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FÖR O R D

Siedän länge har Finska Nationen hoppats att fa, se Herr
Von Beckersförtjenstfulla Finska Grammatik ånyofram-
träda i omarbetad upplaga ■• men detta hopp har härtill
bedragit oss. Emellertid fortfar Nationens beltofaf nö-
di% Lärobok för sitt modersmål; hvarjöre Författaren
tili förevarande lilla Handledning ansett sig vara skyl-
dig att genomse sitt redan åren 1815
ämne ularbetade Manuscript _, samt att deraj på Jorsök
utgifva Formlåran, med afsigt att utgifningen af det
ofriga fSyntax, Prosodie och OrthografieJ fortsätta, sd
framt Försynen värdes förunna mig lifstid och arbels-
/örmägaj samt fag märker att Språkets vänner önska.
arbetets fortsättning.

Mitt hu/vudsakliga temödande har värit att jram-
stalla Finska Språket, sådant det genom sekler värit i
skrift brukligt, samt är för Nationen allmänt bekant och
af tiden godkändt, - Har Herr von Beckers Gramma-
tik något felj så visar det sig isynnerhet deruti, att han.
af'förkarlek tili sin beprisade Savolaxska dialect, försökt
i det antagna Språket mångestädes inblanda Savolaxskans
derintill för bokspråket fremmande egenheter, äfven de

fbrvirra.de och missbildade, ofta utan att indicera deras
hemort.- hvarigenom den gamla Finskan blifvit påkladd
en ovanligt brokig drägtj med mångfärgade. påsydda lap-
par. I det mesta följes dock den brukliga och godaFin-
skan med vida mera granskning och klarare utredning,
an någon annan cildre Finsk Språklära förmätt det fram-ställa: hvarföre en ny upplaga deraf 3 närmare öfvertänktoch något omstöptj vore en verkelig vinning för den
längeförsummade och ännu ofullstdndiga Finska Språk-
forskningen,

Äfven fag har troget antecknat Finskans Dialecl-
olikheter, men öppet bfverlemnat iiii competente Språk-
kännares ompröfning och vai, att de regelbundna och
dugligare formerna i sitt bokspråk upptaga, eller ock de
härtill vanliga anomala bibehålla. Att fag dervid för-farit opartisktj viii fag förmoda deraf, att den Dialect,~som fag med modersmfölken inlärt, den Äbo-lanska, af
mig blifvit minst recommenderad. Hvad godt fag föröfrigt för Finska Språkets utredning och stadgande, ge-
nom minä försök i denna väg, kunnat uträtta., tillliör
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icke mig att bedomma. ffuruvida fag förmått uppfatla,
och framstalla språkets nanna, genius och dess egenheterj
kan först framtiden oväldigt pröfvaj i f ali det nagon-
sin lyckas Finskan, att blifva föremål för sjelfstdndig
granskning och grundelig bearbetning; hvartill för det
narvarande visa sig föga lofvande ulsigtcr.

Finska Språkets öde har redan i sju århundraden
värit j och fortfar ännu alt vara omhöljdt af rnörka,
för dess bcstånd hotande molli. Ehuru ett af Europas
äldsta lefvande språk, har dock ifrän uråldriga tider
tillbaka det aldrig lyckats Finskan alt få sjelfstandigt
utveckla sig och stiga tili högre bildning, icke ens att få
utgöra National-språkei för det folk, som kallar sig
Finnar. Af vai kånda orsaker har i Finland den ona-
(urliga stdlfning redan i sekler ägt r.um, alt Nationein
eget modersmål, Finskan, blifvit vanvårdadt _, qväfdt
och nedtryckt endast tili den lagre Allmogen och tili dem,
soin med Bonden hafva att beskaffa : hvaremot ett ut-
landskt tungomålj Svenskan > emellertid värit i vårt Land
det herrskande och ensaint brukliga så vdl för Regerings
drender, vid alla Domstolar ,, Embelsverk, Undervis-
ningsanstalter, Etnbetsmanna correspondence och alla åt
offentligheten egnade Skrifter, soin ock i alla- bildade

folkclassers umgänge och dagliga sammanlefnad. Deraf
har hiindt, att Landets Ståndspersoner tili en del van-
vårdat och nastan föraktat Finskan _, såsom endast bon-
_den tillhörigt ■• och mängen mindre betdnksarn herreman
nastan blyges att kunna Finska. Detta förhållande har
a en del orter d/ven krafligt inverkat på bonden och
för ledt honom tili att äfven med jörakt och blygsel anse
sitt värdslösade rnodersmålj samt att gerna affeclcra och
begärligt efterapa den i de högre ständen ensam gal-
iande Svenskan. Detta förhållande visar sig isynnerhet
i Städerne, der numera äfven den ringaste Borgart och
Handtverkare låter sinä. barn lasa Svenska, om de ock.
icke förstå eller tala det. Derigenom är ien del Stdder
och matige Landsorter det öfliga Spräket så råbråkadt,
alt det utgör hvarken Svenska eller Finska jUtan drenre-
gellös sammangyttring af dem begge, ett mischmasch, som
klarligen utvisarj huru elåndigt ett språk kan blifva, da det
utan ' urskil/ning sammansättes af tvenne sårskilta olikar-
tade ingredienser j väre sig af tvenne sårskilta, språk,
eller af tvenne sårskilta språkdialekter sammanblanuade.
Mun besöke ett Finska talande qviimosällskap t, ex. i
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'Jbo. Hvilken harbariik galimathias tili samtalsspräk ! t. ex.
onf spstcr oPu visuin pääl: tul belfainän minun päällen: se
on farlit seilata toliiiist yli Daamin o.d.m. Fdlhar denna.
grad afforbistring i Finlands språk ännu icke hunnit tili
alla Stdder; men fdr detta barnsligt löjliga och fäfdngn
jdktandeefter utldndsk grannlåt både i tai och seder obehin-
dradt forlgå. på sätt lust och böfelse innom en del af Natio-
nen nu visar sig/ sd utbreder sig vdl denna Svensk-Finska
med Stora sleg, och kanskc efter ett århundrade veto.
Finlands fran sitt modersmdl afvända barn icke mera,
hurudant detta af deras redbara förfdder talades.

Dock ännu är det mbjligt, alt foreltomma vi-
dare försämring af vårt eget National-språk. Dertill
fordras hufvudsakeligen en alfvarligt god vilja hos
viira Landsmdn j isynnerhet hos dem, som genom upp-
hbjdare Embelsmanna-förhdllanden kunna framför an-
dra dertill medverka. Men thy vdrr, har under iidens
längdj det sunda omdomet dfven betrdffande denna frå-
ga blifvit sd bortblandadtj att mången, eljest vältän-
kande och för Landets främtida bästa alfvarligen nit-
alskande man begynnt anse det vara icke blott omöjligt
att utur sin djupa föredring upphjelpa Finska sprdketj
ntan ock menligt och hinderligt för Nationens fortgåen-
de bildnins,j om det Idnge vanvårdade Finska moders"
målet skulle insdttas i sinä naturliga rättigheter och upp-
hö/as tili Vehikelför hationalbildningen. Dessa farhågor
aro dock ogrundade och härröraförnämligast deraf 'j att
man oriktigt förestälUr sig sättet att upphjelpa Finskan.

Man tyckes tro att sddant icke skulle lata göra sig med
andra vilkor, an alt de öfriga spraken som begagnas af
Landets bildade invdnare helt och hället utträngdes /

hvilket icke allenast är ogorligtj utan ock vore i sjelf-
A»a verket högst skadligt. Men ett sd dyrt offer behSf-
<vep icke Finska sprdket .■ det har under tidernas liingd
•vänt sig att åthöjas med mättliga fördelar. Det begär
blott, att af de sednare inflyttade Gdster och Beskydda-
re icke helt och hället ultrdngas ur sinä fädeme-bonin-
gar. Gerna lemnar det dem högsdtet i stugan t men ön-
skar blott att husägaren derfemte md fa, derUddes qvar-
hlifvd och förrätta. sinä nödiga vdrf. Dertill behöfves
tili en början icke vidare än att Finskan 1.-o infores vid
alla vara Ldroverkj, icke såsom undervisnings-spräkj
hvartill det först efter en langre tids bearbetning kari
blifva tjcnligtj ulan såsom ett för alla, Elever nödvä&~
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digt läroämriej för lvilket de vid dimrssionen från La-
roanstalten böra /tunna göra behörigt besked i likhet
med Lätin och andra Skole-språk j och Q.-o att Fin-
skari vid Landets alta Domstolar och Embetsverk må i
börfan endast så vida lemnas inträde, att alla Finska
Parter och Sakågare tillåtes att både munteligen och skrif-
teligen, fritl ja bruka Fiiiskan, det Vederhörande så~
ledes borde vara skyldige att fullkomligen, och utan
iolk förstå. Med dessa tvenne fördelar vore Finskan
tili en börfan hulpen , utan alt huvarande Inratlningar
eller gällande arbets-ordning i någon del behöfde rubbas.
Hundrade år harefter må vara ejterkommande sig emel-
lan rådgöra och besluta hvad da i saken vidare kan be-
hofva tillgöras.

Meri ett annat lika vigtigt steg tili Finska Språkets
upphjelpande vore derjemte, att Landets Slåndspersoner
och bildade Invånare j med sann välvilja för Allmogen
och aktningför dess språk . ville medverka tili befråm-
jande af dess cultur och civilisation y sarnt att efterhand
Skolor för allmogens barn inrhttades j uli hvilka under-
visningen drefs endast på Finska Språket uti de för Ar-
betsclassen nödvändiga laroämnen. Vai hafva såvål e-
gentelig lärdom, som ock allman upplysning och sjåls-
odling genotn Regeringens omina omvårdnad och de i
Landet från längre tider tillbaka inrättade Läroverk,
Hfven inom Finlands område vunnit en med afseende å
dess tillgångar och locala förhållanden icke obetydlig ut~
veckling. Men dessaförmoner hafva dock hårintill huf-
vudsakligen kömmit endast dem ibland Landets invånare
tili godo j som varii det Svenska undervisnings- och bild-r
nings-språket miiktige. Endast svaga och spridda strå-
lar af det efterhand uppgåhgna ljuset hafva kunnat fram-
trdnga tili sjelfva den Finska Folkmassan. Och sådant
ar, enligt Historiens vittnesbörd, förhållandet med alla
de. Nationer , der de bildade Ständen begagna,ett annat
språk j 'cin sjelfva Folket. Den enda, visserligen mest
angelhgna och väsendteliga , men dock icke ensam tillfyl-
lestgörande undervisning, som kömmit den Finska Allmo-
gen tili godo j iir Religions undervisningen och den der-
med sammanhängande boklåsningen } hvilka genoni Pre—-
sterskapets verksamhet och under dess tillsyn blifvit brag-
ta tili' tcmmelig fullständighet, åtminstone i afseende å
den mechaniska utan- och innanläsningen. Men den för
hvar/e medborgare derjemte behöfliga förståndsodlingen,
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tfeK uppöfvandet af åtskilliga jör samhdllslefnaden 3 åf-
ven ibland de arbelande och ndringsidkande Classerne be-
höftiga practiskc fdrdigheter, såsom skrifva, rdkna nti
m. har i qfseende å den- Finska Allmogen blifvit så, godt
som helt och hållet försummad. Dertill ' kommer Hnnu
den olägcnhet, att Finska JVationen genom sålunda in"
förda och begagnade <stirskilta språkj blifvit likasom ge-
nom en nastan oöfvcrsligelig skiljovägg söndrad i tven-
ne aldeles skilda, hvarannan mqtsatta, of ta fiendlligt
stämda afdelning.tr, nemligen Herremånnen och Allmo-
gen ; af hvilken söndring sedermera den inbördes afund,
misstroende och ovilja uppväxt , som icke säilän vid
allmånna sammankomster _, och rådpldgningar j t. ex, vid
Socknestämmor ,

röjer sig, ochhdmmande motverkar alla
nyttiga företagi hvilka endast genom salnclrdgt, enighet
och inbördes vdlvilja kunde och borde befrdmjas.

Tili afhjelpande af dessa cch flere andra oldgenhe-
ter _, härrörande ifran Finska Språkets vanvärdande un-
de.r den tid Finland var med Sverige förenadt, förete
sig docknya ochglada sedaiij efter Finlands för-
ening med det Ryskä Kejsaredömet _, detta Rikes ädle och
högsinte Beherrskare icke allenast i JYåder forunnat vårt
Land en egen Styrelse i7ied bibehållande af egna Lagar
och Institutioner, utan ock i öfrigt lika ddclmodigt be-
redt den Finska JVationen fali frihet, att i öfverens-
stdmmelse med dess lynne, behofj seder och förhållan-
denj tili utveckling och mognad bringa den odling } hvar-
till, genom Landets Iwgre och Idgre undervisnings-
anstalter, grunden lyckligtvis dr lagd. Hdrtill erfordras
mtniera hufvudsakeligen, att genom vårt IVationalssprfiks
odling och bearbetande, vågen öppnas tili att cfterhand
lata Civilisationens välgerningar öfvergå äfven tili den
stora massan af folket 3 alt derigenom göra densamma,
fullkomligen inhemskj att, derifrån afskilja ali onyttig
flårcl och fåfdngt glitter, men deremot uppsöka begagna
och bearbeta de elementer tili en sann Finsk National-
odling som finnes i dess rika nationalspråk , dess histori-
ska minncn och poi'tiskä tradilioner. Ocksä har allare-
dan uppmärksamheten j särdeles hos vara yngre Littera-
törer j berömligen blifvit vänd at delta hali. Men dnnu
äterstår hufvudsakeligen, att språkets sanna lynne alit
mer utforskas och utredeSj att genom upptäckande af
dess allmånna j af de skilda Dialecterne och det mycket
olika språkbruket oberomdcj constanta Lagar j samt dessas
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full/öljande vid den -vidare sprakbildningen > grunden
lagges tili ett blifvande bokspråkj tfenligt attförvara den
inhemskctj rent nationellp, odlingens productioner. För-
fattaren onskar ingen ting an att äfven dstta, dess
försök tili en Finsk Språklära måtle blifva ett icke alde-
les ötjenligt bidrag tili förberedande af ett sädant all-
mänt antagligt bök- och skriftspräk.
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FINSK FORMLJRA.
Inledning.

I. Oin Finska Spräkets Diatecter.

ifjvarje Språk, som talas af Allmogen Öfver ett vJd-
sträckt Land, måste vara underkastadt åtskilliga bryt-
ningar och hvarjehanda, större och raindre Dialect-olik-
heter, hvilka ju längre bqrt desto mera afvika ifrån
hvarandra, in tili dess de på större afstånd Öfvergå tili
särskilta språk: så framt det iiändelsevis icke lyckats
någon viss dialect alt böja sig utöfver sinä samsyskon,
att småningora blifva bekant äfven inom de andra dia-
lecters områclen, och sluteligen häfva sig tili geraensamt
National-språk, som sedän förenar och sammanhåller,
leder och domincrar de andra dialecterna. Sålunda haf-
va alla språk ursprungligen värit blott en inskvänkt
dialect som genom Hofvets vistelse och de Förnämares
umgänge inom dess område, eller genom ett betydligare
Läroverfcs station och derigeuom åstadkomraen högre
litterär bildning inom en viss provins, eller genom ut-
märkta krigsbragder och erctfringar på andra dialecters
gebit, eller fraraför andra lyckligare läge fö'r liflig han-
del, eller någon annan tillfällig anlcdning stigit tili en
bögre grad af anseendeoch företräde, tillvunnit sig en vid-
sträcktare bekantskap, samt sluteligen blifvit hela JVatio-
nens allmänna språk.

Sådant är äfven förhållandet med Finska Språkets
många Dialect-olikheter. De Finnar, som bo vid Ladoga
och omkring Saimen, afvensom de vid Kajana och Tor-
neå tala väl alla samma Språk, som de omkring ibo
Stad, så vida att minst trefjerdedelar af orden äro for

1
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alla gemensamma; men emellan dcras tai är dock der-
jemte så mycken olikhet, dels i vissa egna ord och o-
lika bemärkelser på samma ord, dels i ordens olika ut-
tal >och, egna böjnings former, att Finnar ifrån särskilta
från hvarandra aflägsna landsändar i många fall meå
möda kunna göra sig för hvarandra begripliga. Hvarje
Socken har i sitt språk några små egenhetep oclr rain-
dre brytuingar, hvar åt sitt hali och på sitt sätt
småningom blifva mera märkbara, ju mera orterneäro
ifrån hvarandra aflägsna, så att de i särskilta provincer
öfvergå tili särskilta clialecter.

Vessa Finska Dialecter äro i landet uråldriga; ty
de särskilta Stammar eller colonier af den gemensa«pma
Finska eller Tschudiska nationen, hvilka fordom å sär-
skilta tider ifrån Öster invandrade i Finland, mcd sig
införde sannolikt redan då vissa djalect-egenheter, som
intill vara tider fortlefvat. Sådana Folkstaramar voro,
efter sannolika invandrings-tiden, Suomalaiset i nuva-
rande egentliga Finland (Åbo iän) och Satakunda, Kat<
ntllatfet, af Fapparne kallade Kvainer, Rväner, i Öster-
fcotten, Hämäläiset först i Nyland och sederrnera i Ta-
vastland, Sawolaiset i Savolax och Kajana län, och.
Karjalaiset i Karelcn d. ä. österom Sainien och vid La-
doga, utom flera andra Stammar, som väl bosatte sig
utom Finlands nuvarande gränsor, men hvilkas språk-
dialect dock torde halva inverkat på Finlands dialect-
bilning, nemligen AlMUlaiset eller Auulaiset ornkring
Olonetz, Watialaiset vid Neva i Ingermanland, Wi»
rolaiset
olikheter bibehöllo sig sedän så mycket iättare och län-
gre, som folkstammarne i äldre tider saknade politisk
förening och inbördes Communication: hvarje Stam lcf-
de för sig och dess språk utbildade sig isoleradt. När
sedän enskilta smärre colonier af dessa urstammar flyt-
tade och förblandacle sig med hvarandra, uppkom der-
af nya dialect-biytningar, olika efter förblandningens o-
lika bestånds delar. Dertill kom Ryssarnes granskap
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I

i Öster och Svenskarnas i Vcster, samt Finnamcs um-
gänge med dem begge, ■ hvaraf de äldre språk-brytnin-
garne än mera förökades. ; Så hafva Finnarne vid La-
doga ocli Saimen, äfvensom i Kajana län låntagit mån-
ga Ryskä ord och forraat sinä dialecter efter Ryskän!
livaremot de åt landets vestra kuster boede Finnar jem-
kat sin talart och uppblandat sitt språk med ord lana»
de ifrån Svenskan. Enär tili alit detta lägges, att
Finskan, lik andra lefvande språk är underkastad fort-
farande förändringar, hvilka å sarskilta orter taga di-
vergerande riktningar; så kan man ungefärligen tan-

ka sig, burn Finlands talrika dialect-brytningar bildat
sig, helst hos oss ännu icke någon dialect förmått ta-

ga bcstämd öfverhand och höja sig tili ett så erkändt
allmant National-språk, att den sedän kunnat dominerä
och förena de särskilte provincialismerna.

Finska Språkets nuvarande många Dialect brytnin-
gar torde redigast och bäst kanna hänföras tili a:ne
Classer, hvilka vår skarpsynta Porthan kallade dialec-
tus Communis et Savonica, och hvilka, i anledning af
de särskilta folkstammars Geografiska läge, som begagna
dera, torde få kallas den Vestra och den Östra dialec-
ten, VestFinslia och Ost-Finshct.

Vest-Finska, eller Vestra hufvud-dialecten talas af
de Folkstammar, som tidigare i landet inflyttat, @UO*
malaiset, Kainulaiset och Hämäläiset. Alla dessa Stam-
mars tal-brylnihgar hafva en gemcnsam character oeli
likformig Grammatik, ehiiru den Abo-länska Kust-Fin-
skan (Åbo-dialect) för dess närmare beröring med Sven-
skan och Estniskan, efterhanden antagit en starkt apocö-
perad eller illa stympad, försvenskad och half-estnisk
form , derifrån ordens cliaracteriska ändelser äro afskurne.
Hvarom dock bör anmärkas, att redan 2 å 3 mils väg
ifrån hafs-kusten äfven Abo-läns uttal blir alit mera
fullständigt och rent, samt öfvergår oförmärkt tili lik-
het med Satakunda dialecten. Likaså har Tavasttänd-
skan i dess Östra trakter (Hauho, Hollola, Ithis), för
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dess granskap med Savolax, småningom fatt nägra af-?
vikande egenheter oeh sämre Lrytningar, ibland hvilka
märkes föYnämligast, att den förgätit rätta uttalet af
de Vest-Finska Språk-ljuden H och j» Afven norra
Österbottniskan har blifvit närä befryndad och uppblan-
dad med Rajana Savolaxskan, Renast har denna Vest-
Finska bibehållit sig i öfra Satakunda, eller ifrån Tava-
stehus nord-nordvest ut tili södra Österbotten, å hvilka or-
ter språket mera oförblandadt, utan att förvillas af hvar-
ken Svensk eller Rysk inverkan, fatt renast utveckla sig
efter sinä egna, nativa, sjelfständiga och bestäinda for-
mer, samt antagit en inre likforraig utbildning och con-
sequent regelbunden Grammatik: hvartill afven den om-
ständigheten mycket bidragit, att denna dialect längc
och nastan ensam värit bruklig i Kyrka och Skrift,
samt derigenom alit mera fullkomnat sig och blifvit känd
öfver hela Finland. Af sadan orsak kallade Porthan
denna dialect Communis.

A n ra. Vest-Finskans tvenne Språk-ljud d och z utgö-
ra ett schibboleth för öfriga Finska dialecter, och
uttalas af dessa å sdrskilta trakter rnycket olika.
Det rena Vest-Finska b är icke likt det Ryskä,
Svenska eller Tyska d, utan har ett eget tremule-
rande ljud, likasom mau på en gång ville utsäga blr
eller bii. Suomalaiset och Kainulaiset hafva delta
ljud rent, men Hämäläiset österora Tavastehus säga
i dess ställe oftast \, stundom r, så blandvis, att man
någongång inora sararaa Socken hör än det ena an
det andra, t. ex. malOlt eller maron, haulNN eller
hauran, tahlon eller tahron i stället för maboii, hau»
dan. tahbon. Ost-Finskan deremot utesluter eller ali—-
deles bortkastar detta d, sägande niaon eller mawon,
hauan eller hauwan, tahon. Språkljndet z uttalas
af Suomalaiset icke såsom tS, utan halfaspireradt
och halfsibileradt ungefär th eller ths tillsaraman
blött uttalte, t. ex. mezä, w!za, fiijon, wirza, nmlza,
Både Kainulaiset och Hämäläiset hafva numera bort-
glömt dess rätta uttal, och säga i dess ställe tt (titcta
tä. Mitta, katton, wittta, maitta). I Vest™ Nyland
och i nejden af Garnla Carleby gifvas deråt ljudet
sf blött (lnessil, wissa, lasson), l Östra Nyland, am-
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kring Kymene elf öfvergår det tili ds (wldfa,
få, fflbfbn), ännu mera österut (åt Wiborg) låter det
t§ (llietfd, witfa, wcttsa, katson), men östeiom Sorda-
vala tsch (inctscha, wltscha, katschon). I Savolax är
brytningen sämst, ty der säges i stället ht, stundom
h (mchta, wihta, kahon) livilket förorsakar roånga
ordförblandningar. Orn dessa Språk-ljud bör för-
öfrigt anrnärkas, att de aldrig börja och aldrig sluta
något utan förefalla endast inuti ord, emellan
två vocaler ellei' ock vid hd, säilän vid rZ, lz.
Ost-Finskan tillbör de, sednare i Finland inflyt-

tade Savolaiset och Karjalaiset. Emellan dessa Stamraars
talarter visar sig väl äfven mången olikliet t. ex. Savol:
wähtä, wihta, Minä, minun, Karjal. mätsä, witsa,
Mie, MiUN, utotn manga sraärre variationer, bvilka liär
och der förefalla. Men de äro dock i det mesta öfver-
cnsstämrnande och hafva manga gemensamma egenbeter.
Denna Ost-Finska eller Savolax-Karelska dialecten bar
utbredt sig öfver 6'stra Finland mcd Kajana-liin, talas
renast orakring Kuopio och derifrån österut: men kom.
i ticlig beröring mcd Tavastländskan och norra Öster-
bottniskan, samt uppblandades å ena sidan med dessa
dialecter, å andra sidan med Ryskän, fick derigenom
en mindre regelbunden form och stadnade i sjelfständig
utveckling. Eraedan den aldrig värit i skrift brukad,
ej heller dess grammatiska egenbeter näimare utredde,
är den okiind för Vest-Finnar, och dess manga vai ia-
tioner synas icke ens vara kände för hvarandra, så snart
brytningarnc afvika ifrån Vest-Finskan.

An m. Lapparne qvarbodde i inre Finland (Keuru,
Laukas, Ruovesi, Längelmäki &c), ända tili Refor-
mations sek!et, och derigenom hindrades en längre
tid Savolaxskan att förblanda sig med Vest-Finskaa
i Satakunda ock södra Österbotten. Södra Savo-
laxska dialecten är föga mindre apocoperad eller illa
stympad, än Ibo-dialecten.
Olikheten eller åtskilnaden emellan Vest- och Ost-

Finskan visar sig l) deruti att Ost-finskan har manga
egna, i Vest-finskan okända och obrukliga ord, hvilka.
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tili «törre delen äro ifrån Ryskän låntagne t. e*, apfak»
ta, harsniekka, koni, niekka, pätsi, rotu, saani, tuu«
wa, m. Q., 2) deruti att samma ord liafva olika be-
märkelser i livar «in dialect t. ex. kehtaan, wiitsin.
lan'a, rihma, &c. 3) bufvudsakligast deruti, att ordens
uttal och många bojningar äro betydligen olika, såsom
i det följande skall visa sig, ocb ibland bvitka isynner-
het bär ma antecknas:

Vest-Finskan.
ntlnä, pnä, me, te, he.
maa, pää, haapaa, määrää, selkää
ottaa, Pettää, tulee, menee,
me tulemme, me söimme,
olen, olet, on, olemme, olipn.
nllttu, Psar, älä», akkuna.
isän!, isäp, isänsäh.
«aula, peura, koura, puuro, neula
saadah,ziuolah, fpSbäpy wjedäh
madon, haudan, noidat, tahdon
Sat. mezä, w!;a, kazon, el, Tav
mettä, mitta, katton.

OsT-FINSKAN.
mle, sie, mpZ, työ, Hys.

. rnoa, peS, ftuapoo, rotfrce, fÄlfefc.
ottoo, pHttöo, tuloo, m^»33.

,m»ö, iuHoan,, myo syötiin.
ooii/ oot, 00, oomme, oi(?n.
!>!ittp, sssilr, eIH, ikkuna
isäi», Isäis, lsllli, «l. Iftje.

..natiar vttra, kopra, putro, nitffa.
ftahah, itnrroaf),. stymih, wiiHh»

. maon o!, mawon, hauwan, noiiatr

. taf)on.
Say, wlhta, kabon, Wib-
måtiå; witft, katson.

Gränsen emellan Vest-Finskau och O&t-Finskan kaa
icke på linien skarpt utstakas, emedan Socknar, sota
ligga emellan dem, nyttja än den enas, än den andras
former, t. ex. Jämsä, Längelmäki, Keuru, UJeåbarg m. fl.
Lock kunna Kymcne-elf, Päijäne insjö och Österbottens
Maanselkä ifrån Kuortane tili Palclamo anses för ungefär-
liga råskilnaden emellan Finlands tvenne hufvud-diale-
cter, eliur.u spår efter Karelskan visa sig i vestra Nyland,
Wirdois, Öamla Carlcby W. fl. (tt>iSfa, fööfon), och der-
emot tätä spår efter Tavastländskan i Vestra Wiborgs-
län och sydvestra Savolax o. s. v. hvilka spår sannolikt
aro lemningar efter forntida mindre colonier.

2. Om Finlands Bdk- eller Bhrif-spräk.
Denna Finska Formlära är författad bufvudsakligast

efter den rena Vest-Finska dialect, som talas i öfra
Satakunda (i nejden af TammerforsJ eller emellan Ta-
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vastehus och södra Östcrbotten, hvilken talart ä'r i
skrift längst begagnad och mest cultiverad, samt deri-
genom allmännast bekant öfver hela Finland, äfven minst
bortblandad af fremmande språks inverkan och derföre
närmast språkets ursprungliga art och form. Den för-
tjenar allså framför andra Finska dialccter clen mesta
uppmärksamhet för «in högre bildning och odling, sin
utredda rcgclbundna Grammatik och den vidsträcktare
bekantskap, som den uqder tidernas längd sig tillvunnit.

Men jemtc det jag lagt denna rena Vest-Finska
dialect tili grund, bar jag tillika antecknat de andra
dialecternas egenheter och betydligare afvikelser, så vidt
de aro mig bckanta. Äfven Ost-Finskans dialect-olikhe-
ter, ehuru de ännu icke äro fullcligen utredda, bar jag,
dels af andras uppgifter, dels afegen erfarenhet, anteck-
nat tili jemförclse raed Vest-Finskan, -men säilän tili
eftcrfoljd.

Finska språket kan vai ännu icke sägas bafva nå-
gon litteratur, men i tryck bar det dock värit bcgag-
nat sedän medlet af Reformations seklet(omkring i550)
d. ä. närä tienne årbundraden; i början hufvudsakligast
i Religiösa ämraen och Kyrkomål, i Bibel-Öfversättnin-.
gar, Kyrko-Psalmböcker, Postillor, Handböcker och an-
dra ascetiska skrifter. Vara älsta Författare, Lisko»
Micn. Agricola -f- i558, Biskop Paul. Juusten -f---1576, Hector Jac. Finno -f- 1689, Biskop Ekicus
Erici -f 1625 m. fl. bodde i Åbo, och begagnade der-
före denna orts dialect. Inan kort förmärkte man lik-
väl, att samma Kust-dialect var för mycket försvenskad
och dess ord illa apocoperade, föga rnindre än Estni-
skan, jerninerligen stympad och castrerad på ordens cha-
racteristiska ändelser:, hvarföre man ock småningom; (re-
dan i 1642 års första Finska Bibel-öfversättning) fann
nodigt att i Bibel och andra prosaiska Skrifter antaga
en renare och fulltonigare talart. Detta fortgick efter-
banden, Abo-dialectens stympningar aflades och spåren
af Svensk förblandning utplånades alit mer och mer, I
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det sidst förflutna århundradet hafva nastan alla Finska
författare följt, eller åtminstone sökt följa den renare
Vest-Finskan, med undantag af Psalmbokcn, samt andra
andeliga Sånger och Visor, der den stympade Abo-dia-
lecten velat bibehålla sig, derföre att dess ord äro kor-
tare och derföre lättare att i versfonn inpassa. Ge-
riom. dessa, i sekler fortsatta åtgärder bar «ain in a rena
Vest-Finska tillvunnit sig en viss belgd eller gammal
liäfd att för ali framtid utgöra Nationens allmänna Kyr-
ko-språk, derföre att endast den genom Bibcl, Postii-
lor och andra Kyrko-Handböcker ra. ra. blifvit bekant
och förstås öfvcr hela Finland, ända tili Ladogas strän-
dcr och Lapplands öknar: bvilkct icke gäller om någon
af Ost-Finskans raånga varieteter, sora aro kända och
brukliga blott inom. hvar sin lilla landsort. Det vore
numera hardt närä ett hclgerån, att ur Finsk Kyrka
vilja uttränga denna rena och fulltoniga dialect. På
samma Vest-Finska äro äfven alla härtills tryckta Fin-
ska Grammaticor författade, ty äfven Herr von Becker
har hufvudsakligast följt Vest-Finskan, samt endast här
och der tillagt (ofta utan uppgifven hemort nastan in-
smugit) en och annan af Ost-Finskans egenbeter: varan-
de alltså endast Vest-finskan grammaticaliskt utredd och
bestämd.

Likaså har vår classiska Calonius på Vest-Finska
öfversatt Laridets allmänna Lagbok, äfvensom Kyrko-
Lagen, sarat andra öfverhetliga Förordningar och Kun-
görelser, ända tili sednare tider, jemte vara få cecono-
nomiska Läroböker följa samma Vest-finska: hvarigenom.
Den sarama blifvit förberedd att vara och förblifva äfven
Nationens juridiska och civila Skrif-språk

Tili följe af dessa förberedelser har den rena Vest-
Finskan (sora icke bÖt förblandas med den stympade
och försvenskade Abo-dialccten) fått ett betydligt för-
språng framför de öfriga Finska talarterna, och den för-
-svarar numera raed skäl sitt engäng vunna företrä-
de, icke blott i ecclesiastikt, utan ock i civilt och ju-
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ricliskt hänseende. Vid dcn grad af odling, livartUl
Vest-Finskan för det närvarande hunnit, (ett par sek-
ler framom dess samsyster, Ost-Finskan) vore det i san-
ning ett oråd, föranledande tili språkcts förbistring,
att ens vilja bortbyta eller bortblanda en känd, ren
ocli regelbunden dialect emot en annan, okänd, oarbe-
tad, oreglerad talart. Tvertom borde alla Finnar med
förenadc krafter broderligen godkänna, hibehålla och upp-
Öfva sin engång antagna, häfdvunna språkform. Med
Vest-Finskan tili grundform finge Nationens bokspråk o-
behindradt, oförblandadt och oförvirradt fortgå på dcn
väg det redan i århundraden vandrat, och genora dess
alimiinna bruk i Kyrka, Skola, Domstol och det offent-
liga lifvet, blir det småningom mer upparbetadt och re-
,nadt> dess få regellöslieter utmönstrade och mot bätt-
re utbytta, sarat språkct sålunda med tiden riktadt
och odladt i samma förhållande, som Nationens in tel-
lectuella och äesthetiska cultur för pfrigt kan tillväxa.

Detta hindrar oss likväl icke, att utur andra dia-
lecter, i synnerhet Ost-Finskan lantaga, sarat i skrift
lämpt-ligen införa atskilliga uttryckfulla ord, som i Vest-
Finskan sakna motsvarande, t. ex. nainen, tyttö, weik<
koinen, warma, tarina m. 11. Men vid denna låntag-
ning bör anmärkas, att siika ord böra böjas och fogas
efter Vest-Finskans bestämda Grammatik, emedan de
ännorlunda icke lata sig dermed assirailera. Sålunda har
allaredan en stor mängd af Ost-Finskans bättre ord för-
ut öfvergått i allmännare hruk, och samma utväg bör
för framtiden icke ogillas. Derigenora kunna de flesta at
Ost-Finskans dugliga och rcna (icke fremmande) ord
lättcligen blifva använde, och national-språkcts ordförråd
såiunda betydligen förökadt.

Men af Ost-Finskans egna böjnings-former eller
flexioner synes äfven en och annan hafva förcträdc frara-
för Vest-Finskans, t. cx. plur. OttittnU, oliwat, eiwät
m. li. i stället för Vest-Finskans anoraala otit, olit, ei.
Likäledes torde det ej vara förkasteligt, oin man i stäl-
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let för det Vest-Finska z, (wiza, waza, kazon, ezin),
hvars uttal för arulra Finnar är svårt, ville skrifva och
*äga det Wiborgska ts (witft, fatfon, watsa, metsä,
Ctfiu), sora af alla lätteligen uttalas. Afvenså torde Ost-
Finskans Inessiva Gasus (Palaöja, kirkossa, wieraagsa)
ined ss anses fylligaie, än Vcst-Finskans (falasa, fitfo*
sa, wieraasa. Vidarc äto autuutena, totuuteni, wää«
ryyteusäl) mcra regelrätta än aittUUDena, tOtUUDeiU, rodd«
tt)t)öt'Usdf) m. fl. Sådana form-ombyten måga dock
godkannas endast i de fall, der bruket i Vcst-Finskan
är irreguliärt och Ost-Finskans formcr alltså liafva ett
tcstäradt företrädc. lakttages icke donna sparsamhet,
så lcda siika formförvexlingar tili förvirring, saait tili
begge dialecters confusion och bcgges uiulergång.

A n m. Deremot kan det Vest-Finska Spi-åkljudet b icke
pä nSgot sätt lämpeligen utbytas, an mindre enl. Ost-
Finskan uteslntas, ty derigenom kointne för mån-
ga vocaler att ofta sammanlöpa, livarutom ordens
radix derigenom blefve i många fall oigenkännelig
och många ordfÖrblandningar skulle gora läsningoch
mening otydlig.

Sadan bar Finska Språkets gång och utvecklig här-
tills värit, utan att klandras ens af Ost-Finnar, de der
under seklcrnas lopp, lärt sig obebindradt förstå Vest-
Finskan, sadan den i skrift värit bruklig. Det var först
omkring år 1820 och sedermera, som några Savolaxa*-
re, ledde af hemkarlekens blinda välmening, börjadc
idkeligen klandra, förklena och förringa Vest-Finskan så-
som för myeket försvenskad och bortskämd, sarat på-
stodo att den samma bör såsom, strifspräk förkastas
och Ost-Finskan, för dess förmcnta renhet, i stället
antagas tili allraänt bruk. Detta förslag fÖrefaller raig
lika obctänkt, sora ora någon ville förkasta den nu bruk-
liga Svenskan, säsom föi myeket galliccrad och gerraa-
nicerad, sarat i stället subslituera Dablska dialecten.
Månnc raed detta utbyte kunde anses något vara ver-
keligea yunnct? Maa finge da en okänd, oreglerad
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Finska i stället för en hckant och regelbunden. I af-
«pende å renheten har Ost-Fiskan intet a"tt skryta, ty
jcke blott omkring Ladoga, utan i ticjcfcrna af liela Sai-
nien med dess många' vikar, Haukivesi, Orivesi, Kalla-
vesi &c., tili neli med i Kajana-Län och norra O-

sterbotten är Finskan uppblandad med Ryskä ord och
Ryskä talcvändningar sulit ut lika myeket, som Abo-
dialccten med Svenska ord och språkformcr. Dessutom,
sä länge Ost-Finskans egenlirter och fijrdelar icke äro
medelst en redi g Grammatik ulredde, veta hvarken Savo-
laxare sjelfva ellcr Vest-Finnar, livad godt der kan vara
att bjuda pä. Om Otaw« och RmiNUNlinna innehålla
verkelig Ost-Finska, så äf det ien a, reguliära i dera
lika med Vcst-Finskan, och det 6'friga synes följa in-
grn regel, vara en formlös massa. Det dugliga och re-
gelrälta gillas och antagcs gerna af alla, det ma tillliö-
ra hvilken dialect som helst: men det anomala, fclak-
tiga, förvirrande, chaotiska är oklokt att ens föreslå
tili allmänt bruk. Tili följe häraf förmSr jag icke
jnse nägot skai, kvarföre man tili skrif-spiäk borde an-
taga Ost-Finskan framför den kända och brukliga Vc-
stra; och ingen fördel ser jag dermed kunna vinnas,
men väl mängfaldiga olägenheler, som blefve oundvikli-
ga. Föröfrigt bör Ost-Finskan för alltid få bibehälla
sin Runo-pocsie, som ursprungligen är dess dotter, samt

dernti öfva s!g tili en skärskildt Sångstämvua, der språ-
kcts anomalier undangöramas af versens och poesienS Öf-
■veivågandc fördclar. Men tili att uttränga Vesl-finskan.
«r det allmänna bruket, anser jag Ost-finskan icke ha£
va skäl att göra ansprak.

Likaså oklokt ! afseendc a Finska språkets culturanser
jag de Författare göra, som söka förblanda Finlands särskil-
ta dialecter, och slumpvis följa än den cnas och an dea
aneli as egenheter, utan rcgcl och ordning nyttja bland-
vis Vest- och OstFinska ord-former. Af denna dialect-
förblandning uppkommer ett amalgama, det hvarken Vest-
Finnar eller Ost-Finnar förstå, ocli der de heterogena
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ingredienserna aldrig kuuna sammansmälta tili något dug-
ligt helt, de afnöta hvarandras charactcristiska former,
och bilda såltinda ett språk, sora for sin regcllöshet
upphör att vara Alla sämre Finska provincia—-
lismer äro uppkorana genom slik forntida dialect-förbland-
ning, t. ex. söclra Savolaxskan, en confluss af Ost-finskan,
Tavastländskan och litet Ryskä. Vilja vi alltsä bibehålla
vårt språk vid dess grammaticaliska regelbundcnhet och
dess egna, nativa renhet, så bör en viss god dialect lag-
gas tili grund, sarat denna sedän upparbetas och riktas
ur de andra dialecternas förråder, men alit cfter grund»
dialectens goda former: och denna goda dialcct bör efter
min tanka vara och alltid förblifva den renastc Vest-Fih-
ska, icke blott för dess långvariga öfning och högre cul-
tur, utan ock derföre, att den är fr a m för andra Grarn-
rnaticaliskt bestårad och regelbunden, renast från frern-
mande inblandningar, och allmäut cller åtminstone bäst
känd öfver hela Finland.

I. Capitlet Om Finsh Formldra i allmdnhet,
samt om Derivation och Composition.

j4) Om Sprakens olika Ordslag och Ord-former*
Redan från äldre tider hafva Grammatister med

lenäraningen Form-lära ellei- Etymologie förstått den ele-
len af Språkläran, som beskrifver ordens olika slag och
former, hum ett språks ord ursprungligen bildats ge-
nom composition, derivation och flexion, hvilka, buru-
många och hurudana ord-formcr och ordböjelser språkct
antagit, samt huru samma flexions-former sedän rätteli-
gen igenkännas och behörigen bildas. Och denna in-
delning plagar i Grammatikor ännu bibehållas, ehuru raai»
icke alltid iakttagit gränsen emellan formemas tildning
och deras bruk, hvilket hör tili Syntaxen.

Tili följe af menniskans medfödda anlag ooh för-
måga att meel ord uttryeka sinä tankar, och enligt tanke-
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förmågans logiska reglor, pläga i alla språk finnas tven-
ne, tili båd* form och bomärkelsc olika slag cllcr Clas-
«er af ord (partes orationis), nemligen I. Nomuier, be-
grcpps ord, bcnämningai; på särskilta bcgrepp, 1. Ver-
ber, omdömes ord, hvarmedelst begrepp copuleras och
sammanställas tili omdömcn ocli meningar: ocb begge
dessa slags ord pläga hafva sinä bestämda, olika former,
äro flexilda, saint 3. Partihlar, smärrc, formlösa,
embryotiska, oftas.t inflcxibla ord, som i alla språk plä-.
ga forefinnas, ;,för att dcrnied uttrycka Nominers och
Verbers vissa cgna förliållandcn i afscende å tid, rum,
sätt m. m. äfvensom att bcteckna särskilta mcningais in-
bördcs sammanhang cch andra combinationcr. ,-.

JSominal-classen inncfattar åter flere underafdeH
ningar eller olika arter af Nominer, mcd sinä egna smär-

re. Leraärkelse- och form-variationer: neml. I. Substan~
tivcr, benämningar fur ting cller sjelfssäDcligt tänktc be-

2. Adjectiver, som säga hurndana Substantivcr-
ne äro, deras hurudanhet? 3. Numeralier, som beteck-
na deras antal tili mängd ocb ordning, l\.. Auxiliär-
Nominer (Pronomcr ocb Artiklar), små Hjelpnominer tili
att bestämma Substantivers vissa cgna bemärkelse-nuan-
ser, samt 5. Participer och andra Verbala Nomincr
(Substantivcr ocb Adjectiver), ur Vcrber utgängna No-
miner, hafvande Nominal-form, meri tillika vissa Ver-
bala cgenskaper —'en mcllanlänk emellan Nominer och
Verber.

De i språk-lärornc vanligen omnämnda Nomina Pro-
pria Appellaliva , Comrnunia , Abslracta och Conereta
rn. fl. aro logiska distinctioner, som icke verka på
Formläran, och äro derföre bär iörbigangna.
Verbal-classen deremot sönderfaller öfverbufvud i

tven ne hufvudsakliga, tili form och bemärkelse olika
slag, neml. f. Activa Verber, som uttrycka Subjcctets
verksambet dess sysselsättuing, samt hafva i alla språk
egna bestämda böjnings-former, egna flexions ändclser,
och a. Passiva Verber, betecknaudc Subjcctets lidaa»



14

de, irke sjclfvcrkande, utan andras inverkan emottagan?
de ställning. Äfvcn tiet Passiva Verbet bar i många
spräk särskilt Passiv-forra (Grckiskan, Latinen, Sven-
skan, Finska^ii),■ hytfremot andra språk sakna egen Paz-
siv-form, och uttryeka det passiva begreppet medclst
Hjelp-verber och Participer, (Tyskan, Franshan) — Det
Activa Verbet ät åter tili bemärkelscn antingen f. Trans-
itivt, der Subjcctet verkar påvnagot Object, drss verk-
samhet liar ett föremäl utom sig-, c\\ai"-2.l)itransitiut,
der vcrksamhcten blir inom Suhjectcty "■ utgör blott en
syssclsättning inom sig, och plägar derförc kallas Neu-
trum. Bcgge dessa slagen äro likväl sincmellan så närä be-
slägtade, att ett och sarama Verb kan, cftcr de» talari-
des olika afsigt och mening, vara: än Transrtivt, d. äi
liafva object (jag laser en bok), än Intransitivt, »tai»
object (jag laser, sysselsätter mig med läsa, nta n att be-
stämma hvad jag läser\ Dock pläga somliga Activer
Vara mera transitiva, d. ä. oftast liafva och gerna for-
dra object (kopa, befria); andra dcremot äro oftare in-
transitiva d. ä. utan object (lefva, löpa\ De intransi-
tiva Vcrbcrna pläga ock derförc i alla språk hafva sam-
ina form, samina flcxioner, sora de transitiva.

Dessa äro de allmänna Verbalslagen (genera), som med
egna ■fornJer förefinnas i alla spräk. Men det gif-
ves ännu andra Verbal-species, som med någon o-
likhet i formen tillkännagifva nägon mindre olikhet
eller mlgon säi'deles modification i Verbets hemär-
kelse, och derföre pläga med särskilta namu beteck-
nas. Sådana Bro t. ex. I. Ferbum Medium..(Medial-
verb), som ar midt emellan Activ och Passi vbemär-
kclse, betecknande blott ett blifvande t. ex. svart—-
ra, mörkna, 2. Verb. eller Causativum
der Subjectet icke sjelf gör, utan bringar nägon an-
nan att gora, ästadkommer nägon actus, föranleder
eller läter göra något, 3. V. Frequentativam_, som be-
tecknai- en med afbrott repeterad , ofta fornyad el-
ler återtagen actus t. ex. Dat. factito, 4- Continua-
tivum J en utan afbrott med ens länge fortsatt actus,
5. Momentaneumj en actus, sora sker hastigt, i ett
ögonblick och endast engång, 6. Diminutivunij der
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actus sker i smått, t. ex. Lat. cantillo, 7. Augmcn-
tativum, der det sker i stort, större eller kraftiaa-
re än vanligt, 8. Verb. Reflexivum, der Subjectet
verkar endast på sig sjelf, är sitt eget object, och
objectet är i Verhets for m inneslutet eller inveck-
Jadt, <j. Reciprocum , när fiere Subjecter deltaga i
samina actus, ocli verka på hvarandra inböides, 10.

Auxiliare, som begagnas tili att fyHa bristande bö'-
jelser på andra "Verber, utgör andra Verbers hjelp—-

red a, o. s. v.
I Svenskan och Latinen finnas icke exempel på alla des-

sa Verbal-species, emedan dessa språk icke så noga
sönderdelat »ujineerne i Verbal-actus, utan begagna i
dess sialle parliklar: raen de behöfvas alla i Finska
språklaian. Deremot behöfves bar icke Lat. Verbiini
Deponehs samt IVcutro- och Ncutrali passivum , hv!!-
ka uppknrnniit genorn Grarnmatisters föiblandning af
genus och forma Verborum. Tili forraen aro Ver-
berna blott Activa och Passi va: Tili Genus (bemär-
kelse) äfvenså blott activa (neutra inbegripna) och
passiva: rnen form och bemärkelse svara i Latinen
icke alltid mot bvarandra t. ex. vapnlo och hortor.
I Grekiskan uttryckas mcd Passiv-foi ra flere reflexi-
va och activa begrepp, dera raan utan skal plägar
kalla Medium.

Parliklar, formlösa eller utan bestämd form va-
rande 01 tl, höra egenteligen icke tili Formläran: men
de pläga dock der upptagas för att visa dcras forralös-
het. Sårskilta Språk hafva tillcgnat sig ett större eller
mindre antal af skika embiyoner. Finskan bar fii e-
gentliga Parliklar, ty de 11es ta utgöias af Norainal-
eller Verbal-böjdser, som vanligcn antagit en något af-
vikande bruk ocli ofla contrabcrad form. De delas ef-
ter sitt olika bruk vanligen i Prcepositioner, Adverbier,
Conjunctioner och Intei jeclioner: skolandc nedanföre ca
hvar af dcm närmare omförmälas.

B. Om Finska Ord-forrnationer och deras egen->
heter: forberedande Anmdrkniiigar.

Språkens Ord-former förändras vanligen på tre sätt,
dels genom composition > då två ord förenas tili ett
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enda, dels genotn dcrivation, dfi ur ett forevarande ord
(radix, rot)" bildas ett nytt ord (ny form) för ett nytt
begrepp, och clels gcnom Jlexion, da ett redan bildadt
ord, så böjcs att det raed olikn ändclser utmärkcr de
olika ställningar i meningcn, hvaruti ordet brukas. Alla
dessa sätt att varicra ordens former pläga i alla språk
iörefalla, men de särskilta språken hafva antagit eller
föreskrifvit sig olika reglor att sinä forraer förändra. I
-afseende å Finnarncs Form-lära liöra följande allmanna
egenheter framför alit anmärkas.

I. Finskan är tili ljudfall ett tvåstafvigt (dissylla-
biskt) språk. Ordens förs ta stafvelse är alltid skarpt
acccntucrad: hvarcfter följer i tvåstafviga ord en allde-
les acccntlös stafvelse, och om ordet är trestafvigt, så
stå två accentlösa stafvelscr i bredd. Men om ordet
genora derivation eller flexion får 4» staf-
velser, så få dcrjerate tredje, stafvelser-
na (d. ä. hvarannan stafvelse, alla udda stafvelscr, den
sidsta undantagen) en lindrigare accent, Ii vii keri dock
icke rubbar eller fömildrar den första stafvelsens accent,
t. ex. fdroomattomuit&eSfdnfal). Den första stafvelsens
skarpa accent torde få beta acutus och de'följande staf-
velsernas gravis, hvilka i sagde ordning vanligen följa
på bvarandra, huru mångstafvigt ordet an ma vara. Ne-
gations-ändelsen får dock alltid en gravis om det ock
vorc den fjerde stafvelsen, för att sålunda starkare till-
känhagtfva ncgationen (rufoilemätaf), räfaötamafoitl.
Dctta bestämda acccntfall gÖr språkets uttal dissyllabiskt,
nastan huggande, (ömsom tonvigt ocli tonbiist på hvar-
annan stafvelse) och derigenom, något cnformigt, men
tillika distinct och väl hörbart, nta n att orden vid de»
clamationen sammanflyta eller hopsmälta, såsoin i Fra n»
ska uttalet, tili stor olägcnhct för fremlingen.

Tili följe liäräf äro Finska språkets radical ord tili
stö"rre delen tvåstafviga. Trestafviga radiccr aro få och
synas vara dcrivater*. af en numera försvunnen tvåstaf-
vig rot t. ex. kukkaro, Harakka, kurikka, rakastan, Å
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andra sidan ärö enstafviga ord (monosyllaber) i språket
ganska få: och att språket icke älskar dern, syncs der-
af, att en del af dessa monosyllaber ofta plägar förlän-
gas tili tvästafviga, t. ex. Prönominerna ftt, mi, jo,
hvilka vidhängas enclitiska partikeln -ka, »kä, (ttltfd, kUka,
joka), endast för att sålunda blifva dissyllabiska.

2. Finska Språkets uttal är mycket enkelt och
ledigt, med jemt och lätt omvexlande Vocaler och Con-
sonanter. Dcss samteliga språkljud, (vocaler och conso-
nanter) äro i allmänhet sådana som med minsta betnö-
dande för tal-organerne kunna uttalas. I stället för de
flere nuancer, af ett och samma ljud, som böras i mån-
ga andra språk, har Finskan blott ett, det minst mö-
dosamma, t. ex. blott ett f för Rysk. 3, c, jk, in, h,
m. Tysk .s, s, sch. Svensk, s, sj (sk) och tj (kj);
likaså blott ett h för Rysk. r, x, Tyskt H, ch; —De
Finska, k, p, t, äro midt emellan andras g och Jt, b
och p, d och i. Finskan förmår ej vårda skilnaden e-
rnellan Svenskans o och u (god och gud), utan nyttjar
ett mellanljud, likt det Tysk. u. Fransk. ou, Rysk. y: zr
raen Finnarnes e och å äro mera skilda an, uti Sv. er
och är, ber och bar. De enda ljud, som för talorga-
nema äro mera daldrande och adspirat-hväsande äro de
Vest-Finska & och j (dlr, ths).

Samma lätthct eftersträfvar Finskan i sinä språkljuds
förenande tili stafvelser och ord. Endast en, liögst tvl
lättförenliga 1 Vocaler eller Consonanter omvexla eller stå
i bredd: men om tre under flecterandet vilja sararoan-
löpa, undvikas de antingen medelst bortkastande, eller
med mellanslag af en half vocal j eller w. DerigeriöiA
hinclras uttalet att blifva hårdt genom måriga samman-
löpande consonanter, såsom Pålskan, eller för myc-ket släpande genom fflånga sammanlöpaiule vocaler, så-
som Portugisiskan. Diftonger älkar Finskan mera ärt
andra JVorclboer, nastan lika med' Italienskan. Des-
sa omständigheter äro minnesvärda vid fihsk ordbildning,
t.ex. af lapsi, kypsi, jouesi, lumi, juoksen, pieksen w. il.

3
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Klilva lasta, kystä, jousta, juostah,piestäh, lunta, hvil-
ia äro lättare att uttala, an lapsM, kypStä, joutsta, IUM»
ta, &c. soai vore efter regeln, men tungai uttalet: likasi
af tt>uot)i, riihi, noufen-.-blifva wohta, rihtä, noötah,
elmru wuohta, riihtä, noustah vore mera regelbundna.
Afven aro leuwan, ijan, ruuwan behagligare an leuan,
iän, ruowan o. s. v.

An m. Ost-finskan viii ogerna tåla diftonger i accent-
lösa stafvelser. t. ex. HewoineN, halutoin, kysyin, ky»
syit, Fpft>i uttalas i Ost-finskan hewonen, haluton, kv'
spN, Fyföb kysy. Äfvenså viti Ost-Finskan icke tåla
långa Vocaler aa, åå, utan förvandlar dem i ordets
första stafvelse tili oa el. m, C& el. i<f, och i skit-
stafvelsen tili 00, 65 el. Ee, t. ex. maa, pää, Haa»
paa, ottaa, xo&åx&å, selkää, tulee, menee, &c. uttalas
i Ost-Finskan moa el. utua, pei el. piä, Hoapoo, ot'
too. roieree, salkee, tuloo, inänöö, hvilket g6V deras
uttal särdeles Öppet, hårdt och svårt att regelbinda.

3. Alla Forrnvariationer göras vid ordets slut eller
ändelse. I Finskan finnas eller brukas aldrig några så-
dana prsefixer eller pracpositiva stafvelser, sora Hebr.
praeforrnativer, praeposs. beth, larned, rncrn, artikeln lie
m. M. Grek. Augment. «, dess a privativ. och nastan alla
praepositioner, Lat. både inseparabla och många separabla
praepositioner, Svensk, o, be, an, ve, (ofärd, besvär,
anhang, ve.tnod) o. s. v., hvilka ställas i ordets norjan,
jframför dess radix, hvarigenom denna ofta bortblandas.
Tili och med negations-stafvelsen, sora nastan, i alla språk
nyttjas i ordets början (afreog, iuapius, ogudaktig) fin-
nes i finskan i ordets slut (jumafatOtn, jumalattomuus)-
Tili folje häraf står ordets radix aUtid främst, orubbad,
ehuru ock ordet föröfrigt ma deriveras eller flecteras;

och denna omständighet bidrager icke litet tili enkel-
het och redighet i språkets etymologie, isynnerhet tili
lätthet vid ordens igenkännande och efterslående i Lexi-
con, äfven i derivations-ordning.

4. Språket älskar att börja sinä ord med Conso-
nänt, men att sluta dem med Vocal. Ord, sora börjas mcd
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P^Vocal utgöra i Finskan föga mera Sn en tionde del af
hela ord-förrådet, iivaremot i Grek. närä halfva ord-
antalet börjas med vocal, om äfven de med e augmen-
tcrade tagas i beräkning: i Lat. å'ro de med vocal bör-
jande orden något färref: livilket alit i språkens Lexi-
con kan efterses. Initial-consonanterne i Finskan äro:
H, j, ?, l, m, n, p, r, s, t, w.

Dercmot finnas i Finskan icke flere final-consonan-
ter än N och t, mera säilän s, ocli ännu sällsyntare
aro l och r såsom final-ljud, emedan språkets flesta ord
och böjelser slutas på Vocal. Språkels egna anlag fö¥>
vocaländelser synes äfven deraf, att många ord, sonl*
fordom slutats på en af consonanterne N, t, S, > vara
tider ofta bortkasta dessa final-consonanter eller lata,
dem afnötas, «a att endast ett svagt, föga nipkligt H
(Sav. svagt k) der quarstår: livarföre rnan i skrift ali—-
deles utslutit detta H, så att ord et slutaj på vocal. Sådana
äro: a) Norninal-ändelser: Norainat. på te (Hame, sade),
Ailat, på »lie (Hameelle), Abess. på «ta (Hameeta), Ad-
verbial på -Sti (hywäSti), Numerale folme, pronom. itse,
B«ffix. «nfa eller »nsä (hameensa, itsensä) b) Verbal bö-
jelserna: Imperat. tllle ocli liifinitiv. tltflfl, sarnt c) Par-
tiklarna på -i och te (di, alati, sille, silme, tänne) 0.

8. V., livilka ord fordom alla betat fullständigt hamet
eller ha mes, hameellen el. hameellet, hameetat, kolmet,
itset, hameensat (Sav. hameensak), itsensat, tules, lullat,
elit, alann, sitten, sinnet, lännet. Ännu uttalas de så
i vissa, små dialecter men icke i allmänliet. Att der
dock i alla dialecters uttal der ännu förefinncs en liten
final-adspiration, synes deraf, att vid sammansättningar
adspirationen öfvergår tili dubbel consonant t. ex. Mi»
nullefPin, itsekkin, tulenpa, ihmettyö o. s. v. (af mi*
nuQc*fin, itseäkin, tule»pa, ihme«työ). Samma adspira-
tion torde alltså icke böra i Skrift lernnas alldeles obe-
tecknad. Hcrr von Becker bar, i dess Finska Gram-
matik utrnarkt den med Apostrof-tecken (kolMe'). Mcn
detta, viii egentligen tillkännagifvä, att en Vocal vore
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titesluten. Af sadan orsak synes det mig battre, att
beteckna sarama final--adspiration eller afnötta final-con-
sonant med ett h (hamel), hameelleh, hameetah, itseh,
itsensäh, kolmeh, tuleh, mllah, elih, sitteh o. s. v).
Sålunda har jag sökt skrifva i denna Formlära, och jag
anser sagde H nödvändigt böra bibehållas isynnerhet i
«lutet af Nominers Abessiv-Casus, samt Verbernas Impe-
rativ och Infinitiv, emedan dessa böjelser förutan t),
lätteligen förblandas med andra snarlika flexioner. Hu-
ru viii man annorlunda ålskilja t. ex. Imper. fettraaf)
Ofik Infinit. ottaah ifiån Praes. 3 pers. seuraa, ottaa.
Abcß3. jumalatah ifran Infin.-Cas. jumalala o. s. v.

5. Tvenne bopstående Consonanter tål Finskan bvar-
len i början eller i slutet af orden. Derföre då Fin-
nen beböfvV' låntaga ett fremmande ord, som börjas
med två eller flera consonanter, så plägar lian, bort-
kasta den förra af dem, t. ex. rena Finnar säga rapU
af krabba, nikkari af snickare, räätäri af skräddare,
läski af flesk, riiaan af fria, rykki aftryck, lootu af
plåt, reiwi af bref, o. s. v. Endast Abo-dialecten bar
småningom vänt sig att uttala kraptl, kraatari, preiwi,
stäski, fria eller pria, ploom, trykki, men äfven Åbo-
länningen kan ännu icke uttala ord, som börjas med
sk, sp, st, sm, sn, livarföre lian sager: ttlOlt af stol,
puola af spola, Nyöri af snöre, warwaan af svarfva,
peili af spegel, prunti af spiund, foolt af skål o. s. v.

I låntagna ovds slut deremot tillägger Finnen en
vocal oftast för att undvika obebörigt final-ljud, t. ex.
lappu af lapp, tappi af tapp, rukki af rock, patti af
spatt o. s. v. Häraf synes att Abo-läns Kust-Finnar och
södra Savolaxare, illa handia emot språkets ursprungliga
art, då de ifrån ordens slut afstympa eller apocopera
sidsta vocalen, hvarigenom ordet ofta kommer att slu-
tas med dubbel consonant, t. ex. leiwäll, leiwäst, lei»
Walt, yks, kaks o. s. v. i stället för dc råtta, leiwäl»
li, leiwästä, leiwältä, yksi, taksi.
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6. Finska uttalet har en egen vocal-harmonie, som
bor noga vårdas. Denna harmonie består deruti att
hårda Vocaler a, 0, tl, aldrig kuuna i samma ord stå
tillsamman med blöta vocaler ä, ö, y, raen medelvo-
calerne e och i passa ihop med dem begge, dock hellre med
blöta vocaler. Derföre kan en Finne icke uttala sada-
na ord, som de Svenska hyra, sängar , röka: och ban
plägar i sådana fall alltid bryta den senare vocalen i
harmoni med den förra, Hyyry, sängyt, ryökiän.

Häraf följer att vid ordens dcriverande ocb flecte-
rande böjnings-stafvelsens vocal allid måste rätta sig et-
tet de vocaler, som förefinnas i ordets rot, sålunda att
om roten bar en cller flere liårda vocaler, måste äfven
slut-stafvelsen få en bård eller medelvocal, men bar ro-
ten en blöt vocal, så måste äfven final-vocalen blifva
blöt: äfvensom om roten bar endast medelvocaler, blir
böjnings-stafvelsens vocal äfven blöt t. ex. af kala, ilo,
helu, blifva kalassa, ilossa, helua, men af kylä, emä,
wiety blifva kylällä, emässä, wietyä: äfvenså af peli,
hirwi, kirwes blifva pelillä, hirweSsä, kirwestä o. 8. v.

Denna regel gällcr så allrnänt, att några små Ad-
jectiver, som bruhas blott i sammansättning, hafva an-
lagit en dubbel form, den ena med bård, den andra med
blöt vocal, för att passa i hop med alla slags vocaler.
Sådana compositions-acljectiver äro: »lainen och
«loinen och »loinen, «mainen och »mainen, »moinen och
»moinen, »nainen och -näinen t. ex. suomalainen ocli
Hämäläinen, kiwulloinen och leiwällöinen (i st. f. fi*
wun-loinen, sikamainen och Härkamäi»
nen, kummoinen ocb tämmöinen (kummoinen, t&ivmåi»
nen), kaksinainen ocb yksinäinen.

A n m. Moinen och loinen äro contiaherade ifrån mtto»'
toinen och luontoinen. De öfiriga deriv-erade ifrån la,
eller tai, maa. Ost-Finskan har äfven några sålun-
da fornjerade Substantiver t. ex. lampi-lo tuttö°lö.
Afven några Anhangs-partiklar hafva likaså antagit

en dubbel forrn t. ex. «ko och »kö (kalako, kyläkö), tU octfc
'kä /kuka, mikä), ,p« °ch ,pä (kalapa, kyläpä).
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7. Ätskilnaden emellan uttalets ocli koita
vocaler bör sorgfälligt iakttagas både i tai och skrift, ty
språket bar många ord, sora åtskiljas blott af voealens
längd, t. ex. tuuli och tuli, taloon och talon, tulee och
tule (tuleh). Redan ifrån äldre tider liar denna åtskil-
nad i skrift blifvit temmcligen noga våfdad i afseende
å ordets första, skarpt accenttierade stafvelse, sålunda
att den långa vocalen oftast tveskrefs (tUlt(t), den kor-
ta icke (tuli); men i de följande stafvelscrna försum-
mades icke säilän'en slik tveskrifning, elraifu vocalen i
uttalet var lång. Annu i vår sidst öfversedda Bibe!—
upplaga af år 1776 (livarmed alla följande upplagor ärc-
Jikformiga) finner man stundom mene, ano, tule rn. il.
i ställct för menee, anoo, tulee. Genorn en slik vårds-
löshet uppkorn en osäkerhet och förvirring vid upplä-
sandet, soin ännu i vara dagar viii göra uttalet regel-
löst. I brist på bättre betecknings-sätt för långa vo-
caler, anser jag en i uttalet lang vocal alltid böra skrif-
vas dubbel, så väl i ordets sidsta eller niellersta, soin i
dess första stafvelse. Det äldre bruket utgör dock blo-tt
en Orthografisk bristfällighet, soin verkade skadligt blott
på språkets rätta uttal, raen föga på fortnläran.

Här torde böra tilläggas, att voealens längd bar i
Finska uttalet intet saramanbang rned ordens accent, ty i
Finskan Sr en kort vocal lika ofta accentuerad, sora en
lång, t. ex. talon, Menee. Accent och (fvantitet följa*
icke at i Finskan. I denna del är således det Finska
uttalet olikt det Svenska och flere andra nordiska språk,
der den accentuerade stafvelsen alltid är lång, antingen
af natur eller position. De garnla classiska språkens
accent-förhållanden torde nurnera icke kunna fullt utre-
das, ty Grekernas accenttecken voro icke säilän blott
diacritiska t. ex. rig, ti och rig, xi, Ttoiiio och nom,
och Lat. domino torde väl icke halva uttalts rned ac-
cent på ultima, ehuru denna är lång. Visst är att ac-

cent och qvantitet i dessa språk icke åtföljdes: likasä
a Finska uttalet.
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8. De i Finska uttalet vanliga sidsta Rotstafvelse-
orabyten böra noga iakttagas, hvaroin straxt mura.

C) Om Rotstafvehe-Qmbyten.
Vid Finsk både derivation och flexion raaste en af

språkets egenheter noga iakttagas, neml. Stt derest i
sidsta stafvelsen af ordcts Bot (radix) förefallcr ett s, p
eller t (dc hårdaste af Consonanter hvar i sit slag); så
plägar samma consonant under deriverandet och flecte-
randet undergå hvarjehanda förändringar, och det efter
vissa reglor, dem raan bör bafva sig bekanta. Afv-en.
vocalerne <J, d, e, i, nläga uti sidsta stafvelsen under-
gå vissa ändringar, men 0, U, y, 6, aldrig.
An m. Språkets consonant-Ijud kunna i afseende å Rotstaf-

vdse-ombyten , indelas i tre slag i.) Gomljud (pala-
tinse ]. guttulares) f, H, «f, ng r 2 ) Tandljud (den-
taies) t, d, I, n, r, s, z, 3) Läppljud (labiales) p,
w, 111, samt dessutom 4) Halfvocaler (semivocales)
1, w » h, hvilka pläga insättas der annan consonant un-
der flexionen bortfaliit, for att undvika tvenne voca-
lers samraanlopp, mästistället för ett bortfallet f (tfå
Gen. ijän, lilako Gen. ntawon).
Härvid bör raan först vanja sig att väl ätskilja

ordets rot (radix) ifrån dess derivations och flexions staf-
velser, som vid ordets slut finnas tiliagde. Likasora man
i Latinen ifrån ordet dominus, kan afskärä böjnings-
ändelserne us, i, o, um, orum, os, is, ifrån roten
domin, så kan man ock i Finskan tanka sig Roten skild
ifrån flexions-stafvelsen, och bör fästa en särskilt upp-
märksarahet vid hvardera af dem, särdeles vid rotens
sidsta stafvelse.

Denna sidsta stafvelse ra a oss tillStas att för kort-
hetens skull kalla Eotstafvelse, dess consonant Rot-
consonant oeh dess vocäl RotvoCctl. Om nu i di ina
Rotstafvelse förefaller f, p, t, eller a, ä, e, i, så oiif-
va vid ordets flecterande dessa Rotconsonanter och Rot»
vocaler vå flere sätt an förstärkta eller förmildrade, ä»
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bortkastade eller ombytte, eller en ny intagen: om Rot-
stafvelsens öfrige både consonanter och vocaler gäller icke
något sådant.

För att halla reda på dessa ombyten, bör man ge-
nast göra sig väl bekant raed ordens tvenne böjclser,
nti hvilka dessa ombyten visa sig, och derifiån man
sedän latteligen kan utreda, hurudan Rotstafvelse man
bör nyttja i ordes öfriga böjelser: och sådana characte-
ristiska böjelser äro Nominers, begge Nominativer (Sing.
& Plur.), sarat Verbers Preesens (i pers.) och Injinitiv.
I stället för plural-Nominatiyen kan man, om man viii,
taga Singular-Genitiven, ty de halva alltid samma Rot-
stafvelse, äfven sora man i stället för Praesens kunde
taga Imperativen (i pers. Singul.), ty om dem gäller
det samina. Har nu Plur. JVominativen samma Rotstaf-
velse, som Singul. Nominativen, eller har Infinitiven

•samma Rotstafvelse som Praesens, så sker i sådana ords
öfriga böjelser icke något Rotconsonant-ombyte, någon-
gång i Rotvocalen. Men halva de olika Rotstafvelse,
så bör man veta i hvilka af ordets öfriga böjelser den
ena eller den andra bör nyttjas. Af sadan orsak böra
förenarande characteristiska böjelser (thema) alltid vara i
Språkets Lexicon utsatte.

An m. Nastan i alla Språk utgöra Nominers Vocativ och
Verbers Imperativ (2 pers.) de kortaste, radical for-
merne, sannolikt derföre att tilltals eller tillrops for-
roen i alla språk är den f'6'rsta, ursprungliga: och.
Man kunde säga, att dessa borde alltid vara i Lexi-
con först utsatte. I Finskan är dock vocativen all-
tid lika med Nominativen, och Imperativen har all-
tid samma Rotstafvelse, som Praesens: hvarföre det
är likgiltigt, hvilkendera af sagde böjelser man i
Lexicon finner för sig.

Ursprungliga orsaken tili denna Rotstafvelse-omvex*-
ling i Finskan, synes värit den, att Finnarnas öra,
som öfverallt älskar ett lätt och ledigt uttal, vid or-
dens derivation och flexion fordrat, a) att der Rotvo-
calen är antingen lång, eller ock kort utan påföljaude
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consonant, så bör och kan föregåencle Rotconsonanten
vara hårdare; men b) när Rotvocalen vid flecterandet
får efter sig en consonant i samina stafvelse, eller en
dubbel consonant, så bör Rotconsonanten vara mildare,
t. ex. leipä, leiwät, leiwän, leiwälle, leipää, leipään;
otan/otat, ottaa, otamme, otatte, ottawat, (nb. w
bör tili följande stafvelsen wat). Denna regel är san-
rolikt den ursprungliga ocb följes ännu i de flesta fall:
men småningom bar den dock i vissa flexioner blifvit så
bortblandad eller vårdslösad, att man numera derefter
icke kan öfverallt veta, i hvilka böjelser den bårdare
eller lindrigare Botconsonanten bör begagnas, t. ex. casus-
Abess. af leipä borde enl. regeln beta leiwättäh, (såsom
det ock höres i Kajana dial.) eller leipätäh, men i det
öfriga landet heter den i allmänt leiwätäh, emot re-
geln: likaså borde Cas-Iness. beta antingen leiwässä,
eller leipäsi, men Vest-Finskan säger dock leiwäsä smed
ett ö), bvilket är emot nyss anförde regel. Det är der-
före nödigt att närmare utreda ocb bestämma dessa Rot-
consonant-ombyten,

I. RpTCONSONANTEN K.
1. Enkelt f förstärkes tili dubbelt tl eller tvert-

om ff förmildras tili f, t. ex. kirkas kirkkaat, laukku
laukut, rakas rakkaat, rikon rikkoah, hakkaan hakatah.

2. Enkelt f förmildras sålunda., att det i flexioner
ofta alldeles bortfaller eller uteslutes, dock med mån-
ga variationer, så att a) i stället för f qvarblir endast
«n liiatus, isynnerliet da två vocaler derigenora komma
att sammanstöta, t. ex. wifll wiat, wako waot, hikihiet, reki reet, oas okaat, ruis rukiit, näen näkee, teen
tekee, tuen tukee, haen hakee, kokoon kootah, makaan
maatah, uti bvilka alla dc sarnrnanlönande vocalerne in-
galunda få uttalas långt eller diftongiskt, utan bora ut-
göra hvar sin stafvelse t. ex. Hi«et, re«et, «ä«eN, te-en,
ma-atah, ko'otah. Men för ännu Jättare ocb lenare ut-

4
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tai viii nämnde hiatus ofta öfvergå tili half-vocalcrne j
cllcr w, särdeles der tre vocaler vilja sammanlöpa, eller
två vocaler vilja öfvergå tili diftong, dock så att Ost-
Finskan, som liar ett hårdare uttal, oftare undviker en
slik förvandling, äa den lenare Vest-Finskan, isynnerhet
i Abo-län, nemligen:
b) f blir w, oin u, 0, y, 6, föregår eller efterföljer, t»
cx. kouko kouwot, Hauki Hauwit, leuka leuwat, rako
rawot, maku mawut, suku suwut, näkö näwöt, ruwis
rukiit; huokaan huowatah, Derföre blirock uti ordet
ruoka vocalernc uttalade nastan ruuwat (icke ruowat).
c) k blir j, oni i, e, a, ä, föregår eller följer t. ex.
reikä reijät, ikä ijät, laki lajit, rajeh rakeet, näjin näki,
lujin luki, oikenen oijetah. Härtid bör anrnärkas' att
orden aika aijat & poika poijat i Satac. uttalas ajaat,
poiaat, hos andra dial. ajat, pojat, sarat att ordet lieka
blir Irjat (icke liejat).
d) Uti lk, rk, Hk, försvinner k enligt de flesta dialecter,
Men Satac. tillika förlänger vocalen t. ex. Nahka nahat
Satac. nahaat, jalka jalat Sat. jalaat, arka arat Sat.
araat, waras Sat. waraas warkaat.
e) uti siika la 11 insättes dock der stundora ett w, om
hård vocal följer t. ex. Mhka tuhwat, Nahka nahwoiksi,
werka werwoikst, jalka jalwoikfi (tili skilnad ifrån we>
roiksi, jaloiksi af wero, jalo: men om
f). blöt vocal följer, insättes ett j t. ex. härkä härjät
(Sat. häräät Sav. härät), järki järjet (Sat. järeet Säv.
yåut), jälki jäljet (Sat. jäleet Sav. jälet, olki oljet o. s. v.

A n m. Öfra Satac. dialecten har ofta den egenhet, att
der f, uteslutes, i dess ställe förlänges rotvoca-
len (waraas, jalaas, juliistus, feliityS), dock icke ö'f-
verallt (leuwat, siat, icke lcilaat siaacl. Men ingen af
lie Öfriga dialecterna följer en sadan regel, icke hel-
ler har det härtill värit öfligt i bokspråk; hvarforö
det icke heller blifvit följdt i denna formliira.

g) Nasalen nk förvandlas öfverallt tili Ng, t. ex. Henki
henget, kangas kankaat, rengas renkaat, ongin onkiah.
Meu Sk och tk blifva oförändrade, t. ex. koSkl koSket,
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niska niskat. laskll laskut, matka matkat, rotko rotkot,
matkin matkiab, tutkin tutkia!», tutkaan tiukutat), pais»
faati paiskatah. Endast å få oiter i Östra Tavastland
hör roan foöfi Fofct, niska nisät.
Ii) f uti Nom. ändelserna på -ksi, fÖrvandlas ofta tili
HH Akaksi kahdet, yksi ybdet), men i Verbal-andelser på
»ksen försvinner k, (piekstn piestäh, syöksen syöstäh).

3. ROTCONSO N A N T E N. H),

f. Enkelt p förstärkes a) tili dubbelt pp, äfvensom
dessa förraildras "tili p, t. ex. pappi papit, saapaS saap»
paat, tapan tappaah, ryyppään ryypätä!).

2. Enkelt p formildras a) tili w, då vocal ellei- r, f,
föregå, t. ex. lepo lewot, tapa tawat, arpa arwat, fjal*
pa halwat, kalwin kalpimet, warwas warpaat, tapaan
lawatah, men l>) t!l! m, då m föregår, t. ex. ramp»
rammat, lamn,as lampaat, tempaan temmatah.

3. Sp neli PS bibehållas p aförändrade, t, ex. pis<
pa pispat, lapsi lapset.

3. 3.
1. Enkelt t förstärkes tili dubbelt tt, bvilka tned

bvarandra oravexla, t. ex. katto katot, pirtti pirtit, kontti
kontit, rietas riettaan, mittaan mitata!), moitin mottiah.

2. enkelt t fbrrnildras a) tili d, då vocal eller
h föregår, enligt Vest-Finskan, t. ex. mato Madot, rii-
ta riidat, wahto wahdot, kadeh kateet, ahdas ahtaat;
kaadan kaataah, pidän pitääh, tahdon tabtoah, hau«
taan haudatah, men b) tili n, r, I, då dessa conso-
nanter föregå, t. ex. ranta rannat, walta mallat, par«
ta parrat, palleh palteet, kanneh kanteet, parras par«
taat, kannan kantaah, kiellän kieltääh.

3. st och tS bibehållas oförändradt, t. ex. ftiS»
tän pistää!), riista riistat, metsä metsät, katson katsoah.

Satakunda Finskan, sora uttalar dctta tS med sitt
sibil-adspireradc z, bibeliåller det ock oförändradt i
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alla flexionev mejd mezHt, wiza wizat, kazon). Me»
Savolaxskau, som i stället för tS uttalar ht, viii ofta ut-
sluta elettä t, t. ex. kahllN (katson), mahat (metsät), livari-
genorn. många ord der blifva svåra att åtskilja ifrån dern,
som i alla dialecter liafva ht, t. ex. ehdi» Sav. ehm
ehtiäh (liinna) ifrån etsin Sav. ehin erjti&i) (söka j, witsa
(Sav. Wihta) ifrån wlht» badqvast.

A n m. Vest-Finskans d plägar i Ost-Finskan (som icke
kan uttala b) alldeles uteslutas eller bortkastas, sä-
gande mato innot, riita riiat, wahto wahot, kach ka,
teet, ahas ahtaat, pian pitaäh o. s. v. Stundom
blir der dock i stället för b en liten hiatus t. ex.
hätä hä«ät (häbät), saan saa«ah (saabah). Men som ge-
nom en sadan nteslutning ofta flere vocaler koninsa
att sammanlöpa, hvarigenom ett obehagligt, släpan-
de eller tvetydigt uttal uppkommer, bar Ost-Fin-
skan sett signödsakad att i stället för b, a) ernellan
kasta der ett ,', w eller H, t. ex. neiti neijet (neibet),
riita riijat (riibat), pito piiot lpibot). Hauta Hauwat
(hanbat), saan saahah (saabahl, eller ock b)ändrasam-
manlöpande diftonger tili långa vocaler t. ex. juu»
wah (inobah), synwäh (wöbäh), wiijäh (wiebäh) wesi
weit (webet), wuosi wuuet (wuobet) o. s. v.

TJti några socknar af Tavastland, som ligga emellan
den Vestra och Östra dialecten, och der före af dia-
lect-förblandning förgätit rätta landet af b, bar ut-
talet tagit en dålig medelväg deruti, att de i stället
för o säga I eller r, så blandvis att i den ena soc-
len eller byn höres l, och i en annan grann-socken
eller grann-by höres r, t. ex. mato malot eller ma»
rot, riita riilat eller riirat, wahto wahlot eller wahrot
o. s. V. Dock höres l oftare. Genom forntida folk-
flyttningar bar detta l eller r utbredt sig äfven hit
och dit längre åt Vester t. ex. Mouhijärvi, Uskela m. fl.
Af det anförda följer att vid Finska ords, både

Norainers och Verbers så väl derivation, som flexion
man bör lasta uppmärksarahet icke blott vid sjelf-
va böjnings-formen eller ändelsen, utan ock sarskilt vid
sidsta stafvelsen i ordets Rot, huruvida Consonanterne
k, P, t, eller Vocaleme a, ä, e, i, deruti förefalla, samt
sedän under flecterandet halla i minnet, hurulunda sag-
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dc 1 jud, i öfverenstämmelse med föregående, ellcr framde-
les förcfallande Reglor böra ombytas, förstärkas eller för-
mildras, förvexlas, titeslutas eller insättas, olika i ordens
särskilte böjelser. Der intet Rotestafvelse-ombyte före-
finnes, der är flexionen myxket lätt och består blott i
bvarje böjelses egna olika slut-form eller ändelse.

D) Om Ordbtldning genom Sammansdttmng.
Det ena sättet att bilda nya ord, är Composition,

sammanfogning af tvenne ord tili ett. Härutinnan haf-
va särskilta spräk gifvit sig mer eller mindre friheter,
och stadgat för sig olika reglor. Medan de Österländ-
ska språken synas bellre undvika, än befordra Samraan-
sättningar, älskar Grekiskan (isynnerhet Ny-Grekiskan)
allaslags compositioner, äfven besynnerliga, t. ex. /?o?j-
-åQOfiEO). Latinen gillar föga andra, än Prsepositional-
compositioner, (der förra sammansättnings delen utgör
en Preposition), och likaså Franskan, hvaremot Tyskan
fö'ga eftergifver Grekiskan o. s. v.

