
ÖFHIHGSBOK

TILL

FINSKA SATSLÅRAN
AP

Y. E. KOCKSTEÖM.

HELSINGFORS 1894.
SÖDERSTRÖM & C°,

FÖULAGSAKTIEBOLAG.

Pris: 1 m. 50 p.









ÖFKIHGSBOK

TILL

FINSKA SATSLÄRAN
AF

V. E. KOCKSTEÖM.

HELSINGFORS 1894
SÖDERSTRÖM & C°,

FÖRLAGSAKTIEBOLA6.



HELSINGFORS,
J. SIMELII ARFVINGARS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG,

1894.



Subjekt, predikat ooh predikats-
fyllnad.

Då våren har kömmit, snön och isarna hafva smultit,
börja löfven på träden spricka ut; ängarne grönska och flytt-
fåglarna återvända tili norden. Varma vindar susa i trädens
toppar, lärkor och andra fåglar qvittra i skyn (luften). Folk
kornmer tili staden från många olika trakter. Gossar och flic-
kor gå hvar morgon tili skolorna. Nog fmnes där rikedom,
hvarest det fmnes kärlek. Godt vatien fmnes nu i denna källa,
ehuru vattnet i den förut var så dåligt, att man icke kunde
använda det. Vi förstå alla, att goda böcker äro nyttiga,
men dåliga böcker skadliga. Gårdar hafva under denna
sommar brunnit i vår stad. En del af eder gård har äfven
hrunnit. Män hugga ved och qvinnor bryta löf i eder skog.
Barn läsa i skolorna. Gossarna äro ofta själfsvåldiga. I denna
socken finnes ej någon skola. Du har icke synts tili eller
hörts af på lång tid. Synes husbonden redan tili? Delta
barn har små händer och fötter. Denne gosse, som man
under sista hösten satt i skolan, har sjuka ögon. På rösten
känner man lätt igen dig. Det regnade och stormade i går,
då min broder och jag återvände hem från staden. Kum-
inen, i hvilka vi och våra kamrater ho, äro kalla. Gör dill
arbete så, att alla äro nöjda med det. Skeppet, på hvilket
våra föräldrar återvände från utlandet, var gammalt och då-
ligt. Nu är man glad i dessa trakter, emedan sommarn blef
vacker och vafm och man kan hoppas, att året blir godt.
Sparfvarna höra tili fåglarna. Denne gosse är af hög börd;
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hän hör tili minä jämnåriga. Ni, som är gammal och för-
ståndig, vet mycket, hvilket vi icke veta. Två månader hafva
förflutit, sedän vi flyttade från staden tili landet.

Kuru björnen fångar apor.

Björnar fmnas äfven i andra länder och ännu större än
i Finland. Från Amerika berättar en resande, alt lian med
några indianer hade jagat vilddjur. En dag sågo de äfven
en björn. Den låg på rygg vid folen (roten) af ett träd
Ena ramen hade den upplyftat öfver hufvudet. Mannen frå-
gade af indianerna, hvad detta betydde. De sade, att björ-
nen på detta sätt långar apor. På den upplyftade (koholla
oleva) ramen höh björnen något välluktande som bete. Aporna
kände lukten, hoppade från trädet på björnens ram och bör-
jade att slicka den. Då fattade björnen i apan och slängde
den mot marken så den dog (kuoliaaksi). Samme resande sä-
ger sig hafva sett, att björnen på detta sätt dödat många apor.

Objektet
och därmed beslägtade bestämningar.

Stormen fällde det höga trädet, som växte på bäckens_
strand. 1 det lugnaste vatten se vi ofta de största fiskar
Många små bäckar göra en stor å. Olga sade åt sin bro--
der: »jag har redan läst boken, som jagfick af far.» Den är
mycket treflig och lärorik. Brodern sade åt systern: »Gif
boken åt mig, ty äfven jag skulle gärna vilja läsa den!»
Husbonden sade åt drängen: »Hemta hästen ut från stallet
och spänn (sätt) den i redet!» Tagen nyckeln ur låset, då
I gån ut ur rummet! Låtom oss sätta hand i hand, finger
vid finger (fmgrarna i fmgrarnas mellanrum). Må hvar och
en göra sitt arbete väli Hvarför fälldes den vackra björ-
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ken, som stod närä er byggning? Tjufven, som stal pen-
ningar af vår granne, skulle sättas i fångenskap, om man
kunde få fast honom. Kom ihåg att skicka tillbaka boken,
hvilken du lånade af min äldre broder, ty hän behöfver den
redan i tnorgon! Jag måste nu genast föra detta bref på
pesten. Af två goda gärningar böra vi genast utföra den
ena, om vi icke hinna utföra hvardera. Man bar ämnat
skilja denna lata och dåliga gosse från skolan. Har man
lofvat gifva åt dig en god belöning för ditt besvär? Tillåt
mig att låna denna bok. Må skaparn gifva hjälpen! Jag
måste (mig tillkommer att) hemta din broder hem från sko-
lan. Befall drängen hemta hästen hem från skogen! I går
voro vi, min broder och jag, på sjön sysselsatta med
att fiska. Min broder fxck par gäddor och aborrar; men
jag fick blott en stor gädda. Barnen, hvilka sitta vid bor-
det, äta bröd, smör och mjölk. Husbonden slog den arga
hästen, som bet hans lilla gosse. Hästen sparkade därför
husbonden omkull. Hästen drager kärran och plogen. Kon
gifver mjölk och smör. Hönsen, ankorna och gässen värpa
ägg, hvilka vi äta. Menniskorna föda alla dessa nyttiga djur.
Gårdens flickor sopade som bäst gårdsplanen, då jag öpp-
nade porten. Gossarne sopa icke gården. Far sade, att I
icke fån röra dessa böcker, hvilka aro på bordet. Hän grä-
lade på gossen, som rifvit boken sönder. Jag kände rrlig
trött, då jag kom hem, ty jag hade gått en lång väg. De
barn, hvilka älska sinä föräldrar, följa gärna deras råd
och minnas deras förmaningar. Modern grälade på hie-
kan, emedan hon smädade sin kamrat. Hvarför hatar du
denne gosse? En god menniska hatar icke någon. Hvar-
för kom du icke in? Jag fruktade den stora hunden, som
låg vid dörren, därför vägade jag icke komma. Min fader
kom icke tili eder såsom hän hade lofvat, ty hän var trött
och hans hufvud värkte. Denne man lefver ett oordentligt
lif. Denne man idkar handel. Domaren skipar rätt. Min
broder bröt af benet genom ett fall (föll silt ben af). Emedan
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jag gick i sanelen blefvo (jag gick i sanden) minä fötter
ömma, Yi halva medlidande med dessa fattiga menniskor.
Barnet sprang undan för den arga hunden. Den, som Sprin-
ger undan för vargen, honom träffar björnen. I morgon
flytta vi tili landet och där bo vi hela sommaren. I höst
flytta vi tillbaka tili staden, hvarest vi bo hela vintern. Vi
hafva hört, att I icke ämnen bo hela sommaren på landet.
Annu måste vi fara en mil, förrän vi siippa fram. Vi hafva
redan kört krokväg en verst. Det är redan på andra årct,
sedän du sista gången var här. I morgon reser jag tili utlan-
det och torde dröja där borta hela året. Jag reser icke för-
sta gången tili utlandet. Vår lärare är sjuk. Hän måste
vara borta från skolan en vecka. Man dröjde en dag på
resan. Dröj ännu en timme här! Jag bar icke tid att dröja
här en timme. Jag bar redan fyra gånger sökt befallnings-
mannen, som bor sju verst härifrån och femte gången går
jag icke mer tili honom.

Blomsterrabatten.

„Kära moder, gil åt en hvar af oss en egen blomster-
rabatt åt mig en, åt Joel en annan och åt Hilma den
tredje. Vi lofva att sköta våra rabatter med största omsorg.“
Så talade lilla Karl tili sin moder, och modern samtyekte
tili hans anhållan, i det hon gaf (gifvande) åt en hvar en
blomsterrabatt lull med vaekra blommor. Barnen blefvo
glada (lörtjusta) och sade: „då blommorna börja synas,
så blir det trefligt.“ Blommornas tid var dock ej ännu kom-
men; växterna voro ännu i sin knopp. Men lilla Karl var
otålig; hän orkade icke vänta på blomningstiden, utan ön-
skade, att hans rabatt skulle blomma förrän de andras. Hän
tog knopparna i sin hand och betraktade dem. Hän var
myeket glad, då hän såg ett litet blomblad sticka fram sin
vaekra spets (korva) under (alta) sitt grönskiftande omhölje
(kuori). Men tiden blef honom för lång. Karl öppnade knop-
parna och utbredde bladen från hvarandra. Nu ropade hän
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med hög röst: „Se, min rabatt står redan i blom!“ (ku-
kassa).

Men då solen sken på de misshandlade blomknop-
parna, böjde de tili utseendet sorgsna (surullisen näköisinä)
sig ned och vissnade, förrän det blef middag, och från
Karls ögon flöto bittra tårar. Sålunda hade hans otålighet
blifvit straffad. Hans glädje förvandlades tili sorg, emedan
hän icke ännu lärt sig tålamodets svåra konst.

Herdeflöjten.

Den kungliga skattmästaren hemtades inför konungen.
Man sade, att hän hade försnillat penningar och satt dem i
en kista, som stod dold i ett hvalf. Man fängslade skatt-
mästaren. Konungen sade åt honom: „Du har bliMt an-
klagad för tjufnad. Visa det hvalf, i hvilket penningarne
blifvit dolda!“ Skattmästaren öppnade den tunga järndör-
ren och visade hvalfvet. Konungen häpnade, då hän steg in
och icke såg annat än ett simpelt bord och en trästol.

På bordet låg (var) ej annat än en herdeflöjt, en staf och
en väska. Skattmästaren sade: „I min barndom var jag en
fattig fåraherde. Nu tillbringar jag dagligen en timme i detta
hvalf och blåser på min herdeflöjt (part.) och minnes då
min barndomstid. Då var jag i ali min fattigdom lyc-
kligare, än jag nu är.“ Konungen sade: „Jag skall gifva
åt dig god belöning för din trohet. Frukta icke dem, som
falskeligen hafva anklagat dig, ty de" skola strängt straffas.

Adverbia!
Min broder, som sitter på stolen vid bordet, reser snart

tili staden, hvarest hän dröjer hela hösten. Från staden
återvänder hän efter en månad. Vi blifya alla mycket glada,
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om hans resa går bra. Jag täljer ofta trä med den nya
knifven, hvilken far skänkte åt mig. Jag bar gladt mig myc-
ket öfver den gåfvan. Denna gårds husbonde går ännu så
rak, ehuru hän redan har blifvit en mycket gammal man. Dina
föräldrar glädja sig, om du förblir lika flitig som hitintill.
Man anser denne gosse för mycket flitig. Vädret kännes
nu kallare än i går. Äpplenä, hvilka växa på detta träd,
smaka mycket sota.

Gulddosan,

En öfverste hade bjudit (kallat) några yngre officerare
på middag. Hän visade åt dem en vacker gulddosa, som
hän hade fått af konungen. Den dyrbara dösän gick från
hand tili hand. Efter en stund ville öfversten taga en pris,
men hän sökte förgäfves dösän i alla sinä fickor. Bestört
sade hän; „Varen så goda, minä herrar, och undersöken
edra fickor; kanhända har någon af misstag satt dösän i sin
ficka.“ Alla officerare vända genast sinä fickor ut och in,
utom en ung löjtnant. Hän sade försagd; jag vänder ej ut
och in minä fickor, men jag försäkrar med mitt hedersord,
att jag ej har tagit dosan.“ Efter middagen, då officerarne
gingo hem, hviskade de sinsemellan; „Hvad skola vi tanka
om en sådan kamrat? Snart bringar hän öfver (åt) oss skam och
vanära.“ Efter någon tid hittade öfversten likväl dösän, som
hade skrunnit ner genom ett hål (elät) i fickan. En gång sade
hän åt den unga löjtnanten: „Hvarför ville du icke visa dina
fickor, då du genom att vägra ådrog dig misstankar“ (råkade
i misstanke)? Löjtnanten svarade: „At eder skall jag gärna
berätta det. Minä föräldrar aro fattiga. Jag ger åt dem
hälften af min lön, och därför äter jag allgnast kali mat.
Då jag fick eder bjudning, hade jag min middag i fickan.
Den bestod af en bit bröd och en korf, och dem ville jag
icke visa.“ Rörd sade öfversten; „Du är en god son, och
hädanefter skall du äta din middag hos mig. Sedän kallade
hän samma officerare tili sig och höll för dem- ett tai, som



7

slutade med följande ord: ~I hafven utan skäl förolämpat
eder unga kamrat. Jag vill härefter vara hans van; jag anser
honom för en mycket ädel man, som icke skulle vilja föro-
lämpa någon bland eder.

Attribnt. Apposition. Nominativus
ooh partitivns absolutns.

Ett flitigt bi flög omkring i en vaeker trägård och sög
den sota saften ur trädens alla blommor. En dag sade den
goda trädgårdsmästaren: „Lilla bi, akta dig, ty mången
blomma är giftig.“ Biet svarade: „Jag är tacksam för ditt
goda råd; men jag bar lärt mig att taga allenast den goda
saften och lemna det stygga giftet qvar.“

Gifven hjälp åt dessa stackars menniskor, hvilka lefva
i den största fattigdom. Det är för oss en samvetssak. Jag
har medlidande med dessa arina barn. Din farbroder var
min aflidne fars bästa van. Vår fader dröjde i staden hela
sista veckan, ehuru hän lofvade dröja där allenast tre da-
gar. Nästkommande tisdag är min broders bröllop. Hela
sista veckan snöade det och stormade oafbrutet. Åt denna
duglige arbetare har man alltid gifvit god lön. Denna man
härstammar från staden Kalmar i Sverige. Den store skal-
den Runebergs namn är odödligt. Dikterna om den olyck-
liga trälen Kullervo äro särdeles vackra. I vår stad, Borgå,
finnes ej ett universitet. I eder stad Kuopio fmnas 9000
innevånare. I vår historia talas om biskop Thomas tider.
Jag måste föra detta bref tili klockaren Heikki Esko; men
det där andra brefvet har jag fått befallning att föra tili
hemmanshusbonden Yrjö Marttila, Jag kom med fartyget
Aura från handelsstaden Åbo tili hufvudstaden Helsingfors,
hvarifrån jag nasta söndag res med ångfartyget Vasa tili
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staden Viborg. Denna man bar ämnat flytta från Eura
socken tili staden Sortavala. Skicka nu genast detta bref
åt pastor Heinonen, som bor i Hiitola socken. Rhen-flodens
stränder aro mycket vackra. Hvilken är grundbetydelsen
af ordet „kirja?“ En menings slut utmärkes med tecknet
punkt. I staden Helsingfors finnes en stor mängd vackra
byggnader.

Köpmannen Hänninen flyttar nasta år från den lifliga
handelsstaden Tammerfors i Tavastland tili staden Borgå i
Nyland. Man bar ämnat uppresa i Helsingfors åt kejsar
Alexander II en minnestod. Dikterna af romerska skalderna
Vergilius och Horatius läsas älven i våra skolor. I den
väldiga staden Paris hafva många statshvälfningar inträffat.

Hvad man lär sig som ung, det minnes man som gam-
raal. Såsom gosse måste du arbeta mycket flitigt. Som
yngre hade du svag helsa; men som äldre bar du blifvit
friskare. Som barn måste vi alla öfva oss i flit och goda
seder. I vår egenskap af(såsom) goda medborgare tillkommer
det oss att så mycket som vi förmå, befordra fosterlandets
bästa. Hvarifrån kommen I så sorgsna? Såsom en god
fosterlandsvän hedras denne man i hela vår socken.

Gubben, som sitter på stolen med bänderna i kors,
berättar, att hän som yngre värit handelsman. Man sköt
denna örn då den bar (med) en liten fågel i munnen. At
vår husbonde bygges en ny ria med väggar af furu och golf
af sten. Pastor Ojalas son går tili skolan med en ny mössa
på hufvudet och böcker i handen. Jag såg din fader stå
på stranden med metspön i handen. Vi flyttade för en
vecka sedän från staden tili landet och där ämna vi bo
hela sommaren.

De första potäterna i Europa.

För ungefär 250 år sedän fick en förnäm herre vid
namn Parmell i England af en sin vän i Amerika, sjö-
kapten Drake, potäter och ett bref, hvari följande var skrif-
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vet: „Frukten af denna växt är så god och som „föda“ så
närande, att jag anser • odlingen af den mycket nyttig för
Europa. 11 På försök planterade herr Parmell potäterna i sin
trädgård. De började att trifvas väl och om hösten fanns
å (i) plantorna de vanliga fröknopparna, hvilka i egarens tycke
voro de där berömda frukterna. Hän höll ett stort gästa-
bud och kallade tili det många förnäma herrar. Mat fanns
af många olika sorter, såsom alltid på gästabud, och tili sist
inbars ett med lock försedt kari på bordet. Då uppsteg
värden från sin stol och höll ett långt och vackert tai, sä-
gande: „Af min van Drake, som bor i den stora staden
Filadelfia, har jag fått frön tili en ny växtart. Utan tvifvel
blir denna växt tili stor nytta och välsignelse för hela En-
gelska folket. I sen, att denna växer och trifves väl äfven
i vårt land. 11 Då hän hade sagt detta, lyftade hän locket af
kärlet och började högtidligt servera (bjuda) potätsknoppar
åt sinä gäster. Gästerna smakade och pröfvade, men den
berömda fruktens bäska smak gjorde, att de snart började
grina illa. Gärna skulle de hafva spottat ut dem ur sin
mun, men då de för värdens skull icke täcktes detta, så
sväljde de och sväljde, tili dess de slutligen med tillhjälp af
mycket socker hade ätit sin andel. Nu skämdes likväl vär-
den och de förnäma herrarne skakade på hufvudet sägande:
„Potäterna passa icke för England. De torde kanske blifva
goda i det varma Amerika, men i ett kallare kiimat hinna
de ej mogna. 11

Så hade de stackars potäterna fått sin dom. Efter
någon tid uppryckte herr Parmells trädgårdsmästare potatis-
skaften med sinä rötter och lät bränna dem. De skulle
säkert hafva gått förlorade; men följande morgon gick her-
ren med käpp i handen omkring i trädgården och såg i
den heta askan svarta, runda knölar. Hän slog med käp-
pen en sönder och märkte, att den hade god lukt, och af
denna anledning frågade hän af trädgårdsmästaren, hvad de
voro för bollar. Denne svarade, att de hade hängt vid ro-
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ten af den från Amerika hemtade växten. Nu öppnades
herrens ögon och hau begrep, att hän hade förfarit orätt,
emedan lian låtit koka fröknopparna och icke rotknölarna.
Genast lät hän sanila knölarna och lät koka dem. Hän
kallade sedän desamma gästerna tili sig. Också nu hemta-
des ett med look försedt kärl på bordet och lian förklarade
för gästerna sitt förra misstag sägande: „låtom oss alla
göra, hvad vi förmå, för att en smaklig och nyttig växt ut-
sprides i landet.“ Vid detta tillfälle yttrade lian äfven;
„menniskan far vilse, då hon bedömer en saks värde (be-
dömer en sak) allenast efter (enligt) det, som är på ytan,
och icke gräfver djupare.11

G-enitiv.
Menniskans själ är odödlig, men hennes kropp dödlig.

Värme och köld, luftens fuktighet och torrhet, markens be-
skaffenhet inverka på menniskans kropp. Historien lär oss,
att den nyare tidens inenniskor äro i allmänhet med hän-
syn tili kroppen svagare än forntidens. Skönheten är en
gåfva af naturen. Den gamle skalden Vergilii dikter läsas
äfven i våra skolor. Bristen på säd är nu stor i vårt land.
Hoppet om seger upplifvar de tappre krigarnes sinne. Mån-
gen menniskas begär efter penningar är stort. Kyrkoherden
Karl Matikainens äldre broder säger, att hän rest på järn-
väg från hanska staden Paris tili staden Berlin, hvarifrån
lian rest tili ryska hufvudstaden Petersburg och därifrån
med fartyget Linnea tili staden Stockholm. Tili Imatra vat-
tenfall resa (tillströmma) hvarje år åskådare. Den romerska
kejsaren Nero hade icke menskliga känslor. Denne yngling,
hvilken som tolfårig gosse koni tili eder skola, blef student
vid nitton års ålder. Detta barn är alldeles likt sin moder.
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Är du jämnårig med denne gosse? „Nej, jag är äldre än
hau. Du är icke mer lik dig. Du hör tili minä jämnåriga.
Passar det för dig att kormua med oss tili kapten Hagelin,
som väntar oss tili sig. Det är för oss omöjligt att nu
komma. Du bör icke glömma, hvad du bar lofvat. Hvad
gjorde denne gosse? Hvad fattas honom? Vi voro törstiga
och hungriga, då vi kommo hein från skogen, hvarest vi
hade jagat hela dagen.

Den underbara muren.
Under Stora ofredens tid råkade invånarna i en

enstaka gård i stor nöd. Isynnerhet injagade en natt hos
dem fasa. Fienderna närmade sig gården och skenet af de
brinnande byarna upplyste den mörka himmeten. Vinler-
vädret var mycket kalit och stormigt, skott hördes på af-
stånd och menniskorna visste icke, hvilken stund fienderna
skulle plundra deras hus och fördrifva dem från hemmet ut
i den starka kölden. Farfar, farmor, föräldrarna och bar-
nen dröjde hela natten rädda i ruramet. Farmodern sade
åt ett bland barnen: „Tag boken, som är på bordet, och
hemta den åt mig.“ Det var en bönbok och ur den läste
farmodern. Uti en bön förekommo orden: „Gud bygge en
fast mur, som aflägsnar fienderna från vårt hem.“ Gårdens
yngsta gosse, som andäktigt hade hört på, då farmodern
läste bönerna, sade, att rnan ej borde bedja af Gud det,
som var omöjligt. Farmodern svarade härtill: „Orden böra
ej tagas efter bokstafven. De betyda allenast, att Gud måtte
gifva dem skydd.

Natten förled, men någon fientlig soldat syntes ej tili.
Alla förundrade sig däröfver. Men då de om morgonen vå-
gade gå ut genom dörren, märkte de, att vinden hade hopat
snö så högt, att gården var täckt af snö. De sade: Denna
snömur har räddat oss. Alla tackade och prisade nu Gud
för den underbara räddningen.
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Allmänna lokalkasns:
Essiv, partitiv och translativ.

Om vi aro länge ute, då vädret är kalit, så kurnia vi
förkyla oss. Låtom oss därför gå utifrån i rummet förrän
vi börja frysa. Hvems är den där vackra gården, som är
belägen bakom byn? Det är belällningsmannens gård. Går-
den, som ligger närmare åt stranden, är äfven hans. Är
eder husbonde hemma? Nej. Hän for tili klockaren Esko,
som bor långt härifrån. Hän hinner ieke hem från kloeka-
ren Esko förrän i morgon. Fadern sade åt gossarne, hvilka
gingo tili skogen för att skjuta fåglar: Gån icke långt i sko-
gen, att I icke förvillen eder där. Denna höst bar det reg-
nat och blåst hvarje dag. Under sistlidna vinter var det
ofta mycket sträng köld. Den dag, då vi sista gången voro
i staden, var mycket regnig. Den här kyrkan byggdes ej
på ett år. Trettondagen blir det ett år, sedän man började
använda den. Nästkommande måndag måste vår kyrko-
herde resa tili staden Åbo, dit man hinner (slipper) härifrån
på tretton timmar. Tisdagen och onsdagen dröjer hän där,
om torsdagen res hän därifrån ty hän måste vara hemma
om fredagen. Denne gosse torde hafva värit sjuk, emedan
hän är blek. Såsom yngre var hän ofta sjuk, men som
äldre har hän dock värit friskare. Man har alltid ansett
honom för en flitig gosse.

Då vi i går kommo hem från staden, hvarest vi hade
dröjt två dagar, sågo vi, att en stor del af brofogden Man-
nelins skog hade brunnit. En stor mängd folk hade försökt
släcka elden. Då vi åter hade rest en half mil, sågo vi, att
skog brann äfven på ett annat ställe. Vår husbonde köpte
af handelsmannen, som bor i kyrkobyn, en tumia och tio
kappar mjöl. För en tunna råg betalas nu tjugutre raark.
För en kilo smör betalades i går på stadens torg 2 mark 70
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penni. För godt smör fick maa 20 mark för lispundet.
Än förtjena köpmän mycket penningar, än måste de sälja
sinä varor för underpris. För två goda hästar fick vår far-
broder sistlidna vecka åttahundra fyratio mark. Vi fara tili
staden i dag med två par goda hästar. Du fick mycket pen-
ningar, men jag fick mindre än du. Hvad gör du med mera
penningar? Jag bryr mig icke om mera penningar. Då du
rest ännu ett litet stycke (matka), så ser du handelsman Hollos
vackra gård, som ligger helt närä sjon. Hän var här under
den tid, då jag var hos eder. Tili min vän, som bor på
landet, reser jag i lördag och dröjer hos honom den dagen.
Åt flickan, som hemtade en liten rifva bär, gaf kaptenens
fru en fjärdedels mark. Flickan nöjde sig icke med en fjär-
dedels mk, utan fordrade 50 penni. Denna gång hinnerjag
icke dröja längre tid. En stor mängd soldater stupade i
kriget, hvilket räckte öfver två år. Öfver sjutusen fiender
stupade i kriget. Från rian fick man i dag öfver 5 tunnor
hafre. Handelsmannen köpte mjöl för öfver två hundra
mark. Drift är bättre än penningar. Jag är äldre än du,
ehuru du är längre än jag. Hunden är större än kätten,
men kätten är listigare än hunden. Den nya bron byggde
man bredare än den förra. Jag har icke sett en bredare
bro än denna. Rummet, i hvilket vi bo, är sex alnar högt,
nio alnar långt och åtta alnar bredt. Konungen kom tili
staden tre timmar förräii man väntade honom. Min broder,
som är ett år äldre än jag, reser tili utlandet kort efter jul.
Jo fortare du kommer, desto bättre. Kom sist i morgon!
Ack, dessa stackars menniskor, hvilka äro så fattiga, alt
de icke halva mat! Jag har rnedlidande med dem. Tili
följd af sin fattigdom gå de också i trasor. Delta barn
gråter af ilska. Hvarför är denne gosse så sorgsen? Hän
sörjer öfver sin moders död. Vi halva alla rnedlidande med
honom. De tappra soldaterna vika ej för fienderna. Hvar-
för körde de andra icke samma väg, som vi körde. De ville
icke köra ölver isen, därför foro de långs landsvägen. De
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körcle med full fart den smala och dåliga vägen. För när-
varande är det bättre att färdas långs isen än långs lands-
vägen.

Af skadan blir man vis. När äpplet blifvit moget, fal-
ler det från trädet. Vi anse dessa äpplen för mogna. Man
bar valt vår prest tili kyrkoherde i staden. Hän duger också
väl tili kyrkoherde. Alit vatten är icke lämpligt tili dryck.
Denne man är icke lämplig tili soldat. Må dina ord lända
oss tili lärdom! Det länder gossarne tili heder, att de hafva
värit flitiga och anständiga i skolan. Det är oss alla tili
nytta att minnas goda råd. Eder fader gaf åt mig tili låns
fyrahundra mark på tre år. Flytten i tili sommaren tili lan-
det? Ja! Detta arbete må uppskjutas tili morgondagen.
Lemnen denna sak tili en annan tid! Hvarför reser du icke
heru tili julen? Jag har så mycket arbete, att jag icke kin-
ner resa. Jag tror, att mitt arbete blir färdigt tili nästa
sommar. Öfversättningen tili svenska af denna bok blir tro-
ligen färdig tili hösten. Diskussionen försiggick både på
finska och svenska språket. Denne gosse är med afseende
därå att hän är så ung mycket förståndig. Hän är äfven
mycket kraftfull för sin ålder.

Åskvädret.
Magnus’ syster hade redan på andra veckan legat

mycket sjuk i feber. Då läkaren, som dagligen besökte
henne, föreskref åt henne uppfriskande frukter tili näring,
så beslöt Magnus, som alltid hade värit en god gosse, att
gå tili skogen och där plocka smultron åt sin sjuka syster.
Det var en het sommardag. Hän sökte flitigt och hoppade
af glädje, då’ hän såg ett rödt smultron. Solen baddade så,
att svettdroppar folio från hans panna ner på marken, men
därom brydde hän sig ej, utan plockade oafbrutet. Slutli-
gen var också hans rifva full med vackra smultron. Srnå-
leende betraktade den lyckliga gossen sin skatt. Hän satte
sig vid foten af ett lummigt träd, i hvars skugga hän ville
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hvila en stund. Men trött som lian var, somnade hän snart.
Nu uppstod ett häftigt åskväder. Luften blef snart mörk, ty
dystra moln betäckte himmelen, som för en liten tid sedän
hade värit så klar. Blixtar ljungade, och ljudet af dundret,
som först hördes på afstånd, närmade sig allt mer och blef
allt skarpare. Skogen susade, och det började regna hårdt.
Gossen vaknade, och åskan förvandlade hans förra glädje
tili förskräckelse. Hän satt ännu en stund på sin plats och
grät. Men nu koin hän ihåg, aft hans föräldrar hade sagt
åt honom: „Det är farligt att under åskväder (ukkosella)
vara närä höga träd.“ Qvickt hoppade Magnus upp, tog
sin rifva och skyndade bort från trädets närhet. Genast
därefter ljungade en blixt, och i detsamma hördes en den
starkaste knall. Förskräckt såg gossen bakom sig och
märkte, att blixten splittrat trädet, vid hvilket hän suttit,
tili spillror. Med snabb fart skyndade Magnus rakt hem,
dit hän kom genomvåt. Sorgsna hade föräldrarna väntat
honom, men deras sorg förvandlades tili glädje, då de sågo
honom oskadd. Honom själf beredde det stor fröjd, då hän
märkte, att den sjuka systern gärna åt bären, hvilka hän
plockat.

Inre lokalkasns:
Inessiv, elativ, illativ.

