




LiiroboK t Finska spraket

ai

V. R. Kockström.

FVlstll dclcn.

Andia genomserha upplagan.

HELSINGroitS.

G. W, Edlun»« förl»g.



Företedt: Karl K, Tigerstedt.

Äb°. G. W. SSilffn & Co:s boltiyckeri, 1869.



För ord.
Med afseende ä bokens behandlmg meddelas följande: Da

densamma äi ämnad för elever som hafwa swenstan till mo-
deiZmäl, underlättas arbetet med elementernas inhemtande i stn-
stan betydligt deiigenom, att det fä mycket som möjligt anslutes
till den fwensta grammatikunderwiZningen. Ty med den genom
modeismälet förwärfwade kunstapen i satslära, om oidklaZser
och deias betydelse, om veibernaZ böjningssätt och foimer m. m.,
blir det naturligtwis lättare att uppfatta det motswarande i ett
fiemmande spiäk. Wid mlärandet af hwaije ny legel uppstiif-
wes först pä klasfens stora tasta nagra erempel, fä walda, att
den för tillfället affedda regeln i dem wäl ässadliggöies. Elever-
na ledas att ur desfa erempel sinna regeln. Omedelbart harefter
inöfwas densamma genom öfwersättning af de i boken förekom-
mande fwensta eremplen till finsta, hwarunder eleverna uppre-
päde ganger hänwisas till regeln, som derföre afwen fatt sin
plats strart ofwanom lösedfningarne. Hwarje obekant ord utta-
laß högt af läraren infor klassen, hwarefter eleverna tillhällaZ
att finna de bokstäfwer med hwilka ordet ssrifweZ. Sedän strif-
wes ordet pä klasfenZ stora tasta och uttalas först i chorus,
derefter af enstilda elever. Orden äfwenfom regeln böra läfas
wäl utantill. Äro orden och regeln wäl i minnct inpräglade,
kunna eleverna med säkerhet aterge de fwensta eremplen till fin-
sta, fä öfwergäs till läsning af den finsta texten, utan att här-
för färstild förberedelfe anwändes. Wid stda n af boken äro
striföfningar af nöden; men desfa böra ega rum först dä ele-
verna genom den mundtliga behandlingen af fpräkmaterialet äro
komna derhän, att de afwen striftligen kunna -anwända detsam-
ma utan att begä fel. Säsom en särstild förberedelfe för de
striftliga öfningarne äfwenfom för formernas fäkrare befästande i
minnet tjenar att läta eleverna striftligen *böja ord.

s)elfingf°rs i April 1868. ,

L.' N. Kockstrom.





Första lektion.

lag talar, puhun.
Du talar, puhut..
Hcm talar, puhuu.

§ 1. Ide finska orden ätsiilzer mau twenue
delar: ftam och ändelse. Det, som wid böjningen
tillägges, kallas ändelse, den öftiga deleu af ordet
kallas stam. Stammens sifta vokal kallas bindvo-
kal; den näst föregäende konfonanten kallas bind-
konsonant; sista stafwelsen kallas bindftaftvelst.

K 2. I singularis har första Person ändel-
sen n, andra person ändelsen t, tredje person bil-
das genom bindvokalens förlangning.

lag ftmmar, uin.
Du.ftmmar, uit.
Han ftmmar, ui.

An m. Om stammen stutar med twä vokaler,
är tredje pers. sing. lika med stammen.

lag sjunger. Dn sjunger. Han sjunger.
lag sirattar. Dn sirattar. Han skrattar. lag
förmar. Du förmar. - Han förmär. lag strattnr.
lag sjunger. Du förmar. Du talar. Han sirat-
tar. Han förmär. Du simmar. lag talar. Han
simmar.

Lärubuk i finsta spiälet. 1
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Andra lektion
Witala, puhumme
I talcn, puhutte.
De ta la, puhuvat

§ 3. I Pluralis Har första pers. änd'elsei>
mme, andra pers. tte, tredje pers. vat.

Wi gä, menemme
I gän, menette.
De gä, menevät.

. An m. Om uägoii af vokalerua a, o, 11,

hwilka kallas härda vukaler, finnes i stammen, haf-
wa ändelserna vokalen a, i fall ä.

Wi leka. I leken. De leka. Wi komma.
I kommen. De komma. Wi gräta. I gräten.
De grata. Wi sorja. Wi tala. Wi sjuuga, I
springen. I gräten. I kommen. De gä. De
sorja. Dc leka. I siratten.. Wi sorja. De leka.
I talen. Dc sjunga. Wi gä.

Tredje lektion.
lag stär. Wi stä. lag sitter. Wi sitta.

Du bor. I bon. Du kommer. I kommen. Hau
siipper. De siippa. Han siunger. De sjunga.
Wi springa dit. Du kommer hit. ' De sitta här.
lag gär.dit. I stän här. De springa hit. Wi
siippa dit. 'lag bor der. I bon här. Du leker.

Voimme. lii. Tulee. Voit. Puhutte. Sei-
sovat siellä. Asut täällä. Nauramme. Laulatte.
Istuvat täällä. Suren. Itkee. Leikittelevät. Juok-
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see tänne. Menemme sinne. Seisoo siellä. Uitte.
Voimme. Nauran. Laulaa. Asut. Istun täällä.

Fjerde lektivn.
§ 4. Pronomina perfonlia aro:

fingutaris. plularis.
Minä. Me. .
Sinä. Te.
Hän. He.

lag springer dit. ,Du gBr bort. Hau sitter
här,, Wi tcila. I kommen hit., De stä der. Han
gär bort, om du kommer hit. Wi sitta här, men
i springen bort. De komma redan. I förmän.
Han stipper hit. lag talar.

Minä menen pois. Sinä seisot täällä. Hän
puhuu. Hän ui. Me juoksemme. Te nauratte.
He laulavat. He itkevät. He tulevat tänne, jos
menette pois. Minä istun täällä, mutta sinä juok-
set simie. He nauravat, jos leikittelet. He tule-
vat jo. Hän seisoo, mutta te istutte. Minä pää-
sen pois.

Femte lektion.
Klockaren sjnnger, lukkari laulaa.
Skomakaren sitter, suutari istuu.

§ 5. Nominativus är subjektets kasti s.
§ 6. Nominativus fingularis har ingen änbclfc.

Klockarne fäunga, lukkarit laulavat.
Skomakarne sitta, suutarit istuvat.
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§ 7. Nominativus pluralis har ändelfcn t.
Skomakaren kommer. Skomakarne komma.

Skräddare» fkrattar. Skräddarne siratta. Skuma-
karen och fkräddaren tala. Du förmär. Han för-
mär. Klockaren gär redan bort. lag gräter, om
i gan burt. De sorja. Hundarne simma. Hun-
den simmar. Kätten sitter, men hundarne simma.
Kattorna springa bort, da hunden kommer. Wi
siippa dit. Fölet stär der. Fölena springa bort,
om du gär dit. I twisten.

Suutari asuu täällä. Räätälit tulevat tänrie.
Suutarit nauravat. Lukkari pääsee pois. Kissa
seisoo. Koirat juoksevat. Kissat leikittelevät.
Varsat tulevat. Varsa juoksee. TeitketteJ mutta
me nauramme. Minä suren, jos menet pois. Rää-
tälit istuvat. Lukkari ja suutari puhuvat. Sinä
riitelet. Lukkari riitelee. Suutari ja räätäli rii-
televät. Minä menen pois, kun tulet tänne.

®iette lektion.

Hunden är stor, Koira on iso.
Hundarne aro ftora, Koirat, ovat isot.
Kätten är gammal, kissa on vanha.
Kattorna aro gamla, kissat ovat vanhat.
§ 8. Praedicatsfyllnaden fättes i kasus no-

minativus.
Nomen adjektivum böjes liksom nomen sub-

stantivum.
lag är. Du är. Han är. Wi äro. I

ären. De äro. Skräddaren är gammal. Skräd-
darne äro gamla. Du är gammal. I ären gamla.
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Onninen ett djup. Brunnarne aro djupa. Fölet
ax magert. Fölen aro magra. Fdlen springa dit.
Kätten kommer hit. Kätten är ftt. Kattorna äro
feta. Garden är god. Gärdarne äro goda. Byn
är stor. Byarne äro stora. Hundarne äro feta.
Du ,är mager. Skräddaren sitter och sjunger. Skräd-
daren är god. Wi äro gamla.

Koira 011 vanha. Koirat ovat vanhat. Kylä
on huono. Kylät ovat huonot. Varsa juoksee.
Varsa on lihava; Varsat ovat lihavat. Suutari
menee pois. Suutari on huono. Räätälit tulevat
tänne. Räätälit ovat hyvät. Talo on iso. Talot
ovat isot. Kissa istuu. Kissa on laiha. Kissat
ovat laihat. Lukkari laulaa. Lukkari on hyvä.
Kaivot ovat huonot.

Sjunde lektion.

BynZ brunil är djup, kylän kaivo on syvä.
Gärdens hundar springa, talon koirat juoksevat.

§ 9. Kasns genitivns swarar pä frägan:
hwemZ?

Genitivns singularis har ändelfen 11.

Gärdens katt sitter. Byns kattar leka. Byns
bruilnar äro däliga, men gärdens brunn 'är god.
Skomakarens koja är dälig. Skomakarens hustru
sitter hemma och gräter. , Skräddarens broder
mar. Klockarens broder gä hemifrän bort. Gär-
dens fähus är gammalt. Byns kor äro magrn,
Fars wänner äro hemma. Byns qwinnor twista.
Skomakarens hund kommer hit.



Isä on kotona. Isän ystävät tulevat kotia.
Ystävän vaimo menee kotoa pois. Kylän vaimot
ovat täällä. Lukkarin tölli on vanna. Räätälin
lehmä on vanha ja laiha. Talon lehmät ovat li-
havat. Kylän läävät ovat huonot. Isän veli lau-
laa. Isän veljet tulevat kotia. Veljen vaimo it-
kee. Vaimon veljet nauravat.

Ättonde lektion.
lag ar i kojan, olen töllissä.
Korna äro i fåhustt, lehmät ovat läävässä..
§ 10. Det ord, soin betecknar rummet, uti

Hwilket nägot jkcr eller är, sättes uti kasus in es-
sivu s. Denna kcisus fär 88» eller ssii.

Skomakcireu bor nti en dälig koja,
suutari asuu huonossa töllissä.
©antia far at i badstugan,
vanha isä on saunassa.

§ 11. Attributet sättes .
i samina kasus och

numerus som de§ Hufwudord.
Skräddaren är i kojan. Skräddarue tala, i

koja». Kon är i fähuset. Korna äro i fähuset.
Far är i badstugan. Fars goda wänner äro i
grannens gärd. Grannen sitter i den gamla kojan.
Granucus dröder äro i den stora byn. En gam-
mal man bor i kojan. Mannens hustru är i byn.
Trädgärden är stor. De höga träden wera i den
stora trädgärden. Gn stor hund är i trädgärden.
Brunnen är djup. Skomakarens hustru fjunger i
fähuset. Wi sjunga i trädgärden. Fölen äro feta.
De feta fölen sta i stallei. Stallet är däligt. Gär-
deus män äro i det däliga stallet.

6
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Talon iso koira istuu puutarhassa. Kissat
ovat korkeassa puussa. Puutarha on hyvä. Kor-
keat puut kasvavat hyvässä puutarhassa. Naapuri
on lukkarin talossa. Naapurin vaimo on kotona.
Hän menee kotoa pois. Sauna on vanha. Isän
veljet istuvat vanhassa saunassa. Talon miehet

Evat kylässä. Naapurin ystävät seisovat puutar-
hassa. Talon laihat lehmät ovat huonossa lääväs-
sä. Kylän suutari asuu vanhassa töllissä.

Nionde lektion.
Grannen kommer frän badftugau,
naapuri tules Saimasta.
Männerne ga ut frän kojan,
miehet menevät ulos töllistä.

§ 12. Det ord, som betecknar rummct, frän
hwars inre en rörelse eller ett aftägsnande fker,
sättes i kasus elativus. Denna kafus fär ändel-

sta eller stä.
Wi komina frän byn. I kommen ut fran ko-

jan. Fölen siippa ut frän stallet. Hunden fprin-
ger bort frän trädgärden. Oärdens män aro i fko-
gen. De komma stiart frän stogen hem. Björnar-
ne bo i fkogen. Oärdens föner fpringa bort frän
stogen, dä björncn kommer. Klockaren sitter i den
gamla kojan. Klockarens gosst fpringer ut frän
kujan, dä wi komma dit. Gosfens broder siipper
ned frän det höga tornet. Kätten är i trädet. Trä-
det är högt. Katteil kommer ned frän det höga
trädet. lag siipper redan frän siolan,,.

Poika seisoo» saunan porstuassa. Pojan isä
tulee ulos saunasta. Poika juoksee pois porstu-
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asta. Torni on korkea. Lukkari tulee korkeasta
tornista. Talon miehet tulevat tallista. Kylä on
iso. Hyvä koulu on isossa kylässä. Kylän pojat
ovat koulussa. He menevät kohta koulusta kotia.
Naapuri tulee kylästä. Naapurin vaimo tulee talon
isosta puutarhasta. Me tulemme suutarin talosta.
Isän veljet tulevat metsästä. Talon koira pääse©
ylös kaivosta.

Tionde lektion.
lag gär Kffogen, menen metsähän.
Wi gä i kojan, menemme töllihin.

§ 13. Det ord, fom betecknar rummet, till
hwars inre en rörelfe sker, sättes i kasus illati-
Vu s. Denna kasus fär ändelfen b-», emellan hwilka
bokstäfwer sattes den vokal, som kommer att stä
framför h. Frän denna ändelfe burtlemnas wanli-
gen h, hwarefter de bäda korta stafwelftrna samman-
dragas till en läng. Af metsähän blir salunda
metsään, af töllihin blir tölliin,

Wi fpringa i trädgärden, juoksemme puutarhaan.
lag gär i trädet, menen puuhun.

An m. Frän ändelfen i illativus mäste I» bort-
lemnas, om ordets bindkonfonant är I»; efter läng
vokal deremot mäste h qwarsta.

Skräddaren kommer i gärden. Wi gä i byn.
Gosfens fader gär i ftallet. Hundarne komma i
farstun. Kattorna fpringa frän farstun i tr<idgär-
den. De fpringa upp i det höga trädet. Gärdens
kor gä i karret. Mjölnaren, fom nu ax i qwar-
nen, gär fnart frän qwarnen i deil däliga kojan.
Grannens hustru, fom sitter i falen och sjunger,
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gsr i kammciren, dä j kommen t salen. Hustruns
bröder komma i farstun. Gosftns systrar, hwilka
nu stratta i trädgärden, gräta, om fadren gar i
byn. Den gamle klockaren gär upp i det höga tor-
net. lag gär i grannenZ gärd. Du gär äfwen dit.

Hyvä, mylly on kylässä. Isä menee myllyyn.
Mylläri istuu myllyssä. Myllärin sisaret menevät
kylään. Kylästä ne menevät metsään, mutta juok-
sevat metsästä pois, kun x isot koirat tulevat vas-
taan. Suutari tulee isän taloon, mutta räätäli me-
nee lukkarin tölliin. Sisaren ystävät, jotka nyt
istuvat kamarissa ja puhuvat, menevät kamarista
saaliin, kun naapurin vaimo tulee. Talon lehmät
ovat metsässä. Lehmät menevät isoon suohon.
Pojan sisar" juoksee myllystä
on siellä. Poika ja pojan sisar menevät kohta
ylös korkeaan puuhun.

Glfte lektion.
Gussen sitter pä stolen, poika istuu tuolilla.

§ 14. Det ord, som betecknar rummet, pH
eller wid hwars yttre nsgot är, sättes i kafus
adessivus. Denna kafus fär ändelstn II»ellerIlä.
• m sta V golfwet. Stolen stär pH golfwet.
Gössens morbroder sitter pä stolen. I stän wid
qwarnen. Mannen, som sitter pä stolen och pra-
til-r, är fars goda wän. Mannens hustru stär wid
gärdens brunn. Gossen stär wid fönstret. Gos-
stns systrar stä wid badstugan. Ljuset brinner pä
fönstret. Gtt högt träd wid den djupa brnn-
nen. Stäfwan är 4"brunnen. Gossarne, hwilka
äro pa det läga berge,t, siratta och leka. Du stär



pä ben höga klippan. Kaiten sitter pä föilstrct.
Hunden star wid badstugnn. Vljölnaren sitter i
qwarnen, men mjdlnarens hustru, som är klockarens
syster, stär wid qwarneu.

Naapuri 011 enon kamarissa. Naapuri istuu
tuolilla. Eno ja naapuri juttelevat. Tuoli on rna-0
tala. Naapurin poika istuu matalalla tuolilla. Po-
jan sisaret, jotka seisovat talon kaivolla, riitelevät.
Me seisomme vuorella. Kylän vanha koira istuu
korkealla kalliolla. Eno tulee kohta taloon. Kynt-
tilät palavat jo salin ikkunalla. Varsat seisovat
tallin lattialla. Korkea puu kasvaa töllin seinällä.
Enon sisar, joka istuu kamarin tuolilla, nauraa,
kun veli istuu lattialla ja laulaa.

Tolfte lektion.

Gosseu kommer ued frän klippcin,
poika tulee alas kalliolta. ,

Wi gä bort frän brunnen,
menemme pois kaivolta.

§ 15. Det ord, som betecknar rummet, ftäil
hwars yttre en rdrelse sier, sättes i kasus ablati-
uus. Denua kasus fär andelseu lta eller Itä. »

lag uppstiger frän stolen. Ljustn komma ned
frau fönstret. Barnet stiger upp ftän golfwet. Bar-
nets syster kummer ned frän stolen. Syftren grä-
ter. Wi komma ned ftän det höga berget. Fdlena
springa pä wägen. Fölena springa ftän wägen i
siogen. Hunden springer ftän landswägen i träd-
gärden. Stäfwan kommer ned frän hyllan. Stäf-
wan är ftnder. Klockan, som kommer ned ftän

10
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fönjlret, gär sönder. Barnets fader stär wid qwar-
»nen.» Han gär ftän qwarnen i byn. Frän byn
Dh!!nmer han gter hein. Wi komina äter hit. Oos-

hwilka leka wid björken, springa bort fran
björken, da byns stora hund kommer dit.

II». .*

Isän sisar turee kaivolta. Sisaren veljet tu-
levat myllyltä. Talon lapset juoksevat maantieltä
puutarhaan. Lukkarin pojat ovat korkealla vuo-
rella. Pojat tulevat jo korkealta vuorelta alas.
Talon koira juoksee alas kalliolta. Miehet seiso-
vat koivulla, joka kasvaa puutarhassa. Kissa
juoksee pois hyllyltä. Kiulut tulevat alas hyllyltä.
Kiulut ovat rikki. Naapurin lapset leikittelevät
maantiellä. He juoksevat maantieltä metsään. Met-
sästä he taas tulevat kotia. Isä tulee saunasta.
Poika tulee kaivolta. Poika, joka istuu kamarin
tuolilla, nousee tuolilta, kuu eno tulee kamariin.

Trettonde lektion.
Varnen springa till -brunnen, lapset juoksevat kai-

volle.
Gossen gär till fönstret, poika menee ikkunalle.

t § 16. Det ord, som betecknar rummet/ till
hwars Yttre en rörelst sier, sättes i kasus allati-
Vus. Denna kasus fär ändelsen lie.

Wi gä till qwarnen. I gän till landswägen.
Varnen springa till berget. De gä upp pä berget.
De komma ned frän berget och springa till byns
brunn. Fadren stär wid brunnen. Gossen sprin-
ger till badstugan. Han gär i badstugan. Soc-
kens kyrkoherde gär till det höga tornet., Hangär



i tornet. Skeppet är i hamyen. Skeppets kapien
kommer till skeppet. Han gär upp pa fftpvet>*
Kyrkoherden stär pä skeppet. Om hMdarne fomittr
upp pä skeppet, sä grälar kaptenen. lag gä.r upp
pä en hög kulle. Grannens söner komma äswen
pä tullen. Ljustn bxinxufi Om Iju-
sen komma ned ftän ljuskronan pä golswet, sä gä
de as. Kätten kommer ned ftän sönstret pä golswet.

Isä nousee tuolilta ja menee ikkunalle. Poika
menee matalalle tuolille. Hän seisoo tuolilla, kun
sisar tulee kamariin. Pojan sisaret juoksevat kai-
volle. Katteini seisoo laivalla, joka on satamassa.
Kylän lapset juoksevat laivalle. Jos lapset mene-
vät ylös laivalle, niin katteini toruu. Pitäjän kirk-
koherra tulee naapurin taloon. Naapurin lapset
juoksevat maantielle. Maantieltä he juoksevatkor-
kealle vuorelle. He laulavat vuorella. Talon vanha
koira juoksee kaivoon. Pojat juoksevat kaivolle.
Minä menen kylän myllylle. Mylläri tulee vastaan.

Fjortonde lektion.
Kyrkoherden hemtar gossen i siolan,
kirkkoherra tuo pojan kouluun.
Han hemtar gossarne ftän skolan,
hän tuo pojat koulusta.

§ 17. ObMet Mes i kasus accusativus.
Pum. Kasus accusativus har i singularis au-

delsen n, i plur. ändelsen t.
Skräddarens hustru sätier stäswan pä hyllan.

Du sätter ftäsworna pä stolen. lag för kon i sio-
gen. Wi hemta korna ftän siogen tillbaka. Gär-
dens män föra fölena i stallet. I hemten fölet

12



ftän stallet. Gosfen sätter boken pa fönstret. Gos-
fens fader sätter böckerna pä hyllan. Klockaren förgossen i skolan. Han hemtar gosstns fystrar till-
baka frsn skolan. Grannen säljer qwarnen. Qwar-
nen ax dalig. I morgon för kaptenen sieppet ftän
hamnen bort. Wi höra kaptenens röst. Mannen
säljer klockan. I saljen' klockorna. Gossen lyftar
kätten ner ftän stolen. Wi föra ftolarne till wag-
gen. lag sätter klockan pä fönftret. Sockens kyr-
koherde hemtar gossarne hit, dä han kommer till-
baka ftän byn.

Naapurin talo on vanha. Naapuri myy van-
han talon. Pojat tuovat lehmät metsästä takaisin.
Talon miehet panevat puut saunan seinälle. Pa-
nen kirjan tuolille. Lapset vievät kirjat tuolilta.
Suutarin sisaret, jotka ovat puutarhassa, tulevat
puutarhasta, kun kuulevat koiran äänen. Mylläri
vie lapsen kotia. Isä tuo lapset kylästä. Me
tuomme kiulut porstuasta kamariin. Te kuulette
kellon äänen. Räätäli nostaa pojan, joka istuu
lattialla ja itkee, tuolille. Huomenna menemme
lukkarille. Lukkarin vaimo panee kynttilät isoon
kynttiläruunuun. Kynttilät menevät poikki. Jos
viet kirjan hyllyltä, nhn isä toruu.

Femtonde lektion.

Gossen fär boken af fabren, poika saa kirjan isältä.
Fadren för boken ät gossen, isä vie 'kirjan pojalle.

% 18. Kasus ablativus swarar äfwcn pä fta-
gan: af hwem? allativus Pä frägan: ät hwem?

13



. lag köper en penna af handelsmannen. Du
fär en penna af fadren. Fadren köper en blyerts-
penna och en stälpenna at gosfen. Gosfen för pen-
ningarne at handelsmannen. Kyrkoherden köper en
god duk af handelsmannen. Han för duken. hem
at dottern. Dottern gläder sig,, da hun fär duken
af fadren. Gardens döttrar föra böckerna at kyrko-
herdcn. Gosfen för pappret at klockaren. Klocka-
ren fär pappret af gosfen. Grannen köper sieppet
af kaptenen. Kaptenen fälier fkeppet ät grannen.
Grannen för penningarne, hwilka han fär af kap-
tenen, ät fockens kyrkoherde.

Isä, myy varsan miehelle, joka seisoo tallin
seinällä. Isä saa rahat mieheltä. Mylläri ostaa
vaimolle hyvän liinan. Minä saan kirjan kauppa-
mieheltä. Pojan sisar saa kellon isän ystävältä.
Mies, joka tulee myllärin taloon, tuo hyvän kiu-
lun myllärin vaimolle. Mylläri nostaa tuolin mie-
helle, joka seisoo kamarin ikkunalla. Pitäjän kirk-
koherra ostaa kauppamieheltä kirjan, lyijykynän
ja teräskynän, jotka hän panee paperiin ja vie
pojalle, joka on kotona. Poika iloitsee, kun saa
kirjan ja kynät isältä.

Sextonde lektion.
lag sitter i siraddarens koja. Du gär ut frän

kammaren. Han kommer frän farftun i falen. Wi
fätta träden i ugnen. Glden brinner i ugnen. I
sitten wid ugnen och praten. Kätten sitter pä ug-
uen. Barnen leka pä golfwet. Systern för klockan
ät brodren, fom är i trädgärden. Brodren gläder
sig, dä han fär klockan af fyftren. Dc stä wid det

14
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höga trädet. Mjölnaren gär till men gär
ftän qwarnen till landswägen, da hau hör barnets
röst der. Berget nr högt. Wi stä pädet höga
bcrget och fjunga. I gän äsiven upp pä berget.
Wi komma siiart ned frän det höga berget. Gos-
sarne aro i skolan. Da de siippa frän skolan, sä
springa de hem. Hcmifrän komma de äter i skolan.
Mannen, som sitter pä stolen i kammaren, stiger
upp frän stolen, da wi komma i kammaren. Kloc-
kans ljud, höres ofta frän granncns gärd. Gos-
farne springa i qwarnen. Wi höra klockarens röst
frän det höga tornet.

' Sjömännen aro pä hafwet.
De komma äter frän hafwet pä landet. Wi begif-
wa 0$ fällan pä hafwet. Skeppet, som är i ham-
nen, är stort. I morgon föra sjömännen det stora
steppet frän hamnen. Granncns gosfc stär wid
brunnen. Stäfwan är i brunnen. Gosfen gär
frän brunnen i trädgärden och fäger at fadren:
stäfwan är i brnnnen. Gärdens man fä stäfwan
upp frän brunnen.

Me olemme kylän vanhassa myllyssä. Eno
tulee saunasta. Hän menee kamariin. Miehet,
jotka seisovat maantiellä ja juttelevat, ovat isän
ystävät. He menevät nyt maantieltä vuorelle. Ta-
lon tytär panee kynttilät ikkunalle. Kynttilät pa-
lavat ikkunalla. Räätälin vaimo saa liinan ystä-
vältä. Poika tuo kirjat takaisin enolle. Hän saa
paperin ja kynät isältä. Lapsi, joka menee enon
taloon, pelästyy, kun iso koira tulee vastaan. Savu
nousee myllystä. Valkea palaa suutarin töllin
uunissa. Talon tyttäret' ovat usein kylän kaivolla.
Pojat ovat metsässä. Tyttäret tulevat jo takaisin
kaivolta, ja pojat metsästä. Laiva tulee merellä.
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Kylän lapset, jotka seisovat kalliolla, juoksevat
kylään ja sanovat katteinin vaimolle: "katteinin ääni
kuuluu jo mereltä". Katteinin vaimo iloitsee. Kun
maamies menee merelle, niin hän usein pelästyy;
mutta merimies, joka usein on merellä ja harvoin
tulee mereltä maalle, iloitsee ja laulaa.

Sjuttonde lektion.
§ 19. En ftafwelse som siutar med Vokal, kallas

öppen; en stafwelft, som slntar med konsonant, kallas
fluten.

§ 20. Om nägon af de Harda konfonanterna,
k, t, p, börjar en kori öppen stafwelst, som genom
böjning blir sluten, sä maste dessa härda'konsonan-
ter förmildras.

Kyrkan är h'ög, kirkko on korkea.
Wi sitta i kyrkan, istumme kirkossa.

§2l. K bortfaller.
Blomman är wacker. Blommorna aro wackra.

Astan är i ngnen. Gardens döttrar föra asian bort
frän ngnen. Gubben är swag. Gubbens strumpor
äro sönder. En ftor ore kommer pä landswägen.
Wi se oren. Orarne äro i fähuset. Gossen ser
fadren, som stär wid qwarnen. Sockens kyrka är
stor. Wi siä wid kyrkan. Wi ga i kyrkan. Bar-
nen glädja sig, da de se fadren, 'som kommer frän
kyrkan. I läsen. Gubben, som sitter pä stolen i
kammaren, laser. Gossarne läsa i stolan, men du
laser hemma. Hunden är i brunnen. Gärdens
män fä hunden frän brunnen. De föra den wäta
hunden i badstugan. ~
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Korea kukka on kamarin ikkunalla. Te nä-
ette kukan. Talon tytär vie koreat kukat puutar-
haan. Huomenna menemme .kirkkoon. Me luem-
me kirkossa. Isä lukee kotona. Poika vie kirjan
heikolle ukolle, joka asuu kylässä. Ukko iloitsee,
kun näkee kirjan. Näemme kirkkoherran, joka
tulee kirkosta. Kun lapset näkevät talon ison hä-
rän, niin pelästyvät. Liina on märkä. Sisar pa-
nee märän liinan uunille. Luette. Pojat, jotka
istuvat kamarin ikkunalla, lukevat.

Adertonde lektion.

Skon är god, kenkä on hyvä.
Skorna aro goda, kengät ovat hyvät.

§ 22; K efter n blir g.
Staden är stor. Stadens kyrka är gamma!.

Wi bo i ftaden. Wi ftra ofta frän staden pä tan-
det. Wi se gubben, som gar till staden. Sängen
ftär wid wäggen i kammaren. Barnet sitter i san-
gen och leker. Kätten springer upp i sängen, men
kommer äter ner pa golfwet, da jag gar till sän-
gen. Skomakaren hemtar siorna at gärdens dotter.
Skon är pä stolcn. Barnet för sion frän stolen i
ugnen. Systren gräter. Gärdens ftitige dreng kom-
mer hem frän siogen. Byns drengar stä wid qwar-
nen uch prata. Gosfen för ämbaret ät drengen,sum stär wid brunnen. Drengen sätter stäfwan i
ämbaret. Jag köper en mössa och rock af sirädda-
ren, som bor i grannens gärd.

Naapurin tyttäret menevät huomenna kaupun-
kiin. He menevät kaupungin kirkkoon. Kun pää-
sevät kirkosta, niin menevät suutarille. He osta-

Särofio! i finsta fprälet. 2



18

vat suutarilta hyvät kengät. Kirkkoherran poika
lukee ahkerasti. Jos luette ahkerasti, niin saatte
lakin ja takin isältä. Talon renki vie varsan tal-
lista kaivolle. Rengin poika tuo sangon isälle.
Talon lapset juoksevat sänkyyn, mutta tulevat sän-
gystä lattialle, kun kuulevat isän äänen porstuasta.
Pojan lakki on sangossa. Poika, kun näkee la-
kin sangossa, sanoo isälle. Isä vie märän lakin
uunille. Talon vanha ukko, joka tulee kaupun-
gista, tuo tyttärelle hyvät sukat ja kengät.

Nittonde lektion.

Gosfen ftär framför fcidren, poika seisoo isän edessä,
©ogfen stär bakom fobren, poika seisoo isän takana.

Hunben skäller. Hunbarne sialla. Du gnäl-
ler. I gnällen. Han gnällcr. Barnet stär ftam-
för sängen.. lag lyftar stolen framför ugnen. Gär-
bens gumma är gammat. Gumman sitter pä sto-
len i knmen. Kätten sitter framför gumman. Wi
fc>mna. Gubben fomnar. Barnen, hwilka äxo i
sängen, somna reban. Furan är hög. Drengarne
siä bakom ben höga furan. Hunbarne, hwilka sitta
pä berget, som är bakom qwarnen, gnälla. Äm-
baret är pä stolen. lag för ämbaret i knuten.
Gärbens böttrar stä bakom babstugan., Wi fe rö-
ken, som uppstiger frän babstugan.

Kylän vanha akka tulee maantiellä. Lapset
juoksevat akan eteen. He seisovat akan edessä.
Korkea honka kasvaa puutarhassa. Hongan ta-
kana on iso koivu. Kissa menee honkaan. Hon-
gat kasvavat metsässä. Varsa tulee tallista. Koira
haukkuu ja juoksee varsan eteen. Koira vinkuu ja
juoksee varsan eäestä. Talon vanha ukko, joka
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istuu saunan uunin edessä, nousee uunin edestä ja
menee kaivolle, kun kuulee pojan äänen kaivolta.
Kirkon takana on iso kylä. Kylän takana näette
kirkkoherran talon.

Tjugonde lektion.
Bodan är gamma!, aitta on vanha.
lag sitter i bodan, istun aitassa.

§ 23. T efter t bortfaller.
Ängen är stor. Gärdens drengar gä till än-

gen. Korna aro Pa ängen. Wi komma frän an-
gen. Flickan stär ftamför brodren. Flickans bro-
der sitter pä ftolen och laser. Fadren köper en god
duk at flickan. Flickan tackar, da Hon far duken af
fadren. Wi tacka. Du tackar äfwen. Byttan är
sönder. Flickorna föra byttorna i bodan. Bodan
är dälig. Wi sta ftamför bodan. Bodans tak är
sönder. Mannen taga det daliga taket bort. Du
tager.mössan frän ftolen. Fadren tager barnet bort
ftan knuten. Han för barnet tillbaka i knuten.
Imagen ljusen frän ljuskronan. GoZfarne tacka,
dä de fä pappret och pennorna af fadren. I tae-
ken. Klockaren flyttar bort frän kaptenens gärd.
Wi flytta frän ftaden pä landet. Sjömännen flytta
bort frän byn. lag styttar till staden, om mor-
bror flyttar till landet.

Niitty on kylän takana. Niityn takana on
metsä. Miehet, jotka tulevat niityltä, menevät ta-
lon aittaan. Lapset ovat aitassa. Miehet mene-
vät aitan katolle. Katto menee rikki. Otan ken-
gät ja sukat tuolilta. Poika ottaa kirjan hyllyltä.
Sanko on kaivossa. Rengit ottavat sangon kai-
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vosta. Tytön veli istuu tuolilla uunin edessä ja
lukee. Otatte kirjan pojan edestä ja panette ty-
tön eteen. Ukko kiittää, kun pääsee suutarin töl-
liin. Kiitämme. Jos muutat räätälin talosta, niin
räätälin vaimo iloitsee. Naapurin ystävä muuttaa
maalta kaupunkiin, mutta naapurin pojat, jotka
nyt asuvat kaupungissa, muuttavat kohta kaupun-
gista maalle. Talon vanna akka, joka istuu sau-
nan edessä, toruu, kun näkee pojat aitan katolla.

Tjuguförsta lektion.
Vakoni ängen är en aker, niityn takana on pelto.
Mamien är Pa äkern, mies on pellolla.
Wi gä öftver diket, menemme ojan yli.

§ 24. T efter 1 blir 1.
Akern är framför ängen. Akerns mull är

swart. Mjölnarens sticka sitter i mullen och leker.
Bron är god. Wi köra öfwer bron. Gärdens
swcirta Hund ftär Pä bron och siäller. Gosftn ta-
ger fadrens bok frän hyllan. Fadren nekar. Gos-
sen sätter boken tillbaka pa hyllan, da han hör fa-
drens förbud. Wi neka, o,n du gär till bron.
Barnen aro pä äkern. Akerns dike är- lägt. Bar-
nen siippa öfwer diket. Gubben sitter pä garden
framför den gamla kojan. Gn brunn är pä gär-
den. Flickan kör korna frän brunnen i fähufet.

Silta on heikko. Mo seisomme sillalla. Silta
menee rikki, jos ajatte sillan yli. Huomenna me-
nen kaupunkiin, mutta jos veli kieltää ja sinä
myös kiellät, niin'olen kotona. Isä, joka on pel-
lolla, tulee pellolta, kun näkee naapurin pihassa.
Niityllä on syvä' oja. Ne pääsemme ojan yli.
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Poika menee aitan katolle. Sisar kieltää ja sanoo
pojalle: isä toruu, jos olet katolla. Poika, kun
kuulee kiellon, tulee katolta alas.

Tjuguandra lektivn.
Husbonden fitter, isäntä istun.
Husboudens gosse star, isännän poika seisoo.
lag ftttet bredwid husbonden, istun isännän vieressä.

§ 25. T cfter n blir n.
Wärdinnan at i bodan. Wärdinnans dotter

bar byttan at wärdinnan. Du bär stäfwan ftän
brunnen i badstugan. I bären den swaga qwinnan
fran badstugan i kojan. Husbonden sitter pä sto-
len och laser. Wi sitta bredwid husbonden. Hus-
bonden gifwer den gamla rocken ät gubben, som stär
i farstun. Gubben tackar. I gifwen pennorna at
gossen. Wärdinnan gifwer duken at gumman,som
sitte,r framför ugnen. Du gifwer stäfwan ät wär-
dinnan. Fogcln styger till trädets qwist. Gossen
far fast fogeln. Hau gifwer fogeln ät systren. Fog-
larne flyga öfwer stallet. Gardens stickor, hwilka
stä pä strandeit och sjnnga, komina ftän stranden,
dä wärdinnan kommer hem ftän äkern.

Talon isäntä ja emäntä menevät kirkkoon.
Isäntä istuu emännän vieressä kirkossa. Emäntä
nousee isännän vierestä ja istuu lukkarin vaimon
viereen. Jos annatte ukolle kengät, niin ukko
iloitsee ja kiittää. Eno antaa tyttärelle paperin.
Tytär kiittää ja panee paperin kirjan viereen.
Veli ottaa paperin kirjan vierestä. Jos annat po-
jalle takin, niin annan tytölle liinan. Rengit sei-
sovat rannalla ja juttelevat. Isäntä kantaa pojan
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niityltä kotia. Minä kannan isännän lakin ja ta-
kin. Korkea koivu kasvaa myllyn seinällä. Me
näemme linnun, joka laulaa koivun oksalla. Lintu
lentää oksalta pois, kun kissa menee koivuun.

Tjugutrcdje lektion.
Gossen förstär, poika "ymmärtää.
I förstän, ymmärrätte.
Flickan taiat mcd brodren, tyttö puhuu veljen kanssa.

§ 26. T efter r blir r.

Floden åt djup. En bro gar öfwer floden.
Byns gamle gubbe stär pa stodeiis strcind. Hanffttter mjerdan i floden. En stor fist gär i mjer-
dan. Gubben glader sig och tager fisien ftan mjer-
dan. Han gifwer fisien at gärdens wärdinna. Wär-
dinnan tackar och bugar sig. Wi buga otz. Du
bugar dig. De buga sig. lag gar med far till
grannens qwarn. Skeppets kapten kommer i gar-
den. Kaptenens siägg är swart. Barnen siratta,
da de se kaptenenZ siägg. Kaptenen förstär, hwar-
före barnen siratta. Wi förftä äfwen. Drengarne
bära med husbonden mjerdorna hem ftan fiodensftrand.

Merta on kamarin nurkassa. Minkätähden
nostat merran nurkasta uunin eteen? Merrat ovat
virrassa. Otamme kalat merrasta. Talon isäntä
menee pojan kanssa suutarille, joka asuu virran
rannalla. Suutari nousee tuolilta ja kumartaa,
kun pääsevät tölliin. Suutarin parta on musta.
Poika, kun näkee suutarin parran, pelästyy ja
juoksee töllistä ulos. Isäntä ostaa suutarilta ken-
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gät pojalle. Mc kumarramme, kun kirkkoherra
tulee saliin. Kirkkoherra kumartaa.

Tjugufjerde lektivn.
Bordet är gammalt, pöytä on vanha.
GoZsen ar under burdet, on pöydän alla.

§27. Ti öfriga fall blir <l.
En gamma! lada ar Pa ängen. Ladans tai

är sönder. Wi gä iu i ladan. Du kommer ut frårr'
ladan. Wi sälla trädet, som werer ftamför ladan.
Flickans moder sätter fisken i grytan. Flickan ta-
ger fisien ftän grytan. Gärdens grytor aro daliga.
Barnet sitter pä bordet, som stär wid kammarens
wägg. Kