiful, careful, disgraceful, doleful, pain-
ful, pitiful, och careless, causeless, painless,
pitiless, vewless.

Med ord af nordisk härkomst förenas stun-
dom slutformerna able (Lat. abilis , Fr. able),
som utmåker förmåga, möjlighet, t. ex. drinkable,
eatable, endable, mislakable; al **) och ical
(Lat. alls, icalis, Fr. al, ical), som Jeiiiua be-
grepp om egenskap, såsom bridal, whimsical;
samt icle och let (Lat. iculus , Fr. icle ock let) ,
hvilka antyda förminskning , t. ex. icicle, gullet,
hatchet, rittet, ringlet. Dock åro dessa fall
mera sällsynta.

Det bör icke heller lemmas utan uppmärk-
samhet, huru alla Europeiska språk, jeinte mån-

ga

*) In, oforaiidradt, Sr gemensamt for de Göthiska och
Latinska språken.

**) Dock kan fmdelsen al Sfven jeinferas med Isl- all i
svikall bedräglig, m- 11-
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ga Asiatiska, i vissa delar hafva någon förvant-
skap; en omständighet, som kraftigt vittnar om
folkslagens gemensamma upprinnelse. Den stora
språkforskaren Hire ådagalägger överensstämmel-
sen emellan Grekiskan och Göthiska tungorna-,
len *), åfvensom emellan Latinen och Götbi-
skan **). Han utmärker sålunda de berörings-
punkter Söderns och Nordens språkelementcr, så
stridiga de ån vid första påseendet sjuas, hafva
sinemellan. Flere andra, t. ex. Neikter "*'::), visa

*) Dissert- de Ilarmoria Linguae Grajc» &
Suio-Gothicas; tips- 1770-

**) Dijsert. de Harm- Linguaj Lat- & Suio-
Goth. P. I. 11. Ups. 1771.

***) Se hans förut åberopade Dissert. P. I & seqn- —Den mårkeliga likhet i ljud, som namnen på rncnni-
skans åtskilliga kroppsdelar, på de närmaste slagtskaps-
band, och i synnerhet numtnertaleu förete i så många
Asiatiska och Europeiska tungomål, Sr ett talande
bevis för folkslagens fordna gemenskap. Ifrån Neik-
ters Dissert, (pars 111 pp. 20, 21.) må anföras blott,
nuuirorna 2 och 3. Do heta'pa Indost. du, lin,:
Pers, du, si; Sanskr. due, i.ririi (treja) ; Guzur. bi
(Lat. bis), trin; Maratt- doni, lini, Kymr- duo,
tri, Ers- do, ihre; Pol. duo, izri ; Rysk- dua, tri;
Lett. du, trins; Mösog. twos, thrifts; -Isl. tueir
(tveir), lliri (prir) , FornGrek. duo, ryiug ; NyGrek.
dias, iris; Maced. doci,, tri; Angels, twegen [tvé-
gen), thry (Pry); Lat. duo, tres; It. due, tre; Fr,
deux, trois; Sp. dos, tres; Port. dois (dous) , tres ;
Sic. did, tres. Ett förvånande exempel på nåmde
likhet finnes oek i ordet namn. Det heter på San-
skrit nama och nomo; på några Indiska språk öm-
som nam, namadliciani, naman, nawe', nanam och
namam, (Se Svea 2- Haft. ss. 20," 34, 35, 36.);
på Grekiska ovof.m, Lat- nomen, It. nome , Sp. nom-
bre, Port. nome. Fr- nom, Mösog. namo, Angels.
nama, Tysk. Nahme, Eng, name (l. näm) , Isl. nafn,
Dansk. JSfavn, Sv- namn, Finsk, nhnt.
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den skyldskap, som röjes åfven emellan de ofri-,
ga språken i Europa, och forskarne af Indiens
ibrnhäfder ") uppsöka i Sanskrit och Persiskan
roten till många ord och böjningar i Europas dö-
da och lefvaude tungomål ; hvarigenom de vilja
bevisa, att dessa alla utgått ifrån ett gemensamt
stamspråk i Asien, ehuru de sedermera likt sy-
skon, som utflyttat ifrån fådernehuset , och'spridt
sig till främmande orter, antagit så olika karak-
ter, att endast forskaren igenkänner de ursprung-
liga dragen. Att således åfven i Engelskan finnas
spär till denna frändskap med Sanskrit och Persi-
skan, kan icke förundra någon, som vet huru den
utgrenat sig ifrån de öfriga Europeiska tungomå-
len *'*). Ja, det händer, att ord, hvilka så väl
uti de nordiska språken i allmänhet, som uti de
söderlåndska , till form ock ljud aflågsuat sig ifråu
Sanskrit eller Persiskan, närma sig till dem åter
i Engelskan; på samma sått som efter flere gene-
rationer i någon familj en man framstår, hvilken
liknar mera, ån hans syskon och frånder i tre-
dje och fjerde led tillbaka, den första stamfa-
dren. Så t. ex. år Eng. ordet brow, panna, ögon-
bryn, mera likt Sanskrit Bhruwo, ån Tysk.
(Augeii)braune. Daughter och star heta på Pers.
daughter och siar; det sednare ordet år jemvål
i Bengal, star, mqn har i Grek. och Lat. förän-

drats

.*) T. ex. Johnes, Bopp och Fr. Schlegel. — Jmf.
Svea; oin Hinduernas Fornhafder af W. F.
Pali mblad s, l- och följ.

**) Exempel harpa Sro : Eng. band, Saliskr. bände ; bro-
ther, S. bräder, Pers. beradar; dark, S, iareki (Isl-
dockr, Angels, deorc); father.; P. pader ; knee, S.
genu; mother, S. tnada, P. mader; man, S- man;
mind, S- men (Lat- mens); sweet, S, stead (Lat.
suavis); widdoiv, S. vidhava; you, S; yuam.
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drats till aOT?jQ, astrum samt i Angels, till steor-
ra, Tysk. Sterne, PlattT. stere, Sv. stferna.Love (Mösog. liuba, Tysk. Liebe) svarar emot
Sanskr. loab, begår; door (Mösog. daur, Tysk.
Tliihre) emot Sanskr. dura, öppning; out (Tysk.
aus) emot Sanskr. out; samt no, Scotsk. na (på
Lat. non, Angels, ne Hoik niet, Tysk. nicht)
emot Sanskr. no, na. Dock måste det medgif-
vas, att denna likhet mycket beror af skrifsåttet,
och den noggrannhet hvarmed språkforskare af-
teckua och trycka hvarandras uppgifter.

Emellertid, då ordens hårledning både i de
Göthiska och Latinska dialekterna år långvåga,
derigenom att begge dessa grenar utgått ifrån A-
siatiska stamspråk, och då de dessutom halva så
många föreningspunkter; blir det ofta i Engel-
skan svårt att såga, till hvilkendera grenen ett
ord rätteligen börer *). Derom öfvertygas man
redan af några få exempel:

Eng. sir hårledes någonstådes **) ifrån Lat.
senior (äldre) genom It. signore, Fr. seig-
neur, sieur och sire. En annan derivation, kan-
ske säkrare, göres ifrån Mösog. sihur (herre),
svarande mot Isk sär, syr, sir »*»). Man vill ock

tro

*) Svårigheten vid etymologisk bestämning af Lat. och
Göth. ord erkänner ock Ihre (åberop- Dissert, p.
28.), då han yttrar sig: — — "undo magnus etjam
vocLim Humerus, de quibus difficile est judicata,
iitrum Odini nepotibus illas debeant Romuli, an vi-
ce versa."

**) Om jagicke bedrar mig, uti Läsning i Blandade
Äm n e 11.

***) Enligt II ickes och Serenius. So den sistnåmdes
E ng I, and Swed. Dictionary ordet Sir,



42
tro "'), ätt så väl det Fr. sire, som Eng. sir
har sin rot i Sanskr. schira (förste). — To dure
kan hårledas ifrån Lat. durare (Fr. durer), eller
ifrån Sv. prov., ord. dura (Tysk. Sanskr.
dura); close, tåt, från Lat. \dausus, eller från
Isk och Sv. klase; chest, från Lat. cista, eller
från Sv. kista (Celt, kest , Tysk. kasten, Pers.
kastij ; aunt, faster, moster, från Lat. amita, el-
ler från Fr. tante (Sanskr. dandu, frånde); lo
mingle, blanda, från Lat. mingere eller Angels.
gemengan (Tysk. mengen, Sv. mänga); it, det,
från Lat. id, eller från Mösog. ita och Angels.
hit, jemfördt med neutr. böjningen hitt, af Isk
proii. län (den, det), som till def. art. med bort-
lemnande af /z. fästes vid subst. (t. ex. sveinn-innf
dygd-in, bord-it); to issue (v. a. och n.) från
Isk ysa, yta (utdrifva) **), eller kanske rättare
från It. verb. neutr. uselte (Lat. e.xire) gå ut,
hvilket, afVenso.ni it. subst. uscio (Eng. isue, ut-
pång\ år till ljudet mera likt Eng. verb, to issue
(lås issju).

Då. nu i Engelska språkets sammansättning
ingå-sä olika ingredienser, så följa med. ordens
sårskil ta derivationer älven många skilda betydel-
ser. Nödvändigheten att känna ordens sauna ur-
sprung, röjer sig således isynnerhet vid bestäm-
mande taf deras bemärkelser. Det händer nern-
ligen, att ord med olika teckning och ljud, hvii-
ka från främmande tungomål blifvit i Engelskan
upptagna, der förena sig till ett enda, som utan
skillnad i orthografi och uttal behåller de utländ-
ska ordens olika halt. Sådant inträffar någon
gång afven i andra språk, såsom i Svenskan, der

t. ex.

*) Svea; s. 21.

**) Detta ar Serenii derivation. Se dess Diet. or-
det issue.
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t. ex. mask, hårledt ifrån matkur, betyder ver-
mes, och ifrån Fr. masque, bemärker perso-
na; samt flor ömsom svarar; mot FY. gaze och
Lat. flos. -Men i intet tungomål torde denna fö-
reteelse vara vanligare, ån i Engelskan.

Ex. Eng. arm (Sv. arm), brachium, och
arm (Lat. arma), vapen; bark (Sv. bark), cor-
tex, och bark (Fr, barque), fartyg; to bark (af
Sv. bark), barka, och lo bark (af Göth. barki,
s-trupe), skålla; to bound (af Eng. subst. bound,
gräns), inskränka, och to bound (Fr. bondir),
hoppa; ear (ksk eyra), öra, ock ear (Tysk.
Aehre) ax; file (Sv. fil), lima, och file (Fr. fi-
le), rad, led af soldater; deraf to file, fija, och
uppställa i rad; grave (Sv. gräl), fossa, och gra-
ve.(Lut. gravis), al-ivarsam; host (Germ, hostis,
af hast enl. "VY a eliter), krigskår, host (Lat. ho-
spes), vård, host (Lat. hostia), offer, oblat,
och host (Scotsk.) hosta; march (Lat. M. Mar-
tius), Mars-månad, och march (Fr. marche),
tag; mould (ksk mold, Mösog. mu.lda) , mull,
mould (Fr. moule), gjutform, och mould (Lat.
mucor) mögel; pile (Sv. pil), salix, pile (Fr.
pile), hop, pile (Lat. pilum), pik, och pile
(Lat. piliis), hår; pole (Sv. påle), och.pote (Lat.
polus), pol; rock (Sv. (spinn)rock), och rock
(Fr. ro c, roche), klippa; runnel (af Eng. to
run), rännil, och runnel (!s]. runiiur), småskog;
seal (Sv. skål), phoca, och seal (Lat. sigil-
lum), sigill.

Såsom af några ibland de anförda exemplen
synes, halva jenivål sårskil ta ord, som ifrån sam-
ma språk, eller ifrån tveiiue nära beslåglade öf-
vergått i Engelskan, der smultit ihop till ett en-
da. Till ytterligare bevis härpå tjena följande:

Eng
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Eng. crevice] (Fr. écrevisse), kräfta, och
crevice (Fr. crevasse), remma; to fly *) (An-
gels, fleon, T. flichen), fly, och to fly (An-
gels, flcogan, T. fliegen), flyga; to lie (An-
gels, licgan, T. liegen), ligga, och to lie (An-
gela, liogan, T. lii gen), ljuga; light (Tysk.
le ic ht), lått, och light (Tysk. Ii cht), ljus; mass
(Lat. massa), klimp, och mass (Lat. missa),
messa; to mew (Isl. miava), jama, och to mew
(af Isl. miove, trängsel), inspärra; to pop (in)
(Isl. pompa), slinka in, och to pop (out) (Isl.
b opp a), låta undfalla sig; to rally (Fr. ra iller),
skämta, och to rally (Fr. rallier), återförena;
to sound (Fr. sönder, Allem. söndan), pejla
djupet, och to. sound (Ft. soiiner, Lat. sona-
re), ljuda.

Stundom skilja sig dock de ifrån sårskilta
tungomål härledda Eng. ord af olika betydelse i
skrifsåttet, ehuru deras uttal år enahanda; åfven-
som vissa ord, hviika stå i förvantskap med två
eller flera andra i samma främmande språk, för
ögat åro lika. T. ex. Eng. air (Fr. air), luft,
heir (Lat. hre r e s) , arfving , och ere (Tysk. eker),
förrän; assent (Lat. assensus), bifall, och. a-
scent (Lat. as census), uppgång; bow (T. Bo-
gen), båge, och beau (Fr. beau), sprätt; can-
non Fr. canon) kanon, och canon (Lat. ca-
non), regel; duel (Fr. duel), envig, och dewel
(Sv. juvel), gemma; fur (Fr. fourrure), pels-
verk, och fir (Sv. furu), pinus; grisly (Sv.
gräslig), atrox, och gristly (af Angels, gristle,
brusk) , bruskaktig; hare (Sv. hare), lepus, och
hair (Sv. hår), crinis; ile (af Fr. aller, gå), gång
i en kyrka, och isle (Lat. insula), ö; to loose

Mö-

*) Dpck skrifves detta ord, nlr det betyder fly; afvcu
flec.
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(Mösog. länsan, Isl. leysa), lossa; och lo lose
(Mösog. liusan), förlora; miner (Fr. mineur),
grulkarl, och. minor (Lat. minor), .minderårig
person; night: (T. Nacht), natt, ocli knight (T.
Knechl), riddare; ore (Isl. eyr), malm, och.oar
(Sv. åre), renins; plum (Sv. plommon), pru-
num, och plumb (Lat. plumbum), blylod-; rain
(Sv. regn), pluvium, och rein (Fr. rene), töm;
sun (T. Sonne), sol, och son (Sv. son), filurs;
toe (Sv. tå), digitus pedis, och low (Sv. tåga),
håckladt lin; vale (Lat. val lis), dal, cch veil
(Fr. voile), slöja; wether (Sv. vädur), vervex,
och weather (Sv. väder), aer ö).

Emedlertid år nu den mångfaldiga härled-
ningen till stor del orsaken, hvarlöre de Eng,
orden i allmänhet kunna på så många vis öfver-
såttas. Deras betydelser bero icke blott af tan-
kens öfvergång ifrån det sinnliga till det öfver-
sinnliga medelst en viss likhet som frapperar;
utan ordens bemärkelser åro i Engelskan oftare,
ån i Here andra tungomål, hvarandra rakt mot-
satta, eller halva åtminstone intet i afscende på
begreppet gemensamt. Slår man upp i Delens
Eng. och Sv. Lexikon t. ex. ordet Rack, ser
man dervid utsatta följande bemärkelser: Sträck-
bänk, pinbänk; hvad verktyg som helst att spän-
na något; spinnrock, slända; sky, drifmoln; ne-
dra delen af en fårhals, anrättad till mat; halster;
ståndare för ett stekspett; häck att lägga foder i;
hylle; stege; klådhångare; vagnsstege; gallerverk;
lunk, smått traf; rack eller arrack; husgeråd;
spårhund. (Skepp.) Bogspröts vulningsblock.

På

*) Om ord af olika skrifsatt ined lika uttal se vidare
Mobergs Llrobok i Engelska Spåkct. 2:dje
Uppk Stockli. 18lG s. 54 och följ,
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På andra sidan uppkommer, genom de många
språkens bidrag till. Engelskans sammansättning,
ett rikt förråd af ord., hvilka åro synonyma, el-
ler åtminstone under olika modifikationer uttryc-
ka samma begrepp. Den som aldrig så litet lå-
ser Engelska, frapperas öfveraUt af en sådan fö-
retekse. Till exempel må hår anföras: Eng. head
(fsk håd), top (Sv. topp), point, summit (Fr.
point, so nim e t) , peak (S p. pi co) , betyda
höjd, spets; road, tread (Isl. riodr, trod),
way (Sv. våg), path (T. Pfad), route (Fr.
route), track (ft. traccia, Goth, tr.adk), våg,
stig; jape (Isl. geip), jest (T. Scherz, It.
sch erz o) , raillery (Fr. raillerie), joke (Lat.
jocus), skämt; larn (Isl. tiaurn), moor, moss,
swamp (Sv. myra, mosse, sump), marsh (Mö—
sog. rnarisaii), Fr. inarais), fen (Ängels, fenn,
af Mösog. faui, gyttja), morass (T. Bio rast),
bog (utan uppgifveu deriv.l, kärr, moras; gear
(af Isl. geir, tygstycke), garb (FornSv. gerfr),
weed (Angels, voed, Isl. vad, Sv. vadmal),
wear (af isl. ver, inslag, el. af to wear, Angels.
vérian, bära), garment (Isl. garm), dress (af
Kymr. trusio, pryda) clothes (af Celt, clyd,
vårmningsmedel , Sv. kläder), apparel, habit,
habiiliments (Fr. appare il, habit, habille-
nient), veslimenls (Lat. vestimeuta, Fr. ve-
temens), raiment, suit (utan säker origin), klä-
der, klådedrågt; to jumble (likt Norsk, gumbe,
gröt), to blend (Sv. blanda), to meddle (Fr.
méler), to mash (Tysk. mlsch en, Lat. mis ce-
re), to mingle (Lat. m inge re,. Sv. många),
to mix (af Lat. part. mixtus), blanda; to ran-
sack, to plunder (Sv. ransaka, plundra), to
ravage, to pillage (Fr. ravager, piller), to
sack (Sp. sacar, utdraga, fråntaga), plundra,
sköfla.

Isyn-
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Isynnerhet finner man en viss parallelism e-

mellan det nordiska och det söderlåndska ele-
mentet nästan öfvcr hela språket, hvilket sålunda
till sitt ordförråd svarar emot tvenue tuugomåf.
T. ex. storm, tempest; bed., couch; ship, ves-
sel; fleet, navy; witness, testimony; hard dif-
ficult; heartly, cordial; to spread, to extend;
to swallow, to gorge; to weaken, to debili-
tate o. s. V. '

Eller ock märkes ett öfverflöd af synonymer
i ettdera elementet. T. ex. fun, game, play,
sport, lek; dirty, nasty, not clean, slovenlly ,
sluttish, smutsig: eller: theology, divinity, theo-
logi; force, compulsion, constraint, restraint,
restriction, tvåntj; debate, dispute, contention,
contest, controversy, expostulation, tvist; lo
allay, to ease, to alleviate, to assuage, to mi-
tigate, lägg till af nord. elein. to soften (likt
Isk sela, Tysk. b esånftigen), mildra, stilla,
o. S. V. ").

Till slut torde den anmärkning ej vara öf-
verflödig, att Engelskan, som af så många främ-
mande språk gjort sig, om det uttrycket tillätes,
förrådshus, till hviika den vid behof, eller för
större beqvåmlighet tagit sin tillflykt, icke har
den lätthet, som Svenskan, och. ån mindre, som
Tyskan, att medelst sammansättning af flere in-
hemska ord dana nya. De Engelska orden åro
derföre icke långa. Tvertom halva en stor del

af

*) Erinras , att vid bestämmandet af origin for den Go-
thiska delen af Eng. orden i allmänhet, i denna af-
liandling ofta Serenius liar blifvit följd, ocli att
sådana ord, som hafva motsvarande med lika ljud i
Söderns tungomål, om de ock icke hårstamma från
Latinen, lilr vanligen blifvit räknade till det söder-
låndska elementet af Eng. språket.
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af dem, genom sammandragning ()]le,v afnötning
ifrån början och slutet *), med tiden öfvergått till
sådan korthet, att hos. poeterna stundom. Here vers
efter hvarandra förekomma, som åro fyllda af en-
stafviga ord "*). Såsom bevis må anföras föl-
jande strof af Thomas Moore:

Go then, if she u-hose shade thou art,
No more will let thee soothe my pain —Yet tell her, it has cost this heart
Some pangs, to give thee back againl.

der blott det sista ordet again år tvåstafvigt.
Som dessutom älven af de stafvclser och bok-»'

ståfver, hvilka i skrift åro tecknade för ögat, en
del vid uttalet icke höras; då t. ex. boatswain,
cockswain, G-locester, huswife,. man-midwife,
Rotherhith, towards låsas ungefår bossen, co-
xen, Gloster, hussiff, manmiddiff, Red-
riff, tårds; har sådant gifvit Tegnér, i poemet
Språken, anledning till följande qvicka skämt
ofver Engelskan:

Språk for de stammande gjordt, livart ord år ett em-
bryon hos dig;

En hälft stöter du fram, en liålft sväljer du ner.
Allt i ditt fädernesland med ångmacbiner bedrifves;

Kåre! skaffa dig snart en for din tunga också.

*) Spiilal (af hosp i tal), dropsy (af hydr opisie),
gipsy (af Egypt i an) , och story (historia, ge-
nom Angels, stor) åro exempel pa ord, som förlo-
rat begynnelsen, De flesta har Engelskan dock sam-
mandragna, eller i slutet förkortade, såsom af de
ofvanforc intagna ordlistor finnes-

**) Huru namn genom en sådan förkortning blifva nä-
stan oigenkånneliga, visa följande prof: Ben (Ben-
jamin), Kit (Christopher), Ned (Edward), Joe
(Joseph), Nick (Nicholas), Sarny (Samuel),
Will, Bill (William), Nan (Anna), Bell (Ara-
bella), Conny (Constance), 801l (Dorothy),
Nelly (Eleanor), Betty (Elizabeth), Fanny
(Frances, Fransiska), Jane, Joan (Jenny, Jo-
hanna), Kate, Kaly (^Catharine), Becky, Beck
(Rebecca) o, s. v.



Rättelser:

8. 2 Not. rad. 7 och 8 står: ah-road las: a-hrbad_ 4 -25 - - vidare_ - Not. -4 - MDCC. - MDCCC,_ 8 - - 6 - cau - can
-i5 Not. -10 I- språken - språken_ 16 - 6 - A. äht; - A- alit, något;
-17 - 4 - eov. - eov, I, er.
-20 - 19 - yong - -young- 22 Not. - 12 - fä - _5
-24 - 4 ocli 5 - förstnåmda - Isländska- - Not. - 1 - nppgiftera - uppgifterna- 26 - 3o - naturligtvis- 27 Not. - 6 - den - den
-3i - 5 - utsprung - ursprung
-35 - 5 - bortlemnadt - bortlemnad
-36 - 28 - bidning - bildning
_38 -19 - utm_ker - ntmarker_ - -2-7 " lemmas - lemnas
-39 Not. - 1 - liarmoria Harmonia
_42 -10 - mingere - miscere_ - - 20 - pang - gång
_43 -2 -mes -mis_ - - 3 - svarar ; - svarar
_44 - 2 - rernma; - re röna;_ 45 - 8 - pluvium, - pluvia,_ _ - 17 - sattas- - fattas_ - - 32 - spårhnnd. - spårhund.- - Not. - 2 - Spåket. - Språket.
-46 - 7 - retelse. - reteelse.- - - 32 - Lat, mingere, utgår
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