I Sverige är det kallare än i Tyskland. En vän tili
mig reste nyligon från Sverige tili Tyskland. Efter tre må-
nader kommer hän från Tyskland tillbaka tili Sverige. Hän
berättade, att i Tyskland finnas mycket Stora städer, berg
och floder. Min broder har många somrar efter hvarandra
bott i Janakkala. Jag har i dag kömmit från Monaala tili
Tavastehus. Mannen, som sitter i min faders rum, säger,
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att det är sex verst från Lahdentaka tili Retula. I rågen
som växer på denna åker, fmnes mycket ogräs. Försöken
att få ogräset bort från rågen! Denne man bar hela sin
lifstid tjenat hos bönder. Hän vill icke heller tjena hos herr-
skap. Minä och dina systrar äro på bröllop. De hafvä icke
ännu återvändt från brölloppet. Vi återvände i går i regn
och blåst från vår farbroders begrafning. Begifven eder icke
i denna svåra storm ut på sjön! Gårdens män, hvilka hado
arbetat hela dagen i det starka solbaddet, voro mycket trötta
då de kommo hem. Hvarför är denne gosse så blek? Hän
har haft svår frossa redan i fyra veckor. Vi äro glada, eme-
dan läkaren har sagt, att hän snart tillfrisknar från sin sjuk-
dom. Denne gosse stötte sig så hårdt, att lian länge låg
afsvimmad. Hän är nu insomnad. Denna gård befinner sig i
dåligt skick. Ett skepp var nyss inom synhåll på hafvet.
Det har åter försvunnit utom synhåll. Denna krigare har
hjältemod. Hos eder fmnes ädelmod. Detta träd har till-
räcklig längd för att tjena' tili mastträd. Gårdens tjenare
hvilka i skogen voro sysselsatta med löfbrytning, hafva re-
dan återvändt hem. Barnen, hvilka begåtvo sig på bär-
plockning, hafva icke ännu kömmit hem. Vår broder åter-
vände nyss från fiske. Hvart går du nu? Jag går att fiska.
Sedän jag återvändt från fisket, beger jag mig med minä
bröder på höbergning.

Detta arbete utför ej någon inom två veckor. Denna
flitiga gosse behöfver ej tvingas tili arbete. Jag simmar en
gång om dagen, då vädret är varmt. Gossen, som hoppade
upp på hästens rygg, har nya stöflar på fötterna och ny
raossa på hufvudet. Mössan föll från gossens hufvud. Flic-
kan sätter duken på haisen. Föräldrarna böra vänja sinä
barn vid flit och goda seder. Man säger, att socknens läns-
man har blifvit skild från sitt embete. Gråt afhåller ej från
döden, tjut icke från onda dagar. Mannen slog hästen på
ryggen. Jag stack mig i handen, så att blodet började rinna.
Tvätta din hand ren från blodet. Gossens stöflar blefvo le-
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riga, då lian sprang på sjöns Strand. Hän har svårt att få
stöflarna rena från leran. Lycklig är den, som är nöjd med
sin iott. Vredgades husbonden på drängen, emedan hän var
lat och vårdslös? Har du ledsnat yid ditt arbete? Vi sara-
tycka icke tili det förslag, som i hafven gjort. Huset, i hvil-
ket vi bo och som blef färdigt under sista hösten, har blitvit
uppfördt af godt virke. Väggarna bestå (aro) af torra fu-
ror, golfvet likaledes af goda furnplankor och kakelugnarna
af vackra kakel. Vi tro, att af denne gosse blir en duglig
man. Hans fader är född af fattiga föräldrar. Af gossen
hafva föräldrarna haft mycken glädje. Vi glädja oss öfver
deras lycka. Don främmande mannen, som sitter på stolen
vid bordet, berättar om sista kriget. Jag har icke samma
tanke om saken som du. Har man satt denne man i fän-
gelse för stöld eller för någon annan förbrytelse? Vi veta
icke, af hvilken orsak denne man har blifvit sait i fängelse.
Hvem bland eder kommer med oss? Den yngsta af gossarna
har lofvat komina, men de andra hafva icke tid att komina.
Två af systrarna äro på bröllop i staden, hvarifrån de icke
återvända förrän efter tre dagar. En af dessa män tjenar
hos vår granne. Låtom oss betrakta båda dessa gårdars
åkrar och ängar! I mitt tycke är denna blomma särdeles
vacker. Vi kommo öfver floden iångs bron. De andra kommo
med båt öfver floden på det smalaste stället. En liten fågel
flög in i rummet genom fönstret, som var öppet. Hunden,
som sprang ut genom dörren, är vår grannes. Hästen sprang
ut från stallet genom dörren, som blifvit öppen. Denne soi-
dut återvände lefvande (vid lif) från kriget, i hvilket så många
andra hade stupat. Tag icke denna hund i orat, ty den är
arg. Leden den gamle gubben vid handen, ty annars hittar
lian icke vägen hem. Håll fast vid ledstången, då du går
ned för trappan, att du icke må falla. Din rock är sönder
invid kragen. I mitt tycke är saken, om hvilken du berät-
tade, mycket ledsam. Denna säck, i hvilken I ämnen sätta
råg, är sönder i bottnen. Denne man är rik på penningar,

2
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men fattig på vänner. Eder granne lick 260 mark för liis-
teri, hvilken hansålde. För denna gård har vår husbonde.
betalat 25,000 mark. Bonden hemtade åt presten pennin-
gar i stället för spannmål. Våld gäller stundom för rätt
Sedän början af sista månaden har det värit mycket kalit
men sedän sista måndag har väderleken blifvit varmare.
Från julen har det förlidit 2 månader. På rnorgon sidan af
natten steg jag upp och gick genast tili mitt arbete. Oför-
ståndig är den, som slösar sin förmögenhet på lyx och få-
fänglighet. Denne man är särdeles lämplig tili det embete,
hvartill ban har blifvit utnämnd. Jag tror, att du icke
duger tili tjensteman. Vår kyrkoherde dog senaste lördag i
en svår febersjukdom. På begrafningen, därifrån vi för en
stund sedän återvände, funnos öfver hundra personer. Man
säger, att gubben, som bodde i den där gamla kojan vid
landsvägen, dog af hunger. I denna församling har antalet
menniskor stigit tili adertontusen. Priset på rågtunnan har
gått ned tili 17 mark. En främmande man kom genom por-
ten in på gårdsplanen. Gårdens arga hund bet honom i
handen. Husbonden slog hunden med en käpp på hufvudet.
Gården, som ligger där bakom sjön, såldes för billigt pris.
Min syster har tili följd af sjukdom icke kunnat vara i sko-
lan på två veckor. Jag har icke på lång tid träffat min
broder, som är prest i staden. Har du icke på två år vä-
rit i staden? Nej. Vid jultidenreser min äldste broder tili
utlandet och dröjer där tili sommaren. Mot höstsidan reg-
nade det så mycket, alt det var svårt att färdas på landsvä-
garne. I mannaminne har det icke regnat så mycket som
sista sommaren. I forna tider rådde (var) i vår stad ett.
gladt iif.
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Yttre lokalkasns.
Ädessiv. ablativ, allativ.

På de högsta bergen finnes ständigt snö. En stor mängd
böcker finnes på bordet. Gårdens döttrar, hvilka nyligen
sysslade vid brunnen, begåfvo sig tili ängen, hvarest det
öfriga gårdsfolket var på arbete. De komma från ängen
hem tili middagsmåltiden, hvarefter de åter begifva sig dit
och återvända därifrån med det öfriga gårdsfolket tili qvälls-
varden. De större gossarne slogo boll på gården. Då de
hade npphört med (från) bollslagningen, begåfvo de sig på
mete. De mindre gossarne slogo boll hela aftonen. Vår
granne är med sitt folk på notdrägt. De återvända icke
hem från notdrägten förrän i morgon. Mannen, som står
vid kyrkan, är soekens kyrkoherde. Från kyrkan begifver
hän sig effer en stund tili prestgården. Flickan, som sitter
vid sin moders graf, gråter af sorg. Barnet stiger npp från
golfvet och sätter sig bredvid modern. De andra barnen
leka bredvid björken i trädgården. Fåglarna flyga an högt
npp i luften, än från höjden (högt ifrån) mot marken. När
får du ditt arbete påbörjadt. Det vet jag ännu icke sä-
kert. Är din farbroder, som sofver i ditt rum, redan va-
ken? Icke ännu. Jag begifver mig efter en stund tili be-
fallningsmannens familj. Huru länge har denne man, som
arbetar där vid ladan, tjenat hos eder? Hän har tjenat hos
oss öfver fyra år. Nasta höst flyttar hän från oss annan-
städes. Då är fågeln magrast, när ungarna aro minst. Detta
barn har myeket vackr-a ögon. Du har små händer och
fötter. Den bästa häslen dog för vår husbonde. Frosten
har förstört rågväxten för husbönderna i vår socken. Saken
aflopp väl för dig. Det lyckades icke lika väl för mig. In-
vånarna i denna by försökle nog skydda sin boskap för
vilddjuren, ehuru det icke lyckades. Fången försökte dölja
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silt brott för domaren. Gossen, för hvilken jag gömde minä
böckei’, är i sjunde året. Hans moder är två år på fyratiotalet.

Om våren begynna trädens och blommornas knoppar
spricka ut Om vintern råder (är) i vårt land ofta stark köld,
om sommaren stark värme. Under den tid, då (jona) hus-
bonden yar med sitt folk på arbete i skogen, brann hans
gård. Under sista århundradet fördes många grymma krig-
I vårt tidehvarf hafva handel och Industri gått mycket
framåt. Under denna vecka hafva vi ämnat flytta tili landet
Under hela det dygnet, då vi voro på resa, stormade och
regnade det. I denna stund är jag beredd att göra det,
som du bad mig om. Man reser från Helsingfors tili Borgå
på tio timmar. Om somrarna färdas sjömännen på hafven
Om vintrarna aro de vanligen hemma. Jag laser mest om
morgnarna; stundom laser jag äfven om nätterna. Under
storm och regn aro vi helst inne i våra rum. Under torr
väderlek är det lätt att berga hö. Jag har icke den boken,
som du nu laser. Vi resa med dessa två godS hästar tili
staden. Med insigt böra arbetena göras, icke med en myc-
kenhet folk. Genom nätterna förlängas dagarna, genom tall-
bark åkerutsädet. Gårdens husbonde lät bygga en ny ria
med besoldadt folk. Jag lät göra dessa nya stöflar hos sko-
makaren, som bor i kyrkbyn. Jag fick dessa stöflar för ader-
ton mark. Socknens befallningsman köpte vår grannes gård
för fjugutretusen mark. Jag köpte af handelsmannen en
tunna strömming för trettiotvå mark. Vår kyrkoherde pre-
dikar alltid med så hög röst, att alla, som aro i kyrkan,
väl höra hvad hän säger. Fienden inföll med en stor krigs-
här i landet. De goda barnen uppfylla med glädje sinä för-
äldrars vilja.

Gossen tog sinä böcker från bordet och satte dem i
väskan, som hän höll i handen. Af hvem fick du detta bref?
Af min vän, som skrifver, att hän mår väl och att hän be-
slutit att snart komina tili oss. Mannen, som körde genom
porten in på gårdsplanen, är tili yrket handelsman. Med af-
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seende å sin tro är hän protestant. Hau är tili sinä seder
berömvärd. Hän vill köpa af vår husbonde uio tunnor hafre
och lofvar betala tolf mark för tunnan. Jag köpte sex aln
kläde och betalade för alnen tio mark. Henna dugliga arbe-
tare får sex mark om dagen. Förordningen, som i dag kun-
gjordes i kyrkan, förskrifver sig (är) från sistlidet år. Kyrkan
i vår socken förskrifver sig från femtonde århundradet. Kloc-
kan 8 går jag tili skolan och kommer därifrån tillbaka kloc-
kan 11. Klockan sex om morgnarna stiger jag upp och
lägger mig att sofva klockan elfva om aftnarna. År för år
går folket framåt i bildning. Dag från dag har detta barn,
som förut värit mycket sjukligt, blifvit friskare. Tillföljd af
sorg har jag icke kunnat få sömn på många nätter. För
sitt sjuka barns gråt fick modern icke hvila under hela natten.
Jag vågade icke gå genom dörren in i rummet för den arga
hundens skull, som låg på golfvet. Äpplena, hvilka växa på
träden i eder trädgård, äro tili smaken mycket goda. Det
kännes plågsamt att vara länge ute i stark köld. Vädret
synes vackert i dag, men i går kändes det mycket kalit. I
vår trädgård fmnes ymnigt med mogna bär. Det är bättre
att gifva en gång i rikligt mått (nog) än många gånger knapp-
händigt. Mannen, som nyss gick ut genom dörren, ordade
vidlyftigt om sinä angelägenheter.

Du måste genast föra detta bref åt kyrkoherden. Säg
åt tjenaren, som står vid brunnen, att hän går tili tals med
husbonden. Vi skulle begifva oss på notdrägt, om vädret
skulle blifva vackrare. Tili oss komma främmande i dag.
Skolans lärare skänkte en dyrbar bok åt den flitigaste bland
eleverna. Man klandrar dig därför, 'att du är kallsinnig mot
de fattiga.

Besöken oss snart! Yi tro, att skeppet som synes på
hafvet, viker in i vår hamn. Jag sticker mig in tili gran-
nen, då jag återvänder. Boken, hvilken jag fick tili skänks
af min farbroder, sökte jag i går på alla ställen, men hittade
den icke. I dag hittade jag den i min faders rum. Från



22

mitt mm betraktade jag folket, soin kom från kyrkan. Vi
sågo eder på långt håll. Hvad höres i staden? Snickaren
gör en dörr i stugan. Mycket folk samlades i salen. Kloc-
kan tre kommo vi hem från skolan. Den yngsta bland gos-
sarne glömde sinä böcker i skolan. Hän tror, att. de blefvo
i en bordslåda. Lemnar du oss vid kyrkan? Nej, jag skil-
jer mig från eder redan förut. Eder fader qvarblef ännu i
staden, då vi foro därifrån. Då vi återvände från staden
var föret så dåligt, att hästen tröttnade på vägen. Därför
kommo vi hem först i dag.

Den fattiga enkan.
Med stor svårighet lifnärde en fattig enkä sig ooh sinä

tre barn. Detta lyckades likväl för henne så länge, som hon
hade, någon inkomst från sin lilla åkertäppa. Men ett år
förstörde frosten den mognande sådden, ooh mot våren dig-
nade också hennes enda ko af hunger. Då hon betraktade
sinä barn, suckade hon tungt af sorg och yttrade: „Tigga

kan jag ej; arbete och idoghet gagna icke; bäst skulle vara
att dö, ty lifvet kännes för mig så tungt.“ I samma stund
hörde hon på afstånd kyrkklockans ljud, som Ijöd i hen-
nes öron såsom en likpsalm. Hennes lilla dotter sprang tili
modern i rummet och yttrade: „Kära moder, redan höres
kyrkklockans ljud; om du vill gå i kyrkan, så bevakar jag
nog hemmet.“ Så talade barnet därför, att modern hvarje
söndag brukade gå i kyrkan, därifrån hon vanligen åter-
vände glad. Modern tänkte nu; ~Hvarför skulle jag icke
äfven den onda dagen gå i kyrkan, då jag alltid under lyck-
liga dagar värit där?“ Hon gick, ehuru med tungt hjärta.
Hon skämdes likväl öfver sitt knotande och satte sig bakom
en pelare. För gråt kunde hon ej sjunga sin psalm liksoin
de andra; men hvarje prestens ord om Guds kärlek och
godhet vederqvickte hennes trötta - och beklämda hjärta.
Tröstad och förödmjukad återvände hon med fromt sinne
hem. Hon kom ihäg, hvad hon redan i sin ungdom af sinä
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föräldrar hade hört, att enkors och, värnlösas himmelske
fader gör, hvad hän anser bäst. Detta och prestens ord:
„i tålamod och hopp ären i starka“, upptogo under hem-
färden . ständigt hennes tankar.

En förmögen man hade i kyrkan uppmärksammat den
fattiga enkan och frågat efter hennes lefnadsomständigheter
Om aitonen samma dag satt enkan med sinä barn vid Iju-
sets dunkla sken och tröstade sig med Guds ord och det
hopp, att, ehuru frosten i år för henne hade förstört års-
växten, hon nasta år kunde få bättre skörd. Hon beslöt
därför att genom fl.it och idoghet godtgöra sin skada. I det-
samma bultade någon på dörren. En främmande steg ge-
nom dörren in i rummet och yttrade: „En god van skickade
ål eder mjölsäckarna, hvilka jag lemnade på trappan, och
kon, hvilken I sen bunden vid gärdesgården. Mannen skyn-
dade genast bort. Enkan blef så förvånad, att hon satt
orörlig på sin stol och qvarblef i rummet, då barnen sprungo
ut. Glada kommo barnen efter en stund tillbaka och be-
rättade åt modern: „Vid gärdesgården står en ko, som är
mycket vackrare än den, som dog af hunger för oss, och
på trappan stå (aro) säckar tulla med mjöl.“ Modern grät
af glädje och förde sedän kon i fähuset och säckarna i bo-
dan. Andra dagen kom den förmögna mannen, husbonden
på ett stort rusthåll, och yttrade åt enkan: „Gud hörde edra
böner i kyrkan. Lange har jag velat bringa (gifva) Honom
ett tacksamhetens offer för ali den rikedom, som hän skänkt
åt mig, Tagen därför emot, hvad jag skickat åt eder, så-
som vore det en skuld, som jag betalat.

Eldsvådan.
I en by uppstod eldsvåda, under det de flesta invå-

narna arbetade på en åker, som låg (var) ett stycke väg från
byn. Då de hade fått underrättelse om faran, lemnade alla
sitt arbete och skyndade tili sinä hem, ty de ville rädda sin
egendom. Ibland dem var äfven en fattig bonde, som egde
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blott en liten stoga. Då man sade åt honom, att denna
brann, men att man ännu kunde släcka elden eller åtmin-
stone rädda hans egendom, frågade hän, burn det förhöll
sig med hans närmaste grannes stuga. Då man svarade
honom, att äfven den brann, sade hän: „Nu måste jag
skynda först tili min granne, ty. hän är sjuk och kan icke
hjälpa sig själf.“ Genast skyndade hän förbi sin egen stuga
tili sin olyckliga granne. Elden hade redan hunnit antända
det rum, i hvilket den sjuke låg, så att taket och väggarna
redan stodo i ljusan låga. Bonden brydde sig likväl icke
därom, utan trängde in genom rök och lågor, tog den sjuka
i sin famn och bar honom ut från den brinnande stugan,
Rörda af detta ädelmod, sarnmansköto några förraögna per-
soner åt den fattiga bonden penningar, så att hän fick full
ersättning för stugan och allt det, som elden hade förstört
för honom.

Komitativ, instruktiv, abessiv.
Klockan fyra på morgonen begaf sig jägaren med sin

hund tili skogen. Hän ströfvade omkring i skogen två da-
gar å rad och lyckades skjuta en varg med två ungar samt
tre harar. Anföraren rusade hjältemodigt med sinä solda-
ter mot tienderna, hvilka hän besegrade i två drabbningar.
De återvände därefter med gladt sinne från kriget. Modern
kallade in den lilla hiekan, som jämte sin kamrat stod bar-
hufvud ute i det kalla vädret. Jag gaf en mark åt gossen,
som barfotad kom hit. Jag såg med egna ögon en varg,
som sprang på isen. Om morgnarna sjöngo fåglarna på
grenarna af denna höga björk. Vi hafva ofta värit på be-
sök hos eder, men I hafven säilän värit hos oss. Vår
granne besöker oss ofta om aftnarna. Om somrarna flytta
vi alltid tili landet. Handien icke på detta sätt. På detta
sätt bör icke någon handia. Rör icke med bara händer vid
det heta järnet. På bägge sidor om vägen, långs hvilken
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vi färdades, växer den allra vackraste skog. Nog förmå vi
fyra man högt bära denna Sten bort från trädgården. Jag
sprang snabbare än du, men vår kamrat sprang allra snab-
bast. Vi sprungo nog af alla krafter, men vi blefvo dock
ett långt stycke (ison matkaa) efter. Man säger, att din
broder är den allra flitigaste bland skolans elever. Gossen,
som står med ryggen vänd raot dig, hör icke tili de flitiga.
Fadern grälade på gossen, som i dag med eget lof hade
uteblifvit från skolan. Hvart begifven I eder nu fem man
högt. Folk kommer hoptals från kyrkan. I vinet satte man
stoptals vatten. Äppel säljas än stycketals än kapptals. En
lampa utan olja slocknar snarl. Den, som vredgas utan
orsak, blidkas utan gålva. Den, som växer utan aga, dör
utan ära. Jag kan ännu en liten tid komina tili rätta utan
penningar. Utan ovanligt stora kostnader kan detta arbete
ej utföras. I vår socken dog mycket folk sistlidne vinter,
då var äfven jag sjuk öfver tre veckor.

En björnjagt.
För par veckor sedän dödades på gränscn mellan Kuu-

samo och Kuolemajärvi socknar en björn. Enligt en korre-
spondent tili en tidning tillgick detta på följande sätt: An-
ders Määttä från Murola gård och husbonden tili Kenttälä
hemman bcslöto tre dagar före jul att närmare undersöka
ett björnide, hvilket de sistlidne höst hade ringat och i hvil-
ket de visste, att en björn fanns. Då de hade lunnit idet,
tillslöto de mynningen med vid tjockändarna i kors lagda
granar, för att björnen ej så lätt skulle kunna rusa ut. På
detta sätt skulle björnen också retas att komraa ut ur idet-
Försedda med yxor ställde sig männen på vakt. Björnen
koni ut. Määttä slog med sin yxa raot björnens hufvud,
men då slaget icke träffade björnen i pannan, 'rusade den i
full fart och med öppen mun på Määttä, som trängde sin
ena arm i björnens gap så djupt, som hän förmådde, fat-
tade med andra handen i björnens nacke och kastade den
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omkull. Förvånad häröfver, ryckte björnen sig lös och
sprang bort af alla krafter. Määttä slapp från hela saken
med några små blånader och skråmor. Kenttälä stod i när-
heten och såg på, men vågade icke inlåta sig i striden.
Sedän saken nu så här hade slutats, skidade Määttä och
Kenttälä hem. Följande dag, sedän de hade fått bössorna
i skick, begåfvo de sig åter tili skogen och började söka
efter björnen, hvilken de också träffade på ett afstånd af
fem verst från hemmet. Men denna gång hade Määttä icke
lust att inlåta sig i envig med björnen, litan sköt den med
sin bössa ihjäl. Att björnen, med hvilken Määttä på detta
sätt kärnpade, icke var liten, synes redan däraf, att dess
kött vägde sexton lispund.

Räkneord
samt angifvande af årtal, datum och timme.
Fem äppelträd, nio päronträd, åtta björkar och tretton

granar växa i vår trädgård. Trädgårdsmästaren gaf åt mig
tre ‘ äppel och sex päron. Vi sågo fem tranor, hvilka flögo
i luften. Min- äldste broder sköt med sin nya bössa två af
dem. För de två tranörna fick hän 12 mark. För dessa
12 mark ämnar lian köpa ett par nya stöflar. Sålde eder
farbroder sin gård för 30,000 mark? Hän sålde den icke
för 30,000, utan för 45,000 mark. Huru lång väg är häri-
från tili staden? Härifrån är dit tre fjärdedels mil. För två
Iredjedels mark köper man nu en half kanna smultron. Hus-
bonden sålde fem sjettedels lispund sraör för femton mark.
I staden Kuopio hållas årligen två marknader. Vår granne
for med sin hustru och sinä tre barn tili två bröllop. Kyrko-
herdens två yngre söner, hvilka gå i skola i staden hafva
icke värit friska på tre veckor. De siippa därför icke hem
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tili julen. Dessa tre flickor kommo hem redan för två da-
gar sedän. Med dessa tre hästar tora vi råg tili staden,
som ligger på ett afstånd af tre ooh fem sjettedels mil här-
ifrån. Hästar finnas hos oss åtta. Hundratals menniskor
mötte oss, då vi foro tili staden, hvarest vi dröjde fyra och
två tredjedels timme. 1808 års krig är i vår historia bety-
delsefullt. Luther föddes den 10 november 1483. Caesar
blef mördad år 44 före Christi födelse, 710 år efter staden
Roms grundläggning. Gustaf Vasa regerade i Sverige trån
år 1523 tili år 1560. År 1525 återvände Petrus Särkilakx,
som i Wittenberg hade åhört Luther och Melankton, tili
sitt fosterland. Min fader är född den 29 januari år 1811.
Jag är född den 25 september 1835. Henna kyrka förskrifver
sig från 1600-talet. Hvad är klockan nu? Den är qvart
öfver sju. Jag har värit hos dig mycket öfver två timmar,
tv klockan var half fem, då jag kom genom porten in på
gården. Klockan fem minuter före nio måste jag vara
hemma, ty porten stänges klockan 9. Klockan 6 om mor-
gonen stiger jag upp, einehän 7 och 8 börjar jag arbeta,
före klockan 11 om aftonen lägger jag mig. Klockan 10
före, middagen går min fader tili sitt embetsrum och åter-
vänder därifrån vanligen 10 minuter öfver klockan 2.

En färd på Rhein.
Jag anlände med minä två reskämrater tili staden

Mainz den 25 juni och dröjde där tre dagar. Staden är
vackert belägen på venstra stranden af floden Rhein. Den
har 60,905 invånare och en garnison af 8,000 man. Det
intresserade mig mycket att här se en bildstod af boktrycke-
riets berömda uppfinnare Gutenberg, hvilken löddes i denna
stad år 1397 och som äfven efter ett lif af hårda pröfnin-
gar dog därstädes år 1468.

I går kl. 1/2 7 på morgonen reste vi från Mainz och
färdades med en präktig ångbåt ned för floden Rhein. Ine-
mot 100 resande, af hvilka en trpdjedel utgjorde engelsmän,
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voro ombord. Rhein är ganska rik på öar, och de aro
vanligen tvh och två helt närä hvarandra. Qvart öfver 8
kommo vi tili Bingen. Rhein blir här smalare; tili höger
och venster resa sig ruinerna af de gamla riddarborgarna
och det ena förfallna röfvarnästet invid det andra. Jag var
alldeles förtjust öfver ali den fägring, som jag såg, och jag
måste medgifva att de hafva rätt, hvilka hålla denna del af
Rhein för den vackraste och intressantaste. Vi foro nu tre
timmar emellan brant sluttande stränder och tröttnade icke
att betrakta de växlande, alltjämt lika vackra trakterna.

Tre qvart öfver tolf anlände vi tili Goblenz, som är
en gammal stad och fästning närä floden Mosels inflöde i
Rhein. En bro leder (för) öfver Rhein tili den starka fäst-
ningen Ehrenbreitstein. Af andra kommendanten fingo vi
inträdeskort. Sedän vi en liten tid uppehållit oss (värit) i
fastningen, fortsatte vi vår resa och kommo tili staden Bonn
några minuter före klockan hah fem på eftermiddagen. Sin
nuvarande betydelse har staden fått af det därstädes år 1818
grundade universitetet. Här finnas flere studenter än i de
flesta äldre tyska universitet. Bredvid domkyrkan, som för-
skrifver sig från ll:te, 12:te och 13:de århundradena, ser
man en bildstod af den stora tonkonstnären Beethoven,
som föddes i Bonn år 1770 och dog år 1827. Mellan
Bonn och Köln, dit vi anlände tio minuter efter sju, är
trakten flack, och där finnes icke mycket, som förtjenar
att se.