I Finskan äro Sammansättnings-reglome få och enk-
la. Emedan språket icke bar sådana prsepositiva par-
tiklar (praspositioner och praefixer), soin i andra språk
ställda framlör Nominer och Verber, ufgöra stoista an-
talet af Compositioner; kan Finskan alldeles icke hafva
eller tåla sammansatta Verber, och de i sednare tider
efter Svenskan bildade, äro för Finnarnes öron ännu
fremuiande och nastan vidriga, t. ex. alasastUN, CÖeS*
annan, päällekannan, poisotan, ulosmittaan, ylösnou-
sen &c. hvilka Finnen gerna åtskiljer tili NStUN alas,
annan edes, kannan päälleh, otan pois, nousen ylös.
Deremot äro Nominer,sammansatta af tvenrie andra par-
tial-Nominer i Finnens mun icke ovanliga, men äfven
om dcm gäller, att språket belst viii anse såsorn äkta
endast dem, der förra sammansättnings delen bar No-
rninativ-ändelse, t. ex. päämies, kala-wesi, leipä»kyrsä,
harakka»mylly 0. s. V. Stundom är ock Genitiv-ändel*
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sen brukbar, t. ex. talon-poika, maan-herra, jumalan-
palwelus, ehurii sådana ord äro få, och hafva nastan
utländsk form. Hvareraot de Nominal-saramansättnin-
gar, der hvarken Nominativ- eller Genitiv-ändclse fin-
nes i förra sammansättnings ordet, äro tydligen Sven-
ska imitationer, dem språket ogerna erkänner såsorn,
sinä, i. ex. edeskäypä, sisälläpito, ulosmittaus m. fl.
Sådana ord böra alltså, der möjligt är, undvikas, eller
der de måste nyttjas, böra de icke sammanskrifvas, li-

tan i skrift med diaeresis åtkiljas, helst der äfven i ut-
talet en liten kiatus alltid förmärkes, t. ex. ylös«NoUsu^
alas-tulo, pois'olo, o. s. v. (aldrig ylösnousu, alastulo,
poisolo). Isynnerhet böra de Sanimamättningar alltid
«a med diaeresis åtskiijas, der föregående ordet har liård
vocal och det sednare blöt vocal, eller tvärtom. En-
ligt språkets orlhoepi kunna siika ord aldrig- saraman-
smälta t. ex. ylös-nousu, pää»kappaleh, kylä-kunta O. S. V.

Vid Finsk Sammansättning händer det ofta, att
förra ordets slutvocal ändras t. ex. lehmijoki, ijan»kaik»
kinen, koti»kylä &c i stället för lehmä joki, yänkaikki»
nen, kolokylä.

E) Om Oråbiläning genom Derivation
Etnedan begreppen sig emellan ofta äro beslägtade,

så att det ena icke säilän, utgör blott en raodification
af det andra; så bar man äfven vid språkbildningen öf-
verallt sökt uttnärka en slik skyldskap derigenom, att

man bildat de mot beslägtade begrepp svarande ord så-
lunda att det ena ordet likasom synes utgå ur det ati-

dra, eller att de genom gemensarama radical-stafvelser röja
ett gemensamt ursprung. Sedän språken småningom blif-
vit utbildade och urformerne efterhanden bortblandats,
liänder det väl, att man stundom har svårt att utreda
eller uppgifva de första Stamorden (radiccs, primitiva),
samt hvilken väg de deriverade orden derifrån utgått;
men deraj inbördes frändskap blir dock oftast synbar.
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I da Österländska 6pråkcn trö Grammatijtcrne sig ännu
Ainina firma radix, oftast tyåstafvig, tili hvarje ord, och
i Grekiskan säges derivationen hafva gått så ordentligt,
att man ännu tror sig kunna återleda språket tili na»

få grundslafvelser, nastan tili gmnd-vocaler: och
nastan något dylikt har blifvit uppgifvit om Ryskän.
Uti de öfriga nyare Europeiska språken äro radical-
orden mycket bortblandade. I Finskan är vai deriva-
tions-ordningen mera regclbunden; raen orden låta dock
här icke återföra sig längre än tili tvåstafviga radices:
Språket älskar icke Monosyltaber: äfvensora trestaf-
viga staraord äro i språket få; men genom derivation.
och flexion kunna sedän af de en- ellcr två-stafviga röt-
terna fås tili ocb med 4» 5, 6, 7 och 8 stafviga ord.

Antalet ellei rikedomen på derivater ur gemensara
radix är i särskilta språk mycket olika. Finskan är
afven i detta bänseende mera rik än många andra nya-
re språk; och hvad mera är, den kan genom fortsatt
derivation ännu betydligcn riktas. Om sådant ännu ieke
skett, är orsaken dertill, att Nationen vid dess närvä-
rande culturs-grad icke värit i bebof dcraf; men såvi-
da derivations-sättet är bestämdt, blir det lätt att, då
så tarfvas, i enlighet dermed ytterligare utbilda språ-
ket: ty de nya orden, riktigt deriverade, äro genast
vid deras uppkomst allraänt begripliga t. ex. af Suomi
det nyss bildade suomennan, suomennettu.

Ännu bör anrnärkas, att utan föga båtande under-
sökning, buruvida antingen Noniiner ellcr Verber böra
hållas för språkets stamord, det torde vara enklast, att
ibland en svit af fiere ur samma rot utgående deriva-
ter, anse det i nuvarande språket befintliga kortaste or-
det för Radix, det tnå vara Nornen, Verb eller Par-
tikcl, och sedän efterse, hvilka och hurulunda dc ofri-
ga orden derifrån äro utledde: varande föröfrigt siika
derivater mångfaldiga, sora ses i Språkets Lexicon. Här
skall jag upptaga blott de vanligaste eller allraännaste
slageu af Derivationer.
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A. Nominer ifrån Nominer,

f. Caritivt både Adjectiv och Suhstantiv, som
utgå ifrån nastan alla Substantiver, stundom äfven ifrån
Adjectiver, särdeles de kortare. Detta Caritiv-Noraen
är märkvärdigt derföre', att det med en declinabel-än-
delse svarar emot de negations-stafvelser, som i andra
språk pläga fogas i ordens början t. ex. o i Svensk, un
i Tysk. in i Lat. a i Grekiskan o. s. v. Ordet bil-
das lättast af andra Nominers Abessiv-Casus, genom om-
byte af ändelsen ttctf), «täh, tili Adjectiv stOttl, *t<sttt,
(Ost-Finsk. *tOtt, «tött), och Substant. -tWMUUs, etts-
MYYS t. ex. aklupa (lof) Abess. lUwataH blir Adj. luwatoiN
(luwaton) (oloflig) och luwattomuus (oloillghet) af Hywä
(god) Abess. hywätäh blir hywätöin (ogod, d. ä. o-
gunstig, eläk) och HywättöMyyS. Isynnerhet utgå des-
sa Caritiver ifrån alla Verbala Nominer på «ma, >mä, t.
«x. af sanon (säga) sanoma (det sagda) blir sanomatoin
(osagd, osäglig) och sanomattVMUUs (osäglighet) af kiitän
(tacka) klittämä blir kiittämätöitt (otacksam) kiittämät»
tömyS (otacksamhet). Märkeligt är att detta Caritiv
stundom deriveras håde af Singular. och Plural. särskilt,
t. ex. af käsi (hand) Sing. Abess. kädetäh blir kädetöitt
(handlös, enhändt) och Plur. Abess. käsitäh blir käsitöin
(utan händer) af jalka (fot) Sing. Abess. jalatah blir ja»
totoin och PL Abess. jalotta!) (jalwoitah) blir jalwotoin
eller jalotOlN. Lika eget är att detta ords bemärkel-
se ofta är dubbel, en Activ och en annan passiv, t. ex.
luwatoiN den som icke bar lof att göra, och det som
icke är lofligt att göras. Detta gäller isynnerhet vid
Verbala Caritiver, t. ex. sanomatoin den som icke har
sagt, och det som icke blifvit sagdt: hvilken bemärkelse
olikhet maste af samraanhanget utredas.

a. Diminutiv på «en, både Substant. och Adject.,
som jenite sin förminskade bemärkelse, ofta äfven btteck-
nar något smått, behagligt, nätt, och bildas ifrån alla
fåstafviga Nominer, äfven Adjectiver, som slutas på vo-
cal, mera säilän af den, som slutas på consonant, t. ex.
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af kala blir kalanen liten fisk, af kyrsä kyrsänen, yö
yönen (olin yösen kylässä), wähä wähänen, iso isonen,
kaunis kaunukanen, lapsukanen o. «. v.

H, n m. Delta Diminutiv slutas hos andra på ,!neN, (rfl«
lainen, wahainen, isoinen m. il.), men sålunda fö'r-
blandas det lätteligen med nästföljande Ordform.
Ett deremot svarande Förstorings-nomen (augmen-
tativ) har språket icke, så framt man icke viii så
talla några få, t. ex. isohko något stor, wähähkö.

3. Jntensiv eller Material-Adjectiv, på »ineN el.
«hitten, betecknande egentl. ämnet, hvaraf något är
gjordt t. ex. puinen gjord af träd, ligneus, vautatnett
ferreus, futtatnen aureus, rukineN leipä» men denna ord-
form liar sedän antagit äfven andra bemärkelse-modifi-
cationer t. ex. 2) kalainen eller kalahinen järwi fisk-
rik sjb', ruokainen maa matrik ort, syntinen sydän, ar-
moinen mieli nådefull, nådig, woiwainen ruoka mägtig;
vidare 3) kalainen käsi fisksölad hand, Merinen leuka
blodig haka; och sluteligen I allrnänhet 4) iloinen glä-
djefull, glad, mieluinen enlig med sinnet, villig, önskelig,
omtyckt o. s. v. Afven detta Adject. utgår ifrån de
flesta på vocal sig slutande Substantiver, särdeles de kor-
tare. Act. Prxsens-Participer på »wa, «wä an f aga ofta
denna form, som betecknar en böjelse och fallenhet att
göra något, t. ex. naurawaiNeN skrattsam, en som skrat-
tar ofta, ridibundus, kaMwainen ångerfull. Vid Parti-
ciperne har detta tlerivat fått narnn af Intensiu-nomen ,

för dess förstärkta bernärkelse.
4» Posessiv-Adjectiv på «lllNett, som betecknar

ett ägande t. ex. rahallinen (rahan«linen) mteö penning-
bafvande man, talollinen gårds ägande; men det har ock
ofta begagnats svnonvmt mcd na'st föregående form t. ex. t*

fafltnen (isäinen) sydän faderligt bjerta, ajallinen tawae
ra timlig-, armollinen (armoinen) mieli, rahallinen (ra»
hainen) kylä rik bv 0. s. v.

5. Qualitets-Substantiver på «UUS, «NyS, ->auS,
«ous, *euö, «ius, »äys, eys, »iyS, svaiande emot Sven-
ska egenskaps-Norniner på -het, utgå nastan ifrån alla
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Adjectiver, t. ex. af wiisaS blir wiisaus vishet, af Miös
kiir Miehuus manlighet, tapperhet, likasom af vir blir
virtus, avrjQ avdqda, af tosi blir totuus, af wäärä
wääryys 0. s. v. Hit höra isynnerhet ofvannämnde Cari-
tiva Substantirer lUwattoMUUs, kiittämättömyyS: äfven-
som de ifrån alla nyssbeskrefna Participer utgående In-
tensiver på »waisuus, »wäisyys, t. ex. naurawaisuus»
katuwaiftms, kiittäwäisyys.

6. Collectiu-Nominer på -sto, -stö eli. »kko, »kks,
som beteckna en myckenhet, mängd, samling, t. ex.
af kuusi (gran) blir kuusisto granskc-g, koiwu koiwisto
bjffrklund, kiwi kiwikko stenröse, wäki wäeStö folkhop,
folkmängd, raha rahasto o. 5. V.

- 7. JVomen domesticum på «la, «la, betecknande
naranet på ens bc-ning, bem, t. ex. af Matti blir Mat»
tila MaUisbo, af Heikki Heikkilä, af Simu Siinula, ak
Herra Herrala. Dessa derivater brukas sedän ofta så-
soia tillnamn, t. ex. Simo Mattila, Matti Paawo»
la 0. s. V. Härifrån synas sedän utgå:
- 8. Nc-men gentile på -lainen och -läinen, utgö-

rande folksnauin, t. ex. Venäläinen en Rysse, 3?itotfa*
lainen en Bvensk, Saksalainen en Saksare, enTysk, suo»
malainen, hämäläinen, karjalainen ». s. v.

9. I Ost-Finskan brukas äfven Patronymiska narnn ,

famille-nanin på NLN contr. N, t. ex. karhunen el, kar-
huin af karhu, kettunen, leinonen 0. 8. V. I Xaielen
förefalla äfven deremot svarande qvinno-naran på »tar,
»tär, t. ex. karhutar leinocar &c. som sannnlikt ärc»
Ryskä imitationer (Ivanowna): de brukas säilän ens i
Savolax, i det öfriga Finland aldrig.

Flera andra ifrån Nominer härstammande Nominal-
ändelser med egen bestämd bemärkelse äro väl brukliga,
raen förekomtna så säilän, att de ieke förtjena liär spe»
cificeras, t. ex. kielas af kieli, ruokaw» af ruoka, ja*
tois» af sato, 0. s. v. Se Lexicon.

B. Nominer ifrån Verber.
I. o. 2. Tvenne Activa participer, det ena Prae-

sens på ,W<», pwä, och det andra Prseterit på ,NUt, »Nyt,
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utgå ifrån alla Activa både transitiva ocli intransitira
Verber, med sinä Activa bemärkelser.

Likaså 3 och 4 tverme Pas.siva Participer, Praes-
ens på «ttawN, «ttäwä, och Praeterit på -tIU, «tty, ut-
gå ock ifrån alla Passiver, med. Passiv-bemärkelse.

5. o. 6. Praesens-Participets förlängda lntensiva.
Adjectiv på «wainen -wäinen, och A.?«s Suhstantiv på
'waisuus -wäisyys, om hvilka nyss är nämndt (A. 3 o. 5.)

7, 8 och g. Verbala Substanliverne a) Actor på «ja,
»jH eller »ia, *id (sanoja, tefid) b) Actum på -ma,
«mä (sanoma, tekemä), c) Agendum på -minen (sano-
minen, tekeminen).

»0 och l I. Caritiva Adjectivcr på «MOfOtN, »mätöill
(sanomatoin, »tekemätöin), med dess Carit. Snbstantiv på
»tilattomuus, «mättömyys (sanomattomuus), hvilka utgå
ifrati nyssnämnda Actum på «IlJfl, <Nlä, hvarorn redan
är nämndt (Arim. i).

ia. Substantivet Actio på Ms, >Ys, eller 00, 6&,
o, 6, (walitus, häwitys, kauimus, kääntymys, paran»
MIS, laitos, käytös, teko, haku).

i 3. Passivets Actum på «ttama, -Itämä (sanotta«
ma, tehtämä), brukas väl aldiig SOM Nominativ, mcn
Genitiv och Illativ brukas i föiening med and ra Verber.

J4. Actum diminutiv på »mailien, «tilainen, som
brukas blott i Ost-Finskan (sanomaitteN, t. ex. satlONMisil»
lain, tekemäinen): hvilka samteliga »4. Noroiner deri-
vcras ifrån alla Verber och hafva hvart och ett sin e-
gen form och egen bemärkelse, som visas skall i Ver-
bal-läran. •

Åfven andra Verbala Nominer äro i bruk t. ex. pis-
tin verktyg att sticka med, awan instrument att öppna
med, nyckel, leiwiN, purasin m. il. men deras deriva-
tion är icke allmän: hvarföre de måste i Lexicon efterses.

C. Nominer ifrån Partiklar.
Sådana fiiinas många t. ex. «YtyiNtN eller Nykyinen

»f Nyt, rikkein at rikki, awojoin «11. awoin af awoi.
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«inaineN af aina o. s. v. men språket synes vid deras
deriverande ej hafva följt bestämda reglor: hvarföre de
måste i Lexicon efterses.

D. Verber ifrån Nomineh,

Flere Verber äro* att anses såsom deriverade ifrån
Nominer, t. ex. af leipä leiwon, af suurus suurustan,
af käsi käsitän, af silmä silmään eli. silmäile», af ra-
kas rakastan, m. fl. men som språket vid siika deriva-
tioner icke har bundit sig vid andra lagar, än vällju-
dets, kurina de här icke närmare bcskrifvas. De sy-
nas i Lexicon.

E. Verber ifiån Verber.
Här är Finskans rikedom större an i något annat

kändt spfåk. I afseende å Verbal-derivationen äger Fin-
skan mycken likhet med de Österländska språken, af-
vensom med Ryskän. Likasorn Hebr. har sinä Kai, Ni-
phal, Hipliil, Piel &c. och Ryskän sinä så kallade
Forraae Verborurn, så uttrycker äfven Finskan med oli—-
ia, bestämdt bildade Verbal-former eller ändelser olika
modificationer af ett och samma Verbal-begrepp, hvil-
ka modificationer i andra språk uttryckas ofta med Ad-
verbier, men kumia stundom alldcles icke eller blott o»
fullständigt betecknas. Sådana Verbal-species synas i Lexi-
con, men af dem måga här anmärkas följande:

1. Primitiv eller Radical Verbet, derifrån de ö'f-
riga pläga utgå, och således svarande emot Hebr., Kai,
samt uttryekande en actus i allmänhet, utan några bi-
omständigheter. Denna Verbal-species har ingen bestämd
ändelse, är oftast tvåstafvig, säilän enstafvig eller tre-
stafvig, och innefattar mer än hälften af språkets Ver-
ber, både Transitiva och Intransitiva t. ex. JUOffett, sei»
fott, istun, makaan, käännän, syön, juon, rakastan.
Ifrån detta Verb. utgår närrnast ett

2. Medial-Verb (Verburn medium), hvilket i lik-
het med Hebr. Niphal, uti egentlig bemärkelse, utgör
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ett mellanting emellan Activ och Passiv handling, så
vida det har Activ form, men en Intransitiv, nastan Pas-
siv bemärkelse, betecknande ett tillstånd, der Subjectet
icke gor eller verkar, utan endast tillåter verka på sig
d. ä. tillåter sig blifva, förvandlas eller öfvergå tili ny
qvalitet. Detta Verb finnes säilän i andra språk, och
derföre nödgas dessa omskrifva samma Actus på åtskilligt
sätt, och dock blir uttrycktet' alltid ofullkomligt. Så
har Svenskan endast i få fall en egen Verbal-form , som
svarar emot denna actus, t. ex. svartna, gulna, blek-
ria, mogna, slakna, tröttna &c. Der sådana ord icke
finnas, blir samma actus omskrifven, än wed Hjelp-
verbet blifva (bYir hvit walkeneN, blir trott blir
torr kuiwtlu); än gifves det reflcxift (huset sätter sig lasf
teUVI, farten saktar sig heikentyy eller heikenee); än mcd
Passiv form (det bryts mitrttlU, det förvandlas MMIttUU).
Latinens inchoativa höra hit, dock så att de liuska ut-
trycka hela den fortsatta handlingen, och icke blott dess
början, t. ex. albesco walkeneN, acesco, Happanen. Nå-
gon annan egen form för denna actus har Latinen icke.

Detta Finska medial-Verbs egentliga characteristi-
ska ändelse är på -NN, -YN, och det på två sätt, an-
tingen med föregående consonant, oftast då radical-Ver-
bet hörer tili förra Conjugation (t. ex. NMUtUN af MUU»
tan, käännyn af käännän), eller med föregående vocal,
merendels då radical-Verbet hör tili andra Conjugation,
t. ex. Hakkaun af hakkaan, makaun af makaan, koko-
un af kokoon, it. muttaun af muutan, tekeyn, pistäyn
«f teen, pistän, efter samma forrnaticn.

Enligt språkets flexions-reglor borde siika Verber
på «UN, »YN, med föregående vocal (-atM, «äyN, i.tXXXX,
peyn, *OUN &c.) böjas efter andra Conjugation. Men som,
de icke tåla den der brukliga contraction: så pläga mån-
ga dialecter afhjelpa denna anomalie sålunda, att de säga
hakkaUNNUN, kokounnnn, makaunnun o. s. v. hvilka forrner
regelbundet höra tili första Conjugationen. För deras
längd pläga sedän somliga dialecter contrahera dern tili
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hankaannun, kokoonnun, makaannun o. *. v. Stun»
dom plägar man ock förbyf- detta «UN, «eyn tili enen
t. cx. paheennun el. pahenen, wäheennyn cl. wähenen,
likeyn el. likeNen, paraannun el. paranen, pakeun eller
pakenen.

A n ro. 1. Någon har ansett dessa Verber på
»OIIN &c. utgöra ett särskilt slag, svarande emot Ost-
Finskans Reflexiva Verb. emedan de stundora kom-
ina att i Svenskan gifvas reflexift: men äfven Medial-
verberna på iitn, -PN, roed föregående consonant
försvenskas ofta reflexift t, ex. nuuttutl förbyter
m!g, tunti kääntyy vinden vänder sig: och föröfrigt
märkes det icke någon skilnad eraelhin bemärkelser-
ne af Verber på »un, >yn, om der föregår vocal el-
ler consonant: hvarfore de måste anses begge vara
af samma slag, endast med den åtskilnad att h-vart-
dera bör tili sin särskilta Conjugations formatipn.

2. Alla Verber på >un, «YN, äro dock icke media t. ex.
asun, istun, riisun, pystyn, lausun <kc. hvilket ses af
Lexicon.

3. Der radical eller primitiv-Verbet icke fins i bruk ,

plagar detta medial utgöra den radix, bvarifrån de
öfriga species atgå t. ex. wäsyN tröttna.
3. Factift Verb (Verbum factivum el. causativum)

ett Hiphil, som betecknar att Subjectet icke sjelf gö>,
utan blott åstadkommer någon actus, bringar någon i
verksamhet, förorsakar eller föranlecfer att något blir
gjordt, facio J. euro ut fiat, t. ex. af (NOtt (dricka) blir
juotan bringar någon att dricka, gifva dricka, vatt»
»a, fylla: af rakastan (älska) blir rakastutan bringa nå-
gon att älska, göra kärlåten: af MttkaaN (ligga) blir ma*
kaulan bringa någon att ligga eller sofva, att lägga sig,
att sofva; af opin (lära, disco) blir opetan bringa att
ernottaga lärdom, lära, doceo, lata lära; af juoksen (löpa)
blir juoksutan lata löpa; af wäsyN blir wäsytän göra'
trött, trötta). Detta Verbs cbaracteristiska ändelse
är *tan -ttaah, «tän -ttääh, ocb det bildas oftast afpri-
mitivet, stundom af medium, stundora af begge tillika
t. ex. juotan af juon, gifva dricka, vattua, och jUOWU«
l«N af juowun göra dryeken, fylla.
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A n m—Alla Verber på «tan, «tän, Bro dock icke fa*

ctiva, t. ex, kiitän, kastan, se Lexicon.
4. Diminutivo-Freqvehlatift Verb, på «elet! »ellafj

el, »elläh. Detta ofta förefallande Verb utvisar, att Sub-
fectet gör något flere gångor, ofta och småningom, litet
i sender, d, ä. håller ,på att g"ö'ra smått, pläga gbra,
göra raed afbrott och sakta, t. ex. af kiitän blir fiit*
telen tacka flere gånger, af juotan blir juottelen gifva
dricka litet och ofta, kastelen vattna ofta, men små-
ningom» —— Detta Verb brukas dessiitom stundom äh
om reciprok actus, t. ex, tappelewat de slå hvarandra
ofta, de slåss, riitelewät de träta, tvista sin emellan:
än ora reflexiv actus, t. ex. opettelen jag lärer mig,
disco, kääntelen käydessäni jag vänder mig under gå-
endet. Donna Verbal-species utgår så väl af ett fa-
ctivt Verb (juotan juottelen, wäsytän wäsyttelen), SOIN
ock af ett primitift Verb (otan ottelen, käyn käwelen går
ofta, men litet, spatsera, rakastan rakastelen älska litet,
courtisera): stundom af beggedera tillika t. ex. juoksutan
juoksuttelen och juokselen, juoskelen eller juoskentelen af
juoksen. Någongång är denna form i bruk, ehuru det
primitiva eller factiva saknas, t. cx. tottelen, rllkoelen
el. rukoilen, palwelen, Hywäelen el. hywäilen 0. s. v.

5. Continuatift Verb på -il! bildas nåtzongång om
en utan afbrott fortfarande Actus, t. ex. af ryyppään
(supa) blir ryyplN supa oaffjrutet, med ens fortfara att
supa. Häraf bildas sedän ett diminutift Verb ryypiskelen
supa oafbrutet, men smått, af potkaa» (sparka) blir potkit,
«parka oafbrutet, potkiskele!' pläga sparka ofta och smått.

6. Momentant Verb, slutas än på «hdatt, -hdän,
än på «aisen el. «äisen, om en hastig actus, som sker
blott en gång, i ett ögonblick, t, ex. parahdan skri-
ker til liastigt en gång, potkaisen sparka eugång, (Si*
kähdän, tiuskaisen, tipahdan, jyrähdän.

7. Augmentatift Verb på °ON, om. en actus, som
sker i stort, t. ex. af awa«N blir NUWON suuni öppfiar
min mun stor, Öppnar gapande, gapar. autVOi tNiwagN
attlinoiksi.



40

8. Beflexift Verb på »in med föregående vocal,
uttrycker en reflexiv actus, der Subjectet verkar en-
dast på sig sjelft t. ex. af riifutt (afkläda) blir riisuin
jag afklär mig, fddrtfefeitt jag vänder mig ofta. Denna
Verbal-species förefaller endast i Ost-Finskan, och det
skall nedanföre särskilt afhandlas.

Dessa Verbal-species äro dock säilän alla brukliga
af en och samina rot, rnen de förefalla likväl ofta, den
ena forraen af en radix, den andra af en annan. Stun-
dom saknas alldeles prirnitivet, rnen ett och annat deri-
vat är i allrnänt bruk t. ex. tottelen, rukoilen. De äro
derfore alla hörande tili språkct, och alla fullständiga
Verber, rned både Activ- och Passiv-forrn. BehÖrigen
brukade, gifva de talet ofta en egen vigt, korthet och
expresion.

F. Verber ifrån Partiklar.
Äfven sådana finnas t. ex. af auki blir'aukaisen,

af awoi awaan, rikki rikun och rikon, Halki Hakkeen
och Halwon &c. rnen de äro bildade utan bestänid ie-
gel och utan gifvct form-oinbyte, kunna derfore här
icke närrnare beskrifvas, utan endast i Lexicon efterses.

G. Partiklar ifrån Nominer.
Alla Nominer hafva en Casus Adverbialis, som be-

tecknar sättet, hu.ru något göres eller sker, och bör ej
förblandas med instrumentet, kvarmed eller raed tili—-
hjelp hvaraf något göres. Denna Casus slutas af Sub-
stantiver på »itt, af Adjectiver på »stih, t. ex. fuiröttl
jalwoiN torrfotad, OMiN käsin egenhändigt, pitkin tietä
längs eller utmed vägen, Hywin Mielin godvilligt, ger-
na, pahaStih illa, hywästih väl, farväl, kauniistih vac-
kert, livilket alit är i läran orn Nominer närrnare be-
skrifvet.

Dessutom brukas ännu många andra nominella Ca-
sus, dels såsom Adverbier, dels sora Prsepositioner, dell
Conjunctioner, hvarom framdeles.
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H. Partiklar ifrån Verber.
Åfven Verber liafva en Infinitiv-Casus, som brukas

Adverbialt, t. ex. käyN horjuen eli. horjuin går raglande,
waStasi sanoen eli. sanoin svarade sägande. Orden täh»
den, warten, wasten, kohden aro ursprungligen contra-
berade Adverbial-ändelser i st. för tähdäten, warrotett,
wastaten, kohdaten, af Verberna tähtään, wartoon,
wastaan, kohtaan, men de äro nu mera tili form och
bemärkelse så för ändrade, att de måste anses som Par-
tiklar.

I. Partiklar ifrån Partiklar.
Sådana äro få, t. ex. Nykyisin af Nyt.

Efter föregående Reglor om Finska språkets Ord-
formationer i allraänhet öfvergå vi nu tili de mera spe-
ciella, som angå hvarje ordslag isynner-het, och omtala
först Nominers, sedän Verbers olika former och flexio-
ner, samt sluteligen såsom Bihang, om de formlösa Par-
tiklarne.

\

ii Capitlet
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4° Essiv.

M

>d

I

11. Cap. Nominal-Formlära.
-A. Nominal-Paradigmer.

1.-a Declihation , Parisyllabisk.

[Andelser med hårdalÄndelser med tlöta
Casus. vocaler, vocaler.Numer

Sing.
Plur.

l. Wominativ.
(totai)

talo, gård.
talot.

talp, omild.
tylyt.

e. Infinif.
(partial)

Sing.
Plur.
Sing.
Plur.

Sing.
Plur.
Sing.
Plur.
Sing.
Plur.
Sing.
Plur.
Sing.
Plur.
Sing.
Plur.
Sing.
Plur.
Sing.
Plur.
Sing.
Plur.
Sing.
Plur.
Subst
Adj.

taloa, (contr. taloo).
taloja.

tylyä, (ctr. fplpp.)
tylyjä.

3. Geniliv.
(possessiv.)

talon. tylyn.
talocn eli. taloin
ai. talojen.

tylycn eli. tylyin.
ai. tylyjen.

:alona. tylynä,
tylyinä.taloina.

taloksi.
taloiksi.

S, Factiv. lylyksi.
tylyiksi.
tylyllch eli. ,llcn.6. Allativ. talollch eli. -Ilen.

taloillch eli. »llen. tylyille!) eli. .llen.
7» Illativ. taloon, ctr. altalohon

taloin, otr. astaloihin.
talolta.

tylyyn, etr.altylyhyn.
tylyin, ctr. af (pintyin,
tylyltä.8, Ablativ.
tylyiltä.
tylystä.
tylyistä.
tylyllä.
tylyillä.

taloilta,
talosta,
taloista,
talolla.

9. Elativ.

10. Adessiv.
'aloilla.

li. Inessiv. talosa eli. «lossa.
taloisa eli. «loissa,
talotah.

tYlpsä eli. .lyssä.
tylyisä eli. .lpissä.

12» Abessiv. tylytäh.
tylyitäh.(Caritiv) taloitah,

talone-i3. Suffixiv. (tylyne-)
taloine»
taloin

(tylyine»)
l4< Adverbia!. (tylyin),

tylpstih.ialostih (af jalo).



43

//. Beclination, Imparisyllabisk.
|med Contiaction, |utan contraction

i. N. |Sg.|rcieröS. ' Ifpbån.
|PI. Iroieraat, contr. af wierahat. jsydämet.

a. I. |Sg. jroiera&a. I sydäntä-
jPl. Iwieraita, ctr. af wierahita. | sydämiä.

3. G. |Sg. jrota-ami, ctr. af wierahan. > sydämen. ■
|Pl. | | sydänten.
| Jal. wleraitten, ctr. afmicxatyttm. |al. sydämien.

4.E. |Sg. \wkxaana, ctr. af wierahana. jsydämenä.
I jal. wierasna. „

jal. sydännä.
l?I. >wieraina, ctr. af wlerahina. Isvdäininä.

5. F. |Sg. Iwieraaksi, ctr. af wierchaksi. > sydämeksi.
|PI. Iwieraiksi, ctr. af wierahiksi. jftjbaiiiifft.

6. H.. |Sg. >wieraalleh l.-llen.ctr.afwierahalleh.l sydämelleh el; «llen.
<P!. Iwieraillchl.-llen,ctr. af wierahilleh.lsydämillch I. »llen.

7. I. >Bg. >Vieraaseen, ctr. af wierahaseen. Isydameen, ctr. af sy»
| >al. wieraasthen.rar. wierahasehen.l daniehen.
|PI. Imieraisiin, ctr. af wierahlsiin. >spdam!!n, ctr. af sy»
| |al. wieralsihin, rar. wierahisihin. j dämihin.

8. A. |Sg. jwieraalta, ctr. af wierahalta. lsydäineltä.
>PI. jwierailta, ctr. af wierahitta. | (edamilta'.

9. E. |Sg. >wieraasta, ctr. af wierahasta. jsydamestä.
>PI. I wiermsta, ctr. af wierahista. >sydämist<l.

io.A.|Sg.[töicranHa, ctr. af wierahalla. > sydämellä.
>?I. >wierailla, ct>\ »s wierahilla. livdamillä

l 1.1. jSg. iwleraasa, 1. wieraassa, ctr. af wie» jsydämesä 1. sydämes»
| | ' rahasa.l sa.
|PI. Iwieraisa el. wieraissa, ctr. af wie»!sydämisH eI. sydämis»
I > rahlsa.l sä.

i2.A..|Sg. 'mexaatavj, ctr. af wlerahatah. Isydämetäh.
>PI. Iwieraitah, ctr. af wierahitah. jsydämitäh.

13.5. JSg. \wiexaanc; ctr. af wiewhane» Ifydämene»
|PI. >wieraine», ctr. af wierahine» svdäinine»

i4.A.l^»l,'lwierain, ctr. af wierahin. sydäinin.
I A<lj.>wi,eraastih, ctr. »k wierahastil). syyttömästih (af fpp»

töin).
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Anmärfeningar om Dialekt-olikheter.
1. Dessa Paradigmer äro så valda att böjelsernas

Slutformer, ändelscr eller böjnings-stafvelser icke bort-
llandas af de i språket brukliga Rotstafvelse-ombyten,
hvarora ofvanföre. Paradigmerna utvisa alla de Bojel-
ser, som ett Finsk Nomen kari antaga, utotri Compara-
tions graderne, hvårorc framdeles. De här synliga No-
minal-ändelser och Slut-former äro de allmännaste och
gälla öfverallt, der ordet ar utan Personal-Suffix, hvar-
om äfven nedariföre. Skilnaden emellan a och d i Slut-
stafvelsen (flexions-formen) beror af Språkets förenämn-
de egna Vocal-harmonie t. ex. niittU, ftfar,, hcta i Qst-
Finskan niitty, stsär, och få derföre olika slut-vocal t.
ex. Inf. niittua och niittyä, sisarta och sisärtä o. s. V.

2. Abo-läns Kust-dialect plägar ofta bortkasta korta
Slutvocaler, och förkorta de långa, t. ex. tflfofö, taloll,
talos, o.«. v. samt wieran, wieraks, wieras o. 8. v. Sb'-
dra Savolaxskan gör .naatan likaså. Denna fula stymp-
ning ses i Finlands gatnla Psalmbok och i andra an-
deliga visor.

3. Sednare Declinationens flesta Nominer på >s, »t) el.
it hafva i må»,ga Casiis dubbel form, a) en längre, ur-
sprunglig och fullständig form med t), sota ännu ofta
förckommer i dialecterna och i Runot, och b) en yng-
re, kortare form, contraherad medelst bortkastande af
sagde H, såsom paradigmet wieras utvisar. Den korta-
re formen är numera mest bruklig.

Anni. En slik contraction tillhör dock icke alla Nomi-
ner på «s och st se nedanföre (kiitos/ olltt), och än
mindre dem, som slutas på »n» »l, tv, ehuru äfven
dessa hora tili sednare Declination för deras likfor-
mighet i Rotconsonant-ombyten.

Härvid bör ännu anmärkas följande omkastning af h i
vissa ord. Bibeln och Åbo-dialecten, sora tåla sam-
manlöpande rh, lh, «h, säga Sing. Nominat. murhe,
perhe, orhi, walhe, wenhe.ocb Plur murheet, perheet,
orhiit, walheet, wenheet. Andra dialecter deremot,
«om undvika rh, lh, Nh, hafva Sing. Nomin. Mllreh,
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perch, orih (oris), waleh, weneh, och Plur. murehet,
contr. murcet, perchct el. pcrcet, orihit el. oriit, wa»
lchet «I. walcet, wenehet el. weneet. —Likaså förbål-
la sig puras, paras, (alas, yllis), hvilka enl. Åbod.
bafva plur. plirhaat, parhaat, alhaalla, ylhäällä, men
i andra djalecter plur. purähat el. pnraat, Prahat el.
paraat/ alaalla, yläälla. Samma h bibebålles lika-
ledes i sarama ords öfriga, contraherade Casus t. ex.
Åbod. murheeksi, murheella, murheita, murheiksi o. «.,

v. hvilka af andra dialecter sägas: nittrecfft, NUirfcl*
la o. s. v. Äfvenså i derivaterna t. ex. Åbod. mur»
Hcellinen, muihetin, walhcttelcn, alhainen, vihainen,
men hos andia mureellinen, murehdin, walehtclcn. a>
lahinen el. alainen, ylahinen el. ulainen. Vidare Åbod.
unhotan, urhoollinen, men andra säga unohdan, iirool»
lirien (af uros) o. v. s.

4- Uti tvåstafviga Nominer på kort -a och <ä,
(bvilkas antal är ganska talrikt) igenkännes Sing. Injin.
endast af dess långa final «aa, »ää, t. ex. af fana, kala,
kylä, blifva Singl. Infin. kanaa, kalaa, kylää. I lik—-
bet liärmed viii Abod. förlänga äfven andra final-voca-
ler t. cx. af talo, Wllll, tyly, lepo, kiwi, pappi m. il.
göra Inf. taloo, wlluu, tylyy, lepoo, kiwee, pappii 0.

s. V. i stället för taloa, wllua, kiweä, samtPlur. Infin.
Åbod. kiwii, kylii, i stället för kiwiä, kyliä. De bätt-
re dialecterna älska. ännu icke ett slikt sarnrnandrag.

5. Plural-Genitiven slutas eg. på sen, men bav
vanligen två former, a), den ena kortare, soin bildas
af Singul. IAn. t. ex. af taloa, kanaa, wierasta,
siementä blifva taloen, kanaen, wierasten, siementen,
00!» b) den andra längre, mcst Ost-Finskans, soin bil-
das af Plural. Infinit. t. ex. af taloja, kanoja, wierai-
ta, siemeniä blir talojen, kanojen, wieraitten, siemenien.

6. Singular-Essiven af II:a Declin. bar ock två
former, a) den ena längre, t. ex. wieraaiia el. wiera»
hana, sydämenä, och b) den andra kortare, t. ex. wie«
rasna, sydännä, hamenna af hameh (h blir n;,syytöiw
nä af syytöm. Denna kortare form tillbör ursprungli-
gen Ost-Finskan, men är numera bruklig äfven i ve-
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stra Finland. Denna dubbelhet ägcr icke rum iPlural-
Essiven och alldeles icke i I:a Declination.

An m. När i den kortare formen »Zn, »tN, vilja sam-
manstöta, så förvandlar isynnerhet Ost-Finskan dem
ofta tili °Zs, «nn, (wierassa, kiitossa, olunna, tullunna
(icke wierasna, kiitosna, olutna, tullutna).

7. Allativen slutas eg. på «llen (någongång på »Het)
t. ex. talolle», wieraallen, men contraheras ofta tili
-llch el. Sav. -ssek, t. ex. lalolleh, Minulleh el. minulle?.

8. Illativen har öfverallt tvenne forraer, nernl. a)
en längre raed H, som är den ursprungliga och fullstän-
diga, som ännu ofta brukas, särdeles der flere an två
vocaler vilja sammanlopa, (maahan, maihin, päibin, PUU<
hun, taloihin 0. s. v) och b) en contraherad form, sora.
bortkastar sarama H (taloon, sydämeen) oeb nurnera före-
faller oftare.

9. Inessiv nttalas i Vest-Finskan och Bibelen rned ett
s (taloft, sydämesä), i Ost-Finskan raed Ss (talossa, ft)#
dämessä). Det sednare är regelbundet och raera fylligt,
särdeles i vers; hvarföre den redan tili en del öfvergått
å Vest-Finskan, isynnerhet Öster ora Tammerfors.

10. Abessiv eller Caritiv slutas i Kajana och nå-
gra andra nordligare orter på *ttC», t. ex, t<Xlott<X , tfl*
loitta, sydämeltä o. «. V. Denna Casus viii dcssutoni
börja korarna ur bruk eller ofta försummas, emedan half-
Finnar i dess ställe oriktigt och ofinskt pläga säga tl*
Man taloa, paitsi Minua 0. s. v. ett svetizerande
jnissbruk.

Anni. Denna Caritiva, Casus slutas i sornliga dialecter
(t. ex. Hvittis) på »tih lhengetih, huoneetih &c): ocb.
deraf finnas niånga ord i Språket (t. ex. äänetih utan
ljud d. ä. tystj ijåtifj eg. utan ålders ornbyte d. är
beständigt, evigt; faifetff) utan ali beräkning d. ä. all-
deles., perätih utan botten, boltenlöst, d. ä. alldeles.-
alatih m. il). Sådana ord pläga fqras ibland Adver-
bier, men äro ursprungligen verkeliga Norninal-Ca-
sus efter en mindre känd dialect.

11. Suffixiven förekommer aldrig ensam, utan ali-
tid i förcning med personal-Suffix, (taloittttsah, taloie
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neni, wieraanesi). Dess Singular försuramas ofta å några
orter, men ä'r lika nödvändig och å andra orter lika liru k-
lig, som dess Plural. Några Graramatister anse denna
Casus vara identisk med Adverbialen; men de uttrycka
särskilta relationer (SufF. unå cum, tillika med, och
Adv. guomodo? hurulundaP), samt hafva olika lorin
och olika Rotconsonant (Adv. kuiwitt jalwoitt el. jaloin
och Suff. jalkoinensah). Äfven denna Casus börjar för-
gätas, ty många säga orätt t. ex. lapftnsah kansa,
kuormaini kansa, i stället för det rätta lapsenensilh,
kuormineni o. s. v.

12. Adverhiala relationen behöfver ej olika Singu-
lar- och Plural-form, men har deremot en annan dub-
bel-form, a) den ena mera Substantivisk på «M, (o«
Min korwin, kylmin käsin, kuiwin jalwoin el. jaloin),och
b) den andra Adjectivisk på istll), (ialoStih, WieraaS-
tih). Många Adfectiver hafva dem dock begge, t. ex.'
pahoin och pahastih, hywin och HywäStiH. Adverbia-
len bar ock bbrjafr blifva. mindre bruklig af många Sub-
stantiver.

Smärre eastilta ords dialect-olikheter »kola omta»
las nedanfore, i stycket om Gasas-forraationen.

B. Om Nominers-Genus [KSn).
Finska Nominer erkänna ingen Könskilnad, i likbet

med Engelska, Turkiska m. fl. Tili och med Perso-
nal-orden han och hon, som dock i Etigelskah beta he
och she, gifvas i Finskan begge med Hän. Der natur-
liga KÖnskilnaden måste bestärnmas, sker det antingea
a) med särskilta ord t. ex. mies, rnan, kari; naiNsN
waimo liustru; Härkä oxe, lehmä ko, orih hingst, tcun*
ma stod, koiras el. koirainen banne i allmänhet, naa»
ras el. naraincn el. natll bona, eller ock b) genora sam-
mansattning t. ex. Mies»ihmiNtN rnans person, tamma»
hewoinen stod, härkä-wasikka oxkall, koiraskoira l.und,
naaras»koira bynda, koiras»teeri o. s. v. Sålunda ka«
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Alit åtskiljas, hvad naturen i afseende å könen åtskiljt,
och dermed är ändamålet vunnit.

Det enda spår af könskilnad i språket är den fe-
minina ändelsen på «tar, »tdf, uti Karelska Slägt-namnen
(Patronym.), t. ex. när Mannens tillnaran är karhunen,
leinonen, wäänänen, så heter qvinnan karhutar, leinotar,
wäänätär. Dessa femininer utgöra sannolikt samman-
drag af tytär (karhun tytär), tili imitationaf det Ryskä
på -vna (Ivanovna), rnen äro redan i Savolax sällya-
ta, och i det öfriga Finland alldeles okända.

An m. Någon torde anse det vara en brist i Språket,
att orden icke hafva könskilnads-tecken, likasom de
motsvarande tingen i naturen äro Maseulina, Femini-
na eller Neutra. Må så vara: men denna brist ger
i stället åt språket en stor Fördel deruti, att man
derigenom undviker de många anomalier, oredor och
naturstridigheter, som i andra språks kön-ord of~
ta förefalla, t. ex. Att Weib, Kind, barn, stod
(equa) aro neutra: äfvensom när Könskilnad gif-
ves åt ord, ting, begrepp, som intet kön hafva,
ofta utan regel, slurapvis, t. ex- Virtus dygd är fe-
minint, men motsatsen Vitium brott, fel, neutralt:
bord, huSj berg* äro neutra, men mensa* domus,
monsj icke så: bok fem. buch neutr. liber masc.
Hvilken regellös och besvärlig oreda.* Ett tecken-
system (språk) bör hafva tecken för alit hvad som
måste särskilt betecknas (och så har Finskan); men
oriktiga, naturstridiga tecken äro förvirrande och
skadliga.

C. Om Nominers Numer.
Paradigmet utvisar att Nominers antals-former (nu-

meri) äro tvenne, Singular om en, och Plural om tvä
eller flere. Särskilt Dual-form har Finskan icke.

Äfven i Finskan brukas åtskilliga Nominer mest
eller endast i Singularen, andra mest eller endast i Plu-
ralen, emedan deras bemärkelse säilän eller aldrig be-
höfver uttryckas i begge Numrer. Ting, som äro sam-
mansatta af flere likformiga delar, betecknas ofta med
Plural-formen, t. ex. t)oUsitt byxor, WNUNUt vagn, UU
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taat kärra, ohria korn, jywiä säd: äfvenså ord, som,
beteckna en samling, collectiva t. ex. fjddt bröllopp, pei-
jaiset graföl, käräjät tings-rätt: vidare några Nominer
på »Us, cyg, «os, »ös, sota beteckna ett vist tillstånd
eller belägenhet t. ex. Otl jUoWUksissil, wäsyksissä, Horrok-
sissa (ak Sg. Inus. juowus, wäsys. Horros) är i rus,
vanmagt, dvala: tuli juowuksim, wäsyksiin, Horroksiin:
nousi juowuksista o. 5. v. Singular-forrn. af siika ord
brukas säilän.

Af Paradigmet synes ock, att både Singularen och
Pluralen hafva i de flesta Casus lika ändelser, endast
med den characteristiska olikliet, att Pluralen alltid bar
ett i nästframför' Casus-ändelsen t. ex. talolla och tfl*
loilla, talona och taloina, wieraaösa och wieraissa a. l.

v. Af detta t (Pluralens nota characteristica) igenkän-
nes och åtskiljes Pluralen lätjeligen ifrån Singularen.

D. Ora Nominer s Casus.
Språkets Nominal-Casus äro ifi: ty så många o-

lika relations-ändelser kan hvarje Nomen antaga, om be-
bofvet så fordrar. Somliga af dessa Casus-ändelser sak-
nas väl hos vissa Nominer, derföre att dessa Nominer
icke fÖrekomma under så många relations-nuancer: men
samraa Casus kunna alla brukas, der de behöfvas, och
äro lätt begripliga, der de förefalla. Äfven Finskan bar
således några diptota, triptota &c. vid de ord der flere Ca-
sus icke behöfvas. I synnerhet pläga de tre sidsta Ca-
sus nuraera ofta försummas, eller annorlunda omskrifvas.

Vid bestämmandet af Casus-antalet bar jag rättat
mig efter antalet af olika Nominal-ändelser, bvarmed o-
lika relationer pläga uttryckas. För mig är Casus och
Nominal-ändelse synonymt. Casus utgÖra tecken (sig-
Mum): relationer äro det betecknade (signatum) och de
böra ej förblandas.

An m. Vara äldsta Grammatister ville i Finskan hafva
lika många Casus, som i Latinen, och de måste der-
före under Ablativen sammanpara ,5 å 6 olika än-
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delser . Vhael insåg olämpligheten deraf och bibe*
höll ifrån Latinen Vocativus och_ Accusativus, meri
gjorde föröfrigt af hvarje Finsk Nominal-ändelse en
särskilt Casus, hvilkas antal derföre blef «4- Mea
denna riktiga åsigt blef sedän icke fullföljd, ty i va-
ra sednare Språkläror äro ändelser och relationer
sammanblandade och särskilta relationer uppstäldeså-
som särskilta Casus, hvaraf emellan dessa Grammati-
kor uppkommit mycken olikhet och oreda. Herr
SteÅhlman bar 16: Herr Jur>e'N 17; Herr von Becker
i 3 ä 14: af tuolilla bar Herr Judeh gjort 3 särskilta
Casus, då han dock bort säga, att denna enda Casus
uttrycker tre olika relationer: Herr v. Becker bar
af sormet gjort 2 Gasus, men förgåtit att af sonni
medsarnrna oskäl göra 3 äfvensom att af for»
lNcllll/ sor!!icsta m. fh göra flere Gasus, ty äfven de
uttryeka flere olika relationer. För att undvika den-
fia oreda, bar jag, nastan i likhet med Vhael, an*-
tagit jemt så raånga Casus, som språket bar olika
Nominal-ändelser d, ä. olika relations-tecken, skolan-
de Syntaxen utvisa, om en Casus uttrycker blott en
eller flere relationer. Derföre bar Vocativen för-
svunnit såsom lika med Nominativen: men deremot
Suffixiven blifvit tillagd, emedan den ännu är i bruk
afdeflesta Substantiver. Verbal-objectet beteknas i
Finskan ömsom med tre olika ändelser (fortlti/ for»
Ulfn och fortltea), bvarföre språket icke bar endast
en, utan 3 Accusativer, d. ä. Objectiv-Casus.

Om rnan i Latinen ville bestämma Casus-antalet efter
olika Nominal-relationer, så borde t. ex. Dativus
söndras tili flere Casus, ty den uttrycker flere No-
xninala förhållanden: a) dedit milli HiirtuHef), motus
ad locum, b) est mihi Minulla, quies in loco, c) Je-
traxit mihi MMUlta, motus a loco, d) dedit dono lah»
jafft/ finis, afsigt, bestämmelse o. s. v. Att Latinar-
nes Ablativus irinefattar flere särskilta relationer,
hvaraf? hvarmed? hvarifrån? hvarigenom? m. m. är
af Grammatister ofta anmärkt och erkändt, men in-
gen bar derföre af dem velat göra flere Casus. Hvar-
före skall mau då i Finskan göra tvertom,och af
en ändelse göra flera Casus.

Längst bar man i Finska Casus-sviten velat bibehålla
Accusativen, emedan man trott att den icke skall
kuuna umbäras i något språk. Den finnes dock icke
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med särskilt form t. ex. >' Svenskan, I Finskan sak-
nas den i sjefva verket icke, ty der finnas 3 Oject-
Casus, men dessa äro tili formen icke olika, icke
skiljde ifrån Norninativ, Infinit och Genitiv.

Utom SufFixiven finnes i Språket ännu spår efter en
Casus, som i diålecterne slutas på »itfftt el. »itseh,
«itteh el. «itch), «el» uttryeker Svenska Praapos.

, utmcdj iängsefler, Lat. secundum t. ex. af ctuFfu stor
öppning, öppet lait, hafsfjärd, blir ouFuiffel) utmed
el. öfver fjärden: af läp! hål, bliv läpitfef) utmed hå-
Jet, igenorn; of)ttfcf) forhi, eg. utmed töramarna: xoet
den paällitsth utmed vattu-ytan, ofvanpå.- Fäwl vele
loitskh öfver el. genom åkern o. s. v. Denna ändel-
se är dock nuraera af få Substantiver i bruk och
må derföre föras bland Adverbierne, i likhet med
Lat. Adverbkr docte, male, fortiter, feliciter &c.
som icke fatt plats bland Adjectiviska Casus, derföre
att de icke äro i bruk af alla Adjectiver.
Beträffande ordningen emellan Finskans många Ca-

sus, har jag sökt anordna dem efter relationcrnes in-
bördes frändskap. Nominat. och Infirt. hafva emellan
sig samina förhållande, som de Sv. definit och indefi-
nit-ändelserna, {bröd och brödet, kyrka och kyrkan),
samt brukas begge att beteckna Verbers både "Subject
och Object. Dessa Casus åtfölja derföre hvarandra, och
derefter Genitiv, som äfven stundom är Objectiv-Casus.

Essiv och Factiv åtföljas, ty de afse begge tingets
ijvalitet, yarande och blifvande. —De följande sex Ca-
sus angå localitcn, hvar?' (Ailat, och Illat.) cller hva-
dan? (Ablat och Elät.) eller hvarest? (Adess. och Iness).

De öfriga tre Casus förefalla mera säilän och äro
derföre lemnade tili sidst i sviten.

Casus-benämningarne äro afpassade efter deras huf-
vud-relationcr och andra egenheter. Nominat. och In-
Jin. hade bort heta totalis och partialis el." definit,
och indejinit., men jag har ansett den vanliga Nomi-
nativ-benämningen ur Lat. Grammatiken böra bibebållas;
äfvensom Genitiven, hvilken eljes bort heta Possessiv.
•—Essiv säger hurudant tinget är, varar, och Factiv,
hurudant det blir, varder. Af Localitets Casus beteck-
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na Allativ och Illativ begge en ankommande rörelse,
yttre, åt, tili, eller inre, i, inuti (motus ad l. in lo-
cum): Ablativ och Elativ uttryckä begge en afgående
rörelse, yttre, af, ifrån, eller inre, «r, utur (motus a
1. ex loco): Adessiu och Inessiv beteckna hvila, yttre,
vid, på, eller inre, i uti, (quies ad locum 1. in loco).
Skilnaden emellan det yttre och inre förhållandet kun-
de väl ock uttryckas med ordeN exterior och interior,
såsora Herr von Becker gjort; men en Casus benäraning,
bestående •af två särskilta ord, synes mig besvärlig och
släpande, helst den yttre och inre relationen lättare
och lika bestämt kan åtskiljas medelst sammansättning
af ad och in, samt ab och ex framföre. Abessiv
]. Caritiv tillkännager en brist, saknad eller bortavaro.

Suffixiven lånar namn af dess alltid vidhängande
Personal-SufFix, och Adverbialen af dess Adverbiala
bruk. Jfr. Rasks Lappisk Sproglaere pag 33 följ. Se
bar en parallele emellan minä Casus-benämningar, samt
Vhaels och von Beckers.
Minä Casus Vhaels, v. Beckers.
i. Nominativ. Nominativ. Nominativ.
2. Infinit. Accusativ. Infinitiv.
3. Genitiv. Genitiv. Genitiv.
4. Essiv. Nuncupativ. Locativ. formali».
5. Factiv. Factiv. Dativ. formalis.
6. Allativ. Dativ. Dativ. exterior.
7. liiativ. Penetrativ. Dativ. interior.
8. Ablativ. Privativ. Ablat. exterior.
9. Elativ. Ablativ. Ablat. interior.
10. Adessiv. Mediativ. Locativ. exterior,
11. Inessiv. Locativ. Locat. Interior,
12. Abessiv 1. Caritiv. Negativ. Caritiv,

U'. AdvSal} Descriptiv. Instructiv.
An m. Samma många Casus synas icke alla hafva på

en gång blifvit lika allmänt brukliga. De 5. första
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hafva sannolikt värit språkets äldsta Casus, hvartill
sedeimera de sex Local-Casus m. fl. tillkommit. Att
så är, viii synas dcraf, att af en stor del afradicala
Nominer, som säkert äro urgamla, brukas säilän Lo-
cal-Casus, utan i deras ställe Factiv Infin coh Essiv-
Casus , sålunda att 1:0 Allativs och Illativs relation ,

hvart? gifves med Factiv, hvilken fordom slutats
på .g, contr. ,H (alas, ylös, edes, kauwas, lähes,
ulos m. fl. ellei- cbntr. alah, tywöh, taah (af tykö.
taka), edeinmah, taaininah) t. ex. menetkö kauwaS (fau»
waksi)? meni alas meiilleh 1. pohjaan, tuli ylös ka»
tolleh I. torniin, tuleh edes, wie ulos pihalleh, mene
lapsen tpwöh el. lapsen luoksi, seinän taah, meneh si>
säkfl el. jtfäflet) 0. s. v. 2:0 Ablativs och Elativs re-
lation, hvadan? gifves med Infinit. t. ex. tuletko Fatt*
kaa? lapsen luota, (Infin. af luo likasom suota af suo),
seinän takaa 0. «. V. 3:o Adessiv och Inessivs relation,
hvarest? gifves roed Essiv, t. ex. kawitkö kaukana?
olin lapsen luona (Sav. luonna) el. lapsen tykönä, pöydän
takana, on sisäna 1. sisällä, 4:° vidare Casus-för-
vexling: millä muotoa (muodolla), tällä tapaa (tawal»
la), sanoh kowaa (komin) m. fl. Sådana Casus-för-
vexlingar vore svåra att förklara annorlunda, än att
samina talesätt stadgat sig förr än Local-Casus och
Adverbialen komit i allroänt bruk.

Sluteligen synes af ofvanstående Paradigmer, att vara
många Casus utgöra verkeliga Nominal-ändelser, och
icke äro vidhängda Prsepositioner, såsom många ut-
ländningar förmodat, hvilka trott att dessa många
Casus voro tillkomne genom Grarnmatisters missför-
stånd eller misstag, och förgätit att andra språks flesta
Prsepositioner iigga gömda i dessa Casus.

E. Om Nominers Declination.
Vidare synes af Paradigmerne, att språkets Nomi-

ner, både Substantiver och Adjectiver, alla halva enahan-
da, likforniiga Casus-ändelser. Alla Plur. Nominativer
slutas på »t, alla Genitiver på tn, alla Infiniter på *a,
'ä, alla Essiver på »NN, «nä, o. s. v. Tili följe af des-
sa gemensamma, bestämda och lätt igenkänneliga Casus-
ändelser synes Grammatiken icke behöfva flere än en en-
da Declination, med ringa variationer och få undantag.
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Mcn de i Språkets heJa derivations- och ftexions-system
brukliga ombyten af Consonanterne t, p, t, och Voca-
lerne a, ä, e, i, då de förcfalla i ordets sidsta Rot-
stafvclse, göra likväl en betydlig svårighet vid bildan-
det af sarama Casus, t. ex. af fontit blir Infin. sonnia,
Gen. sonnin, Ess. sonnina, Fact. sonniksi o. s. v. A-
nalogt borde joki böfas jokia, joklN, jokina, jokiksi o.
8. v., men bar i sjelfva verlcet jokea, joen, jokena, Joef*
jl o. s. v. Andelserna äro lika, men den näst före-
gående Rotstafvelsen >ki varierar och gör oredor vid Ca-
sus formationen. Hufvud svårigheten vid Nomineja De-
clinerande är alltså den, att vid hvarje särskilt Nomi-
nal-böjelse veta nyttja riktig Rotstafvelse, särdcles be-
höiig Rotconsonant. Lyekiigtvis går språket i detta
bänseende endast å två olika vägar, sålunda att Nomi-
ner, som slutas på kort Vocal och äro parisyllabiska,
ombyta nastan alla sin Rotconsonant på samma sätt, och
Nominer, sora slutas på Consonant och äro imparisylla-
biska nastan alla på ett annat, motsatt sätt. Haraf
uppkomma, tvenne Declinätioner, hvilkas kännemärke kan

~~tagas "af Singular-Nominativen och Plural-Nominativen
(eller i dennasställe af Singular-Genitiven). Om Rotstaf-
velsen i dera kegge är den samma, isynnerhet Rotcon-
sonanten; så bibehåller sig samma consonant äfven i or-
dets alla öfriga Casus, och endast Rotvocalen kan stun-
dom undergå något litet ombyte; varande detta slags
Nominer många och lätta att declinera. Men om Plu-
ral-Nominativen bar en arinan Rotconsonant än Singu-
lar-Nominativen, ombytt, utesluten eller tillökt, mild-
rad eller skärpt, förenklad eller fördubblad, så bor man
i förhand veta, i bvilka Casus antingen Singular- eller
Plurabnominativeris Rotconsonant bör nyttjas, eller ock
ännu en tredje intagas. Följande exempel och reglor
skola utvisa skilnaden emellan begge Declinationers oli»
ka Rotconsonant-ombyten i särskilta Casus.

F. OM
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F. Om Nominers
I:a Declination.

Nominer, som slutas på
kort vocal och hafva lika mån-
ga stafvelser i Singular- och
Plural-Nominativen fparisyl-
labiska). Nb. Nominer på
lång vocal eller ren (par) vo-
cal ombyta alchig Rotcon-
sohant, t. ex. wakaa, eh'
too, hopia, häpiä.

a). Ombyten af
Sing. Plur.

Nom. rakko rakot.
Inf. rakkoa rakkoja.
Gen. rakon rakkoin

el. rakkojen.
Ess. rakkona rakkoina.
Facc. rakoksi rakoiksi.
Ailat, rakolleh rakoillch.
Illat, rakkoon rakkoihin.
Ablat. rakotta rakoilta.
Elät. rakosta rakoista.
Adess. rakolla rakoilla.
Iness. rakossa rakoissa.
Abcss. rakotah rakoitah.
Suff. rakkone- rakkoine-
Adv. rakoin.

Eikä sä,
i. Nora. arkkn arkut.

Rotconsonant-omhyten*
II:a Declination.

slutas på Consonant och
har iPluial-Nominativen staf-
velse mera än i Singular-No*
minativen (imparisyllabiska)
eller ock i Pluralen lång slut-
vocal, uppkommen genoin u-
teslutande ak h, t. ex. rak-
kaat i stället för rakkahat.

Rotconsonenten K.
jSing. Plur,
rakas rassaat.

'akasta rakkaita,
'akkaan rakasten 1.

rakkaitten.
rakasna 1. rakkaina,
rakkaana
rakkaaksi rakkaiksi,
rakkaalle!) rakkaillehi
rakkaaseen rakkaisiin,
rakkaalta rakkailta,
rakkaasta rakkaista.
rakkaalla rakkailla,
rakkaassa rakkaissa,
rakkaatah rakkaitah^
rakkaane- rakkaine<
(rakkain) l. rakkaastih.
ItKtaS tinttaat.

lonkka lonkat.
a.Nom, t»ifa toi&t oas (oaas) okaat.

Ink. wikaa wikoja. oasta okaita.
Fact. wiaksi »vioiksi.

3. Nom. suku suwut.
reikä reijät.

okaaksi okaikfi o. s. v.
ruis 1. ruwis rukiit.

aeh i. rajel) rakeet.
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3. Nora. leuka leuwat.
4. Nom. nahka nahat 1. -haat

jalka jalatl.jalaat
werka weratl.weraat

6. Nam. härkä härjätl.-riHt
jälki jäljet l. «leet
järki järjet 1. «reet

6. Nom. ranka rangat.
henki henget.

7. Nam. niska niskat
matka matkat.

h). Ornbyten
Sin g. P 1 ur.
loppu loput.

Inf. loppua loppuja.
Gen. IopUN loppUiN I

loppuien.
Ess. loppuna loppuina

Fact. lopuksi lopuiksi.
Ailat, lopullch lopuilleh.
Illat, loppuun loppuihin
Ablat. lopulta lopuilta.
Elät. lopusta lopuista.
Acless. lopulla lopuilla.
Iness. lopussa lopuissa.
Abess. loputat) lopuitah.
Suff. loppunet loppuine»
Adv lopuin.

Ij i kaså.
I. Nora. lepo lewot.

Ink. lepoa lepoja.
Eact. lewoksi lewoiksi.

0. 5. v.
2' Nom. rampa rammat.
3. Nom. warpu warwut.

halpa halwat.

af .Rotconsonanten

»ohjeh I. poheh pohkeet.

waras waraas 1. warkaat.
poljin polkimet.polkimet.

renkaat.
penkeret.
raskaat.

rengas
penger
raskas

P.
S in g. P 1ur.
saapas saappaat.
saapasta saappaita.
saappaan saapasten 1,

saappaitten.
saapasna 1. saappaina.
saappaana,
saappaaksi saappaiksi.
saappaalleh saappailleh.
saappaaseen saappaisiin,
saappaalta saappailta,
saappaasta saappaista,
saappaalla saappailla,
saappaassa saappaissa,
saappaatah saappaitah.
saappaane- saappaine»
saappain.

leiwin leipimet.
leiwintä leipimiä.
leipimeksi leipimiksi.

0. 8. V.

lammas lampaat,
warwas warpaat.
kalwin kalpimet.,
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4. Nom. wilppi wilpit
hamppu hamput,
kirppu kirput.

C. Ornbyten af
Nom. niiltu niitut
Infin. niittua niittuja
Genit. niinin Niittuin

el. nlittiiien
Essiv. Niittuna niituina

Fact. niituksi niituiksi
Ailat, niitulleh niituilleh
Illat, niittuun niitluihin
Abi. niilulta niittuilta
Elät. niiausta niitutsta
Adess. niimlla niituilla
Iness. Niitussa nutuissa
Abess. niimtah niituitah
Suff. niitmne» niittuine-
Adv. niituin.

Likaså,
l. Nom. mato madot

Inf. matoa »natoja
Fact. madoksi madoiksi

O. S. V,
2. Nora. tcdjto tahdot
3. Nom. parta parrat

mänty männyt
walta mallat

4. Nam. kontti kontit.
pirtti pirtit.
kiltti kiltit.

5. Nam. wesi, Ess. metenä,

Iwalpas walppaat.

HC:

Rotconsonanten T.
tytär tyttäret,
tytärtä tyttäriä.
tyttären tytärten el.

tyltHrien.
tytärnä «I. tyttärinä.

tyttäreksi tyttäriksi,
tyttärelleh tyttärilleh.
tyttäreen tyttäriin,
tyttäreltä tyttäriltä,
tyttärestä tyttäristä,
tyttärellä tyttärillä,
tyttäressä tyttärissä,
tyttäretäh tyttäritäh.
tyttarene» tyttärine»

tyttärin.

madeh mateet.
madetta mateita,
mateeksi malliksi.

3,

ahdas ahtaat.
parras partaat,
kanneh kanteet.
palleh palteet.

pl. wedek
—• kansi, Ess. kantena, pl. kannet.
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ÅNMÄRKNINGAR.
Af dcssa Möhster synes, att

.

A. Ira Declinationens Piural-Nominativ förenklar
eller förmildrar Singular Nooiinativens Rotconsonant, på
sätt ofvanföre om Rot consonant-ombyten är visadt.

B. Förra Declinationens Singular-Norainativs Rot-
consonant bibebållcr sig i begge (Sing. & Pli.tr.) Infmiter,
Begge Essiver, bcgge Ulativer, begge SufTixiver ocb begge
formerna af Plural Genitiver. Alla öfriga båile Singular-
och Plural-Casus bafva Plural-Notninativens Rotconsonant,

C. II:a Declinationens Plural-Nominativs Rotcon-
sonant förvandlar sig motsatt raot I:a Declin:s, sålunda
att Singular-Norainativs enkla eller raildare Consonant
härdas eller skärpes i Plural-Nominativen, t. ex. saapas
saappaat, rakas rakkaat, tytär tyttäret.

D. Il:a Dedinations Singular-Nominativs Rotcon-
sonant bibehåller sig endast uti Sing. Infinit. ocb den
kortare Singular-Essiven, samt ena Plural-Genitiven. Al-
la öfriga Casus bafva Plural-Notninativens Rotconsonant
både i Singular- och Plural-numern.

Dertill kommer en blandad Declination för Nomi-
ner, sora bafva vissa egenbeter af begge Declinationer,
utgöra en mellansorr.

G. Om Hotvocal-ornbyten.
Jerate dessa Reglor ora Rotconsonanter, bör man.

vidare veta, att afvcn Rotvocalerne a, ä, e, i, undet
declinerandet stundom ombytas eller uteslutas, ocb del-
ta gäller, om ordets Rotconsonant otnbytes eller icke. (Rot-
vocalerne O, U, 6, y, ombytas aldrig ocb beböfva der-
före icke vidare mönstcr än de ofvanföre gifna rakko,
suku, loppu, lepo). De orabytlige Rotvocalerne et, ä, e,
t, ocb språkets olika Nominativ-ändelser synas af föl-
jande Tabell, derå jag upptagit endast 4 ;a Casus, eme-
dan de aro likasom Matrices, derifråa de öfriga kunna
lätteligen deriveras.
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I:a De cl in a ti on en.
Norainal.

». Sg. pata
I n fi n. E s s i v. Fa c t i v.

pata pataa patana padaksi.
Pl. padat patoja patoina padoiksi,

sotaa sotana sodaksi.2. Sg. fota'
Pl. sodat sotia sotina sodiksi,

seppää seppänä sepäksi.3. Sg. seppä
pl. sepät seppiä seppinä sepiksi.

4. Sg. Jumala lumalaa!.>lata jumalana jumalaksi.
Pl jumalat jumalia a! jumalina jumaliksi

a!. -!o!»a ai. -wikss.
hämäränä hämäräksi.hämärä hämärää a!

hämärät hämäriä ai
noita

-33,
pl. hämärinä hämäriksi

ai. sröilll ai. «rlltss.
pappina papiksi.5.Sg pappi pappia

papit pappia ai.I'! pappina papiksi
=>l. -ppeina ai. -pelkss.

läpenä läweksi.
-ppeia

6.SS. läpi Upea l-p!ä)
Pl. läwet MoiS <pe,H) löpinä läwiksi.

7-% suuri suurta suurena suureksi.a>. -stiurna
?! suuret suuria suurina suuriksi.

--Sg, uusi uutta uutena ai. uumia uudeksi,
uusina uusiksi.Pl uudet mtfta uusiksi.

—B3, kansi kantta kantena kanneksi.
?I kannet kansia kansina kansiksi.

B.Sg. suurempi suurempaa
ai -rempata

suuremmat suurempia

suurempana suuremmaksi,
suurempina suuremmiksi.Pl

II:» Declination,
&) Nominer som tila contraction,

9- 83. sadeh sadetta sateena (sadenna) sateeksi.
pl. saateet sateita sateina sateiksi. '

1 o. Sg. porras porrasta portaana al.«rrasna portaaksi.
pl. portaat portaita portaina portaiksi,

li. 83. ruisl. ruwis ruista rukiina ai. ruisna rukiiksi.
Pl. rukiit rukiita rukiina »l. «keinä rukiiksi

l. ckelta «l. 'kelkii.
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ia. Sg. tullut tullutta tulleena^!..llunna tulleeksi.Pl. tulleet tulleita tulleina tulleiksi.
b) Nominer son» icko contraheras.

i3. Sg. fobin sadinta
Pl. satiuiet satiinia

i4. Sg. Halutoin halutointa

satimena satimeksi.
ai. ftdinna

satiinina satiiniksi,
haluttoinana haluttouiaksi.

«I. hc!lil!oi»»a
halilttoinina huluttoinikfi.
suurhninana suurinnnaksi.

ai sriinia
suuriininina suurimmiksi,
sisarena al. sisarna sisareksi,
sisarina sisariksi,
kiitoksena !.«tosna kiitokseksi,
kiitoksina kiitoksiksi,
oluena ai. olunna olueksi,
oluina oluiksi.

Pl. haluttomat haluttomia
i5. Sg. suurin suurinta

PI. suurinnnat sumlmwia
,6. Sg. sisar sisarta

Pl. sisaret sisaria
17. Sg. kiitos kiitosta

Pl. kiitokset kiitoksia
18. Sg. olut) olutta

Pl. oluet oluja I.
oluita

Blandacl Declination.
,9.sg. Hewoinen herooista herooisena ai. herooiseksi.

-woisna
PI. hewolset hewoisia hewoisma hewoisiksi.

20.83. totuus totuutta totuutena »I. totulideksi.
t°tuu»na

?I. totuudet totuusia totuusina ai. totuusiksi ai.
»1. -tiiukssa. totniikffna -tiiiiksikst.

21.83. ehtoo ehtoota ehtoona ehtooksi.
Pl. ehtoot «htoita ehtoina ehcoiksi.

22.83. tie tietä tieni tieksi.
Pl. tiet teitä. teinä teiksi.

ÅnMARKNING AR.

I. tyatå och 2. sota slutas begge på »a, rnen
slcilja sig deruti, att det förras slut-« i Pluralen för-
vandlas tili 0, och det sednares bortkastas. Det sedna-
re, sota följa alla de ord, som i penultima hafvao, U,
OU, UO, oi, ui, t. ex. korwa, kuja, koura, suora, koi-
ra, kuiwa blifva i Plur. korwia, korwiksi (icke korwo»
ja &c). Alla andra tvåstafviga Nominer på *« följa det
förra, pata, t. ex. kana, Haukka, kaura, peura, sika &c.
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få i Plur. kanoja, kanoiksi o. 8. V. Orden suola (sait)
och puola (lingon) hafva Pl. Inf. suoloja orh puoloja,
suoloina suoloiksi a. 8. V. för att såhmcla skiljas ifrån
suoli och puola (påle), hvilka hafva Pl. Infin. suolia
och puolia o. s. v.
3. seppä, leipä, silmä m. il. tvåstafviga på «å, bortka-
zta slutvocalcn ä i flere Plur.-Casus (silmiä, silminä,
(icke silmäjä eller silmöjä).
4. jumala och Hämärä, mönster för trestafviga Nomi-
ner på -Cl, och «ä. Om dera bör anmärkas att de i sär-
skilta dialecter declineras på två sätt, såsom raönstret
utvisar, Sing. Inf. jumalalaoch jumalaa,pl. jumaloita och
jumalia &c. Detta gäller isynnerhet OM dern, sorn slu-
tas på «la, -lä, -ra, »rä, «ja, >jä, «ia, «iä, (pappila, ta»
wara, Hopia', häpiä, makia, kipia, ostaja, wetäjä, äf-
ven tvåstafviga Verbalier på »ja, »jä, (myyjä, wiejä o.
s. v.) De öfriga trestafviga på -ma, «mä, «wa, «wä,
sfa, «fd, böjas rnerendels efter sola (kuolema, elämä, an»
lawa, wäkewä, kuuluisa): men de på »kka böjas efter
pala (Harakka, kurikka).

Ann. Trestafviga Norniner äfven på andra vocaler få
uti Inf. ändelsen *ta, 'tå, isynnerhet om flera voca-
ler der vilja sammanlöpa t. ex. kapalo, lapio blifva
kapalota, lapiota o. s. v.

5. pappi med flere på »i pl. «it, (stnni, pilli, keli,
lakki, syNti) äro egna deruti, att de enligt de flesta dia-
lecter hafva lika form uti många Singular- och Plural-
Casus, t. ex. pappia, pappina, papiksi, pappiin &c ut-
göra både Singular- och Pltiral-former. Endast Bibela
och Abo-dialecten hafva raärkt denna olägenhet, och der-
före med ett racllankastadt e sökt särskilja pluralen t.
ex. pappeja, pappeina, papeiksi, pappeihin &c Detta
bruk borde icke strängt fördömraas, ty språket älskar
olika form för pluralen, och här kan det icke ske an-
norlunda.

A n ra. Alla både Norainal- och Verbal-ändelser på n
(nauris, orih, sodin, nain &c.) äro dylika foim-för-
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blandningar underkastade, dem endast Åbo-dialectca
söker på samma sätt undvika. Se nedanföre.

6. läpi, joki, sllwi, kiwi, sormi, med flere på ii pl.
'-et ombyta t tili ci hela Sing. och bortkasta det i plu-
ral. Afven de hafva uti Ost-Finskan Sing. Infinit. jo*
kia, kiwiä, PJur.lnf. jokeja, kiweja, men Vest-FinsL-m
har Sing. Inf. jokea, kiweä, sormea, onnea, och Plur.
Inf. jokia, kiwiä, sormia, och detta är redigare.
7. .suuri, pieni, juuri, nuori, kieli m. li. zkilja sig i-
från de näst föregåjnde läpi, joki &c. endast deruti,
att de slutas i Sing. Inf. på »ia, «tä, (stmrta, pientä,
nuorta, kieltä 0. «. v). Men lumi, lapsi, kypss,
Weitsi, joutsi blifva for lättare uttals skull lunta, nien«
ta, lasta, kystä, meistä, jousta. Meri och weri haf-
va enligt rnanga dialecter Sing. Infin. merta och werta,
undantag Abo-dialect ocli några Ost-Finska, sorn säga
Nierlä, wertä, bvilket enligt vocal-harrnonieu vore mera
regelrätt.

An m. Orsaken tili samteliga dessa Nominerj böjnings-
egenhet synes vara den, att de ursprungligen värit
enstafviga (suur, »ittt, jmir, nitor o. s. v.) och de-
clinerats regelbundet efter lira Declin:s awan eiler
sisar. Men som språket icke älskar Monosyllaber,
har Nominntiven blifvit förlängd med ett finalsj, li-

tan någon ändring i ordens öfriga Declination. Att
de urspnngligen hört tili II:a Declin. viii ock synas
deraf, att deras Sing.-Essiv. tål förkortning lik II:a
Declinat., t. ex. fimrena och ftmrna, nuorena och nuor»
na, lapsena och lasna o. «. v.

Uusi, susi, wuosi, wesi, käsi, täysi, mesi m. ff.
aro af samma art (urspr. «Us, WlwS, täys &c.) men
ombyta Rotconsonant på eget sätt, så att Nominativens
g, förvandlas i Singul. tili d eller t, men återkornrner
i plaraten, t. ex. Sing. Inf. UUtta, Ess. UUtena, Fact.
NUdeksi, men plural.-Inf. uusia, Ess. uusitta, Fact. uusiksi.
Singular-Essiv. kan ock contraheras UNNNa, WUONNa.

Kansi, länsi, wirsi, orsi, jälsi &c. hafva nastan
samma egenheter, men Essiv. plägar ej contraheras, e-
jaedan för tnånga consonanter da skulle sammanlöpa.



>

63

Således Sing. Inf. wirttä, jälttä, Sing.-Ess. län-
tenä, »virtenä, ortena, jältenä Plur. Nom. orret, wir»
ret, jället, PJ. Inf. orsia, wirsia, jälsiä: Pl. Ess. län»
sinä, orsina, wirsinä, jälsinä &c.

Ordinal Räkne-orden kolmas, Neljäs, Wlides, k«U«
deS m. il. sarnt Cardinalcn tuhas ettei- tuhat fcöjas lika raed
fansi eller <{an(T, ty deras Nominativer liafva urspung-
ligen hetat kolmansi, neljänsi, wiidenss, luhaiisi, ttcti
sederrncra blifvit förkortade tili kolmas, Sav. kolmanS, &c.
utan annan rubbning i den öfiigaldeclinationcn, än att
Sing. Infin. lieter kolmatta, Neljättä, tuhatta, (icke tol«
Mantta), men Plur. Genit. blir regelrätt folmanteN, nel*
jåntett, tuhaitten &c Ost-Finska kolmatten, neljätten &c.
8. suurempi, wähempi, parempi, m. fl. Mönstcr
for alla Cornparativer. Anm. ordet wasen pii wa«
semmat böjes lika nied Cornparativer: likasora hornin,
yorc wastlNpi,
9> sadeh, hämeh, huoneh, weneh, raeh, m. li. mönster
for alla Noraincr på «el) pl. eehet contr. »eet. I sprniiga
dialecter slutas deras Sing.-Nominat. på »et pl. «ehet 1.
«eet, eller någongång Sing. på :cs pl. «eet (sadet, hä-
met, wenet, huonet, raet,ni«ra säilän Sing. Nom. [juo»
MS, weneS o. s. v.) Få af dessa ord liafva dea koi-'
tare Essiv. (huomenna). Om deras längre form med h,
se ofvan.

An m. Alla dessa ocli andra contractibla Nominer p|å~
ga framtor Pluralens cbaracteristiska i föikorta de
lår.ga Rolvocalerne (fakilta, sateiksi, icke satecina, \a'
teeiksi o. s. v.), ty språket tai icke saramanlopp afiåiig
och kort vocal.

Nastan lika bojas de på «af) pl. «äåf, och «if) pl -iit,
r. ex. ketväh pl. 'waät, orih pl. -riit, i Sing. Inf. ke»
wättä, oritta pl. kewäitä, oriita.
io. porras, rakas, ruhtinas, laupias m. Fl pä »as pl.
»ahat contr. «aat. Några vilja deelinera de trcstafviga
orden annorlunda t. ex. Pl. Inf. Nlhtinoita, kllNlNkoita,
lanpioita, Ess. ruhtinoina, kuninkoina, laupioina, käet.
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Nlhtinoiksi, kuninkaiksi, laupioiksi o. s. v. men denna
anomalie är onödig och oriktig.

Nominer på -äs, pl. <ähät 1. «äät, sarat på »es,
pl. »ehet I. ttet, böjas likaså, t. ex. seiwäs, äyräs, e*
was, kirwes, äes.
,l. ruis, nauris, kaunis m. fl. på »is, pl. «ihit eller
,iit äro blott deruti olika, att de flesta dialecter hafva
många Plural-Casus lika med Singularens, t. ex. nau»
riina, nauriiksi, nauriista &c. Men Bibeln och Abo-
dial. särskilja Pluralen medelst ett inflätadt e, (naurei«
na, nanreiksi, nanreista, 0. 5. V. — Några säga i No-
minat. oriö, och deciinera da ordet på samma sätt. Se
ofvanföre under pappi.
12. tullut, mennyt, ollut, juonut, syönyt m, tl. Mön-
ster för Activa Piaeterit-participer på «Ut, *yt, Plur. -ehet
contr. »eet. Hafva aldrig Rotconsonat-ornbyte.
i3. sadin, leiwin, kowasin, awan, morsian, laidun, e>
län, sydän m. fl. på sn, pl. «met; men paimen, siemen
hafva paimenet och siemenet (icke paimemet, siememet)
för att undvika samraanloppet af två lit: «arat jäsen har
Plur. jäsenet. Vidare lämmin och hapan, bar Plur.
lämpymät eller lämpimät (icke lämpimet), och happa»
mat eller happamet. Några plåga uttala dessa No-
miner med MM, (fyöÄttimet, sieraMMet), men utan

skäl, ty fördubblingen bör tili Superlativen, om hvilken
straxt nedanföre. Abo-dialecten insätter i Norainativen
ofta ett i, t. ex. awain, sierain, laiduin, eläin, ismin,
och Bing. Inf. awainta, sierainta, eläintä, laiduinta,
istuinta: men detta i finnes icke i de öfriga Casus och
utgur säkert en obehörig imitation af HsslUloiN ocli andra
Garitiver.
14. halutoin, surutöin, lewotoin, HHretöin, perätöin M.
li. Caritiva Adjectiver, hvilka synas beböfva diphton-
gen Oi, öi i slutstafvelsen, för att så mycket star-

lare uttrycka negationen, ehuru Ost-Einskan, som icke
älskar diphtonger i accentlösa stafvelser, säger halllttN,
ftrmon, lewolon o. s, V.
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15. suurin, pl. -mmat med ,mm, form for alla Su-
perlaliver, t. cx. wiisahlN contr. Wiisain, wanhitt,
wähin, m. il. Några Spiåklärare vilja bär onödigtvis
inFöra ett p uti Sing. Il,f. suurimpaa, pl. suurinipia,
Sing. Ess. suurimpana, pl. suurimpina, Sing. Illat. suu>
rimpaan pl. suurimpiin, men derigenom förblandas ofta
Coroparativ ocd Superlativ, t. ex. kaUNiS blir i både
Compar. ocli Bliperi. Inf. kauniimpaa, kauniimpia, Ess.
kauniimpana, pl. kauniimpina, o. s. v. hvarföre sagds
p I Superlat. synes böra undvikas. Sing. Ess. bar ock
förkortad forrn jtlUCtNttO.
16. sisar, kokar, tytär, Karel, karhutar m. il. PZ »r
pl. tm. och på »l pl. -let (sammal, taiwal, wemmel),
Inf. sammalta pl. saiumalia, Ess. sammalena pl. sam-
malina, Fact. sammaleksi pl. sammaliksi.