Jag dröjer här några dagar, hufvudsakligen därför, att
jag vill se den berömda domkyrkan och Zoologiska träd-
gården. Den fjärde septernber reser jag härifrån och hop-
pas vara hemma den sjunde.
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Pronomina.
Jag laser, men du laser icke. Du har redan läst denna

bok, men jag har icke läst den. Jag skulle blifva mycket
glad, om du skulle gifva den åt mig på par dagar. Du fär
den af mig, om du vill. Tager du boken åt dig själf? Ja.
Yi skulle blifva mycket glada, om I skullen flytta hit i vår
närhet. Mången menniska känner icke sig själf. Denne man
talar alltid om sig själf. Pröfven oder själfva! Denne gosso
fällde sig från stegen på marken. Hans yngre broder föll
ner från stegen. Det fmnes menniskor, hvilka hafva den
fula seden att de gärna klandra andra, men berömma sig
själfva. Min broder, som värit sjuk redan många veckor,
är nu så svag, att hau icke förmår vända sig. Andra måste
däriör vända bonom. Hvarför stängde din syster dörren
för oss andra? Hon stängde in sig i sin moders rum, eme-
dan hon där vill läsa i ro. Många dagar å rad har det
rådt (värit) kali nordanvind, men nu bar vinden vändt sig mot
söder, därför kännes också vädret varmare. Jag lånade af
grannen hans båt; med den for jag jämte dina broder tili
kyrkobyn, dit våra vänner nyligen flyttade. Jag fick redan
tillbaka minä böcker, hvilka jag hade lånat åt din broder.
Min broder sade, att du icke ännu hemtat hans böcker till-
baka. Minä och edra böcker blefvo i skolan. Där kommer
din fader. Din och min fader aro goda vänner. Erosten
förstörde växten på edra och våra åkrär, I vår socken An-
nas i år flere fattiga än i eder socken. Vårt och grannens
folk skär som bäst råg. Kyrkoherden i vår socken har blif-
vit vald tili kyrkoherde i staden. Nasta vår flyttar hän från
vår socken tili eder stad. Är eder husbonde hemma? Nej.
Desse män sade, att deras husbonde icke är hemma. Det
berättas, att eder fader har ämnat sälja sin gård. Hän har
sin egen åsigt om saken. Hvilken är din åsigt om sakon.
Det säger jag åt ingen. Alla högakta denne för sin stora
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duglighet kända man. Gjorde du delta för din egen skull?
För min egen skull gjorde jag icke delta, ulan för minä
vänners skull. Genom eder själfva hafven I åsamkat eder
skada. Astadkommen icke skada åt hvarandra, ulan hjäl-
pen hvarandra alltid, då i kunnen göra det! Den berömda
svenska konungen Gustaf Adolf stupade i striden vid Liitzen.
Tilly, den gamla krigaren, måste fly för den svenska konun-
gen. Denna sak, hvilken du nu har berättat, bar jag icke
förut hört. Jag vet icke, hvad jag bör tanka om denna
sak. Den man, som icke håller sitt ord, gör orält. Hvem
hemtade brefvet, hvilket du nu laser? Det var en främ-
mande gosse, hvilken jag icke kände. Hvems är den träd-
gården, som ligger närä eder gård. Det är vår grannes.
Hvilket år är du född? Jag är född år 1872. At hvem
bland eleverna gifves denna vackra bok? Den gifves åt den
första eleven i klassen för hans flit. Om hvilken sak taladen
I med den främmande mannen, som nyss gick bort här-
ifrån? Det säga vi icke åt någon. Hvilken gårds barn aro
dessa? Det veta vi icke. Hvilkendera af eder ämnar flytta
tili staden, du eller din broder? Ingendera. I ingen sjö i
denna soeken fmnes rikligt med fisk. Hvilkendera gossens
böcker blefvo i skolan? Ingenderas. Af hvilkendera har du
lått delta vackra landskapsstycke, af din fader eller din mo-
der? Af ingendera, ty jag fick det af min farbroder. Denne
landskapsmålare har under sinä resor värit i Tyskland och
Frankrike, och i det senare landet dröjde hän ett helt år.
Köp af dessa taflor hvilkendera du vill! Icke är den god,
som berömmer sig själf, utan den, hvilken de bästa män-
niskor berömma. Gifven dessa kläder åt någon fattig gosse!
Nog fmnes det alltid någon, som behöfver dem. Om någon,
har råd, så må lian hjälpa de fattiga. Herata någondera af
dina två systrar med dig, då du någon dag kommer tili oss
Må hvar och en ihågkomma sinä föräldrars råd och var-
ningar. Vi böra alltid gifva åt hvar och en, hvad honom
tillkommer. Om den saken kan hvar och en tanka, huru
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hän vill. Gal' du penningar åt hvardera gossen? Jag gal'
åt hvardera, hvad hän behöfde. Hvem är i edert rum?
Ingen. Hvad gör du nu? Just ingenting. Jag kan på intet
sätt göra detta. Uti ingen sjö i Finland fmnes saltigt vat-
ten. Ingen rnenniska tror den, som ofta har ljugit. I hvarje
gård bör finnas en husbonde. I ingendera af dessa två går-
dar, hvilka aro där på sjöns Strand, fmnes för närvarande
någon busbonde. Hvardera gårdens husbonde dog under
sista våren. I går var jag i hvarje handelsbod, men fick
dock icke hvad jag sökte. Hvarje också den bästa men-
niska har sinä fel. Hvem var det, som gick ner för trap-
pan? Ingen. Vi hörde icke något. Den ena kommer, den
andra går. Eder fader är mycket hjälpsam. Hän hjälper
de latliga och behöfvande än på ett än på ett annat sätt.
At den ena ger hän penningar, åt den andra mat och klä-
der. Främmande kommo tili oss i dag från alla håll. Säg
hvad som helsf, så bryr jag mig icke därom. Du må säga
hvad som heisi, så tror jag dig icke mer. När helst du än
kommer, är du icke välkommen. Man må begära af denne
man hvad som helst, så nekar hän alltid. En afton, då vi
voro hos kyrkoherden, regnade det hela tiden. Många per-
soner reste icke hem den aitonen, ulan blefvo öfver natten
hos kyrkoherden. Mannen, som nyss kom in genom dör-
ren, berättade, att hans gård en dag, då hän själf var borta,
hade brunnit och att hän förlorat ah sin egendom.

Romerska konsuln Servilius.
Den romerske konsuln Servilius, som man beskylt för

alt hafva förlorat några trupper, medan hän förföljde fien-
derna, sora hän besegrade, försvarade sig inför romarne med
följande ord:

„Om man af mig fordrar räkenskap för det, som tili-
dragit sig under sista striden, i hvilken jag var befälhaf-
vare, så vill jag gifva eder förklaring däröfver, men om man
vill döda mig, hvilket jag förmodar, så fordren icke, att jag
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skall yttra något, tv det skulle vara fåfängt. Här är mitt
lif; jag lemnar det i edert våld.

Jag valdes jämte Vergilius tili konsul på en tid, då
oenighet och hungersnöd herskade i staden. Staden, tili
hvars försvar jag kallades, var i en förtviflad belägenhet.
Jag tågade emot fienderna, hvilka jag besegrade i två drabb-
ningar oeh dref tillbaka inom deras skansar, hvarest de af
fruktan för våra vapen länge gömde sig. Detta gaf mig
tillfälle att taga i besittning deras område, från hvilket jag
tog en oerhörd mängd spannmål. Alit, hvad jag tog skik-
kade jag tili Rom, hvilket därstädes åstadkom öfverflöd på
säd. I tadlen mig för förlusten af några soldater. Detta
är den enda förbrytelse, för hvilken I anklagen mig. Jag
bar dock gjorl, hvad mig tillkom att göra. Hvilka aro vitt-
nen tili min förbrytelse? Jag har blott uppfyllt min skyl-
dighet, och mig viljen I döda! Den frihet och djärfhet, sora
jag ådagalägger, då jag nu talar tili eder, kan måhända
förolämpa eder; men jag fruktar lika litet döden nu, som
under de många år jag kämpät för fosterlandet, fruktade
den på slagfälten. För den, som måste rättfärdiga för sinä
segrar, kan också lifvet icke vara annat än en tung börda.

I anklagen mig därför, att jag i sista striden för-
lorat många soldater. Men hvem är den fältherre som har
kämpät mot välöfvade och stridslystna fiender och värit så
lycklig, att hän icke föriorat några soldater. Hvem kan man
inbilla något sådant, att man utan förluster vinner segrar
och krigsära? Fiender, hvilka voro talrikare än de trupper,
som I lemnat åt mig, har jag angripit och besegrat. Skul-
len I väl hafva gillat mitt uppförande, om jag vändt tillbaka
och icke förföljt de besegrade fienderna ? Kanske hade mån-
gen då påstått, att jag velat hålla med fienderna och skydde
dem. Jag skulle i sanning nu vilja veta, huru jag felat mot
en fältherres skyldigheter. Må någon af eder stå upp och
ärligt säga mig det!“
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Yerbets finita former,
indikativ.

Vid kyrkan står klockstapeln med sinä klockor. Då
klockorna ringa, veta menniskorna, att gudstjenslen börjar.
Mannen, som nn går upp på orgelläktaren, är socknens
klockare. Hän börjar psalmein Ingen bar ännu spelat på
den nya orgeln, som kyrkans vänner låtit hemta från utlan-
det. I morgon skola vi gå i kyrkan. Delta bref skall komina
ännu i dag tili kyrkoherden. Jag skall tanka på saken, som
du berättade. Gud bar skapat himrnelen och jorden och allt,
som är på den. Hän bar gjort det af kärlek tili menni-
skorna. Jag bar en lång tid brukat spatsera en timme hvar
morgon och afton. Denna gosse bar alltid läst flitigt ocb
nppfört sig väl. Alla, som kanna honom, halva också myk-
ket tyckt om honom. Nasta vår bar hän slutat sin skol-
gång. Då du i morgon kommer tili mig, bar jag troligen
fått mitt arbete färdigt. Gossarna läste, då vi kommo i rum-
met. Deras systrar skrefvo, medan gossarna läste. Förut
steg jag vanligen upp klockan 5 om morgon ocb började
arbeta. Min fader steg alltid upp tidigare. Efter några nät-
ters köld tillfrös sjön, så att på den en morgon var hai och
blank is. Det fanns då ännu icke snö på isen. Då vi fått
lof att skrinna, togo vi skridskorna i handen och sprungo
tili isen. Också jag skulle gå tili isen, men slapp icke, emc-
dan jag kallades annanstädes. Solen hade redan gått ned,
då gårdens folk återvände från sitt arbete. Vi hade icke
suitit här en timme ens, förrän du kom. Gubben sade:
~Guld är ej allt, som glimmar.“ Gubben sade, att allt ej
vore guld, som glimmade. Läraren sade åt eleverna: „Om
1 uppfören eder väl, så kunnen I få lof i morgon." Läraren
sade, att eleverna, om de uppförde sig väl, de kunde få lof den
följande dagen. „Om du vill blifva lycklig", sade fadern åt

3
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sonen, „raåste du arbeta flitigt." Fadern sade åt sonen, att
hän måste arbeta flitigt, om hän ville blifva lycklig. Sta-
dens kyrka har brunnit. Det inträffade sista måndags. Den
bade kostat öfver 100,000 mark.

Konjunktiv och Imperativ.

Du lär resa tili utlandet nasta höst. Du lär icke dröja
där hela året. Eder fader lär ämna köpa gården, sotn lig-
ger närmast socknens kyrka. I torden icke veta, huru
mycket hän vill betala för gården. Erosten lär hafva för-
stört sädesväxten i dessa trakter. Spannmålen torde därför
blifva dyr under nasta år. Man lär nyligen hafva sett en
björn i byns skog. Man lär icke på många år hafva sett
björnar i dessa trakter. Hvem kan veta, när denna köld
upphör. Nog torde väl din broder hafva uträttat, hvad hän
lofvade. Jag vet icke, hvad hän månde hafva gjort. Vis-
serligen torde du komma tili oss i dag. Nog lär jag väl
komma, men jag vet icke, hvad de andra månde göra.
Skullen I kunna säga åt mig hvem som må hafva grund-
lagt denna stad? Det kunna vi icke säga. Om vår granne
skulle hafva pennningar, så skulle hän köpa min farbroders
gård. Jag vet icke, hvad min farbroder skulle komma att
göra, om grannen skulle erbjuda för gården ett godt pris.
Om du i din ungdom skulle hafva värit flitigare och lydigare,
så skulle du nu icke vara så olycklig. Skeppet, som nu är
i hamnen, skulle troligen hafva gått förloradt mot klipporna,
om icke desse sjömäns djärfhet och insigt skulle hafva räd-
dat det. Också vi skulle i går hafva återvändt från staden,
om det icke skulle hafva blåst och regnat så hårdt. O, att
min vän, som jag icke har sett på så lång tid, snart skulle
komma! Om dock sommaren snart skulle komma och vi
siippa tili landet! Om blott denna vackra fågel, som I hål-
len i bur, icke skulle dö! Jag skulle trp, att du skulle blifva
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friskare, om du icke skulle anstränga dig med så mycket
arbete. Nu skulle det vara tid att resa. Skullen I vara så
goda och komina tili oss i afton? Skulle du låna denoa
bok åt rnig på två dagar. Jag skulle redan torut hafva be-
gärt boken, men jag visste icke, att du hade den. Om det
ock skulle vara hurudant väder som helst, så rnåste jag
likväl i morgon fara tili staden. Fastän du skulle förolämpa
mig, så skulle jag icke vredgas på dig. Om ock du skulle
hafva vredgats, så skulle jag icke hafva fruktat dig. Om
jag icke skulle hafva värit försigtig, så skulle det hafva gått
för mig, liksoin det gick för dig. Du ser så sorgsen ut, just
som om någon skada skulle hafva drabbat dig. Min fader
gaf åt mig penningar, för att jag med dera skulle köpa de
böcker, hvilka jag skulle behöfva. Presten predikade i går
i kyrkan, med mycket hög röst, för att alla skulle höra.
Min broder lofvade köpa åt mig en ny väska, i hvilken jag
skulle hålla minä böcker, om jag skulle sättas i skolan nasta
höst. Jag tror, att du icke har någon, på hvilken du skulle
kurnia lita. Vi ville att mannen, som begaf sig bort, skulle
dröja här, tilldess husbonden skulle komma hem. Kyrko-
herden bad, att jag skulle gifva åt eder detta bref. Hus-
bonden befallde, att folket kl. 8 skulle sluta sitt arbete. Fä-
dern sade åt gossarne, att de skulle skynda tili skolan.
Hän sade äfven, att de skulle minnas hans råd och förma-
ningar. Tag emot varningen, lärdomen tili efterrättelse!
Beden gossen föra detta bref åt kyrkoherden! Må gossen
skynda sig! Denna gård må kosta huru mycket som helst,
så köper jag den likväl. Tvisten icke om fåfängligheter!
Låtom oss alltid lefva i fred! Må gå! Denna man skall få
10 mark för sitt arbete. Hän må få fast 15 mark! Hän må
hafva gjort hvad som helst, så bryr jag mig icke därom!

Mikael Agricola.
Början tili en litteratur på fmska språket (fmskspråkig)

hörde tili reformationens första frukter. Finska litteraturens
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grundläggare var Mikael Agricola. Hän var son tili en fat-
tig Askare och föddes 1508 i Perno socken i Nyland. Hän
gick i skola i Viborg, blef handsekreterare hos biskop
Skytte och skickades genom dennes åtgärd med några andra
unga män tili Vittenberg, hvarest hän åhörde Luther och
Melanchton sarat erhöll magistergraden. Då hän försedd
med goda intyg af Luther och Melanchton återvändt därifrån,
blef lian rektor för Åbo skola. Henna förestod lian med
stor skicklighet och höh den i godt skick, ooh det på en tid,
då de andra skolorna i svenska riket hade rakat på förfall.
Vid sidan af sinä ordinarie embetsgöromål hjälpte hän Skytte
vid biskopsvisitationerna, vid hvilka tillfällen lian äfven predi-
kade och förklarade den nya läran. Sedän blef hän tjenst-
förrättande biskop och någon tid därefter biskop i Åbo.
Långt förut hade Agricola insett, att den nya läran allenast
därigenom kunde stadfästas, att Guds ord öfversattes på fol-
kets eget språk. Bibelns öfversättning tili finska var desto
nödvändigare, sora en stor del af Finlands presterskap, se-
dän skolorna hade råkat på förfall, icke kunde läsa den på
grundspråket ej heller använda den tidigare utkomna sven-
ska öfversättningen. Detta arbete hade Agricola påbörjat
redan i Vittenberg, ehuru det icke utkom i tryck förrän år
1548. Dessförinnan hade lian från tryeket utgifvit en abebok,
en katekes och en bönbok. Efter öfversättningen tili finska
af nya testamentet utgaf Agricola ännu på finska en hand-
bok, en messbok sarat styeken ur gamla testamentet. Alla
dessa böeker tryektes i Stockholm, emedan något boktryc-
keri vid den tiden icke fanns i Finland. Hän skickades soin

fredsmedlare tili Moskva och dog på återresan i Nykyrka
socken närä Viborg år 1557.
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Yerbets infinita former.
Infinitiv I och 11.

Har du penningar att lana åt mig? Jag har icke pen-
ningar att gifva åt någon. Gifven aldrig dåliga böcker åt
barnen att läsa. På backen, som är på andra sidan om
sjön, finnes smultron för barnen att plocka. Hemta din nya
klocka att betraktas äfven af andra. Gif icke den unga hä-
sten att köras af andra. Det är mycket nyttigt att läsa den
boken, som du lånade åt mig. Alla böcker äro icke nyt-
tiga för barnen att läsa. Jag anser icke den boken, som du
läser, nyttig att läsas af någon. Din begäran är lätt för
hvar och en att uppfylla. Vattnet, som är i denna kalla,
anse vi icke helsosamt att drieka. Jag har icke tid att
komma med eder tili staden, ehuru jag nog gärna skulle
vilja. Guvernören har raakt att skilja den vårdslösa och
odugliga befallningsmannen från tjensten. Gossarna gladde sig
mycket, emedan de af föräldrarna fingo lof att skrinna på
den hala och blanka isen. Jag fick befallning att hemta
delta bref åt dig. Vi måste begifva oss tili skolan efter en
timme. Du bör icke glömma hvad du har lofvat. Lärjun-
garna tillkommer att uppmärksamt höra på, då de läras.
Det kändes tungt för mig att resa bort från mitt hem. Dessa
stackars menniskor behöfva icke mer vara trälar. Det pas-
sar för oss alla att nu komma med eder. Vi hafva beslu-
tit att jaga i denna bys skogar, hvarest det finnes mycket
fåglar. Det måste fmnas goda hundar, om jagten skall lyk-
kas. En husbonde bör finnas i hvarje gård. I detta mm
borde fås frisk luft. Det är helsosammare för hvar och en
att om sommaren bo på landet än i staden.’ Det är mig
omöjligt ett göra detta arbete färdigt inom en vecka. Det
var trefligt att höra, att din resa allopp så väl. Det roar
mig att vara på sjön i vackert väder. Vi vämjas vid att
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höra sådana saker, som du nu har berättat. AU misstaga sig
är menskligt. Att klandra är lait. Man säger, att denna
man har blifvit så sjuklig, att hän icke iner orkar göra nå-
gonting. Vår kyrkoherde har lofvat flytta tili staden. Hän
har ämnat flytta dit nasta vår. Dagarna börja redan blifva
kortare, nätterna längre. Emedan gossen icke hade idits
läsa sinä lexor, så ville lian icke gå tili skolan. Befall gos-
sen, som står på stranden, att lotsa denna främmande man
öfver sjön tili befallningsmannen, som hän ännu i dag måste
träffa. Trädgårdsmästaren tillät barnen taga äppel från trä-
den, men hän tillät dem icke att taga körsbär eller andra
frukter. Fadern befallde gossen vara flitig och uppmärksam
i skolan. Man tillät ofta denna sjukliga gosse att vara ledig.
Husbonden befallde drengen vara flitigare. Man tillät icke
drengen att vara lat. Denna häst Springer vanligen i ga-
lopp. Där sitter gårdens gamla värdinna gungande på sto-
len. Hon talar och pladdrar än om ett, än om annat, så
att det är svårt att förstå, hvad hon menar. Då vi för par
dagar sedän jagade i skogen, voro vi närä att förvillas där.
Jag har redan många gånger värit närä att flytta bort från
dessa kalla rum. Eron, som bygges öfver floden, kan icke
fås färdig tili hösten. Den där afga hunden, som så ofta
har bitit menniskor, borde dödas. Det är bäst att icke sätta
denna sjukliga gosse i skolan. Det är klokast att icke söka
dåliga menniskors sällskap. Det är illa att icke uppfylla,
hvad man bar lofvat. Min afsigt är att vistas i dessa trak-
ter för att lära mig finska språket. Jag måste resa tili sta-
den för att träffa min broder, som senaste höst flyttade dit.
Hän ämnar, så vidt jag vet, också framdeles bo där. Enligt
min mening förhåller sig saken icke så, som du berättade.
Landtmannen sår om våren för att kunna skörda om hösten.

Medan jag satt på stolen och läste min lexa, skref min
äldre broder bref tili våra föräldrar. Under det drengarna
plöjde och qvinnorna skuro råg på åkern, sådde husbonden.
Stjärnorna försvinna, då solen uppstiger. Då vi återvände
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från staden, snöade det så myeket, att vi höllo på (voro
närä) att blifva på vägen. Då man var på notdrägt, upp-
stod en myeket svår storm. Medan man byggde kyrkan,
inträffade en myeket stor olyeka. Då man icke plöjde på
åkern, högg man ved i skogen. Fadern begaf sig gående
tili sjöns Strand och gossen kom springande efter. Flickan
läste sin lexa, medan modern hörde på. Soldaten satt på
stolen berättande för oss många märkliga händelser från
kriget, hvarifrån hän nyligen återvändt. Jag vek både på
dit- oeh återfärden in på prestgården, som ligger (är) ett
litet styeke på andra sidan om kyrkan.

Två väg-ar.

Läraren stod en gång i socknens skolhus och lärde.
Omkring honom sutto barnen, lyssnande uppmärksamt på
lärarens ord. Hän talade om det goda och onda samvetet
hos menniskan, om den röst, som sakta ljuder i hvars och
ens hjärta.

Då hän slutat, vände hän sig tili barnen, sägande:
„Skulle någon af eder konna linna en liknelse härtill?“ Då
uppsteg ur hopen en gosse och svarade: „Jag tror, att jag
minnes en liknelse, men det skulle vara bäst att jagicke skulle
berätta den, ty den är kanske icke riktig.“ Berätta likväl
liknelsen på det sätt som du minnes den!“ sade läraren.
Gossen började nu berätta.

1 mitt tyeke skulle det goda samvetets frid och det
onda samvetets oro kunna förliknas vid två vägar, som jag
en gång vandrade. Några tjufvar och röfvare ströfvade en-
gång omkring i min hembygd. Då försvann plötsligen min
faders bästa häst från betesmarken. Far begaf sig då för
att söka hästen, hvilken enligt vår förmodan tjufvarna hade
tagit. Då hän dröjde ölver två dygn borta och hän icke
hördes af, så började mor blifva sorgsen och orolig, ty hon
fruktade, att någon olyeka hade händt far. Därför sände
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hon mig tili närmaste byar och bad mig taga reda på, om
han blifvit sedd därstädes.

Jag begaf mig genast åstad, och sent om aitonen åter-
vände jag hem, mycket nedslagcn, ty om min fader hado
jag icke fått någon underrättelse, ehuru jag, sökande ho-
honom, hade ströfvat omkring hela dagen. Det var höst,
och natten inbröt snart mörk och dyster. Gärna skulle jag
hafva gått in i någon koja för att erhålla nattqvarter, men
en sadan fanns ej i närheten. Vinden hven, häftigt ska-
kande trädens toppar. Jag var närä att stelna af fruktan,
då jag hörde korpar, ugglor och andra nattfåglar hemskt
skria i nattens mörker. Jag blef orolig, då jag tänkte på.
den stora sorg, som jag skulle förorsaka min mor, då jag
kom hem ensam. Vid tanken härpå (tänkande på detta)
ryste jag i mitt hjärta (ryste mitt hjärta), jag skrämdes tili
och med af de flygande löfvens prassel. Jag tänkte äfven
nu: „Sådant torde också sinnet vara hos den menniska,
som bär samvetets qval i sitt oroliga hjärta."

Då gossen hade slutat sin berättelse, frågade läraren
af eleverna. ~Skulle väl någon af eder vilja söka sin fader
i höstnattens mörker, då I icke skullen höra annat än vin-
dens tjut och vilddjurens hemska skri." „Ingalnnda", sva-
rade barnen med en mun.

Därefter började gossen åter heratta: „En annan gång
vandrade jag med min syster samma väg. Vår fader hade
bedt oss köpa allehanda goda saker tili gåfvor åt vår mor,
hvars namnsdag det var följande dag; och dessa effekter
burn vi nu tillsammans hem. Det var sent på aftonen, så-
som vid min förra färd, men nu var det vacker vår. tiim-
ien var klar, och stillhet och frid rådde i hela naturen, så
att man tydligen kunde urskilja ljudet af bäcken, som sor-
lade vid vägen. Vackert sjöngo fåglarna i lunderna, och
stundom hördes också göken gala i fjärran. Syster och
jag vandrade i bredd och vårt hjärta var fullt af glädje och
förnöjsamhel. Då vi närmade oss hemmet, kom vårjfader
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W/t/

emot oss. Vår glädje ökades ännu mera häraf. Jag tänkte
för mig själf: „Så torde det kannas för den menniska, soin

har gjordt mycket godt och i hvars hjärta friden och kärle-
ken bo.“

Så hade gossen taiat. Men likasom för att afsluta
kamratens berättelse, ropade alla barnen pä en gång: „Vi
vilja också växa tili goda och fromma menniskor sarat be-
vara friden och kärleken i våra hjärtan.

Infinitiv 111 och IV.

Gossarna voro på sjön för att fiska. Fliekorna aro i
trädgården sysselsatta med att plantera blommor. Gossarna
återvände redan från fisket. Fliekorna hafva ännu icke upp-
hört att plantera blommor. Gossarna gingo att simma. De
kommo nyss från simningen. Modern nekade den lilla gos-
sen att simma i det kalla vatlnet. Då jag hade upphört att
läsa brefvet, som jag erhållit af min van, satte jag mig ge-
nast ned att besvara detsamma (skrifva svar). Min broder har
lofvat att i morgon begifva sig tili skogen för att skjuta fåg-
lar. Jag råkade vara borta, då du kom tili oss. Hvart
sprungo barnen? De sprungo tili backen, som är bakom
åkern, för att plocka bär. Denna lata gosse måste alltid
tvingas att läsa sinä lexor. Hans broder är mycket villig
att läsa. Denna man är icke lämplig att göra det, hvartill
I hafven tvingat honom. Hvarför är du obenägen att komma
med oss? Orsaken därtill är den att jag måste arbeta flitigt
lör att få mitt arbete färdigt tili i morgon. Jägaren, som
var i skogen på skytte, återvände redan med sinä hundar.
Hän hade skjutit en stor mängd fåglar. Husbonden är på
åkern sysselsatt med sådd (att så). Det öfriga- folket håller
på (är sysselsatt med) att skära hafre. Männen, hvilka åter-
vände från notdrägt (att draga not), medförde många tun-
nor fisk. Husbonden blef förargad på tjenarne, hvilka för-
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nölte sin tid med att prata ditt och datt. Genom att flitigt
odla jorden har denna man bliivit förmögen. Fåglarna fär-
das genom att flyga. Barnen förnöta ofta sin tid med alt
leka. Genom att icke läsa bedröfvar du dina föräldrar. Ge-
nom att icke arbeta har denna man råkat i fattigdom. Fol-
ket var just i begrepp att börja rågskörden, då det började
regna. Soldaterna höllo på (voro i begrepp) att befästa
staden, då fienderna närmade sig. Vår tappra anförare be-
segrade fienderna, hvilka voro i begrepp att intaga staden.
Jag var just i begrepp att gå ut i staden, då du kom. Gån
icke i trådgården utan att begära lof af trädgårdsmästaren!
En främmande man kom i rummet utan att någon märkte
det. Hän gick åter bort utan att säga ett ord åt någon_
Du skulle hafva sluppit med oss på jagt (att jaga) också
utan att begära. Utan att någon visste det begaf gossen
sig ut på sjön för att fiska. Jag känner tili den saken utan
att du berättar den. Låten bli att fara ut på sjön i denna
starka storm! Låt bli att komina hit! Min begäran är ännu
ouppfyld. Denna bok är ännu oläst. Den torde också blifva
oläst af dig. Hvad man engång lemnar ogjordt, det förblir
också ofta ogjordt. Du bör icke gifva boken, som du fick-
af mig åt den där lilla gossen. Böcker böra icke gifvas åt
små barn. Den där arga hunden borde dödas. En af för-
äldrarna gifven gåfva är kär för barnen. Detta bret är skrif-
vet af mig. Den nya kyrkan, som stadens invånare upp-
byggt (af stadens invånare uppbyggda nya kyrkan), är myk-
ket vacker. Uti trädgården fmnes många träd som du plan-
terat (af dig planterade träd). Först ur det bref, som
du skref, fingo vi veta, att frosten hade förderfvat grödan
på åkrarna i eder socken. Om sommaren grönska de af
landtmännen odlade åkerfälten. Landtbrukarne sorja öfver
att frosten förstört (de af frosten förstörda) åkerfälten. Vi
måste i dag begifva oss tili staden. Jag har att därförin-
nan skrifva ett bref Här måste vi silta och vänta på stran-
den, tilldess ångbåten kommer att afhemta oss. Det åligger
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eder att hjälpa dessa fattiga menniskor. Går det icke an att
göra annorlunda? Går det an att dricka vatten från källan,
som är på ängen? Det går icke an att resa någonstädes
med denna unga häst. Det tjenar tili intet att göra så. Det
är ej värdt att döma hunden efter håren. Det är icke värdt
att hjälpa dem, hvilka genom lättja (att lättjas) hafva rå-
kat i fattigdom. Ehuru denna gosse har läst öafbrutet
hela aftonen, så kan lian dock icke annit sinä lexor. Från
klockan 5 på morgonen har jag öafbrutet skrifvit. Detta
barn är enligt min raening sjukt, emedan det gråter oupp-
hörligt.

Varg-arna,

De grymheter som af vargarna föröfvats omkring sta-
den Åbo hafva framkallat allmän förskräckelse. Det säges
nämligen, att dessa vilddjur företrädesvis aro begärliga efter
menniskokött och att de hafva röfvat redan många stackars
barn. Äfven om de små lyckas med lifvot siippa undan rof-
djuren, komma de dock hem söndersargade samt helt och
hållet nedsölade af blod. När man hör sådana historier
(berättelser) kan man icke förundra sig öfver, att man i
England anser oss alldeles oförmögna att försvara oss själfva
och att man där har ämnat stifta ett jagtsällskap för utro-
tande af (att utrota) våra vargar. Skola vi med händerna
i kors åhöra sådant? Att göra det vore den största usel-
het; icke må vi väl tili den grad lida brist (vara så fattiga)
på företagsamhet och mannamod. Vi måste uttänka något
medel för att afvända denna skymf. Och det bästa medlet
torde väl vara den af gammalt kända skidlöpningen (skidan-
det). Må vi uppmana hvarje yngling att öfva sig i denna
konst. När en varg blifvit sedd, får hän från det ögonblicket
icke lemnas i fred, utan bör lian förföljas öafbrutet. Den
skidlöpare, som tröttnar på vägen, viker in i närmaste gård
och tillsäger någon därstädes att i hans ställe fortsätta
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jagten. Sålunda förföljd dag och natt, utmattas slutligen
vargen och låter döda sig utan att göra motstånd.

Participen.
En sjungande fågel sitter på trädets qvist. Vi höra

den sjungande fågelns röst. Mannen, som hade bössan i
handen, sköt icke den vaekert sjungande fågeln. Vi stå här
och betrakta (part.) ruinerna af den nedbrunna kyrkan. En
stor raängd folk begaf sig tili stranden för att berga spill-
rorna af skeppet, som gått förloradt mot klipporna. Jag
köpte en bok, som i går utkom från trycket. Vår farbroder
har sålt sin gård, som nyligen blifvit byggd, för 45,000 rnark.
Man har kallat dig tili brölloppet, men mig har man icke
kallat. Man skulle i dag hafva rest från oss med båt tili
kyrkan, om det icke skulle hafva värit så stark storm. Dessa
berättelser aro hemtade (lästä) ur böcker. Bären i eder
trädgård hafva blifvit mogna (aro raognade). I vår trädgård
hafva bären icke ännu mognat. Eder granne är den pålit-
ligaste af alla denna bys husbönder. Denna man är lärd,
men hans äldre broder är ännu lärdare. Jag fick en god
bok af den där lärda mannen. Vår sockens kyrka är byggd
af gråsten. Eder fader är vald tili kyrkoherde i vår socken.
Barnen måste upplostras af föräldrarna med ali omsorg. De
lärjungar, hvilka alltid följa sinä föräldrars och lärares för-
maningar och råd, höra berömmas. Fosterlandet bör älskas
och försvaras af alla. Fången har blifvit hemtad för att
dömas af domaren. Domen' måste stadfästas ai styrelsen.
Jorden framalstrar växter, som (för att) ätas af menniskor.
Min yngsta broder är hos vår farbroder för att läras och
uppfostras. Jag får hålla dessa böcker ännu en vecka. Det
är icke värdt att gifva dåliga böcker åt barnen att läsas.
Gossen, som sitter vid bordet, låtsar läsa. Hän låtsar vara
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flitig, men kan doek säilän sinä lexor. Alit låtsen i veta.
Hvarför låtsar du gråta? Jag kom att skrifva tili dig om en
sak, hvilken jag hade bort hemlighålla. Du kom att säga
sådant, som du vid lugnare sinnesstämning icke skulle hafva
velat säga. Jag kom icke att läsa det af min vän skrifna
brefvet förrän i dag. Nu måste jag genast besvara det
(skrifva svar). Man kom att låna mig mera penningar från
banken än man skulle hafva behöft. Man kom att gifva
bokcn åt barnet, ehuru man hade förbjudit det. Sedän jag
fått säga, hvad jag ville, begaf jag mig genast bort. Denna
man bar redan fått sitt arbete slutfördt. Vi tro att hans
arbete icke blef väl gjordt, emedan det icke stod att fås
godt material. Saken står ej nu mera att hjälpas. Pennin-
gar stå ej nu att fås från bankerna. Jag räkade vara till-
städes vid sammankomsten. Då våren nalkas, upplifvas hela
naturen. Sedän gästerna hade rest bort, lade vi oss att
sofva. När det blifvit vår, återvände flyttfåglarna från syd-
liga länder, förnöjande oss med sinä sånger. Gossarna satte
sig genast att läsa, sedän de kömmit bem från skolan. Efter
att hafva läst två timmar begåfvo de sig tili isen för att
skrinna. Sedän de återvändt från skrinningen (att skrinna)
började de åter att läsa. Anföraren skyndade med sinä väl
utrustade soldater att försvara staden mot fienderna. När
anföraren kömmit tili staden, samlade sig invånarna för att
helsa honom. Sedän hän besegrat fienderna och lyckligt
slutat kriget, återvände hän bem med gladt sinne. Besegrad
måste fiendernas krigshär draga sig tillbaka.

Den missnöjda allmogen.
Ett rykte spred sig i den gamla staden Skara, att

Konung Gustaf icke skulle lemna den af Västgölarna ho-
nom tillfogade skymfen ohämnad, utan skulle "straffa dem,
såsom den omilde Kristian, då ban red sin Eriksgata. De,
som voro missnöjda med konung Gustafs styrelse, begag-
nade sig af delta rykte för att bindra fred och lugn att
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återvända. Uppeggande folket tili vidare motstånd, låt-
sade de icke frukta konungens makt, utan skröto med sin
och yttradei „Han säger, att hau kommer för att förgöra
oss, men i själfva verket kommer hän själf att förgöras."
Det är icke svårt att förstå, huru dessa ord verkade på den
lättrogna allmogen, som blott var alltför villig att visa upp-
studsighet. De glömde, att de efter det senaste upproret hade
lofvat åt sin konung Gustaf att för alla tider afsäga sig sin
forna själfrådighet. Den svenska allmogen hade nämligen
under den sistförflutna oroliga tiden vant sig vid mycket
själfsvåld.

Participialkonstrnktion.
De okimniga tro, att solen rör sig kring jorden. Vi

veta alla, att Gud har skapat världen. Barnen gladde sig
då de sågo, att föräldrarna kommo hem. Så snart jag
märkt att några främmande män kömmit i rummet, gick jag
att Iråga, hvilka de voro. De främmande männen berät-
tade, att de sett socknens kyrka brinna. Vi veta att sva-
lorna och andra fäglar om hösten begifva sig från vårt land
tili sydliga länder. Den fattige hoppas, att hän förkofrar
sig, den sjuke, att hän snart skall tillfriskna. Jag trodde ej
ens, att I skidien komma hem i dag. I veten kanske redan,
att jag efter någon tid skall flytta tili staden Åbo. Jag har
hört, att man anser denna man för mycket lärd. Det be-
rättas att en ny kyrka som bäst bygges i eder socken. Jag
tror, att fienderna redan besegrats och fördrifvits från ian-
det. Det berättas, att många städer i det grymma kriget
plundrats ooh att tili och med qvinnor och barn dödats.
Man säger, att konungen snart skall komma tili staden. Vi
hafva äfven hört, att gårdarna redan blifvit prydda med
blommor och andra vackra växter. Denna gosse säger, att
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hans flit blifvit berömd. Vi hafva hört, att ditt arbete blifvit
klandradt. Ett skepp säges hafva förlist (omkommit) mot
klipporna. Besättningen säges dock hafva räddats. Jag
gissade, att denna nyhet blifvit hemtad (tägen) ur någon
tidning. Den milda anföraren synes skona de besegrade
fienderna. Dessa åkrar och ängar tyckas vara goda. Denna
man synes vara lärd. Där synes husbonden komina. Många
menniskor synas kornma där på vägen. Jag ser fem per-
soner stå på sjöstranden. Jag tror, att tre af dem ämna
resa med båten tili andra sidan af sjön. Mannen, som nyss
var här, sade, att socknens befallningstnan är svårt sjuk.
Tjenarne berättade, att deras husbonde, som en längre tid
värit sjuk, nu är frisk. Gossen säger, att hän är sorgsen,
emedan hän fått höra, att hans fader är sjuk. Tror du, att
du under de sista tiderna värit nog flitig? Vädret kännes i
dag varmare än det har värit på lång tid. Gården, som
ligger (är) där på andra sidan om sjön, säges vara den största
af alla gårdar i denna socken. Smeden Ilmarinen trodde,
att biet kömmit tillbaka och att det hemtat med sig den
sota honungen.

En nybyggare.

I en djup, vild skog hade en nybyggare åt sig byggt
ett litet torp. Där bodde hän med sin hustru och sinä bar n
hvilka hän ömt älskade. Arbetande hela dagen igenom utan
att hvila, var hän alltid om aftonen så trött, att hän knap-
past orkade röra en lem. Som en äkta finsk man, var,
hän dock nöjd med den lott, som blifvit honorn beskärd.
Utan afund lät hän den rike njuta sinä öfverflödiga håfvor,
litande derpå, att Gud skulle gifva åt den flitiga arbetaren
hans dagliga bröd. En söndagsmorgon höll hän på att meta
på en liten sjö i ödemarken, då hän plötsligen hörde män
tala i skogen. Nyfiken att veta, hvad det kunde vara för
folk, skyndade hän dit och såg vid en stor Sten tre män
med vildt utseende ligga utsträckta på marken. Då karlarne
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sågo torparen komina, hoppade de upp ooh ropade åt ho-
nom: ~Det var trefligt, att du kom! Af dig få vi ju god
hjälp, då du ulan tvifvel är väl bekant på denna ort. Vi
aro rymmare och vi måste förtjena vårt bröd genom att
besöka visthusen än på det ena, än på det andra stället.
Men bar bar det icke velat lyckas för oss. Visa oss rika
bondgårdar, så skall du få skäl att prisa din lycka!“

Jäg’aren Matts.

Under de sista dagarna af sin jagt hade Matts icke fått
så många ekorrar, som hän var van att få. Hans hund
hade nog flitigt sprungit omkring i skogen, men endast en
gång hade den lyckats träffa på ekorrspår. Den ställde sig
med spetsade öron vid det träd, hvarest ekorren satt, och
började argt skälla på den. Matts sköt. Ekorren dog dock
ej af det första skottet, ehuru Matts i hela socknen var be-
römd för sin skicklighet som skytt. Ekorren blef qvar på
grenen och darrade af fruktan för Matts. Först med det
andra skottet sköt Matts ner den, och hunden dödade den
på stället. Snart hängde bytet,' vid skyttens väska. Matts
gick ner att vitja sinä snaror, hvilka hän satt ut i hafre-
brodden; men de voro nu toma på villebråd. Hararna
hade i det klara solskenet märkt försåtet och kringgått sna-
rorna, ty de tänkte: „Vi hafva kömmit hit för att äta, icke
för att ätas.“ Vid sin hemkomst hade den stackars Matts
icke mycket att gifva åt sin hustru. Denna hade redan hål-
lit grytan så länge på elden, att den var alldeles nedsotad
och hon' måste nu åter göra den ren utan att få begagna
den. Den har lycka som fått något, säger ordspråket, icke
alltid den, som förtjenat det.

Om Askare i Sydryssland,

I några sydryska byar saltas fisk i ofäntliga qvantite-
ter tili sain. De fattiga arhetarnes okunnighet och likgiltig-
het missbrukas där af vinningslystna trafikanter, hvilka icke
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bry sig om alt skydda silt folk för defaror, detta under sitt
arhete är utsatt för. De stackars Askarena, från bvilkas klä-
der stinkande saltlake dryper, återvända frusna och utmat-
tade tili sinä kalla, osnygga stugor. Se genom fönstren in
i dessa bostäder! Hvilket elände! De aro utblottade på allt,
som kan gifva lifvet behag. Likaså är dessa arbetares mat
af den uslaste beskaffenhet, så att den icke duger att af
menniskor förtäras. Kunna då dessa förhållanden icke af-
hjälpas? Bäst torde vara att icke lyssna tili trafikanternas
motföreställningar, ty dessa låtsa icke se eländet och för-
söka att dölja det för myndigheterna. Det enda radikala
medlet vore att nedbränna hvarje liskareby i denna trakt,
bygga rymliga bostäder på samma ställen och framdeles
noga öfvervaka ordningen.

En fientlig- krigshär.
En het sommardag såg man fiendernas skaror tåga

öfver gränsen. Om deras oförmodade ankomst spred sig
ryktet tili byar och städer. Mannen förvånades, qvinnorna
förskräktes, och barnen gräto, då de hörde det; ty sedän
många år hade dessa Iredliga dalar icke hotats af krig. Men
då konungen erhållit underrättelse haroin, sade hän tili sin fält-
herre: „Samla en modig här och fördrif fienden ur vårt
land!“ Fältherren kallade de unga männen tili vapen; de
skulle nu med svärd i hand skydda sitt fädernesland mot
angriparne. Man stred en hei dag. Det var o vissi, om
fienderna eller hemlandets män skulle segra. Men vi veta
ju, att den, som försvarar sitt eget hem, är starkare än den
ärelystna inkräktaren. Då striden var häftigast, började
fienderna vika. Nu uppstod ett oväder, och fienderna kunde
ej för regn och hågel se något; därfön raåste de skyndsamt
draga sig tillbaka jämte hästar och kanoner. Men seger-
vinnarne läto dem icke ostörda fly; snabba ryttare ned-
gjorde hälften af de öfvermodiga fienderna.

4
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Den väldig-a eken.
Urgamla såoger förmäla, att jorden i forna tider värit

öde och tom, tilldess Sampsa Pellervoinen på Väinämöi-
nens uppmaning sådde trän och mångahanda andra växter
Då såg man dystra furor beskugga bergens sluttningar och
björkar med ljusa löf pryda de gröna dalarna. Alla trän
frodades utom eken, som icke slog rot. Men slutligen kommo
fem jungfrur för att maja gräs på stranden och det af tär-
norna mäjade gräset antändes af Tursas, en vattengenius.
Då höjde sig ur askan en väldig ek. Dess yfviga grenar
skymde för mennlskorna solen och månen, så att de måste
lefva i beständigt mörker. Under en lång tid påträffades
ingen, som kunde fälla eken, ehuru en sådan man söktes
både närä och fjärran. Ändtligen steg ur hafvet en man
af en tummes -längd, klädd i kopparkläder och med en kop-
paryxa i handen. Väinämöinen sade leende; „Visst är du en
duktig man; fäll eken, om du kan!“ Men plötsligen upp-
växte den lilla mannen tili en ofantlig jätte. Hän fattade
i sin yxa; och då hän tredje gången slog tili eken, störtade
den med brak tili marken. Huru fröjdade sig icke alla lef-
vande varelser, då de åter skådade himmelens ljus.

Rom.
Rom, som var bygdt på sju kullar och sades vara

grundlagdt af Romulus, benämnes ofta den eviga staden,
och dess historia tyckes äfven försvara detta namu. Under
tidernas lopp höjde sig detta samhälle tili allt större makt,
tilldess äfven de aflägsnaste folk måste erkänna Rom som
herskarinna. Dock var det stundom svårt att förutsäga, om
dess glans skulle förblifva oförminskad eller om den skulle
fördunklas och försvinna. Låtom oss blolt minnas den stund,
då Galler med vildt utseende och i ovanliga rustningar be-
lägrade Capitolium, Roms borg, hvilken enligt sägnen skall
hafva blifvit räddad af de åt gudinnan Jnno helgade gäs-
sen. En annan gåug var Rom i den största fara, då Hän-
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nibal med sin krigshär, efter att hafva tågat öfver Alperna,
stod framför dess murar och var närä att göra slut på dess
herravälde- Men lyckan skyddade det för alla dess fiender,
hindrande dem att störta detsamma. Dock kunde den stolta
staden icke undgå ödets dom; den eröfrades af Alarik och
plundrades af hans roflystna skaror. Men på ruinerna af
den gamla staden uppstod ett nytt Rom, medelpunkten för
påfvarnas andliga välde.

En resa Loire.
Vi foro långs den högt belägna och breda vägen, utmed

Loires strand; tili höger var den präktiga strömmen, tili
venster den bördiga slätten, odlad som den vackraste träd-
gård. Längre fram blifva stränderna högre; berg med höga
toppar i mångfaldiga skepnader omgifva dem; vingårdar,
trädgårdar, vackra landtgårdar ligga tätt invid hvarandra,
ingen jordfläck lemnas obegagnad. Menniskorna hafva tili
och med beredt sig boningar i bergskrefvorna. De bo lika-
som kaniner i grottor och gamla stenbrott. De hafva in-
rättat dem rätt beqvämt; en dörr med lås och rigel tillslu-
ter ingången, fönster med glasrutor blänka här och där i
bergväggarna, och trefligt uppstiger röken från skoi’stenarna,
som höja sig på bergsspetsarna. Dessa boningar aro visst
icke praktfulla; men varma och helsosamma måtte de vara,
åtminstone om man xår döma af de många barnens blom-
strande utseende, hvilka liksom getter klättrade omkring på
bergen. Vi tröttnade icke att betrakta dessa boningar, ty
det var verkligen förunderligt att se, huru skickligt man
hade förstått att begagna sig af klippornas mångfaldiga
skepnader.

Nilen.
Då man vet, hvilka fördelar Nilen bririgar det land,

genom hvilket den flyter, kan man då förundra sig öfver,
att egyptiern med vördnad betraktar uppehållaren af hans
lif och att hän erfar en verklig dödsångest, då juli och augusti
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förflyta utan att vattnet höjer sig? I tolfte århundradet efter
Eristi födelse inträffade, att Nilen ej öfversvämmade. och
nu uppstod en jämmer och klagan, en rädsla och bäfvan,
som vi, soin ha öfverflöd på vatten, ej kunna föreställa oss.
Suitan Mustansir skiekade därför budbärare tili konungen
af Etiopien och bjöd dem nedlägga dyrbara gåfvor vid den
svarta herskarens fölter, ödmjukt bedjande honom tillintet-
göra den damm, som tillbakahöll Nilens vågor, och framdeles
tillåta Nildalens invånare att lefva. Dessa skänker emotto-
gos på det vänligaste af konungen, och följande år blef
Egypten ånyo välsignadt med en riklig öfversvämning. Men
om en damm blifvit uppförd i Etiopien eller om regnet må-
hända därstädes uteblifvit, därom vet man med visshet icke
det ringaste. De gamla egyptierna hade säkert skickat en
ambassad af annat slag med yxan i handen för att skaffa
bort dammen, om de trott att en sadan fanns.

Theseus.

Den berömda hjälten Theseus var son tili en konung
i Athen. Då hän uppväxt tili en kraftig yngling, förde hans
m oder honom tili ett ställe, där fadern hade gömt sitt svärd,
och sade tili honom. „Lyft undan denna Sten, så fmner
du under den din faders svärd; gå sedän tili Athen för att
uppsöka honom!“ Efter att hafva tagit vapnet, begaf sig
ynglingen åstad utan att bry sig om de faror, som hotade
hans lif; ty öfverallt vid vägarna lurade röfvare på de re-
sande. Men den unga hjälten hade valt tili sin lefnads upp-
gift att utrota sådana våldsverkare. Sedän hän utfört många
bragder, uppnådde hän slutligen målet för sin resa och emot-
togs med glädje af den gamla konungen. Därefter befriade
Theseus staden Athen från svårt förtryck. Athenarna raåste
nämligen betala en tung skatt tili herskaren på Kreta;
hvarje år skulle sju blomstrande ynglingar och sju sköna
jungfrur sändäs tili nämnda ö för att uppätas af ett odjur,
vid namu Minotaurus. Men hjälten Theseus fruktade icke
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ett sådant öde, utan erbjöd sig frivilligt tili offer, i det
hän med fast tillförsigt hoppades döda odjuret. Det lycka-
des honom ock att utföra detta värf.

Besättningen i Kexholm.
Besättningen i Kexholm började lida brist på mat,

hvarför några bådo att alldeles få öfvergifva borgen. Sigge
Lake ville ingalunda svika sin herre, utan stannade qvar
där med de tappraste, under det de andra drogo hem igen
för att skalfa mera manskap och munförråd; men intetdera
kom. Ryssarna, som emellertid fått aning om fästningens
tillstånd, sämlade sig däromkring och begynte natt och dag
bestorma den. Sigge gjorde nog ett tappert motstånd, men
då tog provianten slut. Hän försvarade sig icke desto
mindre ihärdigt; men då folket hade värit utan mat i flere
dagar, beslöto de att tränga sig ut genom fienderna. Sigge
satte sig i spetsen för hela besättningen, öppnade portarna
och rusade ut mot belägrarne. Där uppstod då ett stort
blodbad oqh i början gynnades svenskarna af lyekan; men
då de voro af hungern utmattade och ryssarna myeket tal-
rikare, blefvo de öfvermannade. Sigge stupade själf och allt
hans folk med honom, utom tvenne, soin undkommo och
vid sin hemkomst berättade öm denna olyeka.

Fenieerna.
Norr om Palestina, på en smal sträeka invid Medel-

hafvet, lefde ett folk, som kallades fenicer. Dessa utmärkte
sig icke genom eröfningar, utan genom sin handel, sin sjö-
fart och sinä uppfinningar. Deras land bildade aldrig ett
stort rike, utan där funnos flere själständiga städer och dessa
styrdes af konungar, hvilkas makt var inskränkt. Sidon
var den äldsta af dessa städer, men öfverträflades i rike-
dom och makt af det yngre Tyrus, som under landets glans-
period var de feniciska städernas hufvudort. Landet hörde
ej tili de fruktbaraste; men det egde flere goda hamnar,
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och från berget Libanon, som några mil från hafvet utgör
dess Östra gräns, erhölls tillräckligt skeppsbygguadsvirke.
Fenicerna voro gamla verldens utmärktaste sjömän och seg-
lare. Deras flottor besökte alla Medelhafvets kuster, gingo
äfven utom Gibraltars sund, i norr ända tili England för att
hemta tenn, och några tro, att de seglat ända tili Ostersjön
för att köpa bärnsten. At annat håll seglade de från Röda
hafvets nordligaste hamnar tili de på dyrbara produkter rika,
kusterna af Etiopien, Arabien och Indien.

Den finska litteraturens grundläg-g-are.
Den finska litteraturen grundlades, såsom vi alla veta,

af biskopen i Åbo Mikael Agricola och är knappast tre-
hundrafemtio år gammal. Under de första århundradena
utgjordes den nastan uteslatande af andliga böcker, och
äfven antalet skrifter var ganska ringa. Först under detta
århnndrade har den finska litteraturen hlifvit mångsidigare
rikare och värdefullare. Af största värde förblifva alltid
Kalevalas och Kanteletars härliga sånger, hvilka, utgifna af
den oförgätliga Elias Lönnrot, ha väckt uppmärksamhet äf-
ven utom landets gränser. Sedän dessa verk framträdt, har
man alt mer och mer börjat samla de rika skatter: sånger,
ordspråk, gåtor, sagor, som lefva i folkets mun. Man har
öfverallt börjat inse, att denna lefvande litteratur ej är att
förakta, utan att den är af största betydelse vid bedöman-
det af ett folks skaplynne. Ur folkdiktens jordmån har se-
dermera en ganska mångsidig fmsk litteratur spirat upp

Såsom Elias Lönnrots förtjenst måste räknas den omstän-
dighet, att hän genom att skapa det nuvarande finska skrift-
språket hanat vägen för denna litteratur.

M. A. Castren.

M. A. Castren, Finlands snillrikaste språkforskare, var
född i Tervola kapell vid Kemi elf, där hans fader var prest.
Här vande hän sig vid det stränga nordiska klimatet, här
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lärde hän sig att handtera bössan och styra utför forsar-
allt detta lande honom sedermera under hans långa resor
tili stor nytta. Blifven student, idkade hän hufvudsakligasl
språkvetenskapliga studier. Snart fattade hän beslutet (be-
slöt hän) att egna sin lefnadsverksamhet åt undersökningen
af det finska folkets och andra därmed beslägtade folkstam-
mars språk, religion, seder och lefnadsförhållanden. Redan
år 1838 se vi honom företaga en färd tili Lappland. hvil-
ken sedän efterföljdes af fleråriga resor tili Ishafvets kuster
och Sibiriens ödemarker. Därunder (under dessa resor) slet
hän mycket ondt, xnåste ofta vandra tili fots genom drifvor
och ödemarker, tillbringa natten under bar himmel, noja sig
med den uslaste föda och lefva bland vildar. Men ingen-
ting kunde afskräcka Castren att sträfva tili det mål hän
uppställt för sig (valt). Tyyärr återvände hän från sinä re-
sor med en helsa bruten af vandringens långa mödor; hän
dog kort därefter vid endast treltioåtta års ålder. Efter
hans död utgåfvos hans bref och anteckningar, som endast
tili en ringa del voro af honom själf ordnade.

Luther i Worms.

Luther hade afvikit från påfvens lära och tili och med
år 1820 uppbränt påfvens bannlysningsbulla och kyrkoför-
fattningarna. För allt detta kallades hän 1521 tili riksdagen
i Worms för att klargöra sinä läror och försvara sig. Ehuru
Kurfursten i Sachsen, Fredrik den vise af Tysklands Kej-
sare Karl den femte skaffade åt honom leidebref, rådde
(nekade) likväl hans vänner honom att icke begifva sig tili
Worms, emedan de fruktade, att det skulle gå med honom,
liksom det hundra år förut hade gått med Johan Huss,
som efter att hafva erhållit ett likadant lejdebref, lik-
väl blef lefvande bränd. Men Luther sade: ~Om ock de
skulle hafva antändt en eldslåga, som skulle räcka från
Worms ända tili Wittenberg, fruktar jag likväl icke, utan be-
gifver mig i Guds namn dit jag blifvit kallad för att bekänna
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Kristus och hans rike.“ Ai sin kara van Melanchton sade
hän farväl meddessa ord: „0m de mörda mig ochjag icke
återvänder från min resa så besvär jag dig, kara broder,
upphör icke att lära Guds heliga ord och förblifva i dess
sanning; du kali göra, det mycket bättre än jag, och där-
för är det ej heller stor skada på mig.“ Med tårar i
ögonen betraktade Wittenbergs invånare hans affärd och
gåfvo, honom sin välsignelse. Bredvid honom i vagnen satt
kejsarens budbärare, som tryggt ledsagade honom tili raålet-
Och huru behöflig hän var, det märkte man af påfvens i
alla gathörn uppspikade befallningar, att Luther borde till-
fångatagäs. Men hans färd var lik en kejsares resa. I Stora
hopar strömmade folk honom tili mötes för att ännu en
gång se denna hjältemodiga och kara man. Ofta fiok hän
äfven höra: „Kära vän Luther, far icke dit; kom ihåg HussF
Och då en af hans vänner ännu helt närä Worms försökte
tvinga honom att återvända, yttrade hän: „Om i Worms
skulle finnas så mycket onda andar, som det fmnes tegel-
stenar på hustaken, begifver jag mig likväl dit och fruktar
dem icke.“ Den 16 April kom Luther tili Worms och kom
att ho i samma gård, hvarest Kurfursten af Sachsen bodde.
Följande dag kallades hän tili sammankomsten. För den
synnerligen stora folkmängdens skull, som. hade samlats för
att se honom, fördes hän på hemliga vägar tili biskopens
palats, hvarest riksdagen hölls (satt). Då hän just skulle
sliga in i salen, skyndade en gråhårig krigare tili honom
och klappade honom på axeln, sägande; „Min kara munk,
nu gör du ett tåg, sådant som icke jag och icke mången
krigare i det grymmaste krig bar gjort. Om du vet, att din
sak är riktig, så frukta ingenting, ty Gud förskjuter dig
icke!“ Dörrarna gingo upp. Med säkra steg gick Luther in
i salen och stod inför rikets aristokrati. På sin höga tron
satt där Karl den femte och bredvid honom hans broder,
Ferdinand; där funnos dessutom kurfurstar, hertigar, landt-
grefvar och en stor mängd andra förnäma personer. Alla
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riktade sinä blickar på den hjältemodiga mannen, då kans-
lern Eck frågade af honom, om hän ville erkänna de bök-
ker, hvilka voro lagda på ett skildt bord, för sinä och om
hän ville anse dem förkastliga och återkalla sinä läror. Den
förra frågan medgaf hän, men för att gifva svar på den
andra, begärde hän betänketid tili följande dag. Då man
nu fordrade af honom en kort och okonstlad förklaring,
yttrade hän med hög röst: „Älldenstund eders Majestät for-
drar ett enkelt och okonstladt svar, så vill jag gifva det.
Jag tror icke på påfven, ej heller på kyrkomötena, minä
åsikter kan jag icke återtaga; här står jag och kan icke
göra annorlunda; Gud hjälpe mig, Amen.“ Dessa ord gjorde
djup verkan, och månget hjärta blef honom benäget. Hän
ledsagades från salen. Förgäfves - försökte mången furste
locka honom att förändra sin öfvertygelse; Luther förblef
vid sitt beslut. Men påfvens anhängare försökte få kejsären
att bryta sitt ord, alldenstund hän enligt deras mening icke
sinulle vara förpliktad att hålla det emot en kättare, och de
påyrkade, att Luther skulle brännas. Men med djup afsky
svarade den unga kejsären: „Fastän ingenstädes i världen
skulle fmnas trohet, måste åtminstone Tysklands kejsare
hålla sitt ord.“ Den 26 April reste Luther från Worms.

I norden.

Om man från Bottniska vikens ända reser mot Ishaf-
vet eller fjällen, kommer man srnåningom tili trakter med
allt kortare och kyligare somrar, ty värinen aitager ej blott
mot polen, utan äfven uppåt bergen. Detta märker man på
växtligheten. Nere vid hafvet, i Österbolten, reser man ge-
noin frodiga åkrar, där man ser kornet, rågen och hafren
bölja för viden och enståka väi skötta gårdar omväxla med
folkrika byar. Om man reser längre uppåt floderna, blifva
gåfdarna allt glesare, och från den ena byn tili den andra
blir det närä på en dagresa. Skogar af gran, tali och björk
stå tätt invid flodernas stränder, eller ock omslutas dessa
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af ängar eller ogenomträngliga videbuskar. Många omät-
liga kärr görä dessa delar af Lappland mycket frostömma,
så att säden säilän mognar. Kornet hinner dock un-
der vanliga somrar mogna, innan höstfrosten kommer.
Men rågen och hafren trifvas icke; de odlas blott af rikt
folk för nöjes skull, liksom trädgårdsväxterna hos oss. Där-
emot växer gräset förträffligt på stränderna, och floderna
aro rika på fisk, så att den flitige finner god utkomst genom
ladugårdsskötsel och fiske.

En färd på Uleåelf.
Det är ej lång väg från Niskakoski, i Utajärvi kapell,

tili Pyhäkoski, som ligger i Muhos moderförsamling. På
hela sträckan tili Uleåborg är Pyhäkoski den längsta af for-
sarna, och rned lugnvattnet beräknar man dess längd tili
två mil. Stränderna äro mycket omvexlande.. På några
ställen utgöras de af ganska branta klippor. Då sådana
klippväggar äro på båda sidor, kännes färden litet hasklig,
alldenstund man ej ens skulle kunna hoppas att rädda sig
tili stranden, om båten skulle råka på en klippa och kros-
sas. Forsstyrmännen styra dock med stor skicklighet bå-
tarna ned för de farliga forsarna. Sålunda gick också vår
färd nu nedför Pyhäkoski lyckligt; men en gång blefvo vi
dock skrämda, då vi sågo, att en våg slog in i båten, som
koni efter. Skrämseln var ej heller alldeles ogrundad, ty
vågen nästan uppfyllde båten och skulle snart hafva för-
sänkt den; men tili ali lyeka voro klippväggarna redan slut
och stranden var på detta ställe litet mera långsluttande.
Här råkade ej heller fmnas slenhölster, så att det var lätt
att siippa tili stranden för att med ämbaren ösa vattnet ur
båten. Sedän detta var gjordt, dröjde det icke länge, innan
båten åter råkade in på farleden. Medgifvas måste, att
vid sådana tillfällen behöfves själfbeherskning och djänhet.
Nejden vid Pyhäkoski hör tili de vaekraste i vårt land.
Svedjeländer, bei’g, ängar, löfskogar och vildmarker följa på
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hvarandra. I forsen finnes en mängd pator för laxfångstens
skull. De synas skjuta ut från stranden blott för att reta
vattnets krafter. Olta får man se någon gammal gubbe
krypa på patorna, antingen för att reparera några bristfäl-
ligheter eller vittja sinä liskbragder.

Också nedanför Pyhäkoski är den omgifvande nej-
den särdeles vacker. Vattnen kampa icke mer sinsemellan,
utan ligga nu lugna emellan åbranterna. Ofvanför viken
synes forsen skummande skynda nedför sitt sista fall, ooh
på stränderna flyga strandsvalor i hundratal omkring sinä
bon. Här och där ser man snygga gårdar på stränderna.
Den som under skördetiden far nedför Uleåelf, hör ofta från
de närä elfstranden belägna åkrarna glada sånger, i hvilka
gubbarna i sinä tjärbåtar ofta instämma.

På återstående sträckan tili Uleåborg finnas ännu några
forsår, men de aro mindre. Bland dem må dock ännu näm-
nas Madekoski, därför att det höll på att där gå oss ilta.
Vi närmade oss Madekoski ungefär nio-tiden om morgonen
och styrde tili stranden för att få en forsstyrrnan. Men då
vi kömmit tili gården, hvarest forsstyrmännen bodde, sade
man åt oss, att de begifvit sig på höbergning och att de
icke skulle komma hem före aftonen. Tili en början ämnade
vi vänta, men sedermera beslöt man att på egen hand styra
nedför forsen, som icke var längre än en fjärdingsväg och
hela återstående färden tili Uleåborg knapt mer än en mil.
Gubbarna funderade en tid och uppmanade ifrigt en af sinä
kamrater att styra den första båten. Hän hade många gån-
ger förut och senast för ett år sedän farit denna väg tili
Uleåborg, men sade likväl, att hän icke kunde styra, emedan
hän icke kömmit att tillräckligt gifva akt på farleden i denna
fors. De andra menade, att hän nog kände densamma och
alstodo icke från att uppmana honom utan fortforo därmed
så länge, att hän slutligen gaf efter. Så begaf man sig
åstad. Hän styrde sin båt förut, den andra båten kom ef-
ter. Färden syntes gå mycket väl; men efter det man redan
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kömmit mot slutet af forsen, stannade den främre båten
plötsligt. Såsnart vi märkt detta, försökte vi af alla krafter
tillbakahålla vår båt, men våra. ansträngningar voro fåfänga,
ty strömmen tryckte båten allt raera nedför forsen, och in-
nan kort sutto också vi fast på stenarna. Båten vände sig
på tvären i forsen och, ehuru en man ständigt öste vatten
ur den, förökades det med frnktansvärd snabbhet. Några
af männen stego ned på stenarna i forsen och sökte lyfta
upp båten för att på detta sätt få den flott; men ej heller
detta lyckades. Med stänger sökte vi nu att hindra vår båt
att krosSas mot klipporna, då vi märkte, att det var omöj-
ligt att otan andras hjälp få den flott. Någon annan utväg
syntes ej mera erbjuda sig för oss än att kasta sig i forsen och
genom simning försöka nå stranden. Men nu var hjälpen
närmast, då faran var som mest hotande. Vi sågo nämli-
gen, att en liten båt kom nedför forsen ech att en fet man
i gröna kläder satt i den. Hän styrde rakt mot oss och
sedän hän hunnit fram; tog hau oss i sin båt och förde
oss välvilligt tili stranden utan att fordra eller mottaga af
oss något för sitt besvär.

Om karelarne.
Två beslägtade, men länge åtskilda folkstammar, som nu

aro förenade, nämligen karelarne och tavasterna, hafva de-
lat landet sig emellan. Tavasterna ho i vestra och södra
Finland, karelarne i Östra, sydöstra och norra Finland. For-
dom rådde mycken tvedrägt mellan dessa folk, men nu
halva de länge lefvat fredligt bredvid hvarandra, utan att
bortlägga vissa olikheter, hvaraf de lätt kunna igenkännas.
Alldenstund karelarne bo vid stränderna af Finska viken,
Ladoga, och de tili Saima hörande vattendragen, aro de re-
dan af naturen hänvisade tili handel och ett rörligt lif. Be-
folkningen i närheten af Finska viken idkar för det mesta
fiske och sjöfart. De tili Ingermanland gränsande socknarna
föra matvaror tili Petersburg. I de inre delarna af landska-
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pet uppköpa invåuarne boskap, smör, fägel. spannmål och
talg, sotii de åter sälja dels i Viborg, dels i Petersburg. I
en senare tid bar åkerbruket begynt idkas med större ifver
än förut i Karelen. Välst&ndet bar tilltagit; i stället för de
gamla rökpörtena ser man nu trefliga stugor med ordent-
liga ugnar uppbyggas. Petersburg är karelarens ständiga
marknadsplats. Där förtjenar hän penningar, hvilka åter gå
lika lätt, som de hafva kömmit. Ty karelarne äro ett gladt
och gifmildt folk, som gärna själt lefver godt och gärna
bjuder åt andra. „När brödet är slut, ätes hvetebröd. 11 I
södra Karelen bakar värdinnan dagligen mjukt bröd, men i
det fattiga norra Karelen duger äfven det hårda brödet, som
i missväxtåren måste blandas med barkmjöl.

Den som värit i tillfälle att lära kanna befolkningen i
olika delar af vårt land, har icke kunnat undgå att märkä
olikheten i folklynnet hos invånarna i de olika trakterna.
Jämförd med tavasten är karelaren mera öppen, vänlig och
företagsam, men också mera pratsam, nyfiken och snar-
sticken. Mer än alla hans stamförvanter, tycker karelaren
om skämt och sång. En otalig mängd vackra visor Och
härliga sånger har från urminnes tider sjungits af karelare

Om grefve Pehr Brahe.
Grefve Pehr Brahe föddes den 18 februari år 1602 på

egendomen Rydboholm i Stockholms län. I sitt hem lick
lian den bästa uppfostran, som på den tiden kunde gifvas
en ung koryfe, och för att föröka sinä kunskaper fick lian
med sin lärare och ensam göra vidsträckta resor i utlandet.
Sedän lian trädt i statens tjenst, fick lian flera gånger till-
fälle att i krig ådagalägga modighet oeh förmåga, men sin
största ära förvärfvade hän likväl i fredens värf. Bästa de-
len af hans lifsgärning är hans verksamhet i Finland, hvar-
est hän var generalguvernör i nio år. Hau lärde sig under
långa och mödosamma resor bättre kanna vårt land än nå-
gon svensk man före honom. År 1638 skref hah tili rikets
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råd: „0m Finland en gång skulle komma tili välmakt, så
skulle man nog kunna ställa det i bredd med de bättre
konungarikena i Europa; så stora äro där skogarna och
sjöarna, så stor tillgången på fisk, fågel och andra varor. 1

Minnet af hans mångfaldiga verksamhet tili Finlands fromma
har alstrat det svenska ordspråket ~korama i grefvens tid“,
d. ä. i bästa, lämpligaste tid. Hän kunde med fullt skäl
säga: „Jag var med landet och landet med mig tillfreds4

(nöjd), ord, hvilka hän har skrifvit i sin minnesbok och
hvilka äro inristade i sockelsienen tili hans minnesvård
Finlands universitet, Pehr Brahes ädlaste verk, bevarar
bättre än någon minnesvård hans namn genom seklerna,
om äfven detta universitet i många hänseenden har blifvi
ombildadt och förlagdt tili en annan ort.

Elias Lönnrot.

Lönnrot föddes på Paikkari torp i Sammatti kapell af
Karislojo socken, på Agricolas dödsdag, den 9 april 1802.
Hans fader var skräddare, och sonen Elias lärde sig äfven,
under den tid hän som gosse och yngling var i hemmet
skrädderiyrket. Men fadern ville förskaffa sonen mera kun-
skaper än hän själf hade kunnat förvärfva sig och satte
honom därför tili en början i småhernskolan i Ekenäs,
hufvudsakligen i den afsigt, att hän där skulle lära sig
svenska språket; ty Lönnrot hade i hemmet lärt sig endast
finska, och hän måste således, likasom mången annan gosse
och yngling på den tiden, lära sig icke allenast lexorna utan
äfven det främmande språk, på hvilket lexorna lästes. Se-
dän Lönnrot i Ekenäs lärt sig så mycket svenska, att lian
kunde fortsätta sinä studier vid en högre skola, begaf
lian sig tili skolan i Åbo. Där fick hän dock icke stanna
så länge som lian behöft; fadern hade icke råd att hålla
honom i skolan, tili följd hvaraf hän måste skilja sig från
tredje klassen och återvända hem. I hemmet fortsatte lian
likväl sin läsning. Kapellansadjunkten Lönnqvist handledde
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honom. Denna uppmanade Lönnrot att såsom djäkne gå
omkring i sin hemsocken äfvensom i grannsocknarna för
att samla medel tili sinä studiers fortsättande. Sedän hän
på sådant sätt hade samlat sex tunnor spannmål, begaf hän
sig om hösten 1819 tili gymnasium i Borgå. Snart blefvo
dock hans små förråder åter slut, och det var icke möjligt
för honom att fortsätta läsningen vid gymnasium, hvarför
hän blef apotekselev hos apotekaren i Tavastehus, Gustaf
Bjugg. Här skötte hän med stor Uit och omsorg apoteks-
göromålen, men fortsatte likväl på lediga stunder sin läs-
ning och lärde sig bland annat Sjögrens latinska lexikon
utantill. Då hände en dag, att stadens läkare, doktor Sa-
belli, kom tili apoteket och tilltalade på skämt apoteksele-
verna på latin. För de andra var det svårt att afge svar,
men Lönnrot svarade på god och tydlig latin. Doktoru, som
förvånade sig häröfver, frågade af Lönnrot, huru hän hade
lärt sig så väl latin. Lönnrot berättade då för doktorn om
sinä studier, och då denna märkte ynglingens utmärkta an-
lag, genomdref hän, att Lönnrot fick lemna apoteket, där
hän hade förbundit sig att vara elev i sex år. Om hösten
1822 blef Lönnrot student vid 20 års ålder. Som student
var hän många år informator hos professor Törngren på
Laukko egendom i Vesilaks. Hän blef filosofiekandidat 1827
och medicinedoktor 1832. Härförinnan hade lian dock tjenst-
gjort som läkare, t. ex. koleraläkare. för kvilken tjenstebe-
fattning lian erhöll af monarken en briljanterad ring.

År 1833 utnämndes Lönnrot tili provincialläkare i Ra-
jana, hvilken tjenst hän innehade i tjugu år tili dess hän
efter M. A. Castrens död blef professor i fmska språket vid
universitetet i Helsingfors år 1853. Redan som student hade
hän inlåtit sig på forskning af våra fornsånger och sedän
hän blifvit kandidat, började hän de färder och vandringar,
hvilka hän gjorde för att undersöka fmska språket och samla
finska fornsånger. Hän besökte, utom eget land, Lappland,
nordvestra Ryssland, Estland, Ingermanland och Lifland.
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Hän fann mycket mera forntida runor än andra före honom
hade lunnit. Tili sin förvåning märkte hän, att runorna
hade ett inbördes sammanhang och beskrefvo samma hän-
delser och samma personer. Hän sammanställde därför
alla berättande runor i en stor samling, hvilken hän kal-
lade Kalevala, efter den gamla jätten Kaleva, som sades
vara de finska hjältarnas stamfader. Kalevala trycktes på
fmska literatursällskapets förlag är 1835. Andra upplagan
af Kalevala utkom 1849. Henna bok har väckt stort upp-
seende icke blott i Finland, utom mångenstädes i Europa,
ja äfven i Amerika. Den har blifvit öfversatt tili svenska
och Hera främmande språk;. och öfverallt har man ansett,
att den är den märkvärdigaste folkdikt, som någonsin har
utkommit. Andra runor åter, i hvilka folket sjöng om
sinä fröjder och sorger, samlade Lönnrot i Kanteletar, som
fick sitt namn af Kantele, Finnarnes gamla stränginstrument.
Kanteletar utkom år 1840. Dessutom samlade hän finska
ordspråk och gåtor, skref många lärorika och nyttiga bök-
ker, bland hvilka den viktigaste är hans stora fmsk-svenska
lexikon, som hän på gamla dagar fulländade. Ar 1862 af-
gick Lönnrot sora emeritus från sitt professorsembete och
drog sig därefter tili sin hemtrakt, där hän fortsatte sinä
litterära göromål raed samma undransvärda Uit som förut.
Alla, som lärde känna honom, intogos af hans välvilliga,
menniskovänliga sinnelag, hans anspråkslöshet och flärdfri-
het. Sålunda är hän en af de namnkunnigaste och mest
älskade män, som någonsin leivät i Finland. Då hän fyllde
åttio år, firades en allmän fest tili hans ära. Lönnrot dog
vid 82“ års ålder den 19 mars 1884.
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A,

Abc-bok, aapiskirja.
Aborre, ahven -venen.
Ack, voi, ah!
Adjunkt, apulainen (-sen).
Af (i sär, i tu), poikki.
Affard, lähtö -hdön.
Afgå, skilja sig, erota (-roon).
Afgöra, päättää (päätän), ratkaista

(-tkaisen).
Athjälpa, korjata parantaa

(-nnan).
Afhåller, estää.
Afliden, vainaja, kuollut (-lleen);

aflidne far, isä-vainaja.
Aflägsen, kaukainen (-sen).
Aflägsna, poistaa.
Aflöpa (hända, slutas) käydä, päät-

tyä.
Afsigt, aikomus (-ksen), tarkoitus

(-ksen).
Afskräcka, peloittaa.
Afsky, motvilja, inho.
Afstånd, på afstånd, kaukana; långt

ifrån, på långt hali, kaukaa, pääs-
sä; på en mils afstånd, penikul-
man päässä,

Afstår, luopua (-vun).
Afsvimma, tointua (-nnun); vara

afsvimmad, olla tainnoksissa.
Afsäga sig, luopua (-vun); afsäga

sig något, luopua jostakusta.
Aftaga, minskas, vähetä (-henen).
Afton, ilta (-lian).
Afundas, kadehtia (-hdin).
Afvika, poiketa (-poikkeen).
Afvakta, odottaa (-otan).
Afvända, poistaa.
Aga, kuri.
Akta sig, kavahtaa (-hdan); akta

sig för någon, kavahtaa jotakuta.

Aldrig, en, et, ei o. s. v. koskaan
el. milloinkaan.

AU, hei, hei och hållen, kaikki
(-ken).

Alldeles. helt och hållet, peräti.
Alldenstund, kun, koska.
Allehanda, kaikenlainen (-sen).

, Allenast, ainoastaan.
Allmoge, rahvas (-vaan).

, Allmän, yleinen (-sen); i allmän-
het, yleiseen.

Allra med åtfölj. superl. mitä el.
kaikkein. Kaikkein paras.

Alit mer, yhä enemmän.
Alltför, liian.
Alltjämt, alati, yhä.
Alltid, aina; allt bättre, aina el.

yhä paremmin,
i Aln, kyynärä.
Alstra, tuottaa (-tan), synnyttää

(-vtän).
Ambassad, lähetyskunta (-unnan).

; Ande, henki (-gen).
Andel, osa.

• Andlig, hengellinen (-sen).
Andäktigt, hartaasti.
Anförare, päällikkö (-ikön).

, Angelägenhet, asia.
Angripa, karata (-rkaan) päälle;

, angripa någon, karata jonkun
päälle.

, Angripare, päällekarkaaja.
Anhållan, anomus (-uksen).
Anhängare, lahkolainen (-sen).
Aning, aavistus (-uksen), vihi.
Anka, ankka (-nkan).

I Anklaga, syyttää (-syytän).
I Ankomst, tulo.
jAnlag, luonnonlahja.

[ Anledning, syy.
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Anlända,saapua(-vun),tulla(-ulen).
Annan (öfrig), muu; bland annat,

Apotekaro, apteekari.
Apotekselev, apteekinoppilas
Apoteksgöromål, apteekitoimi -työ.
April, huhtikuu.
Arabien, Araapia.
Arbeta, teh dätyötä(teen, teet, tekee).
Arbetare, työmies (-miehen).
Arbete, työ.
Arg, vihainen (-sen).
Argt, vihaisesti.
Aristokrat, ylimys (-yksen).
Aristokrati, ylimyskunta (-nnan).
Ann, ad. raukka (-ukan), parka(-ran)

raiska; anne man, miesparka,
dessa arma barn, nämät lapsi-
raukat; åt denna arma menniska,
tuolle ihmisparalle.

Arm, s. käsivarsi (-rren).
Aska, tuhka (-uhan).
Athen, Athena.
Att, että, jotta.

. Augusti, elokuu.
| Axel, olkapää.

muun muassa.
Andra (en annan), toinen (-sen).
Annanstädes, muualla (-Itä, -lie).
Annorlunda, toisin.
Anse, pitää (-dän); för ngt, pitää

jonakin; katsoa el. luulla joksi-
kin. Anse för god, pitää hyvä-
nä, katsoa, luulla hyväksi.

Anspråkslöshet, vaatimattomuus
(-den).

Anstränga sig, vaivata (-ivaan) it-
seänsä.

Ansträngning, vaiva, ponnistus
(-uksen).

Anständig, siivo.
Antal. luku (-vun), määrä.
Anteckning, muistiinpano.
Antingen eller, joko —• tahi,

taikka taikka.
Antända, sytyttää (-ytän).
Apa, apina.

B

Badd, paahde (-hteen).
Baddar, bränner, paahtaa (-hdan).
Baka, leipoa (-von).
Bakom, takana, takaa. ta’a, ta’akse

(jonkun); bakom furan, hongan
takana.

Bana, rödja, raivata (-vaan),
Bank, pankki (-nkin).
Bannlysningsbulla, pannakirja.
Bar, paljas (-Ijaan).
Barkmjöl, petäjäisjauhot (-ojen).
Barn, lapsi (-psen).
Barndom, lapsuus (-suuden).
Bedja, rukoilla (-oilen).
Bedröfva, surettaa (-etan).
Bedöma, arvostella (-elen).
Befalla, käskeä. .
Befallning, käsky.
Befallningsman, nimismies (-hen).
Befolkning, väestö.
Beforda, edistää.
Befria, vapauttaa (-utan).
Befälhafvare, päällikkö (-likön).
Betasta, varustaa, linnoittaa (-noi-

tan).

Begagna, käyttää (-tän),pitää (-dän);
begagna sig af nägot, käyttää jo-
takin hyväkseen.

Begifva sig, mennä (-enen), lähteä
(-hden); begifva sig åstad, lähteä
matkaan.

Begrafning.maahanpaniaiset(-sien).
Begripa, älytä (-lyyn), käsittää

(-itän)
Begär, himo.
Begära, pyytä (-dän).
Begäran pyyntö (-nnön).
Behag, sulo.
Behönig, tarpeellinen (-isen).
Behöfva, tarvita (-itsen).
Behöfvande, tarvitsevainen (-sen);

vara behöflig, olla tarpeen.
Bekant, tuttu (-utun). Vara väl

bekant med en trakt, hyvin tun-
tea seudun.

Beklämd, ahdistettu (-tetun).
Bekymrad, murheellinen (-isen).
Bekänna, tunnustaa.
Belägen sijaitseva; vara belägen.

olla, sijaita (-aitsen).
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Belägenhet, tila.
Belägra, piirittää (-itän).
Belägrare, piirittäjä
Belöning, palkinto (-innon).
Ben, luu.
Beqvämt, mukavasti,
Beredd, valmis (-miin); johonkin.
Berg, vuori (-ren).
Berga, pelastaa, korjata (-jaan).
Bergskrefva, vuorenonkalo.
Bergvägg, kallionrinta (-nnan).
Bergspets, vuorenhuippu(-huipun).
Bärnsten, merikulta (-lian).
Bero, riippua (-pun).
Beräkna, lukea (luen), laskea.
Berätta, kertoa (-rron).
Berättandesång, kertomaruno.
Berättelse, kertomus (-uksen).
Berömd, mainio, kuuluisa.
Berömma, kiittää (-tän).
Berömvärd, kiitettävä.
Besegra, voittaa (-tan).
Beskaffenhet, laatu (-dun).
Beskrifva, kertoa (-rron).
Beskugga, varjostaa.
Beskylla, syyttää (-tän).
Beskära, suoda.
Beslut, päätös (-öksen).
Besluta, päättää (-tän).
Besläktad, sukulainen (-sen), heimo-

lainen (-sen); besläktad folkstam.
heimolaiskansa.

Besoldad, palkattu (-atun).
Besoldadt folk, palkkaväki (-en).
Bestorma, rynnätä (-ntään).
Bestå, olla; bestå i el. af ngt, olla

jotakin el. jostakin.
Bestämma föreskrifva, määrätä

(-rään).
Beständig, alituinen (-sen).
Bestört, hämmästynyt (-neen).
Besvär, vaiva.
Besvärja, vannottaa (-otan).
Besätta, ottaa (-otan) haltuun.
Besättning, linnaväki(-äen); (skepp)

laivaväki (-en).
Besöka, käydä luona, jssakin; bes.

ngn käydä jnkn luona. Besöka
kyrkan, käydä kirkossa.

Betala, maksaa.
Bete, syötti (-tin).
Betesmark, laidun (-tumen).
Betrakta, katsella (-olen).

Betyda, merkitä (-kitsen).
Betydelse, merkitys (-yksen), arvo.
Betydelsetull, merkillinen (-sen),

arvokas (-kkaan).
Betäoka, peittää (-tän).
Betänketid, ajatusaika (-ajan).
Bevaka, vartioita (-oitsen).
Bevara, säilyttää (-ytän).
Bevågen, suosiollinen (-sen); bli be-

vågen, mieltyä (-llyn); jhnkin.
Bi, mehiläinen (-sen).
Bibel, raamattu (-atun).
Bilda, muodostaa.
Bildning, sivistys (-ksen).
Bildstod, kuvapatsas (-saan).
Billig, halpa (-Ivan).
Binda, sitoa (-don).
Biskop, piispa.
Biskopsvisitation, piispankäräjät

(-jien).
Bit, pala.
Bita, purra (-ren).
Bittert, katkerasti.
Bjuda kallas, kutsua, tarjota (-joon).
Bjudning, kutsumus (-ksen).
Björk, koivu.
Björn, karhu.
Björnide, karhunpesä.
Blad, lehti (-hden).
Bland, joukossa, seassa; postp. m.

genit.
Blanda sig, sekaantua (-nnun), ryh-

tyä (-dyn) jhnkin.
Blanda, sekoittaa (-tan); blanda

något med vatten, sekoittaa vettä
johonkin

Blank, kirkas (-kkaan).
Blek, kalpea.
Blidkas, leppyä (-pyn).
Blir, tulla (-len).
Blixt, salama.
Blod, veri (-ren).
Blodbad, verilöyly.
Blomina, sub. kukka (-ukan).
Blomma, v. kukkia (-ukin).
Blomningstid, kukoistusaika (-aj an).
Blomsterrabatt, kukkapalsta.I Blomstrande, kukoistava.

! Blott, vaan.
j Blånad, mustelma.
Blåsa (spela), soittaa (-tan); blåsa

på något, soittaa jotakin; spela
på fiol, soittaa viulua.
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Blåsa, tuulla (-lee).
Blåst, tuuli (-len).
Blänka, kiiltää (-Hän), välkkyä

l-lkyn).
80, v. asua.

80, s. pesä.
Bod, aitta (-itan).
Bok, kirja.
Bokstaf, kirjain (-men), puustavi;

efter bokstafven, puustavia myö-
ten, sanasta sanaan.

Boktryokeri, kirjapaino.
8011, pallo; slå boll, olla pallosilla.
Bonde, talonpoika (-ojan).
Bondgård, talonpoikaistalo.
Bord, pöytä (-dän).
Bordslada, pöytälaatikko (-ikon).
Borg, linna.
Borgå, försäkra, ta’ata (-kaan).
Borgå, Porvoo.
Bort, pois.
Borta, poissa.
Bortlägga, luopua (-vun); bortlägga

något, luopua jostakin.
Bortskaffa, toimittaa pois.
Boskap, karja.
Bostad, asunto (-unnon).
Botten, pohja.
Bottniska viken, pohjanlahti

(-hden).
Bra, hyvin.
Bragd, urotyö.
Braka, romahtaa (-hdan), rytistä

(tisen); dörrarne öppnades, gingo
upp med brak, ovet aueta ryti-
sivät.

Brant, adj. jyrkkä (-rkän).
Brant, adv. jyrkästi.
Bred, leveä.
Bredd, levyys (-den). I bredd,

adv. rinnakkain, rinnalla (i berdd
med ngn), jonkun rinnalla.

Bref, kirje (-jeen).
Bringa, saattaa (-tan).
Briljanterad ring, priljanttisormus

(-ksen).
Brinna, palaa.
Brist, puute (-tteen). Jag lider brist

på något, minulta puuttuu jota-
kin.

Bristfällighet, puuttuvaisuus(-den),
vaillinaisuus (-den), rikkinäisyys
(-den).

Bro, silta (-lian).
Brodd, oras (-raan).
Broder, veli (-Ijen).
Brofogde, siltavouti (-din).
Brott, rikos (-ksen).
Bruka, olla tapana; jag brukar, mi-

nun on tapana.
Brunn, kaivo.
Bruten, murtunut (-neen).
Bry sig om, huolia, välittää (-itän).
Bryta, taittaa (-tan), murtaa (-rran),

rikkoa (-ikon); bryta sitt ord, rik-
koa sanansa.

Bränna, polttaa (-Itan).
Bröd,- leipä (-van).
Bröllop, häät (-äiden),
Budbärare, sanansaattaja,
Bulta, kolkuttaa (-utan); bulta på

dörren, kolkuttaa ovea 1. oveen.
Bur, häkki (-äkin).
By, kylä.
Bygga, rakentaa (-nnan); låterbyg-

ga, rakennuttaa (-utan).
Byggning, huoneus (-uksen).
Byte, saalis (-liin).
Bäck, puro.
Bäfvan, vavistus (-uksen).
Bär, marja.
Bära, kantaa (-nnan).
Bäsk, karvas (-rvaan).
Bäst, paras 1. näräin (-aimman);

soin bäst, parhaillaan.
Bättre, parempi (-remman)
Bättre, adv. paremmin.
Böja, notkistella (-elen).
Böja sig, kallistua, kumartua (-mar-

run).
Bölja, lainehtia (-hdin), aaltoella

(-elen).
Bön, rukous (-uksen).
Bönbok, rukouskirja.
Bör, pitää; jag 1. du bör, minun 1.

sinun pitää.
Börd, slägt, suku (-vun).
Börda, kuorma, taakka.
Bördig, viljava.
Börja, alkaa (-lan), ruveta (-peen);

börja med ngt, ruveta jhnkin,
börja att läsa, ruveta lukemaan.

Början alku; vara påbörjad, olla
alulla 1. aikeilla; tili en början
aluksi.

Bössa, pyssy.
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Dag, päivä.
Dag ooh natt, yöt päivät.
Daglig, jokapäiväinen (-sen); dag-

ligen, joka päivä.
Dal, laakso.
Damm, sulku (-lun).
Darra, vapista (-isen).
Del, osa.
Dela, jakaa (ja’an).
Dels, osittain.
Dessförinnan, sitä ennen, ennen

sitä.
Dessutom, paitsi sitä, sen lisäksi.
Digna, nääntyä (-nnyn).
Dikt, runo, runoelma.
Direkt, suoranainen (-sen), suora.
Dit, sinne.
Ditt ooh datt, niitä näitä.
Djup, syvä.
Djur, eläin (-men), elävä.
Djäkne, teini.
Djärfhet, rohkeus (-uden).
Doktor, tohtori.
Dom, tuomio.
Domare, tuomari.
Domkyrka, tuomiokirkko.
Dotter, tytär (-ttären).
Drabbning, tappelu, haistelu.
Draga, vetää (-elän); draga sig, ve-

täytyä (-ydyn).
Draga sigtillbaka, peräytyä(-ydyn).
Dräng, renki (-ngin).
Dricka, juoda.
Drift, uutteruus (-den), toimi(-men).
Drifva (snö), kinos (-ksen).

Efter, perässä (perästä, perään), jä-
lessä (jälestä, jälkeen), (postp.
m. genit.),

Efter hvarandra, peräksyttäin adv.
Efterfråga, tutustella (-telen).
Efterjaga förfölja, ajaa takaa; förf.

n&gon, ajaa jotakuta takaa.
Egare, omistaja.
Egen, oma.
Egendom, omaisuus (-den), tavara.
Egna, helga, pyhittää.

I>.

Drifva, v. ajaa.
Dryck, juoma.
Drypa, valua, tippua.
Dröja, viipyä f-vyn).
Duga, kelvata (-Ipaan).
Duglig, kelpo (oböjl.), oiva, kelvol-

linen (-sen),
Duglighet, kelvollisuus (-den).
Duk, huivi.
Duktig, aika (oböjl.), oiva.
Dunder, jylinä.
Dunkel, tumma, himeä.
Dygn, vuorokausi (-den).
Dyr, kallis (-Hiin).
Dyrbar, kallisarvoinen (-sen).
Dyster, jylhä.
Då, konj, kun, adv. silloin.
Dålig, huono.
Där, tuolla, siellä.
Därför, sentähden,
Därifrån, sieltä, tuolta.
Därigenom, sen kautta.
Dö, kuolla (-len).
Död, kuolema, kuolo; tili döds,

kuoliaaksi.
Döda, tappaa (apan).
Dödlig, kuolevainen (-sen).
Dödsdag, kuolinpäivä.
Dödsångest, hengenhätä.
Dölja, kätkeä, salata (-laan).
Döma, tuomita(-mitsen); (sluta tili)

päättää; om man får döma,päät-
taen.

Dörr, ovi.

Egyptier, egyptiläinen (-sen).
Ehuru, vaikka.
Ek, tammi (-men).
Ekenäs, Tammisaari (-ren).
Ekorre, orava.
Eld, tuli (-len), valkea.
Eldslåga, tulenliekki.
Eldsvåda, tulipalo.
Elev, oppilas (-laan).
Eljes, muuten.
Eller, eli, tahi.
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Elände, kurjuus (-den).
Embete, virka (-ran).
Embetsrum, virkahuone (-neen).
Embetsgöromål, virkatoimi (-men).
Emedan, kun.
Emellan, välissä, välillä (postp. m

genit.); sinsemellan, välillänsä
Emeritus, täysinpalvellut (-lleen).
Emot (i vänl. bem.), kohtaan, (i

ovänl. bem.) vastaan; (i riktning
emot) kohti, kohden (postp. med
part).

Emottaga, vastaanottaa.
Enda, ainoa.
Endast, ainoastaan.
England, Englanti.
Engelsman, englantilainen.
Enkä, leski (-ken).
Enkel, yksinkertainen (-sen).

Enligt, mukaan (postp. m. genit.).
p]ns, edes, -kaan (enkt).
Ensam, yksin.
Enstaka, ensam, yksinäinen (-sen),
Envig, kaksintaistelu,
Erbjuda, tarjota (-joon).
Erbjuda sig, tarjoutua, olla tarjona.
Erfara, kokea(-koen), tuntea(-nnen).
Erhålla, saada, saavuttaa.
Eriksgata, kuninkaankulku.
Erkehertig, arkkiherttua.
Ersättning, korvaus (-ken).
Eröfra, valloittaa (-tan).
Eröfring, valloitus (-ksen).
Estland, Vironmaa.
Etiopien, Etiopia.
Evig, iankaikkinen (-sen).
Exempel, esimerkki; tili exemp.

esimerkiksi.

F.

Fabrikstad, tehdaskaupunki.
Fader, isä.
Falla, pudota (-toon).
Falskeligen, kavalasti
Pamn, syli (-len).
Par vilse, eksyä.
Para, v. resa, mennä, lähteä.
Fara, s. vaara, hätä (-dän).
Farbror, setä (-dän).
Farfar, iso-isä.
Parled, väylä.
Farlig, vaarallinen, (-sen).
Farmor, iso-äiti.
Part, vauhti (-hdin).
Parväl, hyvästi.
Parväl, subs. jäähyväiset.
Fasa, kauhistua; injaga fasa, kau-

histuttaa. Jag känner fasa, mi-
nua kauhistuttaa.

Past, ad. luja.
Pastän, ohuru, vaikka.
Patta i, tarttua (-rtun'; fatta i nå-

got, tarttua johonkin.
Fattig, köyhä,-
Fattigdom, köyhyys (-den).
Feber, kuume (-meen).
Pebersjukdom, kuumetauti (-din).
Pel, vika, virhe (-heen).
Fela, rikkoa.
Fenioer, Foinikilainen (-sen).

Fest, juhla.
Ficka, tasku.
Fiende, vihollinen (-sen).
Filosofiekandidat, filosofian kandi-

daatti.
Finger, sormi (-men).
Pinna, löytää.
Pinsk, suomalainen (-sen).
Finska språket, suomenkieli (-len),
, suomi (-men).
Finska viken, Suomenlahti (-den).
Pinskpråkig, suomenkielinen (-sen).
Pinsk-svensk, suomaläis-ruotsalai-

nen (-sen).
Pira, viettää (-tän).
Pisk, kala,
Fiska, kalastaa.
Fiskare, kalastaja.
Fiskareby, kalastajakylä.
Fiskbragd, kalanpyydys (-yksen),
Fiske, kalastus (-ksen).
Pjäll, tunturi.
Fjärdedel, neljännes (-ksen).
Pjärdingsväg, neljännes (-ksen).
Fjärran i, kaukana, loitolla; från

när och fjärran, läheltä ja kau-
kaa.

Plack, aukea, aava,
Fiesta, useimmat (-empien).
Flerårig, monivuotinen (-sen).
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Flicka, tyttö.
Fiit, ahkeruus (-ruuden).
Flitig, ahkera.
Flitigt, ahkerasti.
Flod, virta (-rran).
Flott, lös, irti.
Flotta, laivasto.
Fly, paeta (-kenen).
Flyga, lentää.
Flyta, vuotaa, valua; (om floder)

juosta (-ksen), virrata (-taan).
Flytta, muuttaa.
Flyttfågel, muuttolintu.
Flärdlöshet, koreilemattomuus

(-den), turhamattomuus (-den).
Folk, väki (-en).
Folkdikt, kansanruno, kansan runo-

teos i-oksen).
Folkrik, väkirikas (-kkaan).
Folkstam, kansakunta (-nnan).
Fordom, muinoin.
Fordna, entinen (-sen', muinoinen

(-sen).
Fordra, vaatia (din).
Fornsång, muinaisruno.
Forntid, muinaisaika,, muinaisuus

(-den).
Fors, koski (-ken).
Forskning, tutkiminen (-sen).
Forsstyrman, laskumies (-hen).
Fortare, pikemmin.
Fortfara, pitkittää 1. jatkaa; fort-

far med ngt, pitkittää 1. jatkaa
jotakin.

Fortsätta, jatkaa.
Fortsättande, jatkaminen (-sen).
Fosterland, isänmaa.
Fot, jalka (-lan).
Fram, eteen, esiin, esille: siippa,

hinna: fram, päästä perille.
Framalstra, tuottaa.
Framdeles, framgent, vastedes, edel-

leen.
Framför, edessä; platsen framför.

edusta; framför slottet, linnan
edustalla.

Framträda, tulla esiin, ilmestyä,
ilmaantua.

Framåt, eteenpäin.
Frankrike, Ranska.
Fred, rauha.
Fredag, perjantai.
Fredlig, rauhallinen (-sen).

Fredligt, rauhallisesti.
Fredsmedlare, rauhan välittäjä.
Fri, vapaa.
Frid, rauha.
Frihet, vapaus (-uden).
Frisk, terve (-veen), (cm luft) rai-

tis f-ttiin).
Frivilligt, vapaehtoisesti.
Frodas, rehottaa (otan).
Frodig, rehevä, rehottava.
From, hurskas (kaan).
Fromma, tili fromma, hyväksi,

eduksi.
Frossa, horkka (-rkan); hafvafros-

sa, olla horkassa.
Frost, halla.
Fru, rouva.
Frukt, hedelmä.
Frukta, (är rädd) pelätä (-kään).
Fruktan, pelko (-lon).
Fruktansvärd, peloittava, hirmui-

nen (sen).
Fruktansvärdt, hirmuisesti.
Fruktbar, viljava.
Frusen, viluinen (-sen).
Frysa, viluttaa; jag fryser, minun

on vilu 1. minua viluttaa.
Fråga, v. kysyä.
Fråga, sub. kysymys (-ksen),
Främmande, vieras (-raan).
Frö, siemen (-nen'.
Fröjd, riemu.
Fröjda sig, riemuita (-itsen).
Fröknopp, siemennuppu, siemen-

pumpula.
Fuktighet, kosteus (-den).
Full, täysi (-den).
Fullända, valmistaa.
Fundera. tuumia.
Fura, honka (-ngan).
Furste, ruhtinas (-uaan).
Fylla, täyttää.
Få, saada (saan).
Fåiaug, turha.
F&fänglighet, turhuus (-den),
Fågel, lintu l-nnun),
Fånga, pyytää (-dän); tili fånga-

taga, ottaa vangiksi. -
j Fänge, vanki (-ngin).
IFångenskap, vankeus (-uden).
I F&rherde, lammaspaimen (-menen).

[ Fägring, kauneus (-uden).
; Fähus, läävä.
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Pälla, stjälpa, kaataa (-dan).
Pälla, låta falla, pudottaa (-otan'.
Pängelse, vankeus (-uden).
Pängsla, binda, sitoa (-don).
Pärd, tåg, retki (-tken).
Pärdas, kulkea (-len).
Pärdig, valmis (-Imiin). Bli färdig,

valmistua.
Pästning, linna.
Föda, sub. ruoka (ruuan), ravinto

(-nnon).
Pöda, underbålla, ruokkia (-kin).
Pödas, syntyä (-myn).
Pödelse, syntymä.
Följa, seurata (-raan).
Pöljande, seuraava.
Pönster, ikkuna.
Pora, viedä (vien).
Pörakta, ylenkatsoa, halveksia.
Föranleda, vaikuttaa (-utan), mat-

kaan saattaa (-saatan).
Pörbi, ohitse (postp. m. genit.).
Pörbinda sig, sitoutua (-udun); för-

binda sig tili något, sitoutua jo-
honkin.

Pörbli, pysyä.
Pörbrytelse, rikos (-oksen).
Pördel, etu (-dun).
Pörderfvas, turmella (-elen).
Pördritva, tarkoittaa, (-tan).
Pördunklas, himmentyä (-nnyn).
Pöre, keli.
Pöre, ennen (prep. m. part.), ennen

iltaa.
Föregående, edellinen (-sen) 1 , men-

nyt (-nneen).'
Pöreställa sig, ajatella, luulla.
Förestå, johtaa (-hdan).
Pöretagsam, toimelias (-liaan).
Pöretagsamhet, toimellisuus (den).
Förfall, rappio; kornina på förfall,

tulla rappiolle.
Pörfallen, rappiolle joutunut,.
Förfara, menetellä (-ttelen).
Förflyta, kulua.
Pörfärande, kauhistava.
Pörfölja, ajaa takaa; förfölja nå-

gon, ajaa jotakuta takaa.
Pörgäfves, turhaan.
Förgöra, tuhoa, menettää (-etän).
Pörhållande, 010.
Pörhåller sig, onlaita; såförhåller det

sig medhonom, niinhänen on laita.

Pörkastlig, hyljättävä.
Pörklara, selittää (-itän).
Pörklaring, selitys (-yksen).
Pörkofra sig, hyötyä, (-ödyn).
Förkortas, bli kort, lyhetä (-enen).
Pörkyla sig. kylmettyä (-etyn).
Pörlag, kustannus (-uksen).
Pörlida, kulua.
Pörlikna, verrata (-rtaanl; förl. vid

något, verrata johonkuhun.
Pörlora, kadottaa (-otan), menettää

(-etän).
Förlust, tappio, häviö.
Pörlägga, lörflytta, siirtää (-rrän).
Pörlänga, jatkaa.
Pörlängas, bli längre, pidetä (-te-

lien).
Pörmaning, varoitus (-uksen).,
Förmoda, arvella (-elen), luulla

(-len).
Förm&ga, kyky, kunto (-nnon).
Pörmögen, varakas (-kkaan).
Förmögenhet, varallisuus (-den),

varat (-rojen).
Förnyas, uudistua.
Pörnäm, ylhäinen (-sen).
Pornoja, huvittaa, miellyttää; det

förnöjer mig 1. oss, minua 1.meitä
huvittaa 1. miellyttää.

Pörnöjsamhet, huvittavaisuus
(-den), tyytyväisyys (-den).

Förnöta, kuluttaa (-utan).
Pörolämpa, loukata (-kkaan).
Förordning, asetus (-ksen).
Pörorsaka, saattaa (-tan), tuottaa

(-tan).
Pörpliktad, velvollinen (-sen).
Pörr, ennen.
Pörra, edellinen (-sen), (förut va-

rande) entinen (-sen).
Pörrän, ennenkuin.
Pörsagd, ujo.
Pörsamling, seurakunta f-nnan).
Pörse, varustaa.
Pörsigtig, varovainen (-sen).
Pörskafiä, toimittaa (-itan), hank-

kia (-nkinl.
Pöskjuta, öfvergifva, hylätä

(-Ikään).
Pörskräckas, pelästyä.
Pörskräckelse, kauhistus (-uksen),

kauhu.
Förskräckt, pelästynyt (-neen).
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Förskull, tähden, (postp. m. genit.)
varten, (postp. m. part.) ihmisten
tähden, ihmisiä varten.

Förslag, ehdotus (-uksen).
salata (-laari).

Förspilla, hukuttaa (-utan), kadot-
taa (-otan).

Först, ensin; för det första, ensiksi.
Först, vasta; först nu, vasta nyt;

först da, vasta silloin; just nu,
helt nyss, vastikään.

Förstnämnd, ensimnainittu.
Förstå, ymmärtää (-rrän).
Först&ndig, ymmärtäväinen (-sen).
Förstöra, hävittää (-itän), turmella

(-elen).
Försvar, puolustus (-uksen), puo-

lustaminen (sen).
Försvara, puolustaa; försvara sig,

pitää puoltansa, vastata puoles-
taan.

Försvinna, katoa (-don).
Försåt, väijymys (-ksen).
Försäkringsbref, lejdebref, vakuu-

tuskirja, suojeluskirja.
Försänka, upottaa (-otan).
Försök, koe (-okeen), koete(-etteen);

p& försök, kokeeksi 1. koetteeksi.
Försöka, kokea (koen), koettaa

(-etan).
Föxfjena, ansaita (-itsen), kannat-

taa (-atan); förtjena att se, kan-
nattaa katsomista.

Förtjenst, ansio ; räkna någon tili
förtjenst, lukea jonkun ansioksi.

Förtjusas, ihastua; bli förtjusti nå-
got, ihastua johonkuhun.

Förtryck, sorto f-rron).
Pörträffligt, oivallisesti.
Förtvifiad, epätoivoinen (-sen), tus-

kallinen (-sen).
Förtära, nauttia (-tin).
Förunderlig, ihmeellinen (-sen).
Förundra sig, ihmetellä (-ttelen).
Förut, edellä (-Itä, -Ile).
Pörutsäga, ennustaa.
Förvandla, muuttaa (-tan).
Förvandlas, muuttua (-tun).
Förvilla sig, eksyä; förv. sig nå-

gonstädes, eksyä johonkin.
Förvånad, hämmästynyt (-neen).
Förvånas, hämmästyä.
Förvåning, kummastus (-uksen);

tili sin förv., kummastuksek-
seen.

Förvärfva, saavuttaa (-utan).
Föräldrar, vanhemmat (-mpien 1.

-mpain).
Förödmjuka, nöyryyttää (-yytän).
Föröfva, tehdä (teen).
Föröka, utvidga, enentää (-nnän),

laajentaa (-nnan).
Förökas, enetä (-nenen).

G,

Gagna, hyödyttää (-ytän).
Gala, kukkua (-ukun).
Gallier, gallialainen (-sen).
Galoppera, neljästää.
Gammal, vanha; af gammalt, van-

hastaan.
Ganska, aivan, varsin, sangen.
Gap, kita (-idän).
Garnison, linnaväki (-en),
Gathörn, kadunkulma.
Genast, heti, kohta.
Generalguvernör, kenraalikuver-

nööri.
Genom, kautta (postp. med genit.),
Genomdrifva, saada toimeen 1. Ai-

kaan.

Gonomvåt, läpimärkä (-ärän).
Get, vuohi (-hien),
Gibraltarsund, Gibraltarsalmi

(-men).
Gifmild, aulis (-liin).
Gift, myrkky (-rkyn).
Giftig, myrkyllinen (-sen).
Gifva, antaa (-nnan).
Gifva akt på, tarkata (-rkkaan)

gifna akt på något, tarkata jo-
takin.

Gifva efter, taipua (-vun).
Gilla, hyväksyä.
Gissa, arvata (-vaan).
Glad, iloinen (-sen).
Glans, loisto.
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Glansperiod, loistoaika (-jän).
Glasruta, lasiruutu (-dnn).
Gles, harva.
Glesna, bli gles, harveta (-venen).
Glimma, kiiltää (-Hän).
Gläda sig, iloita (-itsen).
Glädje, ilo.
Glömma, unhottaa (-otan).
God, hyvä.
Godhet, hyvyys (-den).
Godtgöra, hålla skadeslös, korvata

(-rvaan).
Golf, lattia.

Gröda, vilja, pellonkasvit.
Grön, viheriä.
Grönska, viheriöitä (-öitsen).
Grönskiitande, grönskande, viher-

tävä.
Gubbe, ukko (ukon).
Gud, Jumala.
Gudinna, jumalatar (-ttaren).
Gudstjenst, jumalanpalvelus (-uk-

sen).
Guld, kulta (-lian),
Gulddosa, kultatuosa, kultarasia.
Gunga, keikutella (-elen)
Guvernör, kuvernööri, maaherra.
Gymnasium, kimnaasi, lukio.
Gynna, suosia.
Gå, käydä; det går 1. händer nå-

gon, jollekulle 1. jonkun käy.
Gå framåt, förkofras, edistyä;
gå förlorad, mennä hukkaan.

Gåfva, lahja.

Gosse, son, poika (-jän).
Graf, hauta (-dan).
Gran, kuusi (-sen).
Granne, naapuri.
Grannsocken, naapuripitäjä.
Gren, oksa.
Grina, irvistää.
Grotta, luola, rotko.
Grunda, perustaa.
Grundbetydelse, alkumerkitys

Gång, en gång, kerta (-rran); på
en gång, yhtä haavaa, yhfaikaa.

(-ksen).
Grundläggare, perustaja.
Grundläggning, perustaminen

(-sen).
Grundspråk, alkukieli (-len).
Grym, julma.
Grymhet, julmuus (-den).
Gryta, pata (-dan)
Grå, harmaa.
Gråhårig, harmaapäinen (-sen).
Gråt, itku.
Gråta, itkeä (-tken).
Gräfva, kaivaa.
Gräla, torua, gräla på någon, to-

rua jotakuta.
Gräns, raja.
Gränsande, rajalla oleva, lällinen

(-sen).
Gräs, ruoho.

Gård, talo.
Gårdsplan, piha.
Gås, hanhi (-hen).
Gåta, arvoitus (-uksen).
Gädda, hauki (-ven).
Gärdesgärd, aita (-dan).
Gärna, mielelläni (-liasi, -llänsä,

-llämme o. s. v.).
Gärning, teko (-eon), työ.
Gäst, främmande, vieras (-raan).
Gästabud, pidot (-tojen).
Gök, käki (-en),
Gömma, kätkeä (-tken).
Gömma sig, kätkeytyä (-ydyn).
Göra, tehdä (teen); låta göra, teet-

tää (-tän).
Göromål, toimi (-men), askare

(-reen).

H
Haf, meri (-ren).
Hafre, kaura.
Hagel, ra’e (-keen).
Hai, liukas (-kkaan).
Hali, puoli (-len).
Halfvägs, puolivälissä; hafvägs

emellan kyrkan och prestgården,
puolivälissä kirkkoa ja pappilaa.

Hamn, satama.
Hand, käsi (-den); på egen hand,

på eget bevåg, omin päin, omin
keinoin.

Handbok, käsikirja.
Händel, kauppa
Handelsbod, kauppapuoti (-din).
Handelsman, kauppamies (-hen). ,
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Handelstad, kauppakaupunki
(-ngin).

Handia, tehdä 1. pitää kauppaa;
(på annan ort) käydä kauppaa;
(uppföra sig) tehdä, menetellä.

Handleda, opastaa, johdattaa(-atan\
Handsekreterare, käsikirjuri.
Handtera, käyttää (-ytän).
Hare, jänis (-iksen).
Hasklig, kamala.
Hastigt, pikaisesti.
Hata, vihata (-haan).
Heder, kunnia.
Hedersord, kunnian sana.
Hedra, kunnioittaa'(-tan).
Hei, hela, koko; oböjl. kokonainen

(-sen).
Helga, pyhittää (-itän).
Helig, pyhä.
Helsa, terveys (-yden).
Helsa, v. tervehtiä (-hdin'; helsa

på någon, tervehtiä jotakuta;
(besöka) käydä tervehtimässä.

Helsingfors, Helsinki (-ngin).
Helsosam, terveellinen (-sen).
Helst, mieluimmin, mieluisimmin.
Helt och hållet, kokonaan.
Hem, koti (-din), koto (-don); hem-

ma, kotona; hem, kotiin, kotia;
hemifrån, kotoa.

Hembygd, kotiseutu (-dun).
Hemfärd, kotimatka.
Hemland, kotomaa.
Hemlig, salainen (-sen).
Hemlighålla, pitää salassa.
Hemmanshusbonde, talollinen

(-sen).
Hemsocken, kotipitäjä.
Hemta, tuoda; låta hemta, tuottaa

(-otan).
Hemtrakt, kotiseutu (-dun).
Herdeflöjt, paimenhuilu.
Herravälde, herruusvalta (-lian).
Herre, herra.
Herrskap, herrasväki (-väen).
Kerska, hallita(-tsen); (vara gängse)

vallita (-tsen).
Herskare, hallitsija.
Herskarinna, hallitsijatar (-ttaren).
Hertig, herttua.
Het, kuuma.
Himmel, taivas (-vaan); under bar

himmel, taivas-alla.

Himmelsk, taivaallinen (-isen).
Hindra, estää.
Hinna, ehtiä (-din), ennättää(-ätän).
Historia, historia.
Hit, tänne.
Hitintills, tähän asti.
Hitta löytää (-dän).
Hjälp, apu (-vun).
Hjälpa, auttaa (-tan).
Hjälpsam, auttavainen (-isen).
Hjälte, uros (-roon), sankari.
Hjältemod, urhoollisuus (-den).
Hjältemodig, urhoollinen (-isen).
Hjältemodigt, urhoollisesti.
Hjärta, sydän (-dämen).
Honung, mesi (-den).
Hop, flook, lauma.
Hopp, toivo.
Hoppa, Hypätä (-ppään).
Hoppas, toivoa.
Hos, luona, luota, luokse (postp.

m. genit.).
Hota, uhata (-hkaan), hota någon

med något, uhata jollekulle jota-
kin.

Hotande, uhkaava; mest hotande,
uhkaavin (-mman).

Hufvud, pää.
Hufvudort, pääpaikka (-ikan).
Hufvudsakligen, pääasiallisesti.
Hufvudstad, pääkaupunki (-ngin).
Hugga, hakata (-kkaan).
Hund, koira.
Hundradetals, ihundratal, sadottain.
Hunger, nälkä (-län).
Hungersnöd, nälänhätä (-ädän).
Huru, kuinka.
Hurudan, millainen (-isen).
Huruledes, hurulunda, miten.
Huruvida, josko (-ko, -kö).
Husbonde, isäntä (-nnän).
Hustru, vaimo.
Hvalf, holvi (-vin).
Hvar, missä.
Hvar och en, kukin (kunkin); hvar-

je, joka (oböjl.), jokainen (-sen).
Hvardera. kumpikin (-rumankin),

kumpainenkin (-senkin).
Hvarför, miksi, minkätähden.
Hvass,- terävä.
Hvete, vehnä.
Hvetebröd, vehnäleipä (-vän), veh-

näinen (-sen).
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Hvila, levätä (-pään).
Hvina, vinkua (-ngun).
Hviska, kuiskata (-kaan).
Håfvor, antimet (-mien).
Hai, läpi (-ven).
Hall, riktning, suunta; hän reste

åt det hållet, hän kulki sitä suun-
taa; åt annat hali, toisaalle.

Halla, pitää (-dän); halla med nå-
gon, pitää jonkun puolta.

Här, karva, (hufvudhar) tukka
(-ukan), hiukset (-ksien).

Hård, kova.
Härät, kovasti.
Hädanefter, tästälähin.
Häftig, raju, ankara, tuima.
Hälft, puoli (-Ien); i säoken var

hälften råg, hälften korn, säkissä
oli puolet rukiita, puolet ohria.

Hämnas, kostaa.
Händelse, tapaus (-uksen).
Hänga. riippua (-pun).
Hänseende, kohta (-hdan), suhde

(-hteen); med Länsyn därtill, sen
suhteen.

Ibland, seassa (-sta, -kaan), jou-
kossa (-sta, -kkoon).

Idas, viitsiä.
Idka, harjoittaa (-joitan).
Idoghet, uutteruus (-den).
Ifrigt, kiivaasti, innokkaasti.
Ifver, kiihko, into (-nnon).
Igenkänna, tuntea (-nnen).
Igenom, läpi, prep. och postp. med

genit.
Ihjäl, kuoliaaksi.
Ihärdigt, uutterasti.
Ula, pahasti.
In, sisälle, sisään (postp. m. genit ).
Inbilla, uskottaa (-otan), jollekulle

jotakuta.
Inbördes, keskinäinen (-sen),
Indian, intialainen (-sen).
Indien, Intia.
Industri, teollisuus (-den).
Inemot, närä, adv. lähes.
Infalla, syöstä (-ksen).
Inflöde, utflöde, juoksu lasku.

' Informator, kotiopettaja.

Hänvisa, neuvoa.
Häpnar, hämmästyä.
Här, täällä; här och där, siellä

täällä.
Härifrån, täältä.

5 Härlig, ihana, jalo.
- Härstamma, olla syntyisin, suku-

perää.
- Häst, hevonen (-sen).

Ho, heinä (herg. heinät); berga ho,
tehdä heinää.

Hög, korkea.
Högakta, kunnioittaa (-oitan).
Högeligen, suuresti.
Höger, oikea; högra handen, oikea

käsi; på högra sidan, oikealla

■ puolen; tili högra sidan, oikealle
1 I puolen.

. j Högtidligen, juhlallisesti.
Höja sig, kohota (-hoon).

j Höna, kana.
j Höra, kuulla (-len),s | Höras, kuulua.

1 1Höst, syksy; mot hösten, syksy-
puoleen.

I,

Inför, edessä, eteen (postp. med
genit.).

Ingalunda, ei suinkaan, ei millään
muotoa.

Ingermanland, Inkeri, Inkerinmaa.
Ingång, suu, aukko, sisäänkäytävä.
Inkomst, tulo.
Inkräktare, anastaja.
Inlåta sig, ryhtyä (-hdyn); i 1. på

något, ryhtyä johonkuhun.
Innan, ennen (prep. med partit.).
Inre, sisä-, sisäinen (-sen); inre del,

sisäosa.
Innehafva en tjenst, olla virassa,

palveluksessa.
Inrista, inskära, uurtaa (-rran).
Inrätta, sommitella (-ittfelen).
Inse, ymmärtää (-rrän), huomata

(huomaan), älytä (-lyyn).
Insigt, taito (-don).
Inskränka, rajoittaa (-oitan).
Instämma, blanda sig i, yhtyä

(-hdyn); instämma i ngt, yhtyä
johonkin.
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Intaga, valloittaa (-tan).
Intagas, mieltyä (-llyn); intagas

af något, mieltyä johonkin.
Intressant, miellyttävä, huvittava.
Intressera, miellyttää (-ytän); det

intresserar mig, minuamiellyttää.
Inträdeskort, pääsylippu (-ipun).
Inträffa, tapahtua (-hdun).
Intyg, todistus (-uksen), todistus-

kirja.

Ja, tili ooh med, jopa, vieläpä
Jaga, metsästää, ajaa.
Jagt, metsästys (-yksen), ajo.
Jagtsällskap, metsästysseura.
Januari, tammikuu.
Jord, maa.
Jordfläck, jordlapp, maatilkku

(-Ikun).
Ju, -hän, -hän (enkl.).
Jul, joulu.
Jnli, heinäkuu.
Jungfru, impi (-men).
Just nu, vastikään.
Jägare, metsästäjä.

K
Kakel, kaakeli.
Kakelugn, kakluuni.
Kali, kylmä.
Kalla, kutsua.
Kallsinnig, tyly, valju.
Kamrat, toveri.
Kandidat, kandidaatti (-atin).
Kanhända, ehkä, kenties.
Kanin, kaniini.
Kanna, kannu.
Kanon, kanuuna, tykki (-ykin).
Kansler, kansleri.
Kantele (-eleen), ett stränginstru-

ment).
Kapell, kappeli.
Kapellan, kappalainen (-sen).
Kapten, katteini.
Karelare, karjalainen (-sen).
Karelen, karjala.
Karisloja, karjalohja.
Kasta, heittää (-tän), nakata

(-kkaan).

Inverka. vaikuttaa (-utan); inverka
på ngt, vaikuttaa johonkin.

Invånare, asukas (-kkaan).
Irring, irrelse, erhetys (-yksen),

hairaus.
Is, jää.

jIshaf, jäämeri (-ren).
Istället for, asemesta (postp. med

genit.).
Isynnerhet, etenki.

jr

Jämföra, verrata (-rtaan); jämföra
med något, verrata johonkuhun.

Jämförd med något, verrattu jo-
honkuhun.

Jämförlig, lik, veroinen (-sen); jäm-
förlig med någon, jonkun veroi-
nen.

Jämmer, voivotus (-uksen).
Jämnårig med någon, jonkun ikäi-

nen.
Järn, rauta (-dan;.
Järnväg, rautatie.
Jätte, jättiläinen (-sen).

| Kasta sig, heittäytyä (-ydyn).
Katekes, katkismus (uksen),

jKejsare, keisari.
[ Kexholm, Käkisalmi (-Imen).
Katt, kissa.
Kista, arkku (-rkun).
Klagan, valitus (-uksen).
Klandra, moittia (-tin).
Klar, kirkas (-kkaan), selkeä.
Klass, luokka (-kan).
K läppä, taputtaa (-utan).
Kiimat, ilmanala, ilmanlaatu(-dun).
Klippa, kallio, (i sjö), kari, luoto

(-don).
Klippvägg, kalliosoin ä.
Kloeka, kello.
Klookare, lukkari.
Klockstapel, kellotapuli.
Kläde, verka (-erän).
Kläder, vaatteet (-tteiden).
Klättra, kiipeen (-vetä).
Knail, jyrähdys (-yksen).
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Knapp, niukka (-kan).
Knappast, tuskin,
Knif, veitsi (-tsen).
Knopp, umppu (-nipun),
Knotande, nurkuminen (-isen).
Knöl, mukula.
Ko. lehmä.
Koka, keittää (-tän).
Kolera, koleera, koleerarutto(-uton).
Komina, tulla (-Ien); komina tili

rätta, tulla toimeen.
Kommendant, komin endantti

(-ntin).
Konst, taito (-don).
Konsul, konsuli.
Konung, kuningas (-nkaan).
Konungarike, kuningaskunta

(-nnan).
Kopparkläder, vaskivaatteet (-ttei-

den).
Kopparyxa, vaskikirves (-veen).
Kori, makkara.
Korn, ohra.
Korrespondent, kirjeenvaihtaja.
Kors, risti.
Kort, lyhyt (-hyen).
Kort efter, vähää jälkeen (om tid)

(preposition med genit) kort et-
tei- ;ul, vähää jälkeen joulun.

Koryte, ylimys (-ksen).
Kost, ruoka (ruuan).
Kostnad, kustannus (-uksen).
Kraft, voima; af alla krafter, kai-

kin voimin.
Kraftfull, kraftig, voimakas(-kkaan)

voimallinen (-lisen).
Krage, kaulus (-uksen).
Krig, sota (-dan).
Krigare, sotilas (-laan).
Krigshär, sotajoukko (-kon).
Krigslysten, sodanhimoinen (-isen).
Krigsära, sotakunnia.
Krokig, väärä.

Lada, lato (-don'.
Ladugårdsskötsel, karjanhoito

(-don), ’
Lampa, lamppu (-nipun).
Land, maa.
Landskap, maakunta (-nnan).

Kropp, ruumis (-miin).
Krossas, särkyä (-rjyn).
Krypa, konttia f-ntin), kontata

(-nttaan), madella (-telen).
Kiille, kukkula, kunnas (-nnaan).
Kunglig, kuninkaallinen (-lisen).
Kungöra, julistaa, ilmoittaa (-moi-

tan).
Kuuna, voida, saattaa (-tan), osata

(•saan).
Kunskap, insigt, tieto (-don).
Kurfurste, vaaliruhtinas (-naan).
Kust, rannikko (-ikon), rantamaa.
Kyrka, kirkko (-rkon).
Kyrkoby, kirkonkylä.
Kyrkoförfattning, kirkkoasetus

(-uksen).
Kyrkoherde, kirkkoherra.
Kyrkomöte, kirkolliskokous (-uk-

sen).
Kägla, keila; siä käglor, olla keila-

silla.
Källa, lähde (-hteen).
Kampa, taistella (-stelen)._
Kanna, tuntea (-nnen).
Kannas, tuntua (-nuiin) (joltakin);

kännas hasklig, tuntua kama-
lalta.

Kansia, tunne (-nteen).
Käpp, keppi.
Kär, rakas (-kkaan).
Kärl, astia.
Kärlek, rakkaus (-uden).
Kärlekshetygelse, rakkauden osoi-

tus (-uksen).
Kättare, vääräuskoinen (-sen).
Köld, kylmyys (-den), kylmä, (stark)

pakkanen (-sen).
Köpa, ostaa.
Köra, ajaa.
Körshär, kirsikka (-ikan).
Kött, liha.

Ij.

Landskapsmålare, maiseman maa-
I lari.
i Landskapsstycke. maiseman kuva.
j Landsväg, maantie.
jLandtgrefve, maakreivi.

| Landtgård, maatalo.
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Laudtman, maamies (-miehen),
maanviljelijä.

Lappland, lappi (-apin), lapinmaa.
Lat, laiska.
Latin, latina.
Latinsk. latinainen (-sen).
Laxfångst, lohenpyynti (-nnin).
Leda, taluttaa (-lutan).
Ledig, joutilas (-ilaan).
Ledsaga, saattaa (saatan); ledsaga

tili mälet, saattaa perille.
Ledsam, ikävä.
Ledsna kyllästyä (johonkin).
Ledst&ng, käsipuu,
Lefnadsförhållande, elantosuhde

(-teen), 1. elantotapa (-van).
Lefva, elää.
Lem, jäsen (-senen).
Lemna, jättää (-ätän).
Lera, savi (-ven)..
Lexikon. sanakirja.
Lif, 'elo, henki (-ngen); vid lif,

hengissä.
Lifland, Liivinmaa.
Liflig, vilkas (-Ikkaan).
Lifnära, elättää (-lätän).
Lifsgärning, elämäntyö.
Lifstid, elinaika (-ajan), ikä (iän).
Ligga, maata (makaan),
Lik, näköinen (-sen); lik någon,

jonkun näköinen.
Lika, adv. yhtä, yhtäläisesti.
Likaledes, likaså, samate, samoin.
Likgiltighet, välinpitämättömyys

(-yyden).
Liknelse, vertaus (-uksen).
Likpsalm, ruumisvirsi (-rren).
Liksom, niin kuin, samoin kuin;

just som, ikään kuin.
Likväl, kuitenkin.
Lispund, leiviskä.
Listig, viekas (-kkaan).
Lita, luottaa (luotan); lita därpå.

luottaa siihen.
Liten, pieni (-nen).
Litteratur, kirjallisuus (-uuden).
Litteratursälskap, kirjallisuuden

seura 1. kirjallisuusseura.
Litterär, kirjallinen (-sen).
Ljud, ääni (-nen).
Ljuda, soida.
Ljuga, valhetella (-hettelen).
Ljunga, leimahtaa (-lidan).

Ljus, s., valo, kynttilä.
Ljus, ad., valkea, vaalea.
Ljusan låga, ilmituli (-len).
Look, kansi (-nnen); med look för-

sedd, kannellinen (-sen).
Locka, houkutella (-ttelen'.
Lof, lupa (-van).
Loiva, luvata (-paan).
Lotsa, opastaa, johdattaa (-atan).
Lott, del, osa, onni (-nnen).
Luft, ilma
Lugn. tyyni (-nen), (hvila), lepo

(-von).
Lugnvatten, laimi (-men), suvanto

(-nnoni, tyyni vesi.
Lukt, haju.
Lummig, tuuhea.
Lund, laakso.
Lura, väijyä; lura på någon, väi-

jyä jotakuta.
Lycka, onni (-nen); tili ali lyoka,

kaikeksi onneksi.
Lyokas, onnistua; någon lyokas,

jonkun onnistuu.
Lyoklig, onnellinen (-isen).
Lyokligt, onnellisesti.
Lyda, totella (-ttelen).
Lydig, kuuliainen (-sen), tottelevai-

nen (-sen),
Lyfta, nostaa.
Lynne, luonne (-nteen).
Lyssna, kuunnella (-ntelen); lyssna

på 1. tili något, kuunnella jota-
kin.

Lyx, komeus (-uden).
Låga, liekki (liekin).
Lågsluttande, låggrund. loiva.
Lån, laina.
Låna, lainata (-naån).
Lång, pitkä.
Långs, pitkin, prep, 1. post. m. part.
Långt borta, i tjärran, kaukana.
Långt bort, borthän, kauvas.
Långtifrån, kaukaa.
Las, lukko (-ukon).
Lägga, plåcera, asettaa .(-setan),

panna(-anen); lägga sigatt sofva,
panna maata.

Läkare, lääkäri.
Lämplig, sopiva.
Lända, imp. on, olla; det länder

dig tili heder, se on sinulle kun-
niaksi.

G
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Längd, pituus (-uuden).
Lange, kauvan.
Längre, pitempi (-mtnän).
Längre borta, loitompana.
Längre bort, loitommaksi loitom-

malle.
Längre ifrån, loitompaa, loitom-

malta.
Längre uppåt, ylemmäksi, ylemmä.
Lära, v. opettaa (-etan).
Lära, s. oppi (-opin).
Lärare, opettaja.
Lära sig, oppia (-opin)! lära sig att

läsa, oppia lukemaan, lära sig
att arbeta, oppia työtä teke-
mään.

Lärdom, opetus (-tuksen).

Lärorik, opettavainen (-sen).
Lärka, leivonen (-sen), kiuru.
Läsa, lukea.
Läsning, luku (-vun), lukeminen

(-sen).
Lättjas, laiskotella (-ttelen).
Lätt, ad. helppo (-Ipon).
Lätt, adv. helposti.
Lättrogen, herkkäuskoinen (-sen).
Löf, lehti (-hden); varapalöfbrott,

olla lehdessä.
Löfskog, lehtimetsä, lehdikkö

(-ikön).
Löjtnant, luutnantti (-ntin).
Lön, palkka (-Ikan).
Lördag, lauvantai.
Los, irki, irti.

M.
Mager, laiha.
Magistergrad, maisterinarvo.
Majestät, majesteetti (teetin).
Makt, valta, voima, mahtavuus

(-uuden).
Man, mies (-hen).
Mandom, miehuus (-huuden).
Mannaminne,miesmuisti; imanna-

Nanne, miesmuistiin.
Mannamod, miehuus (-den).
Manskap, miehistö, väestö.
Mark, maa.
Mark (penning), markka (-rkan)
Marknad, markkinat (-inoiden).
Marknadstorg, marknadsplats,

markkinapaikka (-paikan).
Mars, maaliskuu.
Mastträd, mastopuu.
Mat, ruoka (ruuan).
Material, aineet (-neiden).
Matvaror, ruokatavarat (-roiden).
Med, kanssa, muassa, kerällä,

(postp. m. genit).
Medan. sillä aikaa kun.
Medborgare, kansalainen (-sen).
Medel, keino.
Medelpunkt, centrum, keskus

(-ksen).
Medelhafvet, välimeri (-meren).
Medgifva, myöntää (-nnän).
Medioinedoktor, lääketieteen toh-

tori.

Medlidande, sääli; jag har medli-
dande med honom, minun on
häntä sääli.

Mellanrum, loma.
Men, mutta.
Mena, tuumia,
Mening. lause (-seen).
Menniska, ihminen (-misen).
Menniskokött, ihmisenliha, ihmis-

liha.
Menniskovänlig, ihmisystävällinen

(-sen).
Mensklig, inhimillinen (-sen).
Mer (tid), enää; ioke mer, ei enää.
Mera, adv. enempi (-mmän), adv.

enemmän, enemmin.
Messbok, messukirja.
Mest. enin (,-minän); för det mesta,

enimmäkseen, enimmiten.
Meta, onkia {-ngin).
Metkrok, onki (-ngen); vara på

mete, olla ongella.
Metspö, ongenvapa, (-van), pahlain

(-imen).
Middag, puolipäivä.
Middagsmåltid, päivällinen (-sen);

äta middag, olla päivällisellä.
Mil, penikulma.
Mild, lempeä.
Minnas, muistaa.
Minne, muisto.
Minnesbok, muistokirja.
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Minnesvård, muistopatsas (-saan).
Minut, minuutti (-nuutin).
Missbruka väärinkäyttää (-ytän).
Misshandla, rääkätä (-kkään).
Missnöjd, tyytymätön (-ttömän).
Misstag, epähuomio, erhetys(-ksen).
Misstaga sig, erhettyä (-hetyn).
Misstanke, epäluulo.
Missväxtår, katovuosi (-vuoden).
Mjöl, jauhot (-hojen).
Mjölk, maito (-don).
Mod, rohkeus (-uden), urhoollisuus

(-uden), rohkeus (uden).
Moder, äiti (-din).
Moderförsamling, emäseurakunta

(-nnan)
Modig, urhoollinen(-llisen), rohkea.
Mogen, kypsi (-sen).
Mogna, kypsyä, tuleentua(-mun),
Monark, hallitsija.
Morgon, aamu.
Morgondag,huomen (-menen), huo-

mispäivä, huominen(-sen); i mor-
gon, huomenna.

Moskva, Moskova,
Mot, vastassa; vastaan, kohtaan,

postp. m. part.) vara emot, vara
tili mötes, olla vastassa, mild
mot någon, lempeä jotakuta koh-
taan; (riktning), hohti, kohden
postp. m. part. mot mig, minua
kohti, 1. kohden.

Motföreställning, vastaluulo.
Motstånd, vastustus (-ksen), vasta-

rinta (-nnan).
Mottaga, ottaa vastaan.
Motyttrande, vastalause (-seen).
Mun, suu; med öppen mun, avo-

suin; med en. mun, yhteen ää-
neen; lefva 1. vara i n&gons
mun, olla jonkun huulilla.

Munförråd, muonatavarat f-roi-
den).

Munk, munkki (-nkin).
Mycken, paljo.
Myokenhet, paljous (-uden), joukko

(-joukon).
Myoket, adv. paljon, sangen, ko-

vin, hyvin.
Myndjghet, virasto.
M&l, maali, määrä-
Månad, kuukausi (-kauden).
Måndag, maanantai.
Måne, kuu.
Mångahanda, monenkaltainen

(-sen), monenlaatuinen (-sen).
Många, moni (-nen).
Mångenstädes, monessa kohden,

useassa paikassa.
Mångfaldig, moninainen (-naisen).
Mångsidig, monipuolinen (-lisen).
Må, voida.
Måste, täytyy; jag mäste, minun

täytyy; vi måste, meidän täytyy.
Mäja, niittää (-tän).
Mängd, joukko (-kon).
Märkä, huomata (-maan).
Märkelig, merkillinen (-sen).
Möda, vaiva; mödosamt, med svå-

righet, vaivoin.
Möjlig, mahdollinen (-llisen).
Mörda, murhata (-haan).
Mörk, pimeä.
Mörker, pimeys (-yden).
Möta, tulla vastaan; möta någon,

tulla jotakuta vastaan.

]V.

Nacke, niska.
Namn, nimi (-men).
Namnkunnig, kuuluisa.
Namnsdag nimipäivä.
Natt, yö.
Nattqvarter, yösija.
Natur, luonto (-nnon).
Ned, alas.
Nedanför, alipuolella; nedanför

berget, vuoren alipuolella 1. ali-
puolella vuorta,

i Nedför, alas; nedför trapporna por-
taita 1. -ista alas, styra nedför
floden, laskea virtaa alas.

Nedgöra, tappaa, (-apan).
Nedslagen, alakuloinen (-loisen).
Nedsöla, saastuttaa (utan), tahrata

(-raan).
Nejd, seutu (-udun).
Neka, kieltää (-Hän-.
Nere, alhaalla.
Nilen, Niili.
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Njuta, nauttia (-autin).
Nog, kyllä.
Noga, tarkasti.
Nordanvind, pohjatuuli (-len).
Nordvestra, luoteinen, länsipohjat

nen (-sen).
Norr, pohja, pohjonen (-sen).
Norrom, pohjoispuolella; norrom

något pohjoispuolella jotakuta.
Not, nuotta (nuotan); vara på not

dräkt, olla nuotalla.
November, marraskuu.
Nu, nyt.
Nuvarande, nykyinen (-sen).
Ny, uusi (-den).
Nybyggare, uudisasukas (-kkaan).
Nyokel, avain (-imen).
Nyfiken, utelias (-liaan).
Nyhet, uutinen (*sen).
Nyland, uusimaa (uudenmaan).
Nyligen, hiljan, äsken.
Nytta, hyöty (-dyn).
Nyttig, hyödyllinen (-sen).
N&gon, joku, jokin, muutama.
Någonsin, joskus, milloinkaan.
Nämna, mainita (-nitsen).

O

O att! o om! jospa.
Oafbrutet, lakkaamatta, yhä.
Oaktadt, huolimatta; oaktadt allt

detta, tästä kaikesta huolimatta;
oafsedt behofvet, tarpeesta huoli-
matta.

Obenägen, haluton (-ttoman), vas-
tahakoinen (-sen).

Och, ja.
Ooksa, -kin (enkl.).
Odjur, hirviö, peto (-don).
Odla, viljellä (-jelen).
Odling, viljeleminen (-sen).
Oduglig, kelvoton (-ttoman).
Odödlig, kuolematon (-attoman).
Oenighet, eripuraisuus (-den), rii-

taisuus (-den).
Oerhörd, ääretön (-ttömän), sum-

maton (-mattoman).
Ofantlig, sanomattoman suuri, jyl-

keä; i ofantliga qvantiteter,
sulamattoman paljo.

Offer, uhri.

Nämligen, näet, nimittäin,
När, koska.
Närä, lähellä -Itä lie, (prep. m.

part.); närä byn, lähellä kylää.
Närä p&, lähes, pian.
Närä v. ravita (-tsen).
Närhet, läheisyys -den.
Näring, sovinto (-nnon).
Näringsämne, ravinto-aine (-neen).
Närma sig, lähetä (-enen), lähestyä.
Närmare, lähempi (-hemmän); vara

närm., olla lähempänä, lähem-
mällä, komma närm., tulla lä-
hemmäksi.

Närmare, adv. lähemmin.
Närmast, lähin (-minän).
Närvarande, för närvarande, tätä

nykyä, nykyjään.
Nästan, melkein.
Nästkommande, ensi, (oböjl.), tu-

leva.
Noja sig, nöjas, tyytyä (-dyn); nö-

jas med något, tyytyä jobonkin.
Nöjd, tyytyväinen

“

(-sen); nöjd
med något, tyytyväinen johonkin

Nöje, huvi.

Ofred, rauhattomuus (-muuden),
viha; Stora ofreden, iso viha.

Officer, upseeri,
Ofta, usein.
Ofvanför, yläpuolella (prep. m.

part.).
Oförgätlig, ikimuistettava.
Oförminskad, vähentymätön (-mät-

tömän).
Oförmodad, odottamaton (-matto-

man), äkillinen (-llisen).
Oförmögen, kykenemätön (-ttö-

män^.Oförståndig, ymmärtämätön (-mät-
tömän).

Ogenomtränglig, läpipääsemätön
(-mättömän).

Ogrundad, perätön (-ttömän).
Ogräs, ohdake (-kkeen), rikkaruoho.
Ogudaktig, jumalaton (-lattoman).
Okonstlad, teeskentelemätön (-mät-

tömän), taitamaton (-matto-
man).
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)

Olika, eri (oböjl.).
Olikhet, erilaisuus (-suuden).
Olja, öljy.
Olycka. onnettomuus (-muuden).
Olycklig, onneton (-ttoman).
Om, jos.
Om ock, jos kohta.
Ombilda, förnya, uudistaa.
Ombildas, förnyas, uudistua.
Om blott, kunhan. ,
Ombord, vara ombord, olla lai-

vassa.
Omgifva, ympäröitä (-öitsen).
Omild, säälimätön (-mättömän).
Omkomma, hukkua (ukun).
Ömkring, ympäri,
Omkull, kumossa, kumoon.
Område, alue C-lueen).
Omsluta, ympäröitä i-röitsen).
Omsorg, huoli (-len).
Omständighet, asia, kohta (-dan);

lefnadsomständighet, elämän
kohta.

Omvexla, vuoroilla (-roilen).
Omvexlande, vaihteleva.
Omätlig, määrätön (-ttömän), ääre-

tön (-ttömän).
Omöjlig, mahdoton (-ttoman).
Ond, vihainen (-sen), paha.
Ondska, pahuus (-huuden)._
Onsdag, keskiviikko (-viikon).

Palats, hovi.
Panna, otsa.
Par, pari.
Passa, sopia :(-vin),
Pastor, pastori.
Pata, laxgård, lohipato (-don).
Penning, raha,
Person, henkilö, henki (-ngen).
Petersburg, Pietari.
Pladdra, laverrella (-rtelen).
Planka, palkki (-Ikin).
Planta, kasvi.
Plantera, istuttaa (-utan).
Plocka, poimia.
Plockning, poiminta (-nnan).
Plog, aura.
Plundra, ryöstää.
Plägsam, tuskallinen (-isen).

Oordentlig, epäsäällinen (-sen), laa-
duton (-ttoman).

Ord, sana.
Ordentlig, säällinen (-sen) kunnol-

linen (-sen|.
Ordinarie, varsinainen (-sen).
Ordna, järjestää.
Ordning, järjestys (-ksen).
Ordspr&k, sananlasku.
Orgel, urut (-urkujen).
Orgelläktare, urkulebteri.
Orka, jaksaa.
Oro, rauhattomuus (-muuden).
Orolig, rauhaton (-ttoman), levo-

ton (-ttoman).
Orsak, syy.
Orätt, väärin.
Orörlig, liikkumaton (-ttoman),.
Oskadd, vahingoittumaton .'(sito-

man).’
Osnygg, siivoton (-ttoman).
Otalig, lukematon (-ttoman).
Otålig, hätäinen l-senl, malttama-

ton f-ttoman).
Otålighet, hätäisyys(-yyden), malt-

tamattomuus (-muuden).
Oupphörligt lakkaamatta.
Ovanlig, tavaton (-ttoman), outo

(-don).
Oviss, epätietoinen (-sen).
Oväder, raju-ilma.

I»

Plöja, kyntää (-nnän).
Plötsligt, yht-äkkiä.
Pol, napa maannapa (-van).
Port, portti (-rtin).
Post, posti.
Potat, peruna, potaatti (-taatin).

( Praktfull, loistava.
! Prassel, rahina.
Pratsam, puhelias (-liaan).
Predika, saarnata (-maan).
Prest, pappi (papin).
Presterskap, papisto.
Prestgård, pappila.

; Px-is, hinta i-nnan).
| Prisa, ylistää; prisa någon, ylistää

jotakuta.
Produkt, tuote (-tteen),
Professor, professori.
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Rrotestant, protestantti (-ntin).
Provincialläkare, piirilääkäri.
Pryda, kaunistaa, koristaa.
Präktig, muhkea, uljas (-uljaan).
Pröfning, koetus (-uksen); tora ett

lif af hårda pröfningar, elää ko-
vien koetuksien alaisena.

Pröfva, koetella (-ettelen), tutkia.
Psalm, virsi (-rren).

Punkt, piste (-teen).
Pä, päällä, -Itä, -lie (postp. m. ge-

nit).
Påbörja, inlåta sig på, företaga sig,

ryhtyä (-hdyn); företaga sig na-
got, ryhtyä johonkin.

Påfve, paavi.
Påyrka, vaatia, väittää (-itän).
Päi-onträd, pärynäpuu.

Q
Qval, tuska, vaiva.
Qvar, jäljellä, jäljelle; vai'a qvar,

olla jäljellä; lemua qvar, jättää
jäljelle.

Qvarblifva, jäädä.
Qvick, nopsa.

Qvickt, nopsasti.
Qvinna, nainen (-sen).
Qvist, oksa.
Qvittra, visertää.
Qvällsvard, illallinen (-sen).

H
Rad, rivi; å rad, perättäin, perä-

tyksin.
Raäikal, perinpohjainen (-sen).
Rak, suora.
Rakt fram, suoraa päätä.
Ram, tass, kämmen (-enon), käpälä.
Reda, selko, selvä; taga reda på,

ottaa selon I. tiedon.
Redan, jo.
Rede, valjaat (-jäiden), aseet (-soi-

den).
Reformation, uskonpuhdistus (-uk-

sen).
Regel (på dörr), salpa (-Ivan), telki

(-Ijen).
Regera, hallita (-tsen).
Regn, sade (-teen); vara utsatt för

regnet, olla sateessa.
Eegna, sataa vettä.
Regnig, sateinen (-sen).
Rektor, rehtori.
Religion, uskonto (-nnon).
Ren, puhdas (-htaan).
Rena, rengöra, puhdistaa.
Reparera, korjata (-jaan).
Resa, s., matka; vara på resa, olla

matkalla; under långa resor, pit-
killä matkoilla.

Resa, v., matkustaa.
Resande, matkustaja, matkustavai-

nen (-sen).

Reskamrat, matkatoveri.
Reta, härsyttää, härnätä (-nään).
Rhen, Reini, Reinvirta (-rran).
Ria, riihi (-hen).
Riddarborg, ritarinlinna.
Ritva, s., tuokkonen (-sen), rove

(-peen).
Rifva, v., repiä (-vin).
Rik, rikas (-kkaan).
Rike, valtakunta (-nnan).
Rikedom, rikkaus (-uden).
Riklig, runsas (-nsaan).
Rikligt, adv., runsaasti.
Riksdag, valtiopäivät (-vien).
Rikta, suunnata (-ntaan), tähdätä

(-tään); rikta sinä blickar på nå-
got, luoda silmänsä johonkin.

Riktig, oikea.
Ringa, soida.
Ringa, ad., vähäinen (-sen), halpa

(-van).
Ringa (en björn), kiertää (-rrän),

saartaa (-rran).
Rinna, juosta (-ksen).
Ro, rauha.
Roa, huvittaa; det roar mig, mi-

nua huvittaa.
Rock, takki (-akin).
Rofdjur, petoeläin (-men).
Rofgirig, saaliinhimoinen (-sen).
Rom, Rooma.
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Romersk, roomalainen (-sen).
Ropa, huutaa (-dan).
Rot, juuri f-ren).
Rota sig, slå rot, juurtua (-rrun)
Ruin, raunio.
Rum, huone (-neen).
Rund, pyöreä, ympyriäinen (-sen).
Rusa, syöstä (-ksen), hyökätä

(-kkään).
Rusthåll, rustholli.
Rustning, asu, aseet (-iden).
Rycka, temmata (-mpaan), nykäistä

(-sen).
Rygg, selkä (-Iän); hän stod med

ryggen vänd mot mig, hän sei-
soi selin minuun.

Rykte, huhu, maine (-neen).
Rymlig, tilava, avara.
Rymmare, karkuri.
Rysä, kauhistaa, hirvittää; jagry-

ser, minua kauhistaa 1. hirvittää.
Rysse, venäläinen (-sen).
Ryssland, Venäjä.
Ryttare, ratsastaja, ratsumies

(-hen).
Råd, neuvo (rådsförsamling) neu-

jag råkade ut för dåligt väder,
jouduin pahaan ilmaan; jag rå-
kade korama dit, satuin tule-
maan sinne.

Räcka, fortfara, kestää.
Räokas, sträcka sig, ulottua.
Rädda, pelastaa.
Rädda sig. pelastautua (-udun).
Räddning, pelastus (-uksen).
Rädsla, pelko, (-lon).
Räkenskap, tili; affordra räken-

skap, vaatia tilille.
Rätt, a. oikea; du har rätt, sinä

olet oikeassa.
Rätt, s., rättighet, rättvisa, oikeus

(-uden).
Rätt, adv. oikein.
Rättfärdiga, näyttää oikeaksi, puh-

distaa.
Röra liikuttaa, (-utan).
Röra vid, vidröra, koskea, röra vid

något, koskea johonkuhun.
Röra sig, liikkua (-kun).
Röd, punainen f-sen).
Röda liafvet, Punainen-meri.
Röfvare, rosvo.
Röfvarnäste, rosvoinluola.
Röfva, ryöstää.
Rök, savu.
Rökpörte, savupirtti (-rtin).
Rörlig, liikkuva, vireä.
Rörd, liikutettu (-etun).
Röst, ljud, ääni (-nen).

vosto.
Råd (förmögenhet), vara, varat.
R&da, neuvoa.
Råda, vallita (-tsen); det r&der

tystnad, hiljaisuus vallitsee.
Råg, ruis (-kiin) (tröskad) rukiit.
R&ka, joutua (-dun), sattua (-tun);

S.

Saft, mehu, neste (-teen)
Saga, satu (-dun).
Sak, asia (ting, effekter), kalu, ka-

pine (-neen'.
Sakta, adv. hiljaa.
Sai, sali.
Saita, suolata (-laan).
Saltig, suolainen (-sen).
Saltlake, suolavesi f-den).
Samhälle, yhteiskunta (-nnan).
Samia, koota(-koon), kerätä (-rään).
Samlas, samla sig, kokoontua

(-nmm)|
Samling, kokoelma, joukko (-kon).
Samma, sama.
Sammanhang, yhteys (-yden).

Sammankomst, kokous (-uksen).
Sammanskjuta. kerätä (-rään).
Sammanställa, asettaa yhteen.
Samt, sekä, ynnä.
Samtycka, suostua.
Samvete, omatunto (-omantunnon).
Sand. hiekka (-kan).
Sanning, tosi (toden), totuus (-uu-

den, i sanning, tosiaan.
Se, nähdä (-näen, näkee), näyttää,

se ut,
Sed, tapa (-van).
Sedän, adv. sedermera, sitten, sit-

temmin.
Sedän, konj., sittenkuin.
Seger, voitto (voiton).;
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Segervinnare, voittaja.
Segla purjehtia (-hdin).
Seglare, purjehtija.
Segra, voittaa (voitan).
Sekel, vuosisata (-adan).
Sen, myöhäinen (-sen), myöhä.
Senare, jälkimmäinen (-sen).
Sent, myöhään.
September, syyskuu.
Sida, kylki (-jjen), puoli (-len), sivu,

ohi i-hen; kroppens högra sida,
ruumiin oikea kylki( på andra
sidan om floden, toisella puolen
virtaa; sidorna i en bok, kirjan
sivut; vid sidan af, jämte det,
sen -ohessa.

Simma, uida.
Simpel, yksinkertainen (-sen), al-

hainen (-sen), halpa (-Ivan).
Sinne, mieli (-len).
Sinnelag, mielenlaatu (-dun).
Sinnesstämning, mieliala.
Sinsemellan, keskenänsä.
Sist (den sista), viimeinen (-sen);

tili sist. viimeiseksi, viimeistään.
Sistförfluten, viimeksikulunut, vii-

me (öböjl.); under sista året vii-
me vuonna.

Sitta, istua.
Sjuk, kipeä, poteva.
Sjukdom, tauti (-din).
Sjuklig, kivulloinen (-sen).
Sjnnga,_ laulaa.
Själ, sielu.
Själf, itse; för sig själf, itseksensä.
Själfbeherskning, mielen-maltti

(-Itin', malttavaisuus (-suuden).
Själfrådighet, omavaltaisuus (-suu-

den).
Själfständig, itsenäinen (-sen).
Själfsvåld, vallattomuus(-muuden).
Själfsvåldig, vallaton (-ttoman).
Sjö, järvi (-ven),
Sjöfart, merikulku (-kulun).
Sjökapten, merikatteini.
Sjöman, merimies (-hen).
Skada, vahinko (-ngon); det är ej

stor skada på mig, minusta ei
ole suurta vahinkoa.

Skadlig, vahingollinen (-sen).
Skaka, pudistaa, ravistaa; skaka

på hufvudet, ravistaa päätä.
Skaffa, hankkia (-nkin).

Skaft, varsi (-rren).
Skal, kuori (-ren).
Skald, runoilija.
Skam, häpeä.
Skans, linnoitus (-tuksen).
Skapa, luoda.
Skapare, luoja.
Skaplynne, luonnonlaatu (-dun).

1 \

Skara, joukko, parvi (-ven).
Skarp, våldsam, tuima.
Skatt, aarre (-rteen).
Skatt (utskyld), vero.
Skattmästare, rahainvartija.
Sken valo.
Skepnad, muoto (-don); i mångfaldig

skepnad, monenmuotoinen(-sen).
Skepp, laiva.
Skeppsbyggnadsvirke, laivanraken-

nustarpeet, (-peiden).
Skeppsfolk, laivaväki (-väen).
Skick, kunto (-nnon).
Skicka, lähettää (-etän).
Skicklighet, taitavuus (-vuuden).
Skida, hiihtää f-hdän).
Skidande, skidlöpning, hiihtämi-

nen (-sen).
Skidlöpare, hiihtäjä.
Skilja, eroittaa (-mitan).
Skilja sig, erota (-roon).
Skild, erillinen (-sen), erillänsä.
Skina, paistaa.
Skjuta, ampua (-minun).
Skjuts, kyyti (-din),
Skog, metsä.
Skomakare, suutari.
Skona, säästää.
Skorsten, savutorvi (-rven), takan-

piippu.
Skott, laukaus (-uksen), ampuma.
Skola, koulu; g& i skola, käydä

koulua.
Skolgång, koulunkäynti (-nnin).
Skria, kiljua, parkua (-run).
Skridsko, luistin (-imen).
Skriit, kirjoitus (-uksen).
Skriftspi-åk, kirjakieli (-len).
Skrifva, kirjoittaa (-joitan).
Skrinna, glida, liukua ;liuvun),

liukuella (-elen).
Skryta, kerskata f-kaan), kerska-

ella (-elen), kehua; skryta öfver
något, kehua jotakin, kerskaella
jostakin.
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Skråma, naarma. |
Skrämmas, bli skrämd, säikähtyä i

(-hdyn).
Skrämsel, säikähdys (-hdyksen).
Skräddare, räätäli.
Skräddaryrke, räätälinammatti

(-matin).
Skräna, rääkyä (-vyn).
Skugga, varjo, siimes (-ksen).
Skuld, velka (-lan).
Skumma, vaahtoella (-elen).
Skydd, suoja, turva.
Skydda, suojella (-elon).
Skyldighet, velvollisuus (-suuden).
Skymf, häväistys (-yksen).
Skymma, himmentää, (-menen).
Skynda, rientää (-nnän), kiiruhtaa

(-lidan).
Skyndsamt, kiiruusti, joutuisasti.
Skytt, ampuja, pyssymies (-hen).
Skäl, syy.
Skälla, haukkua (-kun); skälla på

någon,. haukkua jotakuta.
Skämmas, hävetä (-peen).
Skämt, pila, leikki (-kin); på skämt,

pilanpäiten.
Skänka, lahjoittaa (-joitan).
Skära, leikata (-kkaan).
Skönhet, kauneus (-uden).
Skörd, sato (-don).
Skörda, niittää (niitän).
Skördetid, elon-leikkuu-aika(-ajan).
Sköta, hoitaa (-dan).
Slag, lyönti (-nnin), isku.
Slagfält, sotakenttä (-ntän).
Slicka, nuolla (-len).
Siippa, päästä (pääsen); siippa un-

dan för någon,. päästä jotakuta
pakoon.

Siitä ondt, kärsiä, nähdä vaivaa.
Slookna, sammua.
Slut, loppu (-pun); mot slutet af

något, jonkon loppupuolella;
göra slut på något, tehdä lopun
jostakin.

Sluta, lopettaa (-petän).
Slutas, bli slut, loppua (-pun),

päättyä (-tyn).
Slutligen, vihdoin, viimein.
Slutta, olla kaltava, olla loiva.
Sluttande, kaltava, loiva.
Sluttning, rinne (-nteen).
Slå, lyödä, iskeä.

Släcka, sammuttaa (-utan).
Släppa, tillåta, laskea.

| Slänga, nakata (-kkaan), paiskata
(-kaan).

I Slätt, tasanko (-ngon).
! Slösa, tuhlata (-lilaan).
I Smak, maku (maun).
Smaka, maistua; det (smakar som

1. af något, maistuu joltakulta 1.
jollekulle.

Smaka på, maistaa; smaka på ma-
ten, maistaa ruokaa.

Smaklig, makuisa,
Smal, kapea, kaitainen (-sen).
Smula, murentaa (-nnan).
Smultron, mansikka (-sikan).

| Småbarnsskola, pienten lasten
koulu.

Småleende, hymyhuulin.
Småningom, vähitellen.
Smäda, parjaan (-jata).
Smälta, sulaa.
Smör, voi.
Snabb, nopsa, pikainen (-sen).
Snäbbhet, nopeus (-uden).
Snara, ansa.
Snart, pian, kohta, valeen; innan

kori, ennen pitkää.
Snarstioken, pikavihainen (-sen).
Snickare, nikkari, puuseppä (-se-

pän).
Snillrik, nerokas (-kkaan).
Snus, nuuska.
Snusa, taga en pris, panna nuus-

kaa.
Snygg, siisti, sievä.
Snö, lumi (-men, part. lunta).
Sockelsten, kantakivi (-ven).
Socken, pitäjä, pitäjäs (-jään).
Sooker, sokeri, sokuri.
Soi, aurinko (-ngon); solen gårned,

aurinko laskee.
Soldat, sotamies (-hen).
Solsken, auringonpaiste (-pais-

teen).
Som bäst, paruillaan.
Sommat, kesä.
Somna, nukkua (-Ukuni; vara in-

somnad, olla nukuksissa; jag läg-
ger mig att sofva, panen maata.

Sopa, laaista~(-kaisen).
Sorg, suru.
Sorgsen, surullinen (-sen).
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Sorla, lorista (-risen), porista (-ri-
sen).

Sort, slag, laji, laatu (-dun).
Sot, noki (noen).
Spannmål, jyvät (-vien).
Sparf, varpunen (-sen).
Sparka, potkaista (-kaisen).
Spatsera, kävellä (-velen).
Spillra, pirstale (-leen).
Spotta, sylkeä (-Ijen).
Spela, soittaa); spela på fiol, soit-

taa viulua.
Spets, huippu (-huipun', nenä,

pää; stå i spetsen för krigshä-
ren, olla sotajoukon etunenässä
1. etupäässä 1. johtajana.

Spetsad, hörössä, pystyssä; med
spetsade öron, pystyssä korvin
1. korvat pystyssä.

Sprioka ut, slå ut, puhjeta (-hkeen).
Sprida sig, levetä (-venen , hajota

(-joon).
Språk, kieli (-len).
Språkforskare, kielentutkija.
Språkvetenskaplig, kielitieteelli-

nen (-sen).
Spår, jälki (-Ijen).
Spänna för, valjastaa.
Stackare, parka, raiska; stackars

man, mies parka.
Stad, kaupunki (-ngin).
Stadig, vakava.
Stadfästa, vahvistaa.
Staf, sauva.
Stall, talli.
Stamfader, esi-isä, kanta-isä.
Stamförvandt, heimolainen (-sen).
Stanna plötsligt, seisahtaa (-hdan).
Stark, väkevä (fast), valiva, luja.
Stat, valtio.
Statshvälfning, vallankumous

(-ksen).
Steg, askel (-len).
Stege, tikapuut (-puiden).
Stelna, hyytyä (-dyn), jähmettyä

(-metyn).
Sten, kivi (-ven'.
Stenbrott, kivilouhos (-ksen).
Stenhölster, louhikko (-hikon).
Sticka, pistää.
Sticka sig, pistäytyä (-ydyn).
Stifta, perustaa.
Stiga, astua.

Stillhet, hiljaisuus (-suuden), rau-
hallisuus (-suuden).

Stinka, haista pahalta.
Stjärna, tähti (-hden),
Stockholm, Tukholma.
Stol, tuoli.
Stolt, ylpeä.
Stop, tuoppi (-tuopin).
Stor, suun (-ren), iso.
Storm, myrsky.
Storma, myrskytä (-kyän).
Stormig, myrskyinen (-sen).
Straffa, rankaista 1. rangaista

(-kaisen).
Strand, ranta (-nnan).
Strandsvala, törmäpääskynen

(-sen).
Strandäng, rantaniitty (-tyn).
Strida, taistella (-telen).
Sträcka, ala (vägsträcka), mat-

ka.
Sträfya, pyrkiä (-rin).
Sträng, kova, ankara.
Stränginstrument, kielisoitin (-tti-

men).
Strängt adv. kovasti.
Strötva, kuljeksia.
Ström, virta (-rran).
Strömma, virtaella (-elen), tulvata

(-vaan).
Strömming, silakka (-akan).
Student, ylioppilas (-laan).
Studium, opinto (-nnon).
Stuga, tupa (-van).
Stund, hetki (-ken), ledig stund,

joutohetki.
Stundom, joskus, välistä.
Stupa, kaatua (-dun).
Stycke, kappale (-leen).
Stygg, ilkeä.
Styra (-farkost), laskea; styra ut-

för en fors, laskea koskea alas.
Styrelse, hallitus (-ksen).
Stå, seisoa.
Stånd, sääty (-dyn).
Ställe, paikka (paikan); än pä ett

än på ett annat ställe, milloin
missäkin paikassa: på några stäl-
len, muutamin paikoin.

Ställa, sätta, asettaa.
Ställa sig, asettua (-tun).
Stämma, ääni (-nen).
Ständig, alinomainen (-sen).
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Ständigt, alati, alinomaa.
Stänga, sulkea, (-suljen).
Stöfvel, saapas (-ppaan).
Stöld, varkaus (-uden).
Stora, häiritä (-tsen).
Störta, kukistaa.
Stöta sig, loukata (-kkaan) itseänsä.
Suga, imeä.
Sucka, huoata (-kaan).
Suitan, sultaani.
Susa, humista (-inisen).
Svag, heikko (-kon).
Svala, pääskynen (-sen).
Svar, vastaus (-ksen).
Svara, vastata (-taan).
Svart, musta.
Svedjeland, kaski (-ken).
Svensk, ruotsalainen.
Svenska språket, ruotsin kieli

(-len).
Sverge, Ruotsi.
Svettdroppe, hikipisara.
Svika, pettää (-tän).
Svår, vaikea, kova.
Svärighet, vaikeus (uden).
Svälja, niellä (nielen).
Svärd, miekka (miekan).
Sydlig, etelä, eteläinen (-sen).
Sydost, kaakko (-kon).
Sydostiig, kaakkoinen (-sen).
Sydryssland, Etelävenäjä.
Synas, näkyä (näjm).
Synhåll, vara inom synhåll, olla

näkyvissä.
Synnerlig, erinomainen (-sen).
Syssla, askareita (-tsen).

Syster, sisar (-saren).
Så, niin.
Så, v. kylvää.
Sadan soin, jommoinen (-sen).
Så där, noin.
Så här, näin.
Sådd, kylvö.
Sålunda, sillä tapaa, siten, niin-

muodoin.
Sång, laulu, (dikt, qväde) runo.
Såsom, niinkuin.
Säck, säkki.
Säd, jyvät (-vien).
Säga, sanoa.
Sägen, taru.
Säker, varma, vakava, luotettava.
Säkert, adv., varmaan, vakavasti,

luotettavasti.
Salia, myydä.
Sallan, harvoin.
Sällskap, seura.
Särskild, eri (oböjl.) erityinen (-sen).
Sätt, tapa (-van).
Sätta, panna (-nen), asettaa (-otan).
Sätta, ställa sig, asettua (-etun).
Söder, etelä.
Södra-Finland, Etelä-Suomi.
Söka, hakea (haen).
Sömn, uni (-nen).
Söndag, sunnuntai.

| Sönder, rikki, oböjl.
Söndersarga, repiä (-vin), raadella

(-telen).
1 Sorja, surra (suren).

] Söt, makea.
I

T,

Taoka, kiittää, (-iitän).
Tacksam, kiitollinen (-sen).
Taoksamhet, kiitollisuus (-suu-

den).
Tadla, moittia (moitin).
Tafla, taulu.
Taga, ottaa (otan).
Tak, katto (-aton).
Tai, puhe (-heen); komina tili tals

mednågon, tullajonkunpuheelle.
Tala, puhua.
Talg, tali.
Tallbark, petäjänkuori (-ren).

Talrik, lukuisa.
Tanke, ajatus (-uksen).
Tapper, urhoollinen (-sen).
Tass, käpälä.
Tavastehus, Hämeenlinna.
Tavastländing, hämäläinen (-sen).
Tecken, merkki (-rkin;.
Tegel, tiili (-Ien); tegelsten, tuli-

kivi (-ven),
Tenu, tina.
Tid, aika (-jän); för alla tider, iki-

päiviksi.
Tidehvarf, aikakausi (-den).
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Tidigt, varhain; tidigare, varhem-
min, aikaisemmin.

Tidning, sanomalehti (-hden).
Tigga, kerjätä (-rjään).
Tili, luo, tykö (postp. m. genit.)
Tili ocli med, vieläpä.
Tiilbaka, takaisin.
Tillbakahålla, pidättää (-ätän).
Tillbringa, kuluttaa (-utan), viet-

tää (vietän); tillbringa natten,
olla yötä.

Tilidess, kunnes, siksi kuin.
Tilldraga sig, tapahtua.
Tillfoga, tehdä (teen), saattaa (saa-

tan).
Tillfriskna, parata (-anen).
Tillfrysa, jäätyä i-dyn'.
Tillfftngataga, vangita (-tsen), ottaa

vangiksi.
Tillfälle, tilaisuus (-suuden).
Tillförsigt, luottamus (-ksen).
Tillgå, tapahtua (-hdun).
Tillgäng, tulo, vara.
Tillräokligt, tarpeeksi.
Tillsamman, yhdessä, yksissä.
Tillsluta, sulkea (-Ijeny
Tillströmma, tulvata (-vaan), tul-

via.
Tillstånd, tila.
Tillstädes, saapuvilla, läsnä.
Tilltala, puhutella; tilltala någon,

puhutella jotakuta.
Tillåta, pallia.
Timme, tunti (-nnin).
Tisdag, tiistai.
Tjena, palvella (-velen).
Tjenare, palvelija.
Tjenst, palvelus (-ksen) (i staten),

virka (-ran)
Tjenstebefattning, virkatoimi

(-men).
Tjensteman, virkamies (-hen).
Tjensttörrättande, virkaa tekevä.
Tjenstgöra, toimittaa virkaa, pal-

vella (-velen); tjenstgöra som
lääkare, toimittaa lääkärin vir-
kaa.

Tjockända, tyvipää.
Tjuf, varas (-kaan).
Tjufnad, varkaus (-uden).
Tjut, parkuminen (-sen), ulvomi-

nen (-sen).
Tjuta, ulvoa.

j Tjära, terva.
Tjärbåt, tervavene (-neen).
Tonkonstnär, säveltaituri.
Topp, latva, huippu (-pun).
Torg, tori.
Torp, torppi (-rpin).
Torppare, torppari.
Torr, kuiva.
Torrhet, kuivuus (-vuuden).

| Torsdag, torstai.
| Traflkant, liikemies (-hen).
Trakt, seutu (-dun).
Trana, kurki (-rjen).
Trappa, portaat (-aiden).
Trasa, repale (-leen), riepu (-vun).
Treflig. hauska.
Trefligt, hauskasti.
Trettondag, loppiainen (-sen).
Trifvas, menestyä.
Tro, v. (förmena) luulla) (-len) (tro

på) uskoa; tro på n&gons ora,
uskoa jonkun sanoja.

Tro, s, troslära, usko, uskonto
(-nnon).

Trohet, uskollisuus (-suuden).
Troligen, luultavasti.
Tron, säte, istuin (-men).
Trupp, joukko, sotajoukko (-kon).
Tryck, paino.
Tryoka, painaa; tryckt, painettu

(-etun).
Trä, puu.
Träda i tjenst, astua palvelukseen.

[ Trädgftrd, puutarha, ryytimaa.
! Trädgårdsmästare, puutarhuri.
Trädgårdsväxt, ryytimaankasvi.
Träfia, tavata (-paan), kohdata
. (-htaan), (råka) osua, sattua;

skottet träffade ej, ampuma ei
osunut.

Träl, orja.
Tränga, tunkea (-ngen).
Tränga sig, tunkeutua (-dun)
Trösta, lohduttaa (-utan).
Trött, väsynyt (-neen); vara trött,

olla väsyksissä.
Trötta, väsyttää; jag känner mig

trött, minua väsyttää.
Tröttna, väsyä.
Tumme, peukalo; af en tummes

längd, peukalon pituinen (-sen).
! Tung, raskas (-skaan).
Tuugt, raskaasti.
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Tunna, tynnyri.
Tvedrägt, riita (-dan), eripuraisuus

(-suuden).
Tvätta, pestä (-sen).
Tvifvel, epäilys (-yksen): utantvif-

vel, epäilemättä.
Tvinga, pakoittaa (-tan).
Två ooh två, kaksittain.
Tvista, riidellä (-teleni.
Ty, sillä.
Tycke, mieli (-len).
Tydlig, selvä.
Tydligt, selvästi.

Uggla, pöllö, tarhapöllö.
Ugn, uuni.
Undan, pois; springa undan för

någon, juosta jotakuta pakoon.
Under, alla, alta, alle (postp. m.

genit.)
Underbar, kummallinen (-sen), eris-

kummainen (-sen).
Underpris, polkuhinta (-nnan).
Underrättelse, ilmoitus (-uksen),

sanoma.
Undorsöka, tarkastella (-telen), tut-

kia.
Undersökning, tutkiminen (-sen).
Undgå, välttää (-tän).
TJndkomma, päästä pakoon.
Undransvärd, ilmoitettava.
Ung, nuori (-ren).
Ungefär, noin, melkein.
Universitet, yliopisto.
Upp, ylös.
Uppehållare kannattaja, ylläpi-

täjä.
Uppflnna, keksiä.
Uppfinnare, keksijä.
Uppflnning, koksintö (-nnön).
Uppfostra, kasvattaa (-vatan).
Uppforstran, kasvatus (-uksen).
Uppfriska, virvoittaa (-voitan).
Uppfylla, täyttää (-tän).
Uppföra sig, käyttää itseänsä.
Tfppförande, käytös (-öksen).
Uppgift (något som bör göras),

tehtävä.
Upphöra, lakata (-lekaan).
Upplifva, virkistää.

Tysk, saksalainen (-sen).
Tyskland, Saksa, Saksanmaa.
Tåg, retki (-tken).
Tåga, kulkea (-len).
Tålamod, kärsivällisyys (-den).
Tår, (-nelen); med tårar i

ögonen, itkusilmin.
Täckas. kehdata (-htaan).
Talja, veistää (-tän).
Tanka, ajatella (-ttelen); tanka pa

nägot, ajatella jotakin.
Tätt invid, aivan lähellä

1.

Upplifvas, qviokna vid, elpyä
(-Ivyn), virkistyä.

Upplaga, painos (-oksen),
Upplyfta, höja, kohottaa (-otan),

j Upplysa, valaista (-laisen).
I Uppmana, kehoittaa (-hoitan).
Uppmaning, kehoitus (-uksen).
Uppmärksam. tarkkaavainen(-sen).
Uppmärksamhet, tarkkaavaisuus

(-den).
Uppmärksamma, huomata, (-maan),

gifva akt på, tarkata (-rkkaan).
Uppmärksamhet, tarkkaavaisesti.
Uppnå, saavuttaa (-utan); uppnå

m&let, päästä perille.
Uppresa, pystyttää (-ytän).

jUppror, kapina.
Uppskjuta lykätä (-kkään), jättää

(-tän).
Uppspika, naulata (-laan).
Uppstiga, nousta (-sen).
Uppstudsighet, uppiniskaisuus

(•den).
Uppstå, uppkomma, nousta (-sen),

syntyä (-nriyn), tulla (-len).
Urgammal, urminnes, ikivanha,

ammoinen (-sen).
Urskilja, eroittaa (-roitan).
Uselhet, kurjuus (-den), huonous

(■den).
Ut, ulos; vända ut ooh in, kään-

tää nurin närin 1. nurinpäin.
Utan, vaan.
Utantill, ulkoa, ulkoapäin.
Utblottad, paljas (-jaan), tyhjä; jag

är utblottad, minulta (juuttuu.
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Uthreda, utsprida, levittää (-tän).
Ute, ulkona.
Uteblifva, jäädä tulematta.
Uteslutande, yksinänsä, yksino-

maisesti.
Utföra, viedä ulos (gör), tehdä suo-

rittaa.
Utgifva, ulosantaa (-nnan\ toimit-

taa (-tan), julkaista (-kaisen).
Utgjuta, vuodattaa (-atan).
Utkomma (om skriftor), ilmestyä.
Utkomst, hergning, toimeentulo.
Utland. ulkomaa.
Utmatta, uuvuttaa (-vutan).
Utmattad, uupunut (-neen).
Utmattas, uupua (-vun).
Utmärkt, oivallinen (-sen).
Utmärka sig, kunnostuttaa (-utan)

itseänsä.

Yacker, kaunis (-niin).
Vackert, kauniisti.
Vagn, vaunut (-nujen).
Vaka, valvoa, vara vaken, olla vai-

-veilla.
Vakna, herätä (-rään),
Vakt, vahti (-hdin).
Van, tottunut, van vid något, tot-

tunut johonkin.
Vandring, kulku (-lun), matkus-

tus (uksen).
Vanlig, tavallinen (-sen).
Vanligen, vanligt, tavallisesti.
Vanära, häpeä, epäkunnia.
Vapen, sota-ase (seen).
Vara, tavara.
Varelse, väsen, olento (-nnon).
Varg, susi (-den)
Varm, lämmin (-mpimen), lämpöi-

nen (sen).
Varning; varoitus (-ksen).
Venster, vasempi (-vasemman), tili

venster om vägen, vasemmalle
puolen tietä.

Vatien, vesi (-den).
Vattendrag, vesistö, vedet (-sien).
Vattenfall, vedenputousj(-uksen).
Veeka, viikko (-kon).
Ved, puut (-puiden).
Vederqvicka, virvoittaa (-voitan).

j Utnämna, nimittää (-itän).
I Utom, konj., paitsi.
| Utom, prepos. med pari, paitsi,

ulkopuolella; utom honom, paitsi
häntä; utom staden, ulkopuo-
lella kaupunkia.

Utrota, hävittää (-itän).
Utrusta, varustaa.
Uträtta, toimittaa (-itan), toimia,

tehdä.
Utseende, ulkomuoto (-don).
Utspricka, puhjeta (-hkeenV
Utsträckt, pitkällänsä pitkänään.
Utsäde, kylvö, siemen (-menen).
Uttänka, harkita (-tsen), miettiä,

keksiä.
Utvidga, laajentaa (-nnan).
Utväg, medel, keino.

V.
Yerk, työ, teos (-oksen', teko (teon);

vetenskapligt verk, tieteellinen
teos.

Verk, skapelse, luoma.
Yerkan, inverkan, inflytande, vai-

kutus (-uksen).
Verklig, todellinen (-sen).
Yerkligen, verkligt, todella; isjälf-

va verket, toisiaan.
[ Verksamhet, toimi (-men).
Verst, virsta.

I Vesilaks, Vesilahti (-hden).
Vester, länsi (-nnen).
Veta, tiedän (-tää).
Vexiä, vaihettaa, vaihetella -(-tte-

len), vexlande, vaihetteleva-
Viborg, Viipuri.
Vid, vieressä, varrella (posp. m.

genit); sitta vid fadern, istua
isän vieressä; ho vid elfven, vä-
gen, asua joen, tien varrella.

Vidare, adv. enemmän, vielä, edel-
leen.

Videhuske, pajupensas (-saan).
Vidlyftig, lavea.
Vidsträckt, laaja, avara.
Vik, bugt, lahti (-hden).
Vika, väistyä.
Vika af, in, poiketa (-kkeen),
Viktig, tärkeä.
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Vild, jylhä, julma.
Vilde, villi, villi-ihminen (-sen).
Vilddjur, petoeläin (-läimen).
Vildmark, erämaa, korpi (- ven).
Villebrådd, otus (-ksen;, metsän-

riista.
Villig, halukas, (-kkaan), nöyrä.
Vilja, v., tahtoa (-hdon).
Vin, viini.
Vind, tuuli (-len).
Vingård, viinitarha.
Vinna, voittaa (-tan) saavuttaa

(-utan).
Vinningslysten, voitonhimoinen

(-sen).
Vinter, talvi (-Iven).
Vinterväder, talvi-ilma.
Virke, aineet (-neiden).
Vis, viisas (-saan).
Visa, näyttää (-ytän), osoittaa

(-tan).
Viss, varma, vissi, tietty (-tyn);

en viss, eräs (-rään).
Visserligen, helt visst, varmaan,

kaiketi, tosin; visst icke, en, et,
ei, suinkaan.

Vissna, lakastua.
Vistas, oleskella (-elen).
Visthus, aitta (aitan).
Vittja, kokea (-oen).
Vittne, todistaja.
Vredgas, suuttua (suutun): vred-

gas på någon, suuttua johonku-
hun.

Väg, aalto (-Ilon), laine (-neen).
Våga, tohtia (-hdin).
Våld, valta l)-llan), haltu (-llun);

. komma i nagons våld, tulla jon-
kun valtaan 1. haltuun.

Våld (öfvervåld), väkivalta (-lian).
Våldsverkare; väkivallantekijä.
Vår, kevä. kevät (-vään).
Vårdslös, huolimaton (-mattoman).
Väoka, herättää (-rään).
Väder, ilma.
Väderlek, ilma, sää.

Väg, tie.
Väga, painaa.
Vägg, seinä.
Väl, hyvin. Väl, ju, -hän -hän

(enkli).
Valde, valta (-lian).
Yäldig. mahtava, julman suuri.
Väljä, valita (-tsen).
Välkommen, tervetullut (-lleen).
Yälluktande, hyvälle haiseva.
Välsigna, siunata (-naan).
Yälsignelse, siunaus (-uksen).
Välvillig, hyväntahtoinen (-sen).
Välvilligt, hyväntahtoisesti.
Välstånd, varallisuus (-den); kom-

ina tili välstånd, vaurastua.
Vämjas, ilettää, jag vämjes, minua

ilettää.
Vän, ystävä.
Vända, kääntää (-nnän).
Vända sig, kääntyä f-nnyn).
Vanja, harjoittaa (-joitan).
Vänja sig, tottua (-otum; vänja

sig vid något, tottua johonkin.
Vänlig, ystävällinen (-sen), kohte-

lias (-liaan).
Vänskapligt, ystävällisesti.
Vänta, odottaa (-tan).
Värdexull, arvokas (-kkaan), arvol-

linen ( sen).
Värdinna, emäntä (-nnän).
Värf, toimi (-men), tehtävä.
7ärka, särkeä; hufvudet värker,

päätä särkee.
Värme, lämmin (-mpimen), lämpö

(-mmön).
Värnlös, orpo (-rvon).
Värpa, munia.
Väska, laukku (-kun).
Västgöte, länsigööttiläinen (-sen.)
Växa, kasvaa.
Växt, kasvi.
Växtart, kasvilaji.
Växtlighet, kasvullisuus (-den),

kasvat.
Vördnad,- kunnioitus (-uksen).

Y.
Yfvig, tuuhea.
Ymnigt, kosolta, runsaasti.

Yta, pinta (-nnan).
Yttra, lausua.

Yngling,' nuorukainen (-sen). Yxa; kirves (-rveen).
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Z.
Zoologisk, eläintieteellinen (-sen).

A.

Ä, joki (-en).
Åbo, Turku (-run).
Abrant, törmä.
Adagalägga, osoittaa (-tan).
Ähöra, kuunnella (-ntelen).
Aker, pelto (-Ilon).
Äkerbruk, maanviljelys (-lyksen).
Åkerfält, vainio, viljavainio.
Åkerlapp, peltotilkku (-Ikun).
Alder, ikä (-iän).
Ängfartyg, höyrylaiva.
Ånyo, uudestaan.
År, vuosi (-den).
Århundrade, vuosisata (-sadan).
Ärig, vuotinen (-sen).
Årligen, vuosittain.
Årsväxt, vuosikasvu, vuositulo.
Åsamka, tuottaa (tuotan), saattaa

(saatan).
Asigt, mielipide (-teen).

Aska, ukkonen (-sen).
Åskväder, ukkosen ilma.
Askädare, katselija.
Astad, begifva sig åstad, lähteä

menemään.
Astadkomma, vaikuttaa (sutan),

0
saattaa.

Astunda, varaTbegärlig efter, haluta
, (-laan).
Asyfta, tarkottaa (-koiitan).
Åter, taas.
Aterresa, palausmatka.
Aterkalla, återtaga, epuuttaa (-tan),

peruuttaa (-tan).
Aterstående sträoka 1. färd, loppu-

matka.
Afervända, palata (-laan).
Atgärd, toimi (-men).
Åtminstone, ainakin, kumminkin.

A

Ädel, jalo.
Ädelmod, jalomielisyys (-deh).
Äfven, myös.
Åfvensom, niin myös, sekä.
Agg, muna.
Äkta, todellinen (-sen).
Älska, rakastaa; mest älskad, enim-

_ män rakastettu.
Ämna, aikoa (aion).
Ämne, aine (-neen).
An an, milloin milloin.
Ånda tili, asti, saakka; ända tili

årets slut, vuoden loppuun asti;
ända tili hösten, syksyyn saakka.

Ändan af en vik, lahden perukka
, (-ukan), pohja.
Äng, niitty (niityn).
Annu, vielä.
Appel, omena.
Appelträd, omenapuu.
Ara, kunnia.
Ärelysten, kunnianhimoinen (-sen)
Äta, syödä.

H.

Ö, saari (-ren).
Öde, adj. autio.
Öde, s., kohtalo, onni (-unen).
Odemark, erämaa.
Ödmjuk, nöyrä.
Ofrig, annan, muu.

Öfva, harjoittaa (-joitan).
Öfvad, harjaantunut (-neen).
Öfver, yli (prep. äfven postp. med

genit.) öfver gärdesgården, yli
aidan 1. aidan yli; tvärs öfver
poikki.
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Öfverallt, kaikkialla.
Öfverflöd, ylellisyys, yltäkylläi-
..

syys (-den).
Ofverflödig, runsas (-saan), yltä-
..

kylläinen (-sen).
Öfvergifva, jättää (-ätän).
Öfverhand, få öfverhanden, päästä
..

voitolle.
Öfvermodig, röyhkeä, ylpeä.
Öfvermorgon, (i) ylihuomenna.
Öfversvämma, tulvia.
Öfvei-svämning, vedentulva.
Öfversätta, kääntää (-nnän).
Öfversättning, käännös (-ksen).
Ölversättning tili finska, suomen-

nos (oksen).
Öfvertygelse, vakuutus (-uksen).

Öfvervaka valvoa.
Öga, silmä.
Ögonbliok, silmänräpäys (-ksen).
Öm, hellä, arka (-ran).
Ömt, hellästi.
Öppna, avata (-vaan).
Öppna sig, avautua (-udun), aueta
.. (-kenen).
Oppen, auki, (sinnelag) avomieli-
..

nen (-sen).
Ora, korva.
Örn, kotka.
Osa, ammentaa (-nnan), ajaa.
Öster, itä (-dän).
Ostersjön, Itämeri (-ren).
Östra, itäinen (-sen).
Österbotten, pohjanmaa.
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