ÄDisärtas bör dock, att Nominer på >T ocb några
på «r, i dialecterna hafva en dubbel form , a) en kor-
tare, sammal, taiwal, roenrniel, kokar, ätven kappal
pl. «let hvilka böjas efter sisar, och b) en längre
form: sammalch pl. sammaleet, taipalet) pl. --ket, wein»
peleh pl. °leet, kokkareh pl. «leet, kappaleh p>. °leet, bvil-
la declineras efter sadeh.

ly. kiitos, laitos, jalas (Bat. jalaas), suurus (fmkost)
pieles, jänes 1. jänis, wareS 1. Waris, kynnys, päätös
m. li. på S, plur. -kset.
18. oluh eller olUt, mönster for Nominer på «uh pl.

«uet, <yh pl. <yet, t. ex. ofjuh, lyhyh, neitsyt), kätkyh
m. tl. eller i andra dialecter ohltt, lyhyt. Neitsyt, kät-
kyt, hvilka lå plur. ohuet, lyhyet, neitsyet, kätkyet.
Åbo-dial. contraberar alla siika ord tili olu, oh», lyhy,
neilsy, kntky, ocb declinerar dem efter lnlo l. lyly. For-
merne olwet, olwen, i st. f, oluet oluen äro raissbruk,
vanliga i Ost-Finskan.
19. hewoinen, ihminen, syntinen, iloinen, wed otaliga
audra conformer på »neN äro denili egna, att de haf-
va dubbel Nominativ-forrn, den ena längre på -MeN,
soin brukas utom sammansättning, och den andra kot-
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tare på <is, bruklig blott i sammansatta ord, t. ex. ih<
mis«raukka, hewois«wHki, syntis-parka. Ifrån denna
sammansättnings-forrnen utgå alla öfriga Casus enl. N:a
Declin. utan Rotconsonant-ombyfc. Ost-Finskan plägar
ofta styrnpa deras Nominat. tili hewoitt, iloin, mcn
icke i andra Casus.
20. totuus, pituus, suuwus (stoilek), wiisaus, jalous
samt tyhmyys, wääryys, pimeys m. A. Qvalitets-Sub-
stantiver declineras i likliet med Ultft (se ofvan) lika-
sora de skulle i Nominat. beta totUUsi, wääryysi. Li-
rein bar dock anomalt Sing. Ess. totUUdena, wääryy-
deni i stället for tOtltUtetlft, wääryytenä.— Af dessa ords
Plural aro Nominat. orli Genitiv allmänt brukliga, raen
de öfriga Plural-Casus förefalla säilän: livarföre ock des-
«as declinalion är mera obestärad, sa vida några vilja
formera detu efter kiitos, sägande Inf. totuuksia, Ess.
totuuksina, Fact. totuuksiksi, o. s. v. raen andra diale-
cter böja både Singularen och pluralen regelbundet ef-
ter uusi, t. ex. totuusia, totuusina, totuusiksi &c. och
detta synes vara redigast.
21. ehtoo, wakaa, wapaa, harmaa, lauttaa, talkoo ra.
fl. Norniner med lan g slutvocal: ombyta aldrig Rot-
consonant och hafva efter Il:a Declinat. i) begge Infin.
på -ta, »tä 2) begge II lati v. på »seen, «siin. 3) näst
framför pluralens i förkortas långa Rotvocaleu t. ex. e(j»
toota, ehtoita, ehtoosten, ehtoisiin, ehtoiksi, (icke eh-
tooina &c).

Adjectiverne på m, «td, (makia, kipiä, waikia),
som uttalas af andra på -ea, »ea, (makea, kipeä, wai«
kea), hafva ock en contralierad forra på «ee, (makee,
kipee, waikee). Den längre forraen af siika ord böjes
efter jumala, raen den förkortade forraen efter ehtoo,
t. ex. Sing. Infin. makeeta, kipeetä, pl. makeita, k»,
peitä, Sing. Illat, makeesten, kipeesten, pl. Illat, ma*
keisiin. Adv. makeestih o. s. v.
22. tie, ma», pää, suo, wyö, koi, täi, pii, m. tl.
Monosyllaber hafva likaledes ij begge Infinitiver på *tfl,
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-tä, (tietä, teitä, maata, maita, päätä, päitä, suota,
soita, koita), 2) begge Ulativer bibehålla sitt h utan
contraction (tiehen, teihin, maahan, maihin, päähän,
päihin, suohon, soihin, koihin), 3) näst framför Plu-
ralcns i förkortas alla långa vocaler, och diftonger bort-
kasta clen förra delen (maiksi, väiksi, teiksi, soiksi, koik-
si, icke maaiksi, pääiksi, tieiksi, siioiksi), 4) De på i
hafva de flesta Singular- och Plural-Casus lika (piitä,
piittä, piiksi, &c. koita, koina, foifsi &c. äro både Sin-
gular- och Plural-former, som måste åtskiljas blott af
meningen, 5) Plural Genitiven är oftast MOttfClt, koit-
te», puitten, täitten &c, stundom maiden, leiden, piti*
den, täiden.

Monosyllaben mies pl, miehet bibehåller sitt H ö'f-
verallt likasorn Nominat. skulle heta Mtehi. Endast
Sing. Inf, bar rttteötä, Ess, MieSnä, (den förkortade for-
men) och plur. Genit. miesten. Flere Monosyllaber
på consoiiant Annas icke.

H, De öfriga Casxis bildas saluntla:
I:o Genitiv.

Singutar-Gemtiven fas alltid af Plural-Nominativ,
genom orabyte af ändelsen ft tili «n, t, ex. padat, P0»
taat tili padan, portaan.

L. Plural-Genhiveus ena form fas af Singul. In-
fin. genom ombyte af final -a, «ä, tili «en, t. ex. pa»
taa, porrasta tili palaen porrasten, den andra plur.
Genit. ändelsen fas af Plur. Infin. da final »a, »ä, om-
bytes tili «en, samt tta, tt&, tili -tten, t. ex. patoj»
portaita, solia tili patojen, sotien, portaitten. Om här-
vid händer att a) ae, oe, ue, äe, öe, ye, ee, vilja sam-
manlupa, contraheras dessa ofla tili diftonger »ai, 'oi,
-ui, -ai, -ii, yi, ei, t. ex. taloen, lukkuen, seppäen,
tyttöen, jokeen göras till taloin, lukkuin, seppäin., lyt»
töin, jokdn, meu b) »ien bibcbilles t. ex. af Inf. poi'
kia, sormia blir poikien, sormien, lltom i Ost-Fhiskan,
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der de contralieras tili -iin (poikiin, fonttiin), hvarige-
nom Plur. Genit. blir lika med plur. Illativen. Anclra
dialecter förkasta ett så förvillande saramandrag: c) me-
rä säilän contralieras sjett tili »iti t. ex. patojen, pap<
pejen tili patoiN, pappein. Utom dessa former bar
11:2 Declin:s Plural-Genitiv ännu flere variationer, sår-
deles i Ost-Finskan, t. ex. portaitM, portaiden 1. por»
taihen, men dessa förefalla rnera säilän ocb äro mindre
nödiga.

2:» Allatjtv, Ablativ & Elativ ,

Adessiv, Inessiv & ÅBESSIV.
Alla dessa fas af Factiven, Singular-Casus af Sin-

gular-F2ctiven och Plural-Casus af Plural-Factiven, ona
andelsen *fsi förbyts tili

Ailat. >lleh eller »llett.
Ablativ «lta eli.
Elativ *öta eli.
Adessiv »Ha eli.
Inessiv *öfa eli.

tltå.
•Std.
,llä.
.Si», «öfd eli. .st.

3:o Illativ.
Denna Casus formeras olika i hvardera Declinationer*.
A. 1. Singular-lllativ af I:a Deelination fas af Sing.

Essiven, ora ändelserna »a«a, ssotta, 'UNa, -änä, »önä,
»ynä, «ena, »enä/ -ina ocb »ina förbytas tili »ahon,
»ohon, «uhun, »ähän, »öhön-, «yhyn, <ehen, -ihin, af
livilka h sedän kan bortkastas, t. ex. af patana, seppä»
nä, talona, kaluna, Myllynä, läpenä, pappina fas pa*
tahan eller pataan, seppään, taloon. Myllyyn, äfvenså
af uutena, wetenä, kantena, hirtenä, suurena, piene»
nä fas uutehen eller uuteen, weteen, kanteen, hirteen,
suureen, pieneen 0. s. v.
2. Singular-lllativ. af Il.a Declination fås af Plural-No-
tninat. Om final tt förbyts a) efter lang Rotvocal tili
»fte» '. 'sehen, och efter kort Rotvocal tili *CCN 1. <ehen,
t. ex. af ("ateet, portaat, rukiit fas sateeseen» portaaseen,
rukiiseen, men af satimet, sisaret, kiitokset, oluet, blir
satimeen, sisareen, kiitokseen, olueen o. l. v.
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B. l. Plural-Illativ af I:a Declination fås af Plural.
Essiven, om ändelsen »iNN, einä, förbyts tili »ihin, t.
ex. af patoina, sotina, seppinä, suurina, uusina blir
patoihin, sotihin, seppihin &c. Vili man kasta boit h,
och deiigenoin «oiin, «uiin, »öiin, yiin, vilja sainman-
löpa; så föibytas dessa tili «oin, »U«N, -öin, <yin, hvil-
ka dock säilän uttalas diftongiskt, utan medelst en mel-
lankastad hiatus, för att sålunda skiljas ifrån Plural-
Genitiven, t. ex. patoiN, kaloin, kaluin. Ofta bibehål-
les dock H i sådana fall (patoihin, kaloihin).
2. Plural-Illativen af II:a Declination fås af Plural-In-
fin. sålunda att final »iia, «itä, förvandlas tili «isihin
eller -isiin, men -ia, std, tili «ihin 1. «iin t. ex. af t)WO«
neita, wieraita fas huoneisihin 1. huoneisiin, men af
awamia, sisaria fäs awamiin, siisariin o. «. v.

4'o SuFFIXiV.
Denna Casus är lika med Essiv. endast mcd den

åtskilnad, att Suffixivens ändelse är «He*. II:a Decli-
nations Singular-Suffixiv formeras af den längre Essiven,
t. ex. wieraane» awamene- (icke wierasne», awainne«).

5. Adverbial,

A. Substantiva formen fås af Plural-Factiven genom
ombyte af «tfft tili -in, t. ex. af padoiksi, sepiksi, a«
wamiksi fås padoin, sepin, awamin.

B. Adjectiva formen fås af Plural-Nominativ genom
orobyte af finalen ,t, tili -Stih, t. ex. af pahat, hywät,
wieraat, kauniit, suurimmat blir pahastih,
wieraastih, kauniistih, suurimmastih.
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I Om Adjectivers Comparations-grader.
Många anse Adjectiverna utgöra en egen ifrån Sub-

stantiver skild ordclass. De gränsa likväl i alla Språk
närä tili hvarandra t. ex. Lat. bonum, malum, Grek.
xaxov, ayaQ-QV, Sv. godt, ondt, ehuru ncutrala Ad-
jectiver, brukas likväl såsom Substantiver. I Finskan,
der Adjectiverne icke hava särskilta köjjändelser, för-
blandas de än oftare med Substantiver. Ja rena Sub-
stantiver flecteras stundom såsom Adjectiver, t. ex. ratis-
ta (strand) blir Comparat. rannewpi det sora åv närraa-
re tili stranden (wieb rannemmalleh): af herra blir her»
rämpi, mer liene, mer bål och förnäMj, likasam Greftt
xvgiog

Skyldskapen eraellan Substantiver och Adjectiver
synes äfven deraf, att de begge declineras efter samina
reglor, enligt hvad ofvan är utredt. Adjectiverne be-
höfva sålades icke särskilt paradigra.

Åfven Finnarnes Adjectiver hafva olika andelser för
trenne Comparations-grader, newl. Positiv, Comparativ
och Superlativ grad. Positiven finnes utsatt i Lexi-
con. De högre graderne bildas af Positiven sålunda, att
Plural-Norninativens final *t förbyts tili »mpi i Compa-
rativ och tili «itt i Superiativen t. ex. ift (stor) pl. isot
och suuri (grof) pl. suuret bli Comparat. isompi, suu»
rempi och Superl. isoin, suurin: wiifts pl. wiisahat 1.
wiisaat hlir Cornpar. wiisahampi I. wiisaampi och Su-
peri. wiisahin 1. wiisain o. s. v.

Vid denna forrnation bör dock rnärkas a) att uti
tvåstafviga Adjectiver på kort <fl, tå t denna slutvocal
ofta förbytes tili e i Comparat. och bortkastas i Superl.
t. ex. paha, pahempi, pahin (icke pahein), nöyrä, nöy-
rempi, Nöyrin, b) trestafviga Adjectiver bibebålla oftast
sitt final *a 1. -H, isynnerhet de på «ia, >iä, 1. -ea,
,eä, (kuuluisa, -sampi, -sain, koria, 'riampi, »riain,
kipia, «piämpi, «pidin), dock så att de på -ia, «is,
oftast bilda sin Comparat. och Superl. af sin contrahe-
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rade forra på «cc (foree, foreempt, korein: kipee, kipeem-
pi, klvein) c) mångav Adjectiver bilda sinä bögre gra-
der på begge sätten (matala, matalampi och matalem»
pi, «lin: turfja, turhampi och »empi). Adjcctiva på
»i pl. «et bortkasta e i Superlat. (suuri, suurempi, suu-
riu (icke suurein). De af 11:2 Declinat. som I Positiv
tåla contraction, göra det äfven i de högre graderne t.
ex. kadeh pi. katehet I. kateet Llifva Compar. katehempi
och kateempi, Superl. katehin 1. katein: rakas pl. taf<
kahat 1. rakkaat, bar Cornpa,-, rakkahampi J. rakkaam-
pi, Superl. rakkahin 1. rakkain: kaunis pl. kaunihit l.
kauniit, Compar. kaunihimpi I. Superl. fau*

nihin 1. kauniin, bvilket dock Åbo-dial; for att und*-
vika form-fö'rblandning med Positivens Singul. Genit.
säger i Superl. kaunehin 1. kaunein. Jfr. ofvanföre pap-
pl och ruis bland Declinations-mönstren,

An m. Comparativ-ändelsen «empi sammandrages i
vissa dialecter tili *ec (paree, enee, nöyree O. 5. V. i
stället för parempi, enärnpi, nöyrempi: I deras öfriga
Casus är flexionen regelbundcn utan contraction.

Irreguliär Comparation bafva a) Hywä Compar. pa»
rempi, Superl. paras 1. parahin. (Besynnerligt är att
ifiån denna Superl. bildas en ny Comparat paraampi),
d) paljo Compar. enempi l. enämpi, Superl. enin, c)
Pitkä Compar. pidempi, Ost-Finsk pitempi, Superl. Ptsin
I. «ällän pitkin. Moni CowpareraB icke, lik räkne-orden.

Iluru Comparativ och Superlativ böjas i de öfriga
Casus, är allaredan utredt ibland Declinations rnön-
stren.

För öfrigt bör anrnärkas, att de Adjectiver, hvil-
kas bögre Gradforrner äro rnera säilän i bruk, t. ex.
Participer, uttrycka Comparativen ofta med enämmiN
eller enämmän, och Superlativen änuc-itare" mcd enim»
män eller enimmästih, t. ex. enämin 1. enämmän OP°
pinut lärdare: enimmin oppinut lärdasr. Dertill kuntia
ock begagnas andra Adverbier, t. ex. suuremmin 1. sUU>
rimmin o. o. S.
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K. öth Räkne-orden (Numeralia)
De äro i alla språk en sort Adjectiver, men haf-

va vanligen många egenheter så väl i afsecnde å flexion,
som Lruket, och måste derföre särskilt beskrifvas.

Finska Språkets Räkne-ord aro följande:
Cardinaler.

t. Pksi en.
2. Kaksi två.
3. Kolmi pl. kolmeh tre.

4- Neljä fyra, i samrnan
sättn. Neli.

5. Wiisi kelli.
6. Kuusi sex.
7. (stitstn 1. stitsemä) Gen

seitsemän sju
*

8. (kahdeksa) Genit. kahdeksan åtta

Ordinaler.

ensimmäinen 1. esin for s ta.
toinen andra.
kolmas (kolmansi) tredje.
neljäs (neljänsi) fjerde.

wiides (wiidensi) femte.
kuudes (kuudensi) sjette.
seitsemäs(stilsemänsi) sjunde.

kahdeksas (kahdekjansi) åt-
toncle.

9. (yhdeksä) Gen. yhdeksän yhdeksäs (yhdeksänsi) nionde.
nio *

10. (kymmen.) Gen. kymme-kymmenes (kymmenensi) ti-
NM tio * londe.

100. sata hundra. sadanes (sadanensi) nundrade.
1000. (tuhas I. tuhat, twtuhannes (tuhannensi) tu-

hansi) Gen. tuhannen sende.
tusen

Flera Räkne ord har språket icke. Ora de anför
da bör vidare anmärkas, att a) Sing. kolmi brukas blott
i sarnrnansättning (kolMi'kulmai«eN. kolmi«jalkai«en o.
s. v.), men utom sarnrnansättning brukas i dess ställe
alltid pl. kolmet 1. kolmeh b) neljä är den vanliga for-
men, men i sarnrnansättning heter det «eli (neli«jalkai»
MN, neli'loppinen fyrvinklig), c) de med asterisk * ut-
märkte hafva sin clauderade Nominativ numera säilän i
bruk, någongång i sarnrnansättning (kyMMeN>kunta tio»
tai, WUosi»kyMMeN decennium, ftitstnkUNta sjutal o. s.
v.), utom sarnrnansättning brukas alltid deras Genitiv
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i Nominativens ställe, d,) Cardinalen tuhtts 1. tuhat,
samt alla Ordinaler ifrån och med kolmas äro gamman-

dragna former ifrån de längre, nuraera «ällän förekom-
mande mhansi, kolmansi, neljänsi, mhannensi, o. s. V.

I Ost-Finskan «ammandragal de tUhans, kolmans, neljäns
o. s. v-

Angående dessa Råkne-ords Declination bör ibåg-
kommas, att' a) yksi, kaksi,' Wiisi, kuusi, böjas regel-
bunclet efter UUsi eller wesi (se ofvan), ocb bafva så-
ledes Inf. t)fyå, kahta, wiittä, kuutta, Essiv. yhtenä,
kahtena, wiitenä, kuutena, (contr. yynnä, wiinnä,
kuunna), raot. yhdeksi, kahdeksi, wiideksi, kuudeksi o.
5. V. b) kolmi böjes efter läpi c) neljä efter seppä, d)
seitsen eller stitsemä bar Inf. seitsemää!. seitsemätä, «äl-
län seitsentä, xl. seitsemiä, Ess. seitsemänä, contr. seit-
sennä, pl. seitseminä, Fact. seitsemäksi, pl. seitsemiksi
o. s. v. k) kahdessa ocb yhdeksä bojas likaså f) kymmen
går i allo efter siemen, sydän, g) sata efter b)
tuhas oeb ordinalerne ifrån ocb med kolmas äio ofvan
förklarade, i) ensimmäinen ocb toinen böjas lika med
liewoinen, men csin (den främste) efter Superlativerne
(Inf. esintä, Ess. esinnä 1. esimmänä, Fact. esimmäksi).

Samteliga-Räkne-ord brukas mest i Singularen, men
bafva ock plural-form, soin ofta bar en collectiv bernär-
kelse, såsorn Syntaxen utreder.

Huru de öfriga talen (i i, 12, l 3 &c. 20, 21, 22
&c. 34, o» s. v.) af Finnar uttryckas, skall lika-
ledes visas i Syntaxen.
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L. O/rt ÅuXilidr- eller Hjelp-Nominer.
Under denna benamning samraanföras här de sala

Nominer, som i andra språkläror kallas Pronominer och
Årtiklar, emedan de begge begagnas tili enalianda än-
daraål, netnl. tili att beteckna vissa egna Nominal-be-»
stämningar, som med andra Norainer icke kunna ut-
tryckas. Lik Auxiliär-Verber, ar de flesta Öjelp-Nomi-
ners flexion irreguliar.

Anni. JPronorainer sagas Vanligen stå i stället för No-
rniner, ellei" vara Nominers Vicarier. Detta sker dock
blott i elliptiska talesätt, som i det menskliga talet
ofta förekomma: Deras egentliga bestämmelse är det
icke: tv såsom blotta vicarier kunde de möjeligea
umbäras. De svara oftast mot en hei mångordig
definition t. ex. Ulina = den som nu talar, futÅ 5 = den
som nu tilltalas, Hän —den, som omtalas o. s. v.

Sådana BTjelp-Nominer ärö af flere slag:
/. Personal-otå: tlttlld jag, sinä du, hän kan',

kon, plur. me vi, te J, ni, he de.
2. Demonstrativa-ord: tämä denne, denhår, tllö

dender, fe de/t, det.
3. Relativer: jofrl hvilken, som, i sammatisättn.

enhvar, stundom ock Fttfa, Nlikä> &c. Nb. kuitt istäl*
let för joka (hvilken, den som) är ofinskt.

4. Interrogativer: kuka hvilken (person), kenkä
kvem, Mika hvilken (sak)> hvad, kumpi (kumpika 1. kuM'
pattien) hvilkendera af två, kukaan h kenkään månne
någon, Mikään någotP

, 5. ReflexiverS itseh sjelf, stundom. minä, sinä,
&c. med personal-Suffixer.
6. Indejinita ord: joku någon, jompikumpi någon-

dera, endera af två, kttkiN enhvar, quisque, jokainen
1. jokahinen hvar och en, quilibet, jokin någon helst,
quicunKjue. Hit kunna ock föras MUU en annan, MUU»
tarna pl. muutamat somliga, moni, monikahta mån-
gen, kaikki ali, molempi pl. molemmat begge, fania
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samma, semmoinen sadan, dylik, tämmöinen sadan
Mr, tuommoinen 1. lommoinen sadan der, kummoinen
hurudan, Mimmoinen eller millinen hurudan o. s. v.

An m. Särskilta Possessiva person-Adjectiver, sådana,
som de Sv. min, din■> siiijvår <Stc. finnas icke i Fin-
skan, ty de uttryckas antingen rned personal-Suffixer,
hvarom straxt nedanföre, eller der så nödigt pröf-
vas, med Genitiver af personal-ovden, t. ex. NliNllN
eg, jagets d. ä. min } sinun eg. dus d. ä. Din o. s. v.

Det man i raånga andra spiåk kallar Artiklar} har
Finskan icke, emedan dess Nominativ och Infinit. (to-
tal o. partial Casus) göra Artikeln umbärlig. I ut-
niärktare fall nyttjas dock Demonstrativa Hjelpnominer
se, tftmå* tUO någongång som Artikel.

3. Räkneordet pfft må icke brukas som Artikel , lika
litet som det Lat- unus.
fbland dessa Hjelp-Noirjner äro följande samansat-

ta, a) kuka, Mikä, kenkä, joka, componerade af mono-
syllaberna ku, mi, ken, jo, sarat enclitiska partikeln
»ka eller -kä, hvilken ofta bortkastas eller uteslutes, enär
ordet sjelft under declinerandet blir tvåstafvigt, t. ex.
jolla, mistä, kulla, kenen, b) jokin, kukin, mikin, af
jo, ku, Mi, och partikeln kin 1. kih, hvilken partikel
bibehålles i alla Casus, c) Mikään, kukaan, kenkään, jo-
kaan saramansatte alle med partikeln »kaan, «kään eller
»kan, «kän, hvilken i alla Casus bibehålles (jollenkaan,
kenenkään) d) joku och dess Comparativ jompikumpi,
samrnansatta af jo>k«, jompikumpi, e) jokainen 1. joka»
Hinen ak jokaikinen 1. joka«itse; semmoinen, kummoinen,
mimmoinen, tämmöinen, jommoinen at sen, kun, min,
tän, jon, ocb. moinen 1. moinen (sarnmandrag af MUO>
toinen): millinen af min och «linen l. »lainen.

Hjelp Nominerne hafva samma och lika många Ca-
sus, som JVominer, men de äro tili sin declination nå-
got irreguliära (i Finskan dock mindre än i många an-
dra språk) och somliga äro defecta: hvarföie de måste
särskilt närmare beskrifvas. Här upptagas blott de fem
första Casus, emedan de öfrigas clerivation ifrån dera
är lätt.
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Nominat. rnfinit.
i. Sg. Minä Minua

Pl. me meitä
2. Sg. sinä sinua

Pl. te teitä
3. Sg. hän häntä

Pl. he heitä
4. Sg. se sitä

Pl. ne niitä
5. Bg. tuo tuota

Pl. nuot noita
6. Sg. tämä tätä

Pl. nämät näitä
7. Sg. joka !jota

Pl. jotka joita
8. Sg. kuka kuta

Pl. kutka kuita
9. Sg. kenkä ketä

Pl. ketkä (keitä)
10. Sg. mikä Mitä

Pl. mitkä
ll.Sg. itseh itseä

I. ltsiä
,2.Sg. joku ljotakma

Genitiv,
minun
meidän
1. rneijän
sinun
teidän'
>. teijHn
hänen
heidän
!. heijHn.sen
niiden
tuon
noiden
tämän
näiden
jonka
joiden
kunka
kuiden
kenen
(keiden)
minkä

itsen
Ijonkun

Issiv.
minuna
meinä
sinuna
teinä
hänenä
heinä
sinä
niinä
tuona
noina
tänä
näinä
jona
joina
kuna
'uina

kenenä
(keinä)

minä

itsenä
Ijonakuna

[Factiv.

minuksi
meiksi
sinuksi
teiksi.
häneksi,
heiksi.
IffT.
iiksi.

tuoksi,
noiksi,
täksi.
näiksi.
joksi.
joiksi.
fuksi.
kuiksi.
keneksi.
(keiksi)
miksi.

itseksi.
Ijoksikuksi,

AnmXrkningar,

I. Minä contraheras stundom i Abo-dial. tili Mä,
ocb. i Ost-Finskan tili mie, hvilka declineras sålunda
contraherade genom alla Singl. Casus. Gen. MUN, MMN,
Inf. mua, mma, Ess. muna, tuttina o. z. V. Åbo-
dialrs contraherade forraer förekomtna ofta i Psalmboken,
men Ost-Finskans äro obrukliga i bokspråk. Plur. me,
(egent. met) heter i Ost-Finskan Myö. Pl. Gen. Mei»
dätt är i skrift vanligt, men nastan i alla dialecter ut-
tala* det rneijän. Somliga säga meijäh ellei meijät.
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2. sinä contraheras på lika sätt, Äbo-dial. fd, Ost-
dial. sie, samt flecteras sedän sun, siun; suna, silM»
0. 8. v. ?I. Nomin. te (egcnt. tet) heter ock i Ost-
Finskan työ, pl. Genit. teidän uttalas niest teijätt, få
säga teijäh 1. teijät.
3. hän contraheras ofta i Sing. tili HälleH, Hällä, Häl»
tä &c. PL He (egentl. Het) heter i Ost-Finskan Hn6.
Pl. Genit. Heidän uttalas ofta Heijän, säilän heijäh L
heijät.
4- se har i Sing. Iness. siinä, och Elät. siitä (i st. for
sisä, sistä), inen för Öfiigt reguliärt. Plur. Nomin. he-
ter Ns eller egentl. tiet, Gen. niiden 1. niijen L niit»
ten, Adv. niin.
5. tuo heter i Åbo-dial. toi, toin, tota 0. 8. V. Plur.
Nomin. NUOt heter i Åbo-clial. tlOtt. Enär i andra PL Ca-
sus tre vocaler vilja sammanlöpa, så uteslutes U (noiden
1. noijen 1, noitten, noita, noilleh, noihin, noin 0. s. v.
i stället för nuoiden, nuotta &c.) Ost-Finskan viii hcl-
der bibehålla U («uijen, NtlilleH, NUiN 0. s. v).
6. tämä contraheras af en del tili tä, Gen. tätt, an-
dra tili tai Gen. tain, andra tili taa Gen. taa N 1. tää
Gen. tään. Ifrån dessa urgå sedän flere Casus (tåöeH,
tätä, täStä o. s. v). Pl. Nomin. heter nämät L nämäh,
Gen. Näiden, näijen L näitten, Adv. näin.
7. joka är raest reguliär i Sing. PL Gen. heter joiden
1. joitten, Adv. join, Sav. joten.
8. kuka likaså, PL Gen. är kuiden I. kuittkN, Adv.
kuin 1. kuinka, Sav. kuten.
g. kenkä: Nominar. kan säilän bnikas, emedan det lik-
nar ett annat ord, kenkä (sko): Sing. Gen. säga få kens
Nen i st. f. kenen Flera Sing. Casus sammandragas
(kend, keksi, kelleh, kellä, o. s. V.). PL Gen. keiden 1.
leitten 1. keijen. Många Plural-Casus brukas säilän.
10. mikä har fullständig Sing. men Plur. saknar alla de
Casus, «om enl. declinations-reglorne skulle blifva lika
rned Singul. Pl. Gen. niitten L MljeN brukas säilän.
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IT. itseh hai- Inf. Åbo-dial. itseä, i andra dial. itsiä.
För ofrigt äro flera Plural Casus lika med Singul.
12. ioPu samraansatt med dess Coroparativ. jottipt*

kUMpi declineras hvardera ordet särksilt, Gen. jonkun,
jomman kumman o. 5. V.

De öfriga Casus af dessa Hjelp-Norniner, sä, vai i
Singularen sora Pluralen, fås af deras Essiv. genom ora-
byte af ändelsen *na tili »flef),, -lla, -Zsa o. s. v. dock
sä, att ora i Illativ-Casus tre vocaler vilja saramanlöpa,,
åtskiljas desse genoia h i alla dialectsr (meihin, teihin.
Niihin, niihin o. s. v). Likaså bibeliålles h, ora sain-

ina Casus vilja blifva enstafviga (mihen o. PL Mihin,,
tähän, johon, kuhun &c). Adverbial-Casus är i, bruk,
blott af tämä, st, tuo* joka, kuka, (nain, niin, notnÄ

join, kuin).
De öfriga Hjelp-Norniner declineras vanligen regu-

liärt, efter de reglor, «ora gälla för Nornirier i allraän»
het tt ex. jgkainen declineras sora Adjectiver på «NeN,,
men på två sätt, antingen. med s jokaisen, jokaisella&c.
hvilket är vanligare, eller med tsjokailsen, jokaitstlla &c„.
en mindre vanlig, äldre forra. I kukin, kumpikin,
jokin, Mikin böjes. förra sainmansättnings delen, och par-
tikein kiN 1. kil) bänges öfveralt vid slutet (kllllenkiN I'.
kullekkin, joksikin, kuhunkin, jostakin, kummastakin o.
$. v). Med mikään, tutaati, eller mikän, kukan är
Bararna förbållande. Moni, pl. monet, Gcn. MONeN«
Inf. monta, Ess. monena &c. —kaikki bar plur. kaiket,
hvilket dock brukas säilän (oli kaiket päiwät kylässä),
utan i dess ställe förefaller kaikki såsom Sing. och Plural
Nominativ. monikahta (moni>kahta) beter i Ost-Finskan
MONiahta, men begge declineras lika Pl. MoN»ktthdat L
moniahdar (moniaht) o. s. v.
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M. O/n PerSonahSujfixier:
I. Finska språket har icke sådana Personal-possesst-

Va Adjectiver, som de Sv. min, din, sin, vår, eder, ellet
Lat. meus, tiius, saus, noster, vester, utan har i de-
ras ställe vissa små stafvelser, som fogas Vid slutet af
Nominer (i lik het med Hebreiskan), och uttrycka sam-
nia personliga Possession. Sådana aro:

Singular-personer.'
I:a «Ni min, mitt; Åbo-dial. -N, 3av. »in, fr. ex. öf<*
(del) blir med Suffix ofatlt min del, Åbo-dial. osan, Sav,

öfatn: leipä (bröd) leipäni mitt bröd, Åbo-dial. lei-
pä», Sav„ leipäin.
Iha (I din, ditt; Åbo-dial. «s, Sav. »is, t. ex. osasi din.
del, Åbo-dial. osas, Sav, osais: leipäsi ditt brod, Abo-
dial. leipäs, Sav. leipäis. I Runor heter det stundom
leipänsi ditt brod, osansi.
Hl:a «nsah, msäh iin, sitt: Åbo-dial. «Ns, Wib,. Ft,
Sav. fördubblar slut-vocalen, tilläggcr ett N, och niel-
lankastar stundom ett H, t. ex. ojansah sin del, Abo-
dial. osans, Wib. osast, Sav. osaan 1. osahan: leipän»
säh sitt böd, Åbo-dial. leipäns, Wib. leipäse, Sav. lei»
pään 1. leipähän.

Plural-personer.
Ia »mme vår, vårt; Abo-dial. «m, Sav. »mma, «mma,
t, ex. osamme var del. Åbo-dial. osam, Sav. osamma:
leipämme vårt bröd, Åbo-dial. leipäm, Sav. leipämmä.
II:a -NNe eder, edert: Åbo-dial. SN Sav. »tttia 1. -nnä,
t. cx» osanne eder del, Åbo-dial. osdtl, Sav. osanna:
leipänne eder bröd, Åbo-dial. leipän, Sav. leipännä:
III:a är i allo likt Singularens 3se person.

2. Enär dessa peronal-Suffixer fogas vid slutet af
Nominala Casus, undergå några Casus-ändelser dervid
vissa små ändringar, neinl:
I:o med Suffix aro Singular-Notninativ och Singular-Gcnit.
sarnt Plural-Norainativ tili forraen alldeles lika, t. cx,

osani betyder min del, min dels, och minä delar, it.
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jalkani, nahkasi, stlkansäh, kätemme, pöytänne äro for-
mer för alla tre förenämnde Casus, som åtskiljas en-
dast af saramanlianget. Denna gemensamraa ändelse-forra
fas a) i I:a Declinat. lättast af ordets Singular-Essiv,
om finalen *na, «ttä förbytes tili Suffix. t. ex. kirkko,
Sing. Ess. kirkkona blir kirkkoni, kirkkosi o. s. V. käsi,
Ess. kätenä blir käteni, kätensäh: men b) ! II:, Declinat.
af Plural-Nominativ genom ombyte af final *t tili Suf-
fix, t. ex. af wieras pl. wieraat 1. wierahat blir wie«
raani I. wierahani, wieraamme: it. leiwin pl. leipimet
blir leipimeni, leipimenne 0. s. v. Det enda undantag
är totllUs med dcss conformer, bvilka såsom ofvan an-
märkt är, declineras lika med UUsi, ocb derföre i Sing.
Ess. blifva totuutena, wäärytenä, oclisåledes med Suffix.
totuuteni, wääryytesi, totuutemme. I Libeln Star dock
Örnsorn tOtUUtem, totuutensah ocb totuudeni, totuuden»
sah: det sednaie oftare.
2:0 Casus, som slutas på «n ocb »h bortkasta vid Su f-
fixens tillkomst dessa final-consonanter, t. ex. kala, Ailat,
kalalleh, Illat, kalaan, Pl. Genit. kalain bli kalalleni,
kalallemme, kalaani, kalaasi, kalaini, kalaimme (icke
kalallehni, kalaanni, kalainni).
3:o Eactiven förvandlar sitt final-*fsi tili *Pfe, t. ex. af
kalaksi blir kalakseni (icke kalaksini), wieraaksi blir wie-
raaksemme 0. «. v.

I de öfriga Casus fogas Suffixen omedelbarligen tili
Casus-ändelsen, utan någon final-förändring, t. ex. af
kalalla, kalassa blir kalallani, kalassamme a. s. v.

3:o Samrna personal Suffixer fogas ofta äfven vid Hjelp-
Nominer (Pronominer) itseh, Minä, sinä, hän, Me, te,
he, da dessa tagas i reflexiv rnening, t. ex. itseni rnig
sjelf, itstllensäh åt sig sjelf, sinuasi dig sjelf, meistäm-
me af oss sjelfva o. s. v.

Vidare fogas personal-Suffixer vid Verbernas Infi-
nitiv-Casus, Iness. ocli Factiv, t. ex. sanoissani under
mitt sägande d. ä. medan jag säger, sanoakseni tili mitt
säga d. ii. för att jag ma säga. Vid Adverbial-Infini-
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nitiver brukas säilän Suffixer, t. ex. säilän näKdeNi 1.
Nähteni medelst mitt seende, me vidente. Men vicl
Verbala Nominer deremot brukas Suffixer såsom vid andra
Nominer: livarora se Verbal-läran.

Att jerotc dessa Suffixer stundom, tili mera efter-
tryck, nyttjas Genitiv af personal Hjelp-Nominer , (mi*
NUN, fltltlN &c.), Kr redan sagdt ocb synes af Syntaxen.

Vid slutet af Partiklarne että, jost» (contr. jos)
kuinka, koska m. fl. som slutas på vocal, tillägges äf-
ven ett slags personal Suffixer, neml. för I:a person «n,
och för Il.a person -s, t. e. ettNN att jag, ettäs att du,
josas om du o. z. V. Isynnerhet tillägges «s, der frå-
ga är om tilltal, för att dymcdelst starkare utmärka
andra personen, t. ex, koSkas tulet? oletkos NliN tehnyt?
tuleppas tänneh.

111. Cap. Verbal-Formlära.
I. Verbal Paradijjmer.

I. (Jonjugation.
Praesens barjiort Slut-vocal; Infinitiv är på rent

(pur) «ah, -äh: Praeter. på »iti.
A. Activ-form.

I. Indicativ Mod.
a) Proesens.

Singul. l. sanon, laulan, kysyn jag säger, sjunger, frågar.
2. sanot, laulat, kysyt du
3. sanoo, laulaa, kysyy ban, bon, den, det ---

Plural. i. sanomme, laulamme, kysymme vi
2. sanotte, laulatte, kysytte *-I-eller ni
3. sanomat, laulawat, kysywat de

b) Praterit.
Singul, i. sanoin, lauloin, kysyin, jagsade, sjöng, frågade.

2. sanoit, lauloit, kysyit, du
2. sanoi, lauloi, kysui, Lan
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Plural. !• sanoimme/ lauloimme, kysyimme. vi ~

2. sanoitte, lauloitte, kysyitte J
3. sanoiwat, lauloiwat, kysyiwät, lie

11. Subjunctiv Mod.
Singul. i. fanonen, lautfinen/fpfpneN/jagmåi. törsägacScc.

2. sanonet, laulanet, kysynet, du -

3. sanonee, laulanee, kysynee, lian -»-

Plmal. i. sanonemme, laulanemine, kysyneunne, vi ■*-

2. sanonette, laulanette, kysynette, J ■*-
3. sanonewat, laulanewat, kysynewät, de

111. Optativ Mod.
Singul. i. sanoisin, laulaisin, kysyisin, jag skulle säga &C.

2. sanoisit, laulaisit, kysyisit, du
3. sanoisi, laulaisi, kysyisi, han

Plural. i. sanoisimme, laulaisiinine, kysyisimme vi
2. sanoisitte, laulaisitte, kysyisitte J
3. sanoisiwat, laulaisiwat, kysyisiwät de

IV. Imperativ Mod.
Singul. 2. sanoh, laulah, kysyh, säg du &c.

3. sanokoon, laulakoon, kysyköön, säge han &c.
Plural. i. sanokaamme laulakaamme, kysykäämme, sägom vi

2. sanokaat, laulakaat, kysvkaat, sägen 3 &c.
3- sanokoot, laulakoot, kysykööt säge de &c

V. Infinitiv Mod.
Infiuit. sanoah, laulaah, kysyäh, att säga, sjunga, fråga.
Factiv. sanoaksi, laulaaksi, kysyäkfi. for alt säga -*-

Inessiv. sanoessa. laulaessa, kysyessä, I. cti-. sanoissa, lau»
laissa, kysyissä uti alt säga, under sägandet.

Adverb. fanoen, laulaen, kysyen, l. et,', sanoin, laulain, ky»
syin, sägande, dicendo &c.

VI. Nominal Mod.
Genit. sanoman, laulaman, kysymän.
Illat!V. sanomaan, laulamaan, kysymään.
Allativ, sanomalleh, laulamalleh, kysymälleh,
Elativ. sanomasta, laulamasta, kysymästä.
Adlativ. sanomalta, laulamalta, kysymättä.
Inessiv. sanomassa, laulamassa, kysymässä.
Adessiv. sanomalla, laulamalla, kysymällä.
Ade««iv. sanomatah, laulamatah, fyfptnåtdp.;

'Casus af No-
nien sanoma,
laulauia, kysy»
mä.
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Genitv. sanoman. laulaman, fpsywan. \CasmafPartic. fa»
Essiv. sanomana, laulamana,
Genitiv. sanoneen, laulaneen, kysyneen. Casus af Partic. su-

llonut &c.
Infinit. sanottua, laulettua, kysyttyä. Casus af Partic. (at

nottll.
VII. Activa Participer.

Praesens. fallOMCt, laulawa, kysymä, sägande &c. Den sotn
säger.

PrZeteiit.sanoNUt, laulanut, kysynyt, den som sagt.

B. Passiv-fonxi.
I. Indicativ Mod.
a) Preesens.

Sing. & Plur. sanotaan, lauletaan, kysytään, 53ge« öce. ctr.
af sanotahan, lauletahan, kysytähän.

b) Prxterit.
Sing. & Plur. sanottiin, laulettiin, kysyttiin, sades 6ie. ctr.

af sanottihin &c.
11. Subjunctiv Mod.

Sing, Plur. sanottaneen, laulettaneen, kysyttäneen, tör sägaz
&c. contr. af sanottanehen.

111. Optativ Mod.
Sing. & Plur. sanottaisiin, laulettaisiin, kysyttäisiin, skulle

sägas, contr. af sauottaisihin &c.
IV. Iraperativ Mod.

Sing. &Plur. sanottakoon, laulettakoon, kysyttäköön, dieitor
&c. contr. af sanottnkohon &C.

V. In Gniti v Mod.
Infinit. sanottaah, laulettaah, kysyttääh, att sägas &c.
Factiv. sanottaaksi, kpft'ttäaksi, lör att «ägas
Inessiv. sanottaissa, laulettaissa, kysyttaissä, medan det

säges
VI. Norainal Mod.

Geait. sanottaman, laulettainan, kysyttämän. »s sa-
Illativ. sanottamaan, laulettainaan, kysyttämään titttåma, to*

VII. Passiva Participer.
Praes. sanottama, laulettawa, kysyttämä, den «OM «3g«l,
Proeterit.sanottu, laulettu, lpsytty. sagd, &c.
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Verbala Nominer.
'Actor sanoja, laulaja, fyfofö.
Jgendum sanominen, laulaminen, kpsplninen.
Jctum, activt sanoina, laulama, kpspmä.
Actio sanomus, laulamus, kospmps.
Caritiv sanomatoin, laulamatoin, kpspmätoin.
Bess Subst. sanolnattolnuus, laulamattomuus, kuspmättömvps.
Jntensiv sanowainen, laulawainen, kosowainen.
Dess Subst. sanowaisuuZ, laulawaisuus, kpsywaispvs. '

Actum, passivt. (sanottaina, laulettaina, kpsyttälnä).

Eka Conjugation.
Prasens har lång Slutvocal, contraherad: Infinitiv är på
*lar), -täh: Prater. p 5 -fin.

A. Activ-form.
I. Indicativ Mod.
a) Preesens.

Singul. I. wastaan, kiroon, herään, contraherade af was'
tajan, kiroan, heräjan.

2. wastaat, kiroot, heräät/ cu-. af ruastajat, kiro-
at, heräjät.

3. wastaa, kiroo, herää, ctr. af wastajaa, kiroaa,
herajää.

Plural. r. wastaamme, kiroomme, heräämme, ctr. af was,
tajaimne, kiroamme, heräjämme.

2. wastaatte, kirootte, heräätte, ctr. af wastajatte,
kiroatte, heräjätte.

3. wastaawat, kiroowat, herääwäät, ctr. af was«
tajawat, kiroawat, heräjäwät.

b) Praeterit.
Singul, I. wastasin, kirosin, heräsin, (icke wastaifin, kirvisin,

heräisin).
« 2. wastasit, kirosit, heräsit.

2. wastasi, kirosi, heräsi.
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PJurnl. r. »vastasimme, kirosimme, heräsimme.

2. wastasitte, kirositte, heräsitte.
3. wastasiwat, kirosiwat, herasiwät.

11. Subjunctiv Mod.
Singul. i. wastarmm, kironnen, herännen, (Nb. roed nn).

?. wastannet, kironnet, herännet.
3. wastannee, kironnee, herännee.

Plural. i. wastanneimne, kironnemme, herännemme.
2. wastannette, kironnette, herännette.
3. roastannewat, kironnewat, herannewnt.

111. Optativ Mod.
Singul. i. wastaisin, kiroisin, heräisin, ctr. »fwastaiaisin,

kiroaisin, heräjäisin.
2. wastaisit, kiroisit, heräisit, ctr. af wastaiaisit, kiro-

aisit, heräjaistt.
3. wastaisi, kiroisi, heräisi, ctr. Al wastajaisi, kiro-

aisi, heräiaisi.
Plural. i. wastaisimme,kirolsimme,heräisinnne, ctr. afroas»

taiaisiinme, kiroaisimme, hcräjäisimme.
2. wastaisitte, kiroisitte, heräisitte, ctr. Al wastaiai'

filte, kiroaisitte, herajäisitte.
3. wastaisiwat, kiroisiwat, heräisiwät, ctr. af was»

tajaisiwat, kiroaisiwat, heräjäisiwät.
IV. Imperativ Mod.

Singul. 2. waötaah, kirooh, herääh, ctr. af wastaiah, FU
roah, hcräjäh.

3. wastatkoon, kirotkoon, herätköön.
Plural. i. wastatkaamme, kirotkaannne, herätkäänime.

2. wastatkaat, kirotkaat, hcrätkäät.
3. wahtatkoot, kirotkoot, herätkööt.

V. Infinitiv Mod.
Infinit, wastatah, kirotah, herätäh.
Faciiv, wastataksi, lirotaksi, heraläksi.
Iness. wastatessa, kirotessa, herätessä.
Adverb, wastatm, kiroten, heräten.
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VI. Nominal Mod.
Genit. wastaamcm, firootnan, heräämän, ctr.afmas»

tajaman, kiroaman, heräiäinän-
Illativ. wastaamaan, fircoinaan, fyvååmåån, ctr.af Casus

wastaiamaan, kiroamaan, heräiämään. mas-
Allativ. wastaamalleh, kiroomalleh, herääinälleh . ctr. I»aarna,

af wastajainalleh, kiroainalleh, heräjamälleh, lNr°°-
Elativ. wastamnasta, kiroomasta, herMmästa", cM™,'

nfwastajamasta, kiroamasta, heräjämästä.
Ablativ. wastaamalta, kiroomalta, heräämättä, ctr. ( CT '

gt
*

t

af wastajamalta, kiroamalta, heräjämältä.l^^
hiessiv. wastaamassa, kiroomassa, f| roa ,

af wastajamassa, kiroamassa, heräiämässä. li,a,he-
Adessiv. wastaamalla, kiroomalla, heräämällä, ctr. af l äjimä.

wastajainalla, kiroamalla, heräjämällä.
Abessiv. wastaamatah, kiroomatah, heräämätäh, ctr

af wastajamatah, kiroamatah, hcräjäinätäh,
Genit. wastaawcm, firoottjcm, ctr.

af wastajawan, kiroaman, heräjäwän.
Essiv. waZtaawana, kiroowana, heraäwänä, ctr.

af wastajawana, kiroamana, heräjawänä.

1 j Casus af Par-
-1 (tie. mataa*

• (maf Siroon»','heräHwä.
Genit. wastanneen, kironneen, heränneen. CasusafPartic,

wastannut, kironnut, herännpt.
InGnit. wastattm, kirottua, herättyä. CasusafPartiercaS*

tattu, kirottu, herätty»
VII. Activa Participer.

Preesens, wastaawa, kirooma, herääwä, ctr. af wastaiawa,
kiroama, heräjämä.

PrNterit. wastannut, kironnut, herännvt.
B. Passiv-Form,

I. Indicativ Mod.
2) Praesens.

Sing. 6l Plur. waötataan, kirotaan, herätään, clr. af waZ,
tatahan, kirotahan, herätähän.

b) Praeterit.
Sing. & Plur. wastattiin, kllottiin, herättiin, ctr. af was»

tattihin &c.
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11. Subjuftctiv Mod.
Sing. & Plur. wastattaneen, tuottaneen> petattaneen, ctr.

«f wastattanehen.
111. Optativ Mod.

Sing. & Plur. wastattaisilN, kirottaisiin, herättäisiin, ctr. af
wastattaisihin.

IV. Imperätiv MocU
Sing. & Plur. wastattakoon, kirottakoon, herättäköön, ctr.

af wastattakohon.
V. Infinitiv Mod.

Infmit wastattoah, kirottaah, herättääh.
Factiv wastattaaksi, kirottaäkfi', herättääksi.
Inessiv- wastattaissa, kirottaissa, herättäissä.

VI. Nominal-Mod'.
G-enit. wastattaman, kirottainan, herättämän,
Ulativ wastattamaan, kiwttamaan,herättämään, l

VI. Passiva Participer,

lft\mt'r ye«
lHttämH.

Prsesens wastattawa, kirottawa, herättämä.
Praeteiit wastattu, kirottu, herätty.

Verbala Nominer»
Acter, wastaaja, kirooja, herääjä, ctr. af wastajaja, kiroa»

ja heräjajck.
Agendum, wnstaaminen, kiroominen. herääminen ,_

ctr. af
wastajaminen, kiroaminen, heräjämmen.

Actum, activ wastatama, kirooma, herääuiä. ctr. afroaSta*
jama, kiroama, heräjäinä.

Acdo wastaus, kirous, heräps.
Caritiv. wastaanmtoin, kiroomatoin, heräämatöin, «tr. af

wastajamatoin, kiroamatoin, heräjamätöin.
Dess Subst. wastaamattomuus, klroomattomuus, heräämät»

tömyps, ctr. af wastajamattomuus, firoaiiiattO'
limus, heräjälnattöinyps.

Intensiv. wastaawainen, kiroowainen, heräawäinen, ctr. at
wastajawaincn, kiroawainen, hcräjäwäinen.

Dess Subst. wastaawaismls. kiroowaisuus, herääwäispys, ctr.
af wastajawaisuus, tiroawaisuus, heräjäwäisnps,

Actum, paz«ivt (wastattcmm, kirottuina, herättämä).
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Blandad Conjugation.
A. Activ-forai.

I. Indicativ Mod.
a) Pr^sens.

Sing. i. Tulen, pesen, juon, syön.
2. tulet, peset, juot, syöt.
3. tulee, pesee, juo, syö.

Plur. i. tulemme, pesemme, juomme, syömme.
2. tulette, pesette, juotte, syötte.
3. tulewat, pesewät, juomat, syömät.

b) Pneterit.
Sing. l. tulin, pesin, join, söin.

2. tulit, pesit, joit, söit.
3. tuli, pesi, joi, söi.

Plur. i. tulimme, pesimme, joimme, söimme.
2. tulitte, pesitte, joitte, söitte.
3. tuliwat, pesiwat, joiwat, söiwat.
11. Subjunctiv Mod.

Sing. i. tullen, peSnen, juonen, syönen.
2. tullet, pesnet, juonet, syönet.
3. tullee, pesnee, juonee, syönee.

Plur. i. tullemme, peSnemme, juonemme, syönemme.
2. tullette, pesnette, juonette, syönette.
3. mllewat, pesnewät, juonewat, syönewat.

111. Optativ Mod.
Sing. I. tulisin, pesisin, joisin, söisin.

2. tulisit, pesisit, joisit, söisit.
3. tulisi, pesisi, joisi, söisi.

Plur. i. tulisimme, pesisimme, joisimme, söisimme.
2. tulisitte, pesisitte, joisitte, söisitte.
3. tulisiwat, pesisiwät, joisiwat, söisiwiit.
IV. Imperativ Mod.

Sing. 2. tuleh, peseh, juoh, syöh.
3. tulkoon, pesköön, juokoon, syököön.
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Plural. i. tulkaamme, peskäämme, juokaamme, syökäämme:

2. tullaat, peskäät, mokaat, spökäät.
3. tulkoot, peskööt, juokoot, syökööt.

V. Infinitiv Mod.
Infinit. tullah, pestäh, iuodah, syödöh.
Faetiv. lullaksi, pestakfi. juoduksi, spödaksi.
Inessiv. tullessa, pestessä, juodessa, syödessä.
Adverb. tullen, pesten, juoden, fpöden.

VI. Nominal Mmod.
Genit. tuleman, peselnän, juoman, syömän.
Illativ. tulemaan, pesemään, juomaan, syömään. \Casm
Allativ. tulemalleh, pesemälleh, juomalleh, syömälleh.lgf ixx \tt
Elativ. tulemasta, pesemästä, juomasta, syömästä.! ma,pe»
Adlativ.tulemalta, pesemällä, juomalta, syömällä, /semä,
Inessiv. tulemassa, pesemässä, juomassa, syömässä,
Aäe««iv. tulemalla, pesemällä, juomalla, syömällä. ]
Abe«siv. tulematah. pesemätäh, juomatah, syömätah./
Genit. tuleman, pesemän, juowan, spöwän. iCssus; af tule-
Essiv. tulemana, pesewänä, juomana, syöwänä.l Mwck^
Genit. tulleen, pesneen, juoneen, syöneen. Casus af tullut,

pesnyt, juonut, syönyt.
lulinit. tultua, pestyä, juotua, syötyä. Casus af tultu, pes.

Ty, juotu, syöty.
VII. Activa Participer.

Praesens. tulema, pesewä, juowa, spöwä,eUer juopa, syöpä»
Prajterit. tullut, pesnyt, juonut, syönyt.

Passiv-fonn.
I. Indicativ Mod.
a) Prassens. •

Sing. & PJur. tullaan, pestään, juodaan, syödään.

li) Prseterir.
Sing. & Plur. tultiin, pestiin, juotiin, syötiin.

11. Subjunctiv Mod.
Siag. <sc Plur. tultaneen, pestäneen, juotaneen, syötäneen.

12
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111. Optativ Mod.
Sing. & Plur. tultaisiin, pestä! siinj, juotaisiin, syötäisiin.

IV. Imperativ Mod.
Sing. & Piur. tultakoon, pestäköön, juotakoon!, syötäköön.

V. Infinitiv Mod.
Infinit. tultaah, peZtäah, juotaah, syötaäh.
Factiv. tultaaksi, pestääksi, juotaakfi, syötääksi.
Inessiv. tultaissa, pestäissä, juotaissa, spötäissä,

VI. Nominal Mod.
Genit. tultaman, pestäinän, iuotamanj, fpötämän.
Illativ. tultamaan, pestäiuaän, juotainaan, spötämaän.

VII. Passiva Participer.
Prassens. tultawa, peßtåmå, juotawa/syötäwä.
Prarterit. tultu, pesty, juotu, syöty.

Verbiä Nominer.
Actor tulia, pesiä, juoia, syöia.
Agendum tuleminen, peseminen, juominen, syöminen.
Actum activt tulema, pesemä, juoma, syömä.
Actio tulo, peso, juomuß, syöMYZ.
Caritiv tulematoin, pesematöin, juomatoin, syöiuätöin.
Dess Subst. tuleinattomuus, pesemättömpps, juomattomuus,

syömättömyys'
Intensiv tulewainen, pesewäinen, (luomainen, syöwäinen).
Dess Subst. tulewaisuus, pesewäisyys, (juowaisuus,syöwä!»

syys).
Actum passlvt. (tultama, pestämä, juotama, syötäinä).

Annfärkningar om Dialect-olikheter.
Dessa niånga Verbal-paradigmer utvisa alla de enkla

(icke Perifrastiska) Flexioner, som ett Finskt Verb vid-
iännes, satnt huru Vocal-harmonien bör vid ändelse-
formationen i akttagas. Några betydligare Dialect-olik-
heter bb'ra bar tilläggas.

I. De korta Slutvocalerne plägar Åbo-dial. ned-
svälja eller bortkasta, samt vanligen förkorta de långa
ändelserna> likasom vid Nominer är anmärkt, t. ex. ftt*
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nomme, sanotte, kirosi, kirosimme &c. uttalas i Åbo-
dial. sanom, sanot, kiros 1. kirois, kirosim: äfvcnså fa<
noo, kiroon, kiroot, kiroomme, kirootte o. s. v. utta-
las i Abo sano, kiron, kirot, kironi, kirot o. «. V.

2. I Ost-Finskan deremot har Plural-ändelserna så-
lunda: sanomma, sanoita, heräämmä, heräättä: eller
ock sanotten, Savolaxskan undviker gerna
Plur. I person på -MML, och nyttjar hellre Passiva
forraen (myö sanottiin, myö kirotaan). Besynnerlig ano-
malle,

,

3. Praesens och Subjunct, Sing, 3 pers. får i Ost-
Finskan ofta ett vidhängdt -pi eller -wi (saNoopi, fil'oo*
wi, Herääpi, sanoneewi). Ilvaremot?lur. 3 pers. på «wat,
»wat, osta försumrnas, och i dess ställe säges hyö ja*
noo, hyö kiroo. -

4. Praeterits och Optativs Plur. 3 pers. på «wat,
>wät, är i Vest-Finskan rnindre bruklig, ty der nyttjas i
dess ställe Sing. 2. persons-form (he söit, he tulit, he
sanoisit 0. s. v). En förblandande irregularitet i Vest-
Finskan. Ändelsen på *tt)at,*tt)dt, är egentl. Ost-Finsk,
roen regelbunden, och bar derföre redan borjat öfvergå
tili den rcnare Vest-Finskan. Deremot bar Ost-Fin-
skan bär den anomalie att Praeterits cbaracteristiska i
uti ändelserna på «oin, «Ott, -oi, «uin, -Uit, 'Ui, »yitt,
»yit, «yi, osta saknas, bvarigenom Praesens och Pra;terit
få lika forra (fyfptl, kysyt, kysymmä, är både praesens
och prasterit). Den dial, åskiljer alltså icke, hvad som
bör åtskiljas.

5. Imperativs Sing, 2 pers, är Verbets urform och
förstärkes ofta med ?s (fatlOS, tules, jllOö): andra plä—-
ga der tillägga encl. Partikeln «pa, »pä 1. «PNs, «päs (sil-
noppa 1. sanoppas, tuleppa I. tuleppaS, syöppä I. syöp-
päs). Denna Imperativ-form är nastan ensam i bruk
i Vest-Finskan: bvaremot Ost-Finskan derjemte har en
annan forra på «WOS, wöS, sora ofta sammandrages,
(Mlwos, tUllus, käywöS, MkNNYs). Denna Irnperativ-
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form är dock icke bruklig af alta Verber och oftast blott
i Negativ-mening (älwös, ällys o. s. v).

6. Imperativs öfriga personal-ändelser äro mera
vacklande, ty somliga dialecter säga Sing. 3 pers. sa»
nokan, kysykän, samt Plur. i pers. sanotatte, sano'
kai J. sanokaa, Plur. 3 pers. sanokaat, tulkaat o. s. v.
De å Paradigmemc upptagna ändelse-former äro dock de
allmännasre och redigaste. Imperativ-pcrsonerne på
«koon, «köön, ekoot, 'kööt bakva stundora ett mellan kastadt
fi (sanokohon, kysyköhön, tulkohot, pesköhöt. Då i
II:a Conjagations Imperativ tt sammanlöpa, förbytas de
ofta tili kk (firoffoon, heräkköst).

y. Infinit-rnfinitivs ändelser «oah, 'Uah, »öäh, «yah,
<eah, »eäh, »iah, <iah, sammandrages ofta i Abo-dial.
tili «ooh, -uuh, «ööh, -yyh, -eeh, «iih, i likbet med
Nominers Infinit-Casus (sanOOt), kysyyh): me» sådant tor-
de ej böra i skrift antagas. Infinitivs Inessiv af I:a
Conjug. är egentl. «essa, «ssä, med vocal framfore,
men förbyts ofta tili »issa, °issä (sanoissa, kysylSsä o.
s. v). Lika är forliållandet med Adverbiat ändelsen
på «en, som ofta förvandlas tili «tn (sanotit, kysyin,
laulain). Sanooden, huutaaden m. fl., som stundom fore-
falla i skrift, äro en äldre form, som numera säilän är
i bruk.

8. Passiv-Formens långa Slutstafvelser ia stundom
ett mellankastadt h (sanotahan, kysytähän, kiwttihin,
tllltihin, pestäisihin). Det samma gäller om Nominai-
mods Illativ-ändelse (sanomahan, kysymahän, kirooma»
han, juomahan, syömähän).

g. Alla Verbal-ändelser på -aa, «ää, *ee, plägar
Ost-Finskan regellöst förbyta tili «00, «öö, (ottOO, piS«
töö, tuloo, mänöö &c. i 51. f. ottaa, pistää, tulee.
Menee). Monosyllabernes Praesens-particip slutas ofta på
«pa, -pä, i st. f. »wa, «wä, t. ex. juopa, syöpä, »käy»
pH, tuopa. A 5 dera är Norncn Intensivum säilän i bruk.

10. Af Ha Conjugat. är den contraherade forrnen
nastan ensam i bruk uti Vest-Finskan: den urspungii-
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ga, icke contraherade formen deremot tillhör mcst Ost-
Finskan. Mänga Verber på «aan, «ään, hafva numcra
sin forclna, ocontraherade form alldeles icke, eller dock
sallan i bruk, eris i Ost-Finskan, t. ex. makajan, fu*
pajan, bautajan, wastajan m. il. aro numera ovanliga i
alla dialecter, utan blott de contraberade Makaan, lll*
paan, hautaan, wastaan.

2. Om Verbers Form.
Föregående Verbal-Paradigraer utvisa, att de Fin-

ska Verberne hafva dubbel form, nemligen i. Den Activa
för Subjectes både transitiva och intransitiva actus (Ac-
tiva och Neutra), och 2. Den Passivu för Subjectcts
lidandc, yttre inverkan emottagande ställning. Dessa
Verbal-former bibehålla alltic! och oförändradt hvardcra
sin bestämda Activa och Passiva bemärkelse, utan att
någonsin veta af sådana strider emellan genus och for-
ma, som de Lat. vapulo och hortur, eller gaudeo, ga-
visus sum. Likväl händer defr icke säilän att det Fin-
ska Passivet, likasom det Latinska stundom, kommer att
på Svenska öfversättas med det obestärnda personal-ordet
man: och att äfven Intransitiva Activer af sadan orsak
måste hafva Passivform, likasom Lat. itur, curritur
man går, man löper.

An m. I. Emedan det Finska Passivet sålunda kommer
Att emellanåt försvenskas Activt med man j har någon
Språkvän velat kalla det Impersonal-Activ. Men med
samma skäl komrae Passivet att försvinna äfven ur
.Lat. Grammatiken, ty äfven der \ao amor gifvas
både med jag älskas och man älskar mi g.

2. Ost-Finskans reflexiva Verb, som Herr von Bec-
ker efter Grekiskan kallat Medium, harhan upp-
ställt såsom en tredje form, emedan han synes haf-
va ansett det utgöra ett mellanting af Activ och
Passiv bemärkelse. Det utgör likväl ett alldeles eget
«lag afVerber med sinä egna Activa och Passiva for-
mer, samt måste derföre särskilt uppställas nedanföre»
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3. Om Verbernas Moder och Tempova.
I. Likaså synes af samma Verbal-paradigmer, att

handlings-sättet i Finskan kan uttryckas med sex piika
former, soin «vara emot andra språks Indicativ, Sub-

junctiv, Optativ, Imperativ och Infinitiv Moder, hvar-
till konmer en Nominal-Mod, som utgöres af idel Casus
af Verbala Nominer, hvilka i likhet med Lat. Gerun-
dier ocli Supiner, begagnas tili att beteckna vissa egna
Verbal-förhållanden: hvarom närmare i Syntaxen.

An m. Några Finska Grammatister bafva, enligt La-
tinska Conjugationen, föYenat Subjunctiv och Op-
tativ tili en Conjunctiv-Mod, under namn af Prse-
sens och Imperfect. Men ingendera af dem uttryc-
ker en förbigången tid (de beteckna snarare begge
en futur tid med vissa vilkor) och emellan dem äger
jntet tidsförhållande rum. De åtskilja sig blott i
handlings-sättet, och motsvara snarare Grekiskans
Subjunctiv och Optativ-Moder: hvarföre de här fått
behålla sinä i vara äldre Språkläror dem gifna
nämningar.
2. Tiden (tempus) kan i Finskan endast med två

temporal-former betecknas, det ena för den förbigång-
na tiden och det andra for den icke förbigångna d. ä.
Den närvarande eller kommande tiden, och detta endast
i Indicativ Mod. Der närmare tids bestämningar aro
nödiga, måste perifrastisk Conjugation eller nagon Casus
af vissa Verbala Nominer och en Partikel nyttjas, hvil-
ket i Syntaxen skall utredas.

4. Om Nnmer och Personer.
I. Äfven vid activa Verber, likasom vid Nominerna,

finnas särskilta Singular- och Plural-former. Dualen
gifves äfven här med Plural-formen. Men Passivet har
Henna Numeral-skilnad icke betecknad: utan utredes
Person-antalet endast af Personal-ordets närvaro. Der
Personal-ordet vid Passi vor saknas, är Passiva formehs
bemärkelse så obestämd, att det på Svenska xu 'e öf-
yersättas med Indefinit-pronomen man.
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Finnarne hafva sin särskilta beteckning igenom
hela Activa formen föi; de vanliga tre Personerne, den
so tn talar, den som tili talas, och den som omtalas:
hvarföre Personal-orden Minä, sillä, Hän, Me, te, he,
icke behöfva vara tillstädes eller utsattc såsom i andra
nyare språk, oftare, än der någon särdeles vigt ligger
derpå, att personen varder väl utmärkt. Vid Passi ver
deremot, som icke hafva särskilta Personal-former, är
Personal-ordets närvaro alltid nödvändig, Väl säger
Vhael att Passivets Subjunctiv icke är utan person-än-
delser, men han upptager dem icke å Paradigmet. Stråhl-
man conjugerar Passivets både Subjunctiv och Optativ
per personas och von Becker tillägger person-böjelser äf-
ven för Passivets Imperativ, sålunda:
Passiv.
Subjunct. Sing. i. sanottanen, 2. sanottanet, 3. sanetta-
nee, Plur. ~ sanottanemme, 2. sanottanette, 3. sanot»
tanewat, sarat Imperson. sanottaneen. .

Optativ Sing. 1. sanottaisin, 2. sanottaisit, 3. sanot»
taisi, PWr. 1. sanottaisimme, 2. sanottaisitte, 3. ja*
nottaisiwat. Imperson. sanottaisiin.
Imperativ. Sing. 2. sanotas, 3. sanottakoon, Plur. l.
san-ttakaamme, 2. sanottakaa, 3. sanottakoot. Im»
pers. sanottakoon.

Kanske brukas någon af dessa personal-ändelser nå-
gongång i Osr-Finskan. I Vest-Finskan bar jag ingen-
städes hört andra än endast den Impersonala formen.
Öch då Passivets Indicativ både Pnesens och Praeterit,
som oftare förefalla, icke veta af personal-ändelser i
någon dialect, så synas de personal-ändelserna för Pas-
sivets Subjunctiv, Optativ och Imperativ vara i Gram-
matiken alldeles onödiga och Öfverflödiga, «a vida de
säilän eller alldrig begagnas, ty den Impersonala formen
måste i alla fall och enligt alla dialecter derjemte bi~
lichållas.
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5. Om Infinitivens Casus.
En egenhet är det i språket att Infinitiven har

flere böjclser, som svara tili en del emot Lat. Gerun-
dier, men hvilkas rätta bruk först i Syntaxen kan ut-
vecklas. Activet har fyra sådana Casus, men Passivet
endast tre, utvecklade, hvilka tili form och bruk lik-
na-Nominal-Casus. I äldre Tider synes Infinitiven haft
ännu flere Casus, deraf Allativ, Ablativ och Adessiv,
ännu strövis qvarlefva, t. ex. Ailat. isMalleH, fetfoal*
leh, AW. istualta, seisoalta, Adess. ismalla, stisoalla:
så fraint dessa icke hellre böra beta istUwalleh, iStU«
walta, ismwalla, af Particip. ismwa, likasorn eläwältä
af eläwä.

6. Om Participer och Verhala Nominer.
Participerne äro fyra, Praesens och Praeterit både

i Activa och Passiva Formen. I äldre Gvammaticor har
Praesens blifvit kalladt Futurum: men i Finskan har
Praesens och Futur. öfverallt gemensam form eller ändelse.

Men dess utom har Verbal-paradigmet ännu mån-
ga andra Verhala Nominer, dcls Substantiver, dels Ad-
jectiver, hvilka utgå ifrån alla Verber utan undantag,
och af hvilka många Casus brukas tili biträde vid be-
tecknandet af åtskilliga Verbal-förhållanden, hvilket sy-
nes af Nominal-mod: hvarföre jag ansett dem icke böra
saknas å Paradigmet, helst de efter bestämda reglor ut-

gå utur Verbet, och sedän enligt vanliga Declinations
reglor lata böja sig.

7. Om Verbernas Conjugattoner.
Då man jemförer de ofvan framställde Verbal-pa-

radigmer, finner man att de särskilta Verbernas Slut-
former äro så lika och deras alla böjnings-ändelser så
litet skiljaktiga ifrån hvarandra, att de nastan kunde
sammanjemkas tili en enda Conjugation. JNTågon skilj-
aktighet emellan dem, visar sig dock vid Verber
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soti» i Prsesens hafva kort slutvocal, raen i Infinit. Lång
eller pur, «aah, «ääh, >-oah, »uah, «ah, iah, »iäh, -yäh,
eöäh, »eäh, och de deremot, som hafva slutvocalen i Pree-
sens lång, sammandragen af tvenne särskilta Vocaler
och i Infinitiven kort slutande på -tah, «täh. Emellan
begge dessa slag visa sig i formerne följande olikbeter.
Praesens i pers. Slutvocal. kort Slutvocalen ling, contraherad,
Infinitiv. Slutv, lång 1, pur, Slutvocal,, kort på «tSB/ SUB.Frajterit. på -!>!. sfttl.
Subjunct. «NeN. -NN«N.
Praälerit. partio. -NUt, Nyt» -N!Mt, «NNyk.

La härtill kommer att äfven Rotconsonanterne i
begge dessa slags Verber, ombjtas på «lika, nastan ali—-
deles motsatt sätt, så bar jag ansett det tjena tili me-
ra redighet, att fördela de Finska Verberne i tvenne
särskilta Conjugationer, med sinä redan sagda kanne-
märken. Dcssutom finnes der en bop blandade Ver-
ber med Praesens på «ett, som bafva vissa egenskaper af
livardera Conjugationen, ocb bvilka jag uppställt såsom
Bihang tili de 2:ne föregående Conjugationerne. Vara
åldre Grammatikors metbod, att enligt olika Rotvoca-
ler uppställa a Z Conjugationer, är föga nyttig.

Sliiteligen må anmärkas att de flesta af vara Gramma-
tister bafva uppgjort' sitt Finska Verbal schema ef-
ter det Latinska, utan att efterse, om det ena Språ-
kets flexioner motsvava det andras. Sålunda har
man i Finskan eftersökt ett Perfectum , Plusquam-
perfectum och Futurum, hvilka- dock icke finnas i
Språket annorlunda än i perifrastisk form. Enahan-
da är förhållandet med Conjunctiv Mod med dess
flera Tempova. Hellre hade man fcort tili mönster
väljä det Grekiska Verbal-paradigmet, såsom vida
fulikomligare. Rättast är väl dock, att tili mönster
taga språket sjelft, d. ä. efterse hvilka Verbal böjel-
ser Finskan verkeligen har i bruk, samia dem, och
anordna dem tili systematiskt Verbal-schema, utan
att af andra Språks exempel låta förleda sig, att
fingera böjelser som Språket icke vidkännes, eller
bortlemna någon verkeligen befintlig, derfore att det
icke finnes i Latinen. Sålunda har jag sökt förfara
sjelfständigt, och derföie är mitt schema tili en del
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olikt minä Föregångares. Ora jag påfunnit det rai-
ta, måga minä sakfoYståndiga Landsmän bedömtna.

8. Om Verbers Rotstafoelse-ombyten.
För att behörigen halla reda på Verbernas Rotstaf-

velse-ombyten bör man framför alit gb'ra sig bekant raed
Rotconsonanten i Praesens Sing. i person (eller om man
hellre viii Iraperativens 2. Singular person), och i Inli»
nitiven, emedan dessa böjelser utgöra det thema, hvar-
af man kan se, hurudant Rotstafvelse-ombyte i särskil-
ta Verber kan forefalla. Derest begge dessa böjelser
hafva samma Rotconsonant oforändrad, (och sådana äro
omkring hälften af språkets Verber); så bibehålles sam-
ma Rotconsonant, genom hela Verbet, kunnande sådana
Verber conjugeras lätteligen efter någotdera Paradigm.
Men om någon olikhet i Rotconsonanten emellan Prae-
sens och Infinitiven förefaller, så ombytas de olika i
hvardera Conjugationen efter följande.

Mönster å Rotconsonant-ombyten.
I:a Conjugation. H:a Conjugatioit.

Activ. Inclicativ.
Praescns Sing. ~ mtftm hakkaan.

2. nukut hakkaat.
3. nukkuu hakkaa.

Plur. i. nukumme hakkaamme.
2. nukutte hakkaatte.
3. nukkuwat hakkaamat»

Praeterit. Sing. I. nutuin hakkasin.
2. nukuit hakkasit.
3. nukkui hakkasi (hakkais),

Plur. i. nukuimme hakkasimme.
2. nukuitte hakkasitte.
3. nukkuiwat hakkasiwat.

Sabjunct. Sing. i. nukkunen hakannen.
2. nukkunet hakannet.
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3. nukkunee
Plur. i. nukkunemme

2. nukkunette
3. nukkunewat

Opfativ. Sing. ~ nukkuisin
2. nukkuisit
3. nukkuisi

Plur. i. nukkuisinime.
2. nukkuisitte
3. nukkuisiwatInperativ. Sing. 2. NUkuh
3. nukkukoon

Plur. i. nukkukaamme
2. nukkukaat
3. nukkukoot

Infinitiv Inf. nukkuah
nukkuaksi
nukkuissa
nukkuin

Fact.
Iness.
Adv.

Noroinal M. Genit,
Illat.
Ailat.
Elät.
Ablat.
Iness.
Adess.
Abess.
Genit.
Essiv.
Genit.
Inf.

Partic. Pras.
Prseter.

Prasen».
Prseterir,
Subjunct.

nukkuman
nukkumaan
nukkumalle!)
nukkumasta
nukkumalt»
nukkumassa
nukkumalla
nukkumatah
nukkuman
nukkumana
nukkuneen
nukuttua
nukkuma
nukkunut

Pas S IV.

nukutaan
nukuttiin
nukuttaneen

Kakannee.
hakannemme,
hakannette,
hakannewat.
hakkaisin.
hakkaisit,
hakkaisi.
hakkaisimme,
hakkaisitte,
hakkaisiwat.
hakkaah.
hakatkoon.
hakatkaamme.
hakatkaat.
hakatkoot.
hakatah.
Hakalaksi.
hakatessa.
hakaten.
hakkaaman.
hakkaamaan.
hakkaamalleh.
hakkaamasta.
hakkaamalta.
hakkaamassa.
hakkaamalla.
hakkaamatah.
hakkaaman.
hakkaamana.
hakanneen.
hakattua.
hakkaama.
hakannut.
hakataan,
hakattiin.
hakattaneen.
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Optativ nukuttaisiin hakattaisiin.
Imperativ nukuttakoon hakattakoon.
Infinitiv Inf. nukuttaah hakattaah.

Fact. nukuttaaksi hakattaaksi.
Iness. nukkuttaissa hakattaissa.

Nominal M. Genit. nukuttaman hakattaman.
Illat, nukuttamaan hakattamaan.

Particip Praes. nukuttama hakattawa.
Praeterit. NUkuttU hakattu.

Verbala Nominer.
Actor nukkuja fjaffaafa.
AgenJum nukkuminen hakkaaminen.
Actum, activt nukkuma hakkaama.
Actio nukkumus hakkaus.
Intenslv nukkuwainen hakkaawainen.
dess Subst. nukkuwaisuus hakkaawaisuus.
Caritiv nukkumatoin hakkaamatoin.
dess Subst. nukkumattomuus hakkaamattomuus.
Actum, passivt. (nukuttama) (hakattama).

Ytterligare Mönster på Rotconsonant-ombyten.
Lujen lukeah
parun parkuah
rewin repiäh.
ryypin ryyppiäh
otan ottaah
ladon latoah
annan antaah
huudan huutaah
murran murtaah
lähden lähteäh.

makaan ma,atah.
kokoon ko,otah.
rupeen ruwetah.
ryyppään ryypätäh.
mittaan mitatah.
lataan ladatah.
putoon pudotah.
helliin hellitäh.

Af dessa Mönster synes:
1:0 Att I:a Conjugation uti Infinitiven bar en bar-

dare (antingen fördubblacl cller tillcikt, skarpare) Rot-
consonant an Preesens.
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2:0 Att i Ira Conjugation Praesentis mildare Rot-
consonant bibehållcs uti alla 1 och 2 pers. af Praesens, I

och 2 pers. af Praeterit. uti Imperativs 2 Singul. samt
bela Passivet. Alla öfriga böjelser af I:a Conjugationen
bafva Infinitivs hårdare Rotconsonant, hvaribland bör
isynnerhet ihågkommas 3 personerne både Sing. och
Plural. uti Praesens och Praeterit.

Nb. Åbo-dialecten har dock stundom den mildare con-
sonanten i Praeterits 3 person och hela Optativen
(annot, nufui, annotftn, nufuiftn i st. f. andra dia-
lecters antoi, nuffui, antaisin, nukkuisin), luen Wien
har deremot luki, lukisin. Anomalie,

3:o Att !I:a Conjugationens Infinitiv bar en för»
mildrad, mot förenklad eller bortfalleu Rotconsonant,
den som Praesens har, och

4:o Att Praesentis hårdare Rotconsonant bibehåller
sig i hela Praesens, hela Praeterit, hela Optativ, Impe-
rativens 2 Singul. Activa Participets Praesens, samt Ver»
bala Nominers Actor, Agendum, Acturo. och Actio.
Alla öfriga böjelser af II:a Conjugation bafva Infinitivens
mildare Eotconsonant.

An m. vessa reglor angå icke de Verber, som åfvan
fått namn af blandadej och hvilka säilän bafva orn-
byte iRotconsonanten, ty k,p , t förefalla der aldiig.

9. Olika Verbal-iindelser och jßolvocal-ombyteri'
Härvid bör märkas att Ira Conjugations ändelscr på

*ott, «UN, >YN, och lira Conjugations ändelser på »OOtt,
«Uitti, «YYN, icke behöfva här upptagas, ty de förändra
alldrig Rotvocal, och böjas således lätteligen efter mön-
stren sanon, nukun, kysyn och kiroon, dock med iakt-
tagande af behöriga Rotconsonant-orabyten. I följande
Tabell upptagas endast PrXsens, Praeterit, Infinitiv och
Passiv, ty de öfriga bojelscrna äro lätta att formcra af
dessa anförda.

Tabell



102

Tabell för Rotvocal-i ombyten.
Prassens i pers. Prseterit i pers. Infinitiv-Passiv.

I. Conjugation
i. annan lannoin lantaah annetaan,

otetaan.
hudetaan.
I. hnutaan.
murretaan
!. murtaan.
lujetaan.

2. otan otin ottaah
huudan huudin huutaah

l. huusin
murran murrin murtaah

l. murffi,
3. lujen luiin lukeah
4« sowin Isowin lsopiah lsowitaan.

* ' h sllwtlN
II:a Conjugation

5. hautaan lhautasin Ihaudatah jaudataan.
'Uwetaan.
jellitään.
uleutaan.

6. rupeen rupesin ruwetah
7. helliin hellisin hellitäh
8. tuleuu stuleusin Ituleutah

Blandad Gonjugation

9. tulen jtufiit ltullah nllaan.
ottelen ottelin lotellah otellaan,

lijetään.
kaitaan,
juodaan.

likenen likenin , lijetäh
kaitsen. kaitsin lkaitah

io. juon lioin ljuodah

Anmärknjjtgår,

I. annan och 2 otan skilja sig endast i Praterit,
sålunda att det förra ombyter Rotvocalen a tili 0, (ans
nan, annoin), det sednare bortkastar det alldeles (to
tan, otin). I likhet härmed dela sig Vcrberna på «att
i två «lag. Det sednare, ot<M följa alla Verber på -an,
sain hafva 0, U, oi, Ui, UO, i penultima: vidare
alla paistan, itCM, >dan, »Hdan, sarnt nastan alla Ver-
der på *a», «dän, «tält, «stän (ostan, soitan, armah-
dan, rakastan, elän, wedän, lypsän, päätän, päästän,
wältän, m* il. Hvaremot alla andra imitera det för-
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ta, annan, isynncrhet de som hafva a i penultima (at
jan, kannan, kaswan, maksan, kaiwan, sadan, mah-
dan m. li. Somlige böjas på begge sätten i särskilta dia-
lecter (autan Prael. «Utin & OtUOtn). I Passivet för-
byts Rotvocalen i begge dessa slag af Verber tili e (fltl*
netaan, otetaan).

a) Verberna huudan, kaadan, noudan, wuodan,
löydän, tiedän m. fl. på «dan, idän, med lång eller
diftongisk penultima hafva Practerit i särskilta dialecter
både regelbundet på «diN (huudin, huudit, huuti, huu-
dimme &c.), sarnt i likhet med II:a Conjugation på »sin
(Huusin, Huusit, huusi, huusimme &c). Begge böjnings-
sätten äro lika allmänna, men det sednare i Bokspråk
brukligare. Dessa Verber hafva likaledes dubbelt Pas-
siv (Huudetaan & Huutaan, kaadetaan och kaataan).
Ofta ock dubbel Subjunctiv (Huutanen ocb huunnen, tie»
tänen och tienmtt) och Pratterit-Partioip (tietänyt och
tiennyt).

b) Verberna murran, siirrän, kumarran, kiellän,
kiillän, imellän, kannan, kynnän, lennän m. 51. med
dubbell rr, 11, NN, hafva likaså dubbelt Practeiit, det
ena regelrätt, (mmfin, siirrin, kiellin, kyNNi«,o. s.v.)
och det andra på »sitt (mursin, siirsin, kielsin, kynsin).
Les» få ock dubbelt Passiv (murretaan och murtaan,
kielletä» och kieltään).

c) Verberna wäännän, käännän, parannan, rien»
nän, hafva i somliga dialecter ännu dertill den anoma-
lle att få dubbel, Infinitiv, den , ena efter Ira och den,
andra efter lira Conjugation (wääntääh och wäätäh, kään-
tää!) och käätäh, rientääh och rietäh, parantaah o. pa-
ratah), och likaså Prseterit, Subjunct. Prseterit-parti-
cip (käännin och käänsin, kääntänyt o. käännyt, kään-
netty o. käätty): men så mångfaldiga anomalier äro 0-
nödiga och förvillande, ty det bör heta parantaah af
parannam, för att skiljas ifrån paratah af paranen.
3. lujen, pujen, hajen, kuljen, särjen m. f!. Mönjter
för Verberna på -en eeal), <en '«äh. Ost-Finskän. s'i-
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ger ofta Infinitiv lukillh, kulkiah, särkiäh, hvilket år
irreguliärt. Alla dessa Verber på tm hafva i Infinitiv k.
De som icke hafva det, böjas merendels efter tulen, ne-
danföYe.

An m. I. Verbet lähden går likaså, raen bar dubbelt
Prseteiit. det ena regelbundet (lähdin, lähdit, lähti),
och det andra, i likhet med Ilja Conjugat. på »fsin
i st. f. .Hsin. (läksin, läksit, läksi &c). Det sednare
i bokspråk vanligare.

2. Verberna näen och teen hafva den irregularitet att
de hafva Infinitiv nähdäl), tthdäh (i st. f. näkeäh. te»
keäh, som vore den reguliära loimen). Tili följe deraf
blir Subjunct. nähnen, tehnen, Passiv. nähdään/ teh»
dään, Praeterit-particip. nähnyt, tehnyt.

3, Verbet tUNNM bar dubbelt både Praeterit och Infi-
nitiv efter hvardera Conjugationen (tunnin och tunsin,
tUNteaH och, tlltah) och derföYe dubbelt Pass. (tllNNe»
taan «cl» tutaan). Det sednare oftare i Bokspråk.

4. stwin, rewin, kuorin m. fl. på ,in, halva det eg-
na att enligt de flesta dialecter Praesens och Praeterit
vilja få lika form. Endast Åbo dial. söker åtskilja Prae-
terit medelst ett raellankastadt e sftweitt, kuorein). Ifr.
Nominal-läran om ändelser på i.
5. Hautaan, lupaan, makaan, palaan (återvända), Ha-
laan, osaan, mittaan, sieppaan, määrään, ryyppään
m. il. på -aan, -ään. Detta raönster har de flesta con-
former, både ursprungligt Finska, och de flesta låntag-
ne Verber. En del har ännu i bruk sin längre urform
på -jan (Halajan, palajan, lepajän), MCN af andra <jvar-
lefver blott den sammandragna (wastttaN, Makaan, fec»
jään).
6. rupeen, repeen, katkeen, häveen m. li. på »een sam-
mandragne af -ean eller >eän. Ost-Finskan uttalar dern
med i uti Praesens, rnen icke i Infinitiv (nipiull, hä«
piän, rnen ruwelah, häwttäh), hvilkct är regellöst.
7. Helliin, pimiin, eriin, kerkiin IN. il. på«iin, contra-

herade ak -ian eller «iän. Verbet kerkiin uttalas af
andra kerkeen, och hör da tili näst föregående Verbal-
class.
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8. mleun, laskeun, kokoun, loukkaun, wetäyn, tekeyn
m. fl. medial-Verber på -aun, -oun. «äyn, ttWtt, -eyn,
»iun, -iyn, bafva en besvärlig dubbelhet i flexionen. De
borde höra tili II:a Conjugat. rnen lata icke contrahera
sig (som doek hörer tili II:a Conjugations cgenheter), ocb
för att undvika denna anotnalie, pläga många dialecter
förvandla dem tili MIeUNNUN eller MleenNUN, tekeyNNYN
I. tekeennyn, loukkaunnun I. loukkaannun, kokounnun l.
kokoonnun &c. i hvilken form de böjas regelbundet efter
Ira Conjugat. De dialecter deremot, som bibebålla for-
men på -atM, «MN, *OUN &C, säga merendels uti Prse-
terit tNleusin, med s i alla personer, Subjunct. tUleUN-
nen, Optat. tuleuisin, Imperat. tuleuh, Infin. tulcutah,
PraUer. Partic. MleuNNUt. Ost-Finskan bar ännu flera
form-variationer t. ex. Inf. tuleutuah.
9. tulen, menen, panen, puren, suren, kuulen, m. fl.
fåf Un, «llah l. -lläh: »ren, «rrah 1. -rräh, -nen, »nnah l.
»nnäh. Dessa Verber utgöra en stor rnängd och bafva
intet annat Rotstafvclse-ornbyte, än att Infinitiv får för-
dubbladt 11, NN, rr, bvilka bebållas äfven i Subjunct.
och Praterit-particip. (tullen tullut, Mennen MeNNYt,
purren purrut i «t. f. lulnen, tulnut, purnen, purnut,
soin säilän brukas).

An m. I. Verbeinä nousen, pesen, iuoksen, syöksen,rankai'sen, häwäisen m. il. på -sen äro olika endast i Infinitiv,
som blir på »stah, »stäh, och Subjunct. NOUZNM (1.
nosnen) vesnen, luosnen, »oin i Ost-Finskan beta tlOllS*sen, pessen, juossen, samt Praeterit-partic. nousnut
(nosnut), pesnyt, juosnut, (Ost-Finsk. nossut, pessyt).

2. Verberne ottelen. Huutelen, antelen, Hoppelen, nifoi»
len. m. fl. frequentativer conjugeras lika med tulen,
men hafva det egna att Rotcons.onanten blir i Jn-
finit. förraildrad (otellah, huudellah, annellah, bypel»
läh). Så göra oek några trestalviga på -sen ocb «nen
(rankaisen Inf. rangaistah, lakaisen Inf. lawaistah,
likenen Inf. liictah.

3. Verberne Itkenen, helkenen, alenen, ylenen, paranen
IN. fl. bafva sarnma förhållande. Många medial-Ver-
ber bafva öfvergålt tili denna form ifrån deras för»
sta t. ex. Heikeen 1. heikenen, parannun l. paranen.

14
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4- Verberne kaitsen, tarmltfen, keritsen, pisaroitsen m. fl.
på -itsen. Ost-Finskan föikoitar de flerstafviga tili
Prses. «oi» Infin. oiiaf> (pisaroin »roijah, piehtaroin).
DesBa Verber ornbyta Rotconsonant eftei' II:a Con-
jugatiorij men höia föröfrigt ibland de Blandade
Verber på «en, och böjas eftcr tulen.

10. juon, syön, käyn, Wien, tuon, Myyn I. Myön, saan,
WOM, nain, Uin m. fl. rnonosyllaber. Om dessa Ver-
ber bör maa minnas, att när > Praterit och Optativ tre vo-
caler vilja sammanlöpa, så undvikes sådaat sålunda att
man a) bortkastar den forsta. (join, söin, joisin, söisin)
eller b) förkortar dea långa vocalen (soin saisin, Myin
Myisin), eller ock c) forbyter y tili w (käwin käwisin).
Men uti nain, WOM, Uin m. fl. på »in, är Prsesens och
Praeterit lika, dem dock Åbodial. stundom söker särskilja
medelst ett mellankastadte (Praet. naein, woein, uein),

Infinitiv juodah. syödäh, saadah, wiedäh, tuodah,
Myydäh, woidah, «aidah &c. förändrar Ost-Finskan (soin
ickc kan uttala b) tili juuwah, syywäh, saahah, XOU
jat), tuuwah, myywäh, woijah, naijah.

De öfriga å Tabelten icke upptagne Moder och
Pesoner bildas af de anförda sålunda :

I. Preesens och Prceterits öfriga personer fas af
den I pers. medelst ombyte af ändelsen, och med vår-
dande af behörig Rotconsonant i 3 pers. (annat, atltaa,
annamme, annatte, antawat, annoit, antoi, annoimme,
annoitte, antoiwat).

2. Suljunctiv fås alltid af Infinitiv, i Ira Conj. på
men (antanen, ottanen, Huutanen &c.),och i II:a Conj.
på «nnen (Haudannen, rumennen, Hellinnen &c), samt i
blandade Verber på <eN likaså af Infinitiv, då ändelsen på
*tar), «täh blir »nnen (kaitah kainnen, lijetäh lijen»
nen): på »stah, 'stah blir »snen, Ost-Finska -ssen (peS-
täh pesnen Ost~Finska pessen, juostah juosnen Ostf.
juossen): på «llah »Häh, -nnah -nnäh, »rrah --rräh
blir ,llen, innen, -rren i st. f. «lnen, -rnen, (mllah
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tullen, mennäh mennen, purrah purren). Monosylla-
ber ornbyta Infinitivs final >dah, «däh tili «Nen, (JUO*
dah juonen, syödäh syönen, saadah saanen n. s. v. Sub-
junctivs öfriga pesoncr fås af den första.

3. Optativ fås öfverallt af Prasentis 3 person, ota

final-stafvelsen förbyts tili »isin (antaisin, ottaisin, huu-
taisin, murtaisin, äfvrnså tekisin, näkisin, lukisin, tun»
lisin, lähtisin ellei- läksisin, vidare: hautaisin, rupeisin,
heltiisin &c). Nh. Praterit är hautasin, rupesin, lu-
pasin. Kellisin, men Optativ hautaisin. rupeisin, lupai-
flll, heltiisin. Anscs denna olikbet icke vara nog tydlig,
så kan rnan säga Opt. lupaisisin 1. lUpajaisin, Mpeisisin
1. rupiaisin. Blandade Verber på »en ocli rnonosyllaber
pläga forbyta Prxterits åndelse tili *isin (tulisin, Metti«
sin, pesisin, kaitsisin, juoksisin: joisin, söisin, saisin &c).

Atira. I Vest-Finskan säger en del annaisin, otaisin,
huudaisin, murraisin, bildade afPraesentis första person.
4. Jmperativs Sing. 2 pers. fås alltid af Preesens

I pers. Om final «N förvandlas tili h eller »S, 1. -pp«
»ppa, 1. »ppaS, -ppäs, (anrntt), otah 1, otas, otap"
pas; hautaah I. hautaas: rupeeh 1. rupeeppas: tuleh,
tules 1. tuleppa).

Imperativs öfriga personer fås, om Infinitivs final
<llh, <äh, ombyts i Sing. 3. pers. tili sfooft, ,köön,Pl.
l pers. tili »kaamme, «käämme, 2. tili -kaat, »käät ocb
3 pers. -koot, kööt, (antakoon, ottakoon, antakaamme,
ottakaamme, antakaat O. s. V. Blandade Verber på>en
forraera dessa personer ifrån Infinitiven sålunda, tulkoon.
Menköön, NOUSkoON, pesköön, juoökoon. Monösyllabcr.*-
ne likaledes, juokoon, syököön, saakoon, naikoon &c.

5. Infinitivens öfriga casus forraeras af den första
enligt paradigraet.

6. Nominal-Mods alla Casus bildas regclbundet af
sinä Norninativer, sorn ses ibland Verbala Norniner och
Participer.

7. Det Activa Prxsens-particip på »iva »wä, fås
öfverallt af Praesentis 3 person, i Ia Conjug. med kort
penultima (antawa, ottama, Huutawa, murlawa, lu*



108

kewa, sopima, afvensom näkemä, tekemä, lähtewä, tun»
tewa, tulema, pesewä, kaitsema; men i II:a Conj. med
lång penultima (hautaama, rupeewa, eriiwa &c). Mo-
nosyllaberna bafva Praesens partic. på två sätt (jtiOttta och
juopa, syömä och syöpä &c). Det sednare oftast i Ost-
Finskan.

Przeterit-particip på *\Xt, -yt, bildas alldeles lika med
Subjunctiven neml. af Infinit. i I:a Conjug. med N, i
ILa med -NN (antanut, ottanut; Haudannut, rumennut,
&c). Men Verberna på -eN och Monosyllaber få Prae-
terit-particip af Infin. sålunda (tUÖUt, mennyt, fain*
NUt, NOUSNM (nosNUt), pesnyt, juosNUt, Ost-Finsk\ NOS*
sut, pessyt, juossut), juonut, syönyt, saanut &c).

8. Passivets alla Öfriga böjelser fas af Praesens,
sotn finnes å Tabellen, med iakttagande af förstärkt Con-
sonant i sidsta stafvelsen af alla öfriga Passivets flexio-
ner, nemligen:
Pras. på -taan, 'tään blir .'itiin, -itäneen (annetaan
blir annettiin, annettaneen, annettaisiin 0. «. v.
Proez. på »daan, -dään blir -tiin, «taneen (saadaan
blir saatiin &c.
Piks. på »llaan -llään, «nnaan -nnäan, -rraan «rrään
blifva -ltiin, »ntiin, »rtiin (tullaan blir tultiin, men-
näan blir mentiin, purraan blir purtiin 0. 5. V.

Prses. på -staan, «stään, förändrar icke Consonanten
(juostaan blir juostiin, pestään blir pestiin 0. 8. V.

g. Veibala Nominer fas sålunda:
Actor \ fas alla ifrån I:a Conjugations Infinitiv och Il:a
Actum \ Conjugations Preesens genom behörigt ombyte
Agendum ) af ändelsen, enligt paradigmerna, Men Ver-
berna på «N formera Actor på »ia, «iä, eller «tjft, -ijä,
t. ex. tulia, meniä, juoksia, pesiä, lukia, tekiä, tun»
tia o. 5. v. Monosyllaberne ifrån Praesens (juoja, syöjä,
naija, saaja &c).

Actio formeras i ILa Conjugat. alltid ifrån Prae-
sens (Hakkaus, Huokaus, manaus, lupaus, määräys al
määrään 0. S, V.), men af Ia Conjugat. formeras det
på åtskilligt sätt t. «x. af Factiya Verber på
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-tan, -tin, blir det på -ms, <lys, (kuulutus, stli«
tys, koetus af kuulutan, selitän, koetan o. 8. V.
af Verberna på ?UN, -YN, fas det på »MUs, MI)S, (katU-
MUS, wiipymys, kääntymys). Af tre slafviga Ver-
ber på -rran «rrän, 'llan -llän, »nnan »nnän blir
det på *rnis -rrys, -llus 'llys, »nnus »nnys, (kumar-
rus, siwallus, paraNNUS) af frequentativa Verber på
-len forrneras det på »lemus J. 'llus (kumartelemus af
kumartelen, palweluS 1. palwellus af palwelen. Af
många ibland de öfriga slags Verber med åtskillig än-
delse, dock oftast på «0 l. *it t. ex. tttfo af tulen, MeNO af
menen, haku af hajen, luku af lujen, teko af teen, näkö
I. näky af näjen, kielto I. kieltämyS af kiellän, anto l.
antamus af annan, otto af otan, kuolo af kuolen, elo
af elän, nousu af nousen o. s. v. Af åtskilliga Ver-
ber är Nonien Actio säilän eller aldrig i bruk, ocb man
begagnar då i dess ställe Nonien Agendurn.

Det Intensiva Nornen bildas alltid af Activets Prae-
sens-particip cnl. Tabellen.

Det Caritiva Nornen fås alltid af Nornen Actum.
Passivets Actum fås ifrån dess Infinitiv (annetta»

ma, olettama, hakattama), men ordet är alldrig brukligt
i Norninativ, utan endast i Genitiv ocb Illativ, såsom
paradigmerne utvisa.

Dessa många Verbala Nominers betydelse måste in-
hemtas af Syntaxen, äfvensom bruket af de mångfaldiga
Nominal-Casus, som utgöra den här så kallade Nominal-
Mod, hvilken, att dömma efter andra språk, synes
fremmande och besynnerlig, men med Syntactisk för-
klaring blir klar ocb äkta Finsk.

Om några Anomala Verbers böjelser.
/. Om Hjelp-Verbet olen (vara), ocb dess peri-

frastiska Conjugation. Detta Hjelp-Verb bar alla både
Activa och Passiva böjelser, som bildas regelrätt efter tulen
ofvanföre, endast med den anomalle, att Praesens Sing. 3
per», heter ON (icke olee) och Plur. 3 p«rs. OttJflt (icke ole-
ivat). Det torde således icke behöfva särskilt paradigtn.
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An m. I Ost-Finstan hai- detta Hjelp-Verbs praesens. sa-
dan forrn: i. oon, 2. M, 3. 00, Ph oomme &c

Dessutom finnes i Språket äfven ett annat Hjelp-
Verb lieN I. lienen (det Lappska lem 1. leb?), hvilket
ar dcfectivt, så att deraf numera ej annat är i bruk,
Sn någongång Praesens-Sing. 1. lieN, 2. liet, 3. lie,
V). 1. tiemme, 2. liette, 3. liewät, och oftast Sub-
junct. Sing. I. lienen, 2. lienet, 3. lienee, Pl. 1. lie-
nemme , 2. lienette, 3. lienewät, samt säilän Passivets
Subjunct. lietäneett. Dessa böjelsee brukas i dubitativa
meningar i stället för ollen, ollet, ollee &c de der rnera
säilän höras.

Annu färefaller ett Hjelp-Verb, Praes. Mahdan, Inf.
mahtaal), s&m sannolikt är låntaget, Sv. må, måga.
& mägta. Af detta Yerb bildas och brukas nastan alla
böjelser regelrätt, såsom Hjelp-Verb, svarande emot de
Svenska må, månde, måtte.

Af Hjelp-Verbet ofett i förening med andra Ver-
bers Participer, särdeles Praeterit-Participer, bildas språ=»
kets Perifrastiska Conjugation: dervid Hjelp-Verbets Sin-
gular fordrar >Participets Sjngular-Nominativ,. me» Hjelp-
Verbets Plural förenas me<l Participets Plural-Nominativ.
I förening med Activt Particip far Conjugationen Activ
hemärkelse, och Hjelp-Verbet svarar i Preesens mot det
Sv. har, i Praeterit mot hade: raen med Passivt Par-
ticip blir äfven bemärkelsen Passiv, och Hjelp-Verbet
svarar i Preesens mot är, har blifvit eller är blefven>
och i Praeterit mot var, har blifvit, är vorden, på
följande sätt:
Activt. I. Ole» sanonut jag har sagt, olet sanonut du
har sagt, olemme sanoneet vi hafve sagt, owat sano«
neet de hafva sagt &c.

2. Olin sanonm jag hade sagt, olitte sanoneet I
haden sagt, owat sanoneet de hafva sagt. &c.
Passivt. 1. Olen sanottu jag är sagd, har blifvit sagd,
olemme sanotut vi äro sagda, hafva blifvit sagda, olette
sanotut 0. s. v.
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2. Olin sanottu jag var sagd, hade blifvit sagd,
oIINNNe sanolUt vi voro sågde, hade blifvit sagde, oliwat
sanomt. &c.

I Ost-Finskan står Prseterit-participet här icke i
Norainativ, utan i dess ställe alltid uti Sing. Essiv. på
mnna, -ynnä, t. ex. olen sanonunna, olemme sanonun»
na, olin ollunna I. jäänynna, olimma ollunna 1. jäo>
nynnä, on pantuna, ollaan jäätynnä, ei ollut tullun»
na o. s. v. Är nu Participet flerstafvigt, så blir det
på ett besynnerligt sätt sammandraget med medlersta
stafvelsens uteslutning, t. ex. olen sanonna, rakaötanna,
eMMe olleet polttanna. Detta mångfalt irreguliaera brult
torde icke böra recommenderas tili allmänt Bokspråk.

Äfven Pra:sens-particip kan brukas i sadan Peri»
frastisk conjugation, men får då ofta en futur bemär-
kelse, om en framdeles, någongäng i en kommande tid
(icke snart skeende) actus, t. ex. olen sanowa jag skall
säga, varder sägande, 0N Mlewa varder kommande, Otl
sanollawa «kali framdeles sägas, kan sägas.

Det är icke uppgifvet om Ost-Finskan af detta
Prscsens-particip i Perifrastisk- form brukar Essiv-Casus,
äu mindre om sammandragning deraf är bruklig.

11. Om Negatlons-Verberna en och äläh.
En ifrån andra kända språk afvikande Ei nsk egen-

bet är den, att här JVegations-ordet icke fått naturen
af oböjlig Partikel, såsom de Latinska non, haud, ne,
cller de Svenska icke, ej, utan bar iklädt sig Verbal-
form, med Verbala person-ändelscr. Sådana Negations-
Verber finnas i Språket tvenne, det ena Imperativt,
äläl), som bar alla Imperativens böjelscr ocb förefallcr
endast framför andra Verbers Imperativer, samt det an-
dra, etl, som brukas i alla andra fall, och bar Indica-
tivens perso,n-ändelser: meii inga Mod- eller Temporal-
åtskiln»der. Dessa Negations-Verber flecteras sålunda:
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I. Indicativ.
Sing. i. en icke jag, 2. et icke du, 3. ei icke hari,

hon eller det. Pl. l. emme icke vi, 2. (tU icke
J, icke ni, 3. eiwät (ei He) icke de.

2. Imperativ.
Sing. 2. ålål) ellei- älwös låt bli, Lat. noli, 3. älköön

låte han bli, Pl. 1. älkäämme låtom bli, 2. äl«
käät låten bli, 3. älkööt de måga låta bli.
Denna Imperat. heter i Ost-Finskan Sing. 2. elä H

eller ellös, 3. elkään, Pl. 1. elkäämme, 2. elkee l. elköö,
3. elkööt, hvilka lätteligen förblandas med Imperativen
af Verbet elän (lefva).

Enär dessa Negations Verber stå framför andra
ber; korama dessas egna person-ändelser att alldeles för-
svinna, ocb Verbet står naket, oböjligt i alla personer,
neml. i Praesens, Subjunctiv och Optativ äfvensom i Im-
perativ (Praesens blir då lika med Imperat. Sing. 2 pers.,
som är Verbets grundform), men Praeterit antager Par-
ticip-form. Tili folje liäraf får en JVegativ-Conjugation
detta utseende:
Activ. Praesens. Subjunctiv Optativ.
Sing. l. en ■> en en

3. et i -

-

3. ei lfanoh (anone fanotn.
Plur. l. emme >ftvoof) lironne kiroisi.

2. ette I oleh * - olle eiier liene ** olisi +.

3. eiwit)
* jag (du, han, vi, J, de) säger icke, är icke.
** jag (du, lian &c) tör icke säga svara, vara.

-{■ jag(du, han &c.) skulle icke säga, icke svara, vara.
Praeterit.

Sing. i. en-) [anonut
2. et vkironnut
3. ollut

Plur. 1. emmel sanoneet
2. ette >kironneet
3. eiwät X
X jag (du han &c.) cade
icke, svor, var icke. '

Imperativ.
Sing. 3. äläh sanoh, kirooh, oleh2. alwös

3. älköön l sanoko.
Plur. 1. älkäämme?lirotko.

2. älkäät I olko *.
3. älkööt ■>
" Xli Au (han, vi, J, de) bli
att saga, avara, vara.
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I perifrastisk Conjugation blir negativa formen sadan:
Praesens. Piaeterit.

g'
2 e?l ei olejsa^wa

plur
' \- ZZifV™™* +

l X X

en ollut")
ef ollut > sanonut.
ei ollut 1

1 emme olleet')
ette olleet > sanoneet *.
eiwät olleetJ

'X jag(du, han &c.)haricke * jag (du, han &c.) hade icke
sagt.,sagt. |

X X jag (du, han &c.) stalli
icke såg-a.

Framför Infinitiver och Nominal-Mod förefaller eller
passar detta Negations-Verb mera säilän, och då nastan
i form af Partikel, utan att åstadkomma någon form-
förändring hos Verbet t. ex. sinun tulee laulaah. ei lu«
keah du bör sjunga, icke läsa; mitä hänen pitää teke»
män ja ei tekemän bvad ban bor göra och icke göra:
muistin kulteissani, en maatessani erindrade rnig mcdan
jag reste, ej medan jag sof: oran syödäkseni, en myydäk«
seni: menen käyden, en uiden.

Vidare brukas Negations-Verber fraraför Passi ver,
oftast Impersonalt, och contraheras da Passivets långa
Slutstafvelser, sålunda:
Prces. ei Minua (sinua, Häntä, meitä, teitä, Heitä) fa*
nota 1. kirota jag (du, han &c.) säges icke, svärjes icke.

Anm. Personalt en sanota, et sanota, emme sanota o.
s. v. nyttjas sälian.

Prueterit. ei minua (sinua &c) sanottu, kirottu jag(du
&c.) sades icke, svors icke.
Subjunct. ei minua (sinua &c.) sanottane jag (du &c.)
tör icke sägas.
Optat. ei minua (sinua &c) sanottaisi jag (du &c.)
skulle icke sägas.
Imperat. älköön minua (sinua &c) sanottako jag(du &c.)
bör icke sägas.

Likaså ei olla man är icke, ei oltu man var icke,
ei oltane man tör icke vara, ei oltaisi man skulle icke
vara, älkööt» oltako mau väre icke.

15
r
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För öfrigt förefallcr Sing. 3 pers. ei ofta Fmperso*-
hait, der afsecnclc icke hafves å Subject, nastan i form
af Partikel.

111. Om Impersoiiala- ocli Defectiva Veribcr.
Egentligen Impersonala-Verber > der endast Sing. 3

pers. är i bruk, linn as i Finskan icke, ty äfven de öf-
riga personoine kunna bildas, då de behöfvas, t. ex. af
salaa detregnar fås Iraper. a. Sing. sada H, fabaf) feg-
na, regna (i förtryteisen); men likväl bänder det att
af vissa personäla Verber Sing. 3 pers. ofta nyttjas
ntan Subject. d. ä. Impersonalt. Sådana Personal Ver-
ber aro isynnerhet: pidän, täydyn, tulen, kelpaan, fb*
win, autan, tarwitsen &c. bvilka alla conjugeras fegu-
liärt, men deras Sing. 3 pers. brukas äfven Impersonalt
vanligen med Genitiv-Subject, t. ex. ftntlti pitää du
skall, bor, är nodsakad: sinUN täytyy du måste: mi*
NUN tulee det tillkommer mig, jäg bcir: Hänen kelpaa
det duger för honom, han mar, kan, får: ei jtntltl pU
däh du bÖr icke, nodgas icke, ei MinUN stwi det pas-
sar sig icke för rnig, det duger icke: ei ftttlltl NUtal)
det bjclper dig icke, tarwitseeko hänen tullah. o. s. v.

Äfven några andra Verber förefalla stundom utan
Subject, i Sing. 3 pers. med Infinit-Casus, särdeles Fa-
ctiva Verber, sora innefatta sensitiva affectionei-j t. cx.
minua unettaa, janottaa, rasittaa, kuoittaa, wapistaa,
pelottaa &c. Ty raan känner bos sig en veikan, men
känner ej verkande orsaken, Subjectet.

Om Defectiva Verber kan äfven sägas, att endast
ganska få af dem finnas, men att bos många Verber

Krister en och annan böjelse, derföre att den icke be-
höfves, aldrig förefaller. Ibland egentligen Defectiva kun-
na föras.

I. Prsscns liett genom alla personer och Subjunct
lienen med sinä personer, sarat Passivcts Subj. tietäneen.
Flere böjelser deraf äro icke i bruk. Se derom ofvan
ibland Hjelp-Verber.
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2. Imperativ Sing. 2. se h se der. PJ. a. seh<
fddt je« tageu, bar ej flere böjelser, och har
numera fått en föraktlig bemärkclse, så att det mest
säges åt hundar, i ledsnad o. s. v.

IV. Om Reflexiva Verbets böjningar.
har en cgen, sällynt Verbal-species

som i Uerr von Beckers Grarnmatik kallas Medium, meri
som rättare bö'r heta liejlexiv. Den är obruklig och
okänd i Vest-^Finskan, och har crerföre undfallit vara
Gammatisters tippmärksamhct intill vår skarpsynta Por-
than , hvilkcn först anmärkte det. Annu i vår tid är
den doek af Savolax-Finnar ofullständigt framställd och
saknar ätskilliga nödiga bestämningar. Dess förnäm-
sta cgenhet. och origine synes besta deruti, ait der uti
Verbets vanliga ändelser är inflickadt ett l, hvilket san-
nolikt är taget af Ost-dialcktens personal-Suffix iti, tö,
inträdt i Vcrbal-ändelsen, samt att vid Sing. 3 pers.
blifvit anhängdt stf)en eller «iksch, bildadt af denna
dialectens itfcf), ihte, ihe. Denna sålunda samman-
vuxna Reflexiva Verbal-form går sedän, med vanliga
Verbal-ändelser, icke blott genom Activens alla böjelser,
utan har ock sitt Passiv, som dock of ta mäste försven-
skas med man. Detta Rcflexiv säges kunna bildas en-
dast af de Verber, som böjas cfter I;a Conjugation, hvar->
vid dock Rotconsonanten , enligt uppgift, får en nastan
otroligt tung förstärkning och ätskilliga ändelser länlagas
ifrän II:a Conjugationen, t. ex. Infin. pa -tah, -täh, och
Praterit-particip blir pa siUUtt (ieke -NUt) 0. s. v. hvaraf
sedän uppstår den följd, att samina Refjexha for m alldeles
ipke kan deriveras af Verber hörarrde tili Il:a Conju _T

gation. Enligt Ilen von Eeckers Grammatik har det
reflexiva Verbct följandc for m och böjelser:

Activ-form.
Praesens Sing. ~ polttaiN jag bränner mig, 2. polttait du

dig, 3. polttaikse spollcaihen) han—sig, PJ. 1. polt*
laimme vi oss, 2. poltlailie J «der, 3. polttaiwat de

«S- .
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Praeterit. Sing. i. polttiin jag brände mig, 2.polttiit du
dig, 3. polttiikst hari sig, Pl. i. polt*
tlimme vi oss, 2. polttiitte J — e-
der, 3. polttiiwat de sig.

Subjunct. Sing. I. polttainnen jag tör bränna mig, 2. polt»
tainnet du dig, 3. polttainnee. PL >.

polttainnemme, 2. polttainnette, 3. polt-
tainnewat.

Optat. Sing. 1. polttaisisin jag skulle bränna mig, 2.
polttaisisit du dig 3. polttaisisi, Pl.
1. polttaisisimme, 2. polttaisisitte, 3. polt»

taisisiwat.
Imper. Sing. 2. polttaih, 3. polttaitfoon, Pl. l. polt«

taitkaamme, 2. polttaitkaa, 3. polttaitkoot.
Iniin. 1. polttaitah, 2. polttaitessa, 3. polt»

taltaksi, 4- polttaiten.
Nominal.M. 1. polttaiman, 2. polttaimaan, 3. polt'

taimasta, 4. polttaimalta, 5. polttai-
maöfa, 6. polttaimalta, 7. polttaimatah,
8. polttaiwan,9. polttainneen, 10. polt-
taittua.

Partcip. 1. polltaiwa, 2. polttainnut.

Passiv-fbrm.
Praesens polttaitaan.
Paterit, polttaittiin.
Subjunct. polttaitranee (»neen?),
Optat. polttaittasiin.
Imperat. polttaittakoon.
Intin. l. caret? 2. polttaittaiSsa.
Nomin. 1. polttaittaman, 2. polttaittamaan, 3. polt»

taittaman.
Partic. ~ poltcaittawa? 2. polttaittu.

Manne alla dessa flexioner verkeligen äro i bruk ?

må ske är en del fingerad, för att complettera Verbal-
schemat? Märkeligt är att Passiva Infinitiven och Praesens-
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particip m. m. icke äro uppgifna. Andra uppgifva Rot-
stafvelsen och flere ändelser annorlunda. Hurudana delta
Reflexiv-Verbs ändelser månde blifva i negativ-mening,
bar ännu ingen uppgifvit. Vest-Finskan, som icke bar
ett sådant Reflexiv-verb, saknar det ej.

IV. Capitlet. Om Partiklarne.
Finska Språkets Partiklar äro dels separable, egna

ord, dels insparable, Anhangs-partiklar (partioida:
encliticae), som hängas vid slutet af andra ord. Låt
oss först afhandla det sednare slagct.

1. Anhangs-Partiklar.
Ora Anbangs-Partiklar är i allmänhet att anmarka:
A) när föregående eller Praefix-ordet slutas a) på

st eller -h, så förvandlas denna Final-consonant ofta tili
Partikelns Initial-bokstaf f eller p, t. ex. sanoppa, sa>
nokko, i St. f. sanoipa, sanotko, raen b) final-consonan-
ten N fraraför f, får i uttalet ett näsljud, eburu det i
vanlig orthografie icke plägar särskilt betecknas, t. ex.
enkä, minkä, minullenkin &c. uttalas engkä, mingkä, rnt*
nullengkin, och c) när final-Consonanten N står frara-
för p eller M, förvandlas det tili M, t. ex. eMMe, «M-
-pä, tUOMpa, sawraansatta af en<Me, en«pä, tUON«pa.

Anni. Dessa äga riira

äfven vid annan sammansättning, isynnerhet i for-
tare uttal, t. ex. kummoinen, sellainen i st. f. k»n«
»nuotomen, senlainen: huonekknnta » st. f. huoneh-kunta
eller huonet°kunta.
B) En del Anhangs-partiklar bafva dubbelforra,

den ena rned bård och den andra rned blöt vocal, för
att enligt regeln kunna förenas rned föregående ordets
horaogena vocaler.
I. »Han, »hän, svaiar emot det Svenska ju, mest i
lvifvelaktigt frågande talesätt, t. ex. sanothan du säger
ju: ethän ftnoh du säger ju icke: enhän Menet) jag går
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ju icke: onhäN haa är ju. Ofta sammansättes Jet roei!
»Po, »kö, för alt göra frågan mera dubitativ, t. ex. Hl*
leekohan kommer lian då als ? Menetköhän går du da
vai? Är oftare bruklig i Ost-Finskan.
2. 'fa, sfd hänges vid enstafviga Hjclp-Nomincr och nå--
gra andra monosyllaber, nastan paragogiskt, endast för
att dcrmedelst göra ordet tvåstafvigt: hvarföre ock saw"
ma Partikel ofta bortlemnas ifrån de prasfix-ordets Ca»
sus, som sjelfva hafva två eller flerc stafvelser, t. ex,
kuka, mikä, joka, etitå, etkä, eikä &c. men miksi K
miksikä, joiden 1. joidenka.
3. <kaan, «kään eller efrer andra dial. -kan, *f&», uU
trycker i Negativa talesätt det Sv. Heller, engångx ensx
t. ex. et sanaakaan icke ett ard heller, icke engång
eller icke ens ett ord, icke ett ord helst: en MmMän
icke jag engång, icke ens jag. Med några Hjelp-
norniner sarnrnanftyter denna partikel ofta sålunda, et
ketään, ei mitään, i st. f, ei ketäkään, ei
isynnerhct ei kukaan, ei mikään (aldrig ei kukakaan, ei
Mikäkään) icke icke något d. a. ingen, intetä
I dubitativa frågor brukas denna Partikel ock, t. ex.
tuleeko kukaan eller ketään kommer der någon Lelst?
sanotko sanaakaan «äger du helst ett ord. Uti OsU
Finskan för vän des denna partikel ofta tili «Nak« "ttäk,,
t. ex. ei mitänäk,
4- »fin utlrycker det Sv. äfven, också, t. ex.
fitl äfven jag, kirkossakin tili ocb med eller också i kyr-
kan.. Ost-Finskan sarnrnandrar det tili :ftf), stundorn
tili blott -ik, t. ex. jotenkih, hywäkih, syäntäik, uueg*
taik i st. f. sydäntäkin, uudestakin.
5. -ko, «kö allrnän fråge-partikel, förefaller i alla frå-
gande raeningar ocli svarar emot Lat. -ne, t. ex. tttlet*
ko, Menetkö (tulekko, menekkö) venisne, abisne: minä-
kö egone. —• Brukas ock i dubitativa frågor, t. ex. ett
tiedät), tulleeko eller menneekö, nescio veniatne.
Vanligen hänges denna partikel vid frågans första ord*
sorn rnerendels är det vigtigaste i frågan: tili följe hvar-
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af partikeln fiyttas, efter det frågahs p*d ellcr acccnt
vaiierar, t. ex. tuliko Matti länneh: Mattiko tännel) tuli:
tännekkö Matti mli. Stundorn bänges efter clenna
Partikel ännu
gan ännu starkare, t. ex. lulelkos, MeNktköS, onkos,
eikös.
6. «pa, ipa uttryeker det Sv. ju, uti affirmativ me»
ning, nastan bedyrande, t. ex. oletpa eller oleppa, Me«
nelpä I. meneppä du är ju dock, du går ju likväl, em«
pä (en»pä), etpä, eipä: meneppa fmenehpä) gå då. Än-
nu starkare blir bedyrandet, ota :g tillagges t. ex. M»
leppas kom då, meneppäs.
7. «pi, Ost-Finsk. <Wi nyttjas paragogiskt i slutet af
sådane Verbal-böjelser som slutas på lång yocal, d. ä.
Prsesens ocli Subjunctivs 3 pers. Sing, t. ex. fatlOO*
pi 1. sanoowi, seuraapi, seurannecwi. År oftare bruk-
lig i Ost-Finskan,
6. «g, >sta, »stä likaså en nastan paragogisk Anhangs-
partikel, bruklig mest i frågor för att stärka bemärkel-
sen, t. ex. mitäs eller mitasta käskee Jumala? hvad
bcfaller då väl Gud? ketästä käskettiin bvern bief då
\äl kallad? kuinkas eller kuinkasta sanotte? hvad säger
iii väl. Brukas oftast i Abo-län.
9. »ma, «mä och »sa, «sä ett slags personal-Suffixer l

st. f. minä sinä, t. ex. maallama elän, kyllämä kuu»
len: maallafa, kylläsä. Förefaller stundom i Ost-Fin-
skan. I Vest-finskan böras md och f« stundora såsom
särskilta ord, saramandragne i st. f. minä, sinä.
10. «n, *Ö likaså ofullständiga Personal-Suffixer för I

och 2 pers. sora brukas vid sådane Partiklar, de der
slutas på Vocal, t. ex. koSkllN, koskaS når jag, när du:
ettän, ettäs. Ora dera är redan ofvanföre ordadt
pag. Bf. Likaså äro ock de vanliga Personal-Suf-
fixerne «ni, »si, -nsal> 1. «nsäh, 'MM?, -NNt, tili for-
men ieke annat än An!»ngs-partiklar, Äfven de aro
ofvanföre närtnare beskrefne.
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Il Om Separabla Partiklar.
Det är ofvanfore (pag. 15, 4°) sagdt, att Finskan

har få egentliga Partiklar, d. ä. ord utan bestämd form,
men att språket i stäliet begagnar en mängd Nominal-
och Verbal-böjelser, af hvilka en del ännu harsinur-
sprungliga, af ändelsen lätt igenkänneliga form, menen
annan del har, igenom långvarig nötning, antagit en af-
nött ändelse, t. ex. tdtläpdttå eller hellre tänäpäittä i
st. f. tänä päiwänä, likasom Lat. hodie i st. f, hoe
die: (juamobrem, tjuare i st. f. auam ob rem, quare.

Sådana Nominal-böjelser, hvilka i Finskan brukas
tili att uttryeka andra språks Partiklar, särdcles Prae-
positioner, hafva tili en stor del ännu sin Nominativ i
dagligt bruk, och aro således fullständiga Nominer: men
en annan del utgöres af sådana gamla, radicala Nomi-
ner, hvilkas Nominativ antingen gått alldeles ur bruk,
eller ock numera förekommer blott i sammansättningar,
men af hvilka en eller flere Casus qvarlefva i form af
Partiklar. Huru härmed sig förhåller, ses fullständigt
i Språkets Lexiconj endast några exempel skola har an-
föras.
I. ala eller alt det SOM är inunder, det underbeläg-
na sala-puoli, ali-pää, kangas-ala, kapawala &c): der-
af Casus, alas eli. ales, alah 1. aleh (contr. af alaksi
I. aleksi), alleh, alla, alta (alalleh, alalla, alalta), a-
litseh l. alatseh, hvilkas Partikel-bruk och bemärkelse
nedanföre skall visas.
2. esi det sorn är framfåre eller går förut (eft»tfa,
esi-liina &c): deraf edes (edeksi), (Ostf. ees l. eis),
edelleh, edellä, edessä, edeltä, edestä, eteen, Pl. esiin,
editseh, äfvenså että med förbehåll att, se nedanföre.
3. ensi (Gen. ennen) det «om är främst i ordningenj
deraf ennen, ensin, Comp. ennemmin.
4. ilma eg. vind, väder , luftkrets, atmosfer, vacuum,
det tornina der intet finns: deraf iIMNN (rnåske rättare
ilmana), ilmaan, ilmassa.
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5. jdffi f jät, efterblefvet fotspar, sedän hvad i spå-
ren eller bakefter är, det efterblefna: deraf Casus Sing.
jälkeen, jäljelleh, jäljellä, jäljessä!,! jäljestä, jäljeltä,
Plr. jälkiin, jälilleh, jälillä, jätissä, jäliltä, jätistä
ljäljilleh jäljiltä &c).
6, kansa sällsliap, folkhop: deraf kanssa (contr. af
kansassa) eller kansa. Nb. kanssa brukligt i vissa dia-
lecter, sannolikt det enda ord, der nss samraanlöpa:
de flästa säga kansa.
•J-. kauka det qflägsna både i anseende tili rum och
tid, det langt bort varande: deraf kaukaa, kaukana,
kauwas (kauwaksi).
8. kausi omgång (wuosi'kauft, paiwä'kauden): deraf
kautta med omgång af, genom.
9. keSki det sota är midtuti, (keskipalkka, keSki-Mttt»
ka): deraf kesken, keskelleh, keskellä, keskeltä.
10. kohta det Boin är gentemot eller midtemot: deraf

kohtaan, kohdalleh, kohdalla, kohdalta: kohti, kohden
«n annan form.
11. luo det som är invid eller närintill: deraf lUOta,
luona, luoksi eller contr. luoh, (Bav. IUONNa, luokse).
12. ohi eller oheh det vid tömmarne, vid «Idan d.
ä. bredvid 1. invid: deraf ohelleh, ohella, ohella, ohU*
seh eller oheelleh, oheella &c.
13 perä baltdel, det sora är baltom (nuotan perä, wee
neen perä): deraf perälleh, perään, perällä, perässä,
perästä, perältä, Plr. perilleh. &c
l- puoli ena hälften af ett tveklufvet ting, Pl. puo<
let de motsvarande halfvorne, de mot Jivarandra sva-
rande sidorne af något, sedän de motsatta hallen eli.
trakter: deraf puolta, puolelleh, puoleen, puolella, PUO-
- puolesta, (contr. puolleh, puolla, puolta).
i5. pää ända, hufvud, det som vi bara öfverst, se-
dän det som är ofvanföre beläget, det ofvanpå va-
rande: deraf päälleh, päällä, päällä, päin, päitseh.
16. taka det SUN är bakom, (taka»puoli): deraf takaa,
takana, tm eller taah (taaksi), taatseh.

16
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17. tykö det som är närä invid, H<?s (tykö-paikka): der-
af tyköl, tykönä, tywöh (tywöksi). Nb. ingen clialect
säger lygö.
18. wastll det som är motsatt, motsträfvande: deraf
wastaan, wastassa, waStaSta, wastoin.
19. WUO framflytande strömfåre, det sora frarnflyter
eller frarnåt går, derafrölioffl (sen WUoksi tili dess frarn-
gång, för den skull).
20. Yli eller ylö (Sav. ylä) det som är qfvanom belä-
get, rurnrnet öfver något, (t)(Upuo(i, ylö<järwi, ylä-
maa): deraf ylös 1. yles (ylöksi, yleksi), ylön l. ylen,
ylleh, yllä, yltä (ylelleh, ylellä, Yleltä).

Hjelp-Norninerne se, tämä, t«0, Mikä, kuka &c.
gifva ock vissa Casus, hvilka brukas som Partiklar, t.
cx. Niin, näin, noin, Sav. nuin, Miksi, Mitenkä, sillä,
siis &c.

Orden wasten, warten, tähden hafva ofvanföre
pag. 4 1 förmodats vara sammandragna Verbal-böjelser i
st. f. wascacen, warrolen, tähdäten.

Flere sådane ord ses i Lexicon; jne» af de anför-
Asl kan finnas att 1:0 Casas af sådane Nominer bclst
trukas tili att uttrycka andra Språks Partiklar, sora
beteckna tingens läge eller localitet, och 2:0 att der-
tili tjena isynnerhet dessas Local-Casus (lilat. Ailat. Iness.
Adess, Elät. och Ablat.), äfvensom i dessas ställe någon-
gång Infinit. Essiv- och Factiv-Casus, stundom äfven
Genit. och Nominativ.

A. Praepositioner.
Så kallas sådane Partiklar, som alltid åtföljas af,

eller hafva med sig ett Nonien, ställdt i viss Casus;
och deraf skiljas de ifrån Adverber, som pläga sta en-
samne utan åtföljande Casus. Några Grammatister
bafva i Finskan velat kalla dem Postpositioner, emedaa
de flesta oftast ställas efter sin Casus: men detta gäl-
ler icke om dem alla, och icke alltid, isynuerhct i vers
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A n ro. Praepositioner ocli Nominal-Casus hafva begge i

det menskliga talet enahanda ändamål, neml. Att
beteckna den rclation eller ställning, i hvilken ett
Nomen står tili meningens öfriga ord, särdeles tili
Verbet deruti, t. ex. Rex persia;, Kon. nti Persien ,

der JLat. Genit. svarar emot Svensk. Praepos. uti.-
Likaså dedit dono, tili skänks o. s. v. Casus i det
cna språket och Praspositioner i det andra utgöra allt-
så endast två olika sätt att beteckna en och saranaa
sak: åtskilnaden är blott den, att de relations tec-
len som format sig tili särskilt ord, kallas Praepo-
sitioner, ra en aro de sammanvuxne tili Nominal-än-
delser, kallar man dem Casus.

De flesta språk pläga tili relations tecken begagna
Casus och Praspositioner ömsom, t, ex, L/atin och
Grekiskan. Hebraiskan betecknar ofta äfven Vei-
bal-objectet med en Praeposition. De nyare Vest-
europeiska språk en betjena sig rnest af Praepositio-
ner, hafva få Casus-ändelser: fransyskan har ingen
Casus åtskillnad, utan i stället öfverallt Praepositio-
ner. Finskan dereniot är af rnotsatt natur, och be-
tecknar nastan alla Nominal-relationer medelst sinä
många Casus-ändelser, tili följe hvaraf det säilän be-
höfver Praepositioner: och da de någongång äro ound-
vikeliga, sd begagnar Finnen dertill andra Nominer,
hvilka genom omskrifning beteckna relationen, li-
kasom Lat. honoris causa i st. f. propter
ope pecunice i st. f. pecunid. Likaså gifves t. ex.
det Sv. under bordet på Finska raed pöydän alfa,
som eg. viii säga uti bordets underrum: Vidare Sv.
på taket Finsk tatOXl pååftå eg. ä takets S/ra delt
o. s. v.

Sådane Praepositionala Nominer i Finskan ärö i«vn
nerhet följande:

I. Praepositioner, som construeras med GENrrrv-
Casus på frågan:

a) hvart, hvarthän? alleh, ala!» under: edelleh, (Sav.
eilleh), eteen framföre, före: jälkeen, jäljelleh, jälilleh
efter, enligt: kansa 1. kanssa i följe med, tillika med:
keralleh Sav. jemte raed: kcskelleh midtemellan, midtuti:
luoksi (Sav. luokse) närä inlill: MUkft«N Sav. mcd, hos:
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oheeseen < ohelleh invid, bredvid: perään efter: päälleh of-
vanpå: siaatt för, i stället för: siwlllleh bredvid, at si-
dan: sisälleh, sisään inuti: suhteen i förbållande tili, i
jemförelse med: taka, taah bakomr tykö I. tywöh närä
intillr tähden för skull: Bav. talitta 1. takia för
«Kull: wastaan emot: tmtofft för skull, för fram-
gångens skull: wäliiN, wälilleh emellan: ylleh på, of-
vanpå (ora kläder å öfra kroppen): ympärih, ylllpä»
rilleh omkring &c.
h) hvar, hvarest ? alla under: edeltä, edeSsä (Sav.eif*
la, eissä) före, fram före: jäljellä, jälissä efter, qvar:
kansa 1. kanssa BaV. keralla tillika med: keskellä midt-
uti, midtemellan: luona (Sav. luonna) bos: Myötä (3av.
muassa) i följe med, hos: oheessa, oheella bredvid:
puolella, puolessa för, å vägnar: perässä, perällä bak-
ora, bakcfter: päällä på, ofvanpå, ofvanföre: sisällä,
sisässä inuti: siassa for, i stället för: siivulla bredevid:
takana bakom: tykönä Iios: wastassa mot: wieressä,
wierellä bredvid: W&liM, wälissä emellan: yllä på (oin
lläder på öfra kroppen): ympärillä orakring o. s. v.
c) hvadan, hvarifrån: alta underifrån: edestä, edeltä
framifrån, undan före: jäljeltä, jälistä bakifrån, bak-
efter: keskeltä midtifrån: luota närä ifran: MUaSttt Bav.
(bos) ifrån: puolesta, puolelta å vägnar för: perästä, pe-
rältä bakifrån: päältä ofvanifrån: sisältä, sisästä in-
ifrån: siwUlta ifrån sidan: takaa bakifrån: tyköä närä
ifrån: wiereStä ifrån sidan: waStasta (mot) ifrån: wälis«
lä, wäliltä emellan ifrån: yltä ofvan ifråu (om kläder):
ympäriltä omkring ifrån &c.
d) hvarigenomfram : alatseh, underigenom fram :

editseh framföre förbi: tantta igenom (med omväg af):
keSkltseh midtemellan fram: läpitsth contr. läpih ige-
nom, utmed hålet: ohitseh contr. ohih sida förbi: potf*
fi tvärsaf, tvärsöfver t. ex. åen: päitseh förbi utmed
ändan: päällitse ofvan förbi, öfver: siwUitfth sida för-
bi : taitsch l. taatseh bakom förbi: wieritseh «ida förbi:
wilitseh emellan fram; ylitseh contr. ylih olvan förbi.
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öfver: ylNpänh omkring. Likaså af rnänga andra No-
miner t. ex. NeMtseh förbi näsan eller landtudden: au*
flUtfef) öfver öppningen, utmed hafs fjärden o. s. v. ifr.
ofvan pag. oi.

A n m. En del af dessa Local-Praepositioner har genom
en förvänd imitation efter Svenskan, blifvit, tvärt-
emot sin originella bemärkelse, öfverfJyttade tili ett
alldeles oriktigt bruk, isynnerhet uti Åbo-dialecten.
Man förmådde icke åtskilja de många olika bemär-
kelser, som icke få Praepositioner hafva i Svenskan,
och hvilka alla borde olika , med särskilta Casus
eller Praepositioner på Finska öfversältas. För det
man fann en Svensk Praeposition i vissa fall svara
emot en viss Praeposition i Finskan, ansåg man de
Svenska och de Finska i alla bemärkelse-nuancerna
vara liktydiga och brukade dem såsom synonymer,
tili Finskans stora förderf. Således dr enligt språkets
nativa art t. ex. orden edestä, edessä» svarande emot
det Sv. för, endast i de fall, då detta Sr liktydigt
med framför, infor, Lat. anle } coram ifrågan om
det framför belägnerum eller platsen. Likaså är or-
det päällä (eg. på hufvudet j deraf på upphöjdt stål-
le, vid tingets öfra del, ofvanför) svarande emot
det Sv. påj endast då detta betyder ofvan påj of-
vanföre, utanpå, Lat. super. Men oskäligt och o-
nödigt har Åbo-dial. gjort edestä och päällä tili lik-
tydiga med Sv. Jör och på. i dessas alla olika
bemärkelser, äfven der intet begrepp af rum-för-
hållande äger ram, t. ex. taeko, för maten sägei Åbo-
dial. ruman edestä (eg. undanför eller framifrån ma-
ten) i st. f. ruröflsta, som är det rätta: äfvenså be-
tala för sin son säger Åbo-dial. poikas edestä (eg.
undanför din son), i st. f. det ratta poikas puoles»
ta å din sons vägnar, eller poikas siassa i din sons
ställe, eller poikas tähden för din sons skull. Vida-
re kop för penningar säger Åbo-dial. ostah rahan
edestä i St. f. rahalla. Åfvenså, tro på Gud säger
Åbod. uskoh Jumalan paälleh' i st. f. uskoh Jumala: .tro
icke på honom Åbo-dial. äläh uskoh hänen päällensä!),
i st. f. äläh Uskoh häntä: foriita «g på något Åbod.
luottaa eller turwatah sen päälleh, i st. f. luotta sie,
hen: vara på visit Åbod. ollah wisitin päällä!! ! Des-
sa Åbo-dialectens vanskapliga mis bruk hafva sedaa
keklagligtvis redan srnåningorn velat innästla stg äfvea
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i manga renare dialecter, och isynncrliet i Kyrko-
språket, t. cx. mången öfversåtter bcdja för de s/u-
-ha med nckoillah sairasten ebeStå i st. f. sairasten puo»
lesta eller tähden. Så. förvånfles språket af dem,
som litan urskiljning vid öfversättandet lialla sig en-
dast vid orden, och icke se tili saken ellei' menin-
gen. Ocli siika språk-fel visafulast, huru Svenskan
förvändt inverkat tili att i rnånga hänseenden för-
fuska och bortskärnraa Finskan.
Häraf synes att vid Sverska Praepositioners öfversät-

tancle på Finska, särdeles ornhugsan är nödvändig, och
att man af Pra:postitoners och andra Partiklars behancl-
ling lättast kan finna, huruvida en Ofversättare verke-
ligen är hemma i Finska språket. Maa måste nem],
betänka att enligt Finska språkets genius, de flesta Sv.
Traepositioner oftast kunna ocli heist böra förfinskas med
någon Nominal-Gasus utan Preposition., hvarvid maa
alltså bör noga öfverväga, hvilken Casus vid hvarje tili»
fälle dcrtill är lärapeligast, samt rättast och klarast ut-
trycker mcningen a det färevarande stälfet. Men der
detta icke låter sig göra med bibehållande af fullslän-
dig och tydlig mening; så måste väl Pnepositionen mect
något särskilt Praepositivt ord på Finska uttryckas, och
harvid blir da valet af detta ord icke mindre graanla-
ga. Man bör betänka att de flesta Svenska Praposi-
tioner uttrycka flere olika Nominal-relationer, de de?
på Finska böra gifvas antingen med särskilta Nominal-
Casus, eller ock med särskilta ord, alit efter meniugens.
olika fordran. Icke får man således i detta hänseende
lasta sig vid hvarje ord för sig, och tro att den Finska
Casus eller p!et ord, som på ett vist ställe mosvarar den
Sv. Prajpositmnen, skall öfverallt och alltid vara läm-
peligt att uttrycka samma Preposition, utan att detta
beror af de olika begrepps förhållanden i hvarje särskilt
mening, och att öfvcrsättningen måste fogas efter me-
ningen och icke efter orden, antingen med en viss Ca-
sus och hvilken? eller ock med ett särskilt ord, och
hvilket? Detta gör Pnepositioners riktiga öfversättning
tili en af de kinkigaste i Finskan.
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Men utom sin egentl. bestämmelse såsom teckcn
for Nominal-relationer, i hvilket fall dc alllid åtföljcs
af «tt Noraen; brukas dc Svenska Prxpositioncr ännu
på tvcnne andra sätt, neml. i. Adverbialt, d. ä. utati
åtföljande Nomcn, och 2. i samraansättning såsom prafix-
ord; och i beggc dessa fall erfordras vid dera en sär-
skilt uppmärksamhet. Vid det adverbiala bruket bcror
det i Finskan såväl spm i andra språk, helt och hål-
let af meningcn, icke af orden, att behörigen förfinska
dem, t. ex. vanja af ett bam wieroittaah: homma af
sig (i predikan) erehtyäh, homma sig fSre (om hei-
san) toipuah: kuru står det ti// woidah, tullah aifoan
O. S. V.

I afseende å ord som aro sammansatta med Piac-
positioner eller andra partiklar, bör ihågkommas, att
de ilesta siika ord böra och kunna på Finska gifvas med
ett enda enkelt (icke saramansatt) ord utan någon Prae-
positioh, t. ex. inviga, hyrkoinvigning wihkiäh, py»
hittääh, kirkonwihkiminen, (sisätte-wihkiäh, hvilket man
ofta hör, är ofinskt): uppfÖstra, barna-uppfostran
kaswattaah, laslenkaswatus(ylöskaswatus ofinskt): till-
egna sig omistaah itsellensah, icke tyköomistaah: öf-
vervinna woittaah (ylitsehwoittaah balfsvenskt): upp-
skrifva i boh icke ylöskirjoittaah utan ftCJOittflOl) eller
pannah kirjaan: tillsäga dig aldrig tykösanoah utan fa»
noa sinulleh 1. sinua, käskeäh: företaga sig, yrittääh,
hankkiah, men icke edesottaah: utmärht Merkillinen.
H&rvid inträffar det icke sållau, att det sammansatta
ordet är bildligt, metaplioriskt eller på annat sätt fi-
gurligt, och kan i sådant fall med bibehållande af klar
mcning bilden icke alltid bibehållas, utan tanken på
annat sätt oinskrifvas, stundom med en annan bild, t.
ex. Guds försyn icke edeSkatsllMUs, utan huolen» 1. MUr»
hen«pito, Jumalan suojellus 1. warjellus O. A. förse sig
med wararah, warustaah itsensäh sillä, lalttaah, toi«
mittaah itsellensah (aldrig uloswaruStaah 1. edeskatsoah:
bokens innehåll kirjan pää-asia, 1, ydin, alcliig siMeh«
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pito: forsvara någon, försvar icke ct)e6WCl6t(JtCjf), utan
puolustaah, puolustus: öfvertråda en Lag icke ylitfth-
kaydäh, utan rikkoah, polkeah: tilistä tunnustat): öf-
vergifva Kllljätah, icke ylönantaah: utgift icke ulostefO,
utan maffo o. s. v.

Annu andra Svenska med Preposition eller annan
Partikel sammansatta ord fordra dock tili meningens
tycllighet eller fullständighet en tillsats af ett annat
lämpeligen valdt ord, som da måste ställas efter (icke
framfore) det ord tili hvars förklaiing det länder, t.
«x. forsvara någon wustatah puolesta: Jöretaga sig Ot-

taah kasilleh, tekee lle, kasiinsah: tillägga icke tyköpan»
nah, Utan panna lisään: angifva icke edesantaah, utan

antaah ilmi: bevisa täyttääh I. näyttääh todeksi: ut-
dricka ett glas juodah pohjaan 1. loppuun icke ulos-
juodah: befordra icke edesauttaah, utan auttaah edes
1. liikkeelle!), menestyttääh, kuljettaah o. 8. V.

Dock Syntaxen lärer blifva rätta stället att otn-
ständligt utlägga sättet för Praspositionens rätta beliand-
ling. Här endast en vink, liuru nödvändigt det är,
att vid det ta ännu lasta en redig ocli noga uppmärk-
samliet, emedan det är just liärutinnan, som Finnarne
oftast ocli värst pläga wisstaga sig, samt mest försven-
ska ocli vanställa sitt modersmål.

2. Praepositoner som construeras med li\FiNit-Casus»
cntien fÖrän, förr, före-- tiden: kohden (Sav. kohti)
emot, at, tili mötes, Lat. versus: kohtaan emot, at visst
hali: liki, likellä närä tili: Myöden (Sav. Myöten) ut-
med, långsmed: poikkipuolin tvärt: waslan, wastM
för -

- skull.
3. Praeposs. som construeras med IrxAnv-Casus,

på fråjjan hvarthän.
kässn, päin, åt, mot, Lat. versus, perin, takaperin
hakvändt at: syrjin sidvaits åt: nenin med näsan åt m. il.

4. Praeposs. som construeras med lixativ- och
Allativ-Casus på frågan hvarthän ? med Elativ
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Ablativ på frågan hvadan? med Inessiv och Ades-
Siv på frågan kvarest.

astih, saakka, saaten 1. saaden ända, Lat. usque, t. ex.

kirkolleh astih ända tili kyrkan, men kirkkoon aSlih ända
i kyrkan: kirkolla astih ända ifrån kyrkan, men PiC»
kosta flstih ända ur k. kirkolla astih ända vid k. men
kirkossa astih ända nti kyrkan. Likalcdes saakka (saa»
ten l. saaden). Likaså hamaan kirkkoon ända uti den
aflägsna kyrkan, men hamaan kirkolleh ända tili: ha-
masta kirkosta I. kirkolta ända ur eller ifrån: hamassa
kirkolla l. kirkossa ända vid eller uti kyrkan.
5. Praeposs. som constnieras med ÄBEssiv-Casus.
ilman (måske hellre ilmana) utan, Lat. sine: paitsih,
(Sav. pait 1. paeteh) utan, i «aknad: Dessa construeras
i somliga Landsorter med Infinit-Casus, men ofelbart rät-
tare med Abessiv.

Anmärrningar.

a) De Prapositioner sora construeras med Genitiv, stäl-
las oftare efter sin Casus, i likhet med livad som gäl-
ler om Nominers Genitiv-construction. De öfrige Prs-
poss. ställas oftare framför sin Casus.
b) De flesta Praepositioner brukas i förening med perso-
nal-Suffixer, hvilka da svara icke blott inot de Sv. min,
din, sin, &c. utan oftare emot mig, dig, sig, oss, eder,
dem,t. ex. alleni under mig, edessäsi framför dig, kaN«samme med oss, puolestanne a edra vägnar.
c) Såsora Nominal-Casus liafva de flesta Finska Praepo-
sitioner gifven forra: de formlösa äro antingen embryo-
ner, som icke förmått fullt utbilda sig, eller ock afnöt-
ta qvarlefvor af fordom längre ordformer, t. ex. taka,
tykö, kanssa, i St. f. takaan? tyköön? kansassa?
d) I likhet med Nominer plagar ock en del Praepositio-
ner antaga Comparations-grader, t. ex. af liki blir Comp.
likempää, likempänä, likemmäh (likemmäksi), Supcrl.
likinnä: afkauka Comp. kaukempaa, kaukempana, kaukem-

17
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mah, Super| kauwinna: af ala I. ali blir alempaa längre
n«l, alempana, alemmas l. alemmaksi, alinna o. 8. v.
En slik gradation är dock säilän bruklig, och det en-
dast i Infinit.- Essiv- och Factiv-Casus.
e) Etiär tvenne särskilta, i bruk varande Praepositioner
utgÖra två närbeslägtade Local-Casus af samma IVomen ,

t. ex. Ailat. & Illativ, Ablativ och Elativ, Adessiv 6c
Inessiv; så betecknar vanligen den ena ett ime, när-
mare, nogarc förhållande, och det andra ett yttre,
fjärmare, ungefärligt förhållande, t. ex. edessä och ebeU
lä, edestä och edeltä. Samma förhållande äger rum
vid Local-Adverber.
f) Der Praepositioner stå utan åtföljande Casus, äro de
att anses såsom Advorber, likasom Lat. clam, palam,
usque.

B. Adverber.
An m. Språkforskaren Silv. de Sacy säger (Principes

de Grammaire Generale pag. 85) att Adverber i ali—-
mänhet och i alla Språk icke äro annat än Prffipo-
sitioner sammanväxte med Norniner eller Nominal-
Casus, och att alla Adverber således kunna upplö-
sas tili Praepositioner med sinä Casus, t. ex. här, hit,
upp r Marliaen i st. f. på detta ställe , tili dettarum,
tili högre plats, pa, ett klart scitt jo. s. v. Men nu
älskar Finskan icke Praepositioner, utan i deras stäl-
le Nominal-Casus. Häraf synes altså, huru i Fin-
skan Norniner ställda i viss Casus kömmit att ut-
tryeka andra språks Adverber, och att språket såle-
des härutinnan gått sin egen väg, med iakttagande af
allin. Grammatikens lagar.

1. Adverber, som afse RumförhÅixanden, på-
fragrorna:

a) kvarthän? kuhun, kuhunka, kunneh, kunnekka, mi»
hin, mihinkä, minneh, minnekkä ? tähän, tänneh
Uit: siihen I. siehen, sinneh dit': tuohon, tuonneh dit
bort: johon, jonneh, jonnekka dit som: johon fllhUll),
jonneh kunneh någorstädes: kauwas (kauwaksi), Sav.

etadh (etääksi) 1. etäälleh långt bort: lähelleh, lähes
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(läheksi), likih, likelleh närä inlill: MUUah (MUUaksi),
muualleh contr. muolleh annorstädes: taka, taah (taak«
si) bakorn: edes (edeksi), eteen, cdelleh, esiin frarn: alas
liedåt: ylös, yllch uppåt: «loS lit: pois Abod. poijeS
borU oikialleh tili höger: wastmmalleh tili venster o. s. V.

b) hvarest? kussa, Missä hvar: tässä, täällä här: sii-
nä, siellä der: tuossa, tuolla der borta: jossa der sora:
jossakin, jossain någorstädes helst: jossa kussa någor-
städes: ei kusftkaan contr. kussaan, ei missään inge-
städes: muualla contr. muolla annorstädes: kaukana,
Sav. etäällä långt borta: lähellä, läsnä närä invid:
tykönä, luona (Sav. luonna) lios: ulkona ltte: sisällä,
sisässä inne, inom: poissa borta: alhaalla I. olaalla, alla
neder: ylhäällä 1. ylällä, yllä uppe: fauttaaltansah Sf-
ver alit: alallansah på sitt «tälle, på sin plats d. ä.
orörlig ocb stilla: kussa ikänänsäh, kussa hywänsäh
hvar sora helst o. s. v.
c) hvadan? kusta, mistä hvarifrån: tästä, täältä liä'r-
ifrån: siitä, sieltä derifrån: tULSta, tuolta der borta
ifrån; josta derifrån sora: josta kuSta någorstädes ifrån:
muualta, contr. muolta annorstädes ifrån: kaukaa, Bav.
etäältä långt bort ifrån: likeltä, tyköä, Sav. luota nä-

rä ifrån: ulkoa utifrån: edestä, edeltä fraraifrån, iin-

dan ur vägen: takaa bakifrån: alhaalta, alaalta, alta ner-
ifrän: ylhäältä, yläältä, yltä uppifrån, ofvanifrån ra. il.
d) hvarigenom fram? alatseh, alitseh, contr. alih un-
der förbi: ylitseh, contr. ylih ofvanförbi, öfver: ohitfth,
contr. ohih, siwuitfth sidaförbi: editseh frarnrnanföre
förbi: taatsch, taitse!) bakorn förbi: läpltseh, contr.
läpih igenota: kohdastanfth rätt frarn.
e) i hvilhen ordning ? ensin, esill, ensiksi först: sitten
sedän: wihdoin, wiimein, wiinielseksi si<Jst: toiseksi,
kolmanneksi &c. tili det andra, tredje 0. s. v.

2. Adv. sorn angå Tidsförhallakdek , på frågorna:
a) ««>? kulloin, milloin, milloinka, koska när: silloin
fitin da: silloin kulloin, jolloin kulloin då oc!l da: eilen,
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eiläin i går: tändpäind, länäpdnä (Sav. tinäin) i dag:
huomenna i rnorgon: äsken, äsköin, äskettäin l jåns,
för en stund sedän: äsken ikänänsäh 1. ikäänsäh just
nu: Nyt nu: aina, ainian, alinomaa, alinomattam,
alatili alltid, ouppliörligen: warhain, warain bittida:
hiljain, myöhään sent: sitten J. sitteh sedän: wasta
nyligen: kohta genast, straxt, på stunden: kcmwan län-
ge: pian snart: tUONattt för en tid sedän, nyligen: Mlli«
«en, muinain fordom: kohta sillänsäh, tuota pikaa ge-
nast, nu straxt, rätt nu: taas, taaskin, åter, å nyo,
igen: uudesta, uudestansah på nytt igen: kesken midt-
uti, börjadt rnen icke slutadt: wiimein, wihdoin sidst,
ytterst, andteligen: paraikaa, parhaallansah l. paraal-
lansah nu som bäst, m. li.
b) kuru o/ta? kerta, kerran, erän en gang: el kertaa»
kaaN icke en gang lielst: tOtstef) en annan gang, fram-
deles: kahdestlh, kolMssstih, neljäStih etc. två, tie,
fyra gangar: moneStih, monin kerroin, monta kertaa
inanga gångor: harwoin säilän: usein, usiaStih flera
gångor, osta: aijottain, aiwottain tidtals, stundorn: sil-
loin tällöin då och da: toisin, toisinanfah da och då,
stundorn: wuositlain vissa år: jokawuosi hvart år, år-
ligen: jokapäiwä dagligen: wäliötä, wälittäin eraellan-
at, stundorn, ibland m. fl.

3. Adv. som angå Sättet, på fråjjorne:
a) hurulunda: kuinka (Sav. mitenkä) hurn: näin så
liär: niin så, sålunda, således: noin Sav. nuin sä der:
kulN sora, Lat. Ut: Fuill efter Cornpar. an: Niinkuin så-
sora: niin ikänänsäh, ikäänsäh kuin just så: hywin,
hywästih vai: pahoin, pahaStlh illa: och likaså af alla
Adjectiver. (alaa hernligen: julki, julkisesti!) offent-
ligen, uppenbarligen: auki, awoi öppet: kiinni tillslu-
tet (t. ex. en dörr, graf), fästadt (icke löst): halki
klufvet:' poikki tvert afbrutet: tynnt noga; kllperinkeik-
kaa kullerbytta: pääläpilen bufvudstupa: takaperin bak-
länges: flfisofi blindvis m. fl.
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b) huru myclet? paljon mycket; wähän litet: etl<Sm*
Min 1. enemmin mera: enimmin mest: kyllä, kylliksi,
knllältä nog- aiwan, sangen, wallan, kowan, kowin,
liian, juuri, warsin, ylön l. ylen, (Sav. äijän) alltför,
alldeles (förraycket eller litet): aiwan niin så alldeles
lagom: runftastlh rundeligen: näpistih knappt; tuskin
näppeligen: fof)tUuttifcöti() måtteligen, med matta, la-
gora: erinomaisestih, erinomattain, särdeles, isynner-
liet: sillänsäh eg. vid sitt vanliga d. ä. orubbad, utaa
tillökning, förutan (t. ex. jäi sillensäh blef utan del,
i saknad, expers).
c) huru många i sänder? yksi», yksittäin ensam., ett
i sender: kaksin, kaksittain partals, två i sender: fyM-
menin, kymmenittäin tio i sender: sadoin, sadottain 100

tals: tuhansin, tuhansittain 1000 tals, iooo falt i sen-
der: kannuttain kanntals: kapottain kapptals: wähittäin,
wähitellen småningom. vessa utgöra Adverbial-Infini-
tiver at de eljest säilän brukliga Verbeinä yksitän sön-
dra ett orn ett, kaksitNN dela i tu eller partals o. s. v.

4. Ad.T. som bralsas i FrÅgor och Svar.
mitä, miksi, miksikä, minkätähden, Sav. minkätakia I.
talitta hvarföre: minkäwuoksi af bvilken anledning, livar-
före: tokko Sav. månne: kuinka huru; Milloin, koska
när: Mitenkä huruledes; enkö, etkö, eikö, månne ieke
jag, du, lian etc.— Tili svar nyttjas annars, ieke så-
dana Partiklar som de Sv. ju, ja, utan repeteras frå-
geordet t. ex. oletkos (olckfos)? Svar olen: leipääkö a«
liot? Svar leipää, o. S. V.

5. .Adv. som innefatta Bejakning och Förnekjving.

totta, tosin, totisestih sannerligen: warmaan Sav. sä-
keiligen, tryggt: on Maaria, ei Maaria, contr.onmar,
ei mar sannerligen, vid Gud! . meliercule, eg. per St.
Mariani: ei, eikö nej: eikä - « eikä livarken - - ej lieller:
eipä nej då: ei suinkaan ingaluuda.• ei lainkaan, ei ol«
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lenkaan, ei ensinkään alldeles icke: ei koskaan, ei m'\U
loinkaan icke någonsin, aldrig: en sillen ingalunda, i
sanning icke, o. s. v. med Negations Verbets öfriga
personer.

6. Adv. som uttrycka Tvifvel.
ftifatteöf(fttfatieft ho vet) ehkä, ehkähän kanske, tör-
hända: Mltämaks Bibl. (mitä maksaa «juid valet) ma ske:
tuskin näppeligen.

7. Adv. som beteckna någ-ot Utvisande.
kas! kah! skatlos) se! näes! (Sav. nääs 1. neäs) se!
obscrvera: kuules! kuuleppas! fllllö! bör! seh! se der!
tag! m. fl.

8. Adv. som uttrycka Önskan.
jos, jospa, joska o att, om dock, Lat. utinam.

Flere Adverber igenfinnas i Lexicon. De bar an-
förda visa, att de flesta Adverber eller Adverbialt bru-
kade ord bafva Nominalform med vauiiga Casusän-
dclser: la utgöra Verbal-böjelser, oftast qvarlefvor af
ur brak gångna eller outbildade, tili Verber sträfvan-
de, men i vexten qväfda embryoner.

Ytterligare bör anmärkas, att Adverber ofta an ta-

ga Personal-Suffixer, oftast 3 personens (alaffattfal), sil»
län>äh, llinoastansah). Äfvensom att ganska många lata
comparera s!g i Infinit. Essiv och Factiv, t. ex. af edes
blir compar. edeMpää längre frara, edempänä, edeMNläl)
(edemmäksi): af ylös, yles blir comp. ylömpää, ylem«
pää bögre opp, ylömpänä, ylempänä, ylömmäh, Superl.
ylinnä, O. «. v. likasorn Of van är sagdt ora Pra:positioner.

Märkeliga äro en hop Finska ord, som i anseende
tili bemärkelscn ktuide anses utgöra Adjectiver, men äro
merendels oböjliga och hafva derföre tilliltä utseende af
Adverber, t. ex. alastih naken: anti, awoi öppen: Halki
klufven i tu: ikih alldeles! irti los, icke fastgjord: julki syn-
lig uppenbar; kliNlli fästad, tillsluten: liki närbelägen : peC*
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Ft alldeles: poikki tvärtaf: puhki igenomt ratki alldeles:
rikki söndrig, sönder: tt?t>tfi noga: äkki bastigt etc. En
del af dem har likväl stundom Comparativ-form t. ex.
likeMMiN närraare, lyynemmitt nogare, kiinnemmin fa-
stare o. s. v.

Annu bör anrnarlsas ett besynnerligt sätt att ut-
trycka andra språks Adverber nied tilllijelp af Verber,
t. ex. laulan jorotan sjunger lågsarat: huudan tinnitän
ropar gallt: makaan I'Otkotan ligger lågsträckt och vårds-
löst: syön Möykytätt äter tuggande: isMN mökötän el.
nökötän sitter tyst och butter: juoksen juntutan löpcr
lunkande,o. s. v. Andra säga juoksen juntuttain, syön
möykyttäin eller möykytän syödäh, nökötän istuah o. 8. v.

C. Conjunctioner.
Paitiklar, livarmed särskilta raeningars eller satsers

sammanbang eller deras inbördes fdrbållande utvisas.
Dertill äro brukligast följande.
1. Copulativa: ja ocli: Myös ock, också, äfven: niin
MYOS såsom ock: niin # « fuin så - - som: sekä * > että
både -

- och: ei - » eikä icke -- ej heller m. fl.
2. DisnmcTivA: elit), elikkä, waih, täit), taikka eller:
taih = -taikka antingen -

- eller -taikka ° t taikka det sain-
ina: ettkä > > etkä hvarken--ej heller m. fl.
3. Conditionala: jyS (jossa) om: waan blott: joS waan
OM blott: jossan, jossas etc. OM jag, OM duerc.: josen,
joöet, josei &c. OM icke jag, du &c. jollen, jollet, joll-
ei det samma: jahka Sav. Om blott, så snart som: edes
lielst.
4. Cadsala: sillä ty: koska emedan: että Sav. jotta att,
på det, emedan, för det, så vida: ainoastih, ainoas-
ta, ainoaötansah Bav. ainuastaan blott, allenast: min-
kätähden hvarförc.
6. Adversativa: NMtta Sav. NMt men: tOdCM men, utan

(Tysk. aber): ehkä, waikka eburuväl: kuitenkin, kUMMM>
kin, yhtähywin likval: paitsi Sav. pait. men, rned un~
dantag; {ofj Sav. likväl, dock.
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6. Concessiva: waikka ehuru: kyllä nogsamt: tosin, tot-
ta samierligen: niitt kyllä ja nog: NNN pahakin ja dess
värre.
7. ExplanativA: nimittäin nemligen: kuin, Niinkuin,
ikänänsäh kuin, ikäänsäh kuin, juurikuin såsom, likasom.
8. Conclcsiva: siiS altså, således: sentähden, jonkatäh,
den (Sav. sentakia 1. lautta) derföre: seuraawaiststih
följakteligen.
9. Continuativa: sitten, sitteh sedän: WihdoiN, Wiimein
ändteligen, sluteligen: Wielä ännu, vidare: edespäin
framåt, vidare.

Ännu flere siika Partiklar kunde måske föras hit,
tagne ibland Adverber.

D. Interjectioner.
Glädje; ahaa, ahah, hei.
Löje: haha, hihi, HOHO.
8org: woih, woiwoih, aih, aiaih, vih, oioih.
MissnÖje: oih, oioih, uih, uiuih.
Häpnad: uih, Uiuih.
Tillrop: hoi, hui.
Uppmärksamhet: «oh, NONOH, hoth, hotfjott), kah, nah',
Förundran: heih, heiheih, «oh, hoh, HOHOH, sth.Hamd: ähäh, kuttih, pltih, piti pitih.
Afsky: ääh, hyih, hyhyh, OHOH.

Af siika utrop liafva dock få alldeles bestärnd be-
märkelse, tv ett ocli samma ljud, uttaladt med olika
stämma, kan beteckna flera särskilta affecter, t. ex.
Oth med klagande stämma betyder sorg, nöd: aih med
jublande stämma uttrycker glädje, fröjd, förundran:
aih med snäsande stämma, tillkännagifver arghet, stic-
kenket o. s. v.

<V>.»»»A«»»,<«>
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Förfaltarens aflägsenhet ifrån trycknings orten /tai-
vallat flera Tryckfel nti denna Språklära. LycMiqtvis
äro dock de flesta icke förvillande. De som fororsakaomening eller missförstånd äro foljandC*

Jk •
pag. 3 rad. 6 stSr boede läs bc*Jåe.

13 1 tvenne , . . trenne.
15 30 skika .

. .
, siika.

23 2 mura . .

.
mera.

25 15 den i .
. .det

"—32 sidsta rad. Den . . .
.

dem.
38 drycken .

. druoken.
i~ 41 9 för ändrade .

, förändrade.
47 29 nainen .

. . nainen qvinna,
53 —l7 Adessiv ...Adessivs
62 9 m. li. . . ,m. fl. tvåstafyiga
63 24 huomenna .

>
. huonenna

68 29 tilligges . Abess. -tah, ,'täh,
6g. —l5 siisariin > . . sisariin
71 —34 enämin . . . enimmin
85 39 walitattoot . . wastattoot
8? 25 wastatama •

. wastaama
92 5 sanotan •

•

• sanotaan
—• kysytän .

-
• kysytään.

95 23 san-ttakaammc .
. sanottakaamme

100—31 ma-atah . • . ma'atah
22 tolotah .

- - - ko'otah
191 14 ordet mot bor flyttas tili radens slut
193 5 Kotvocalen .

, Rfitvocalen a, i.
—2s kielletin . . - kielletään '

35 parannam . • . parannan
119 —,,2» har ,

. . . hada
125 —32 «'» . .

-
. din

125 —4l luotta .
-

. lnottaah
12? —l2 ailoan . -*. < aikaan
128 —2l ännu . .

•
. ärnne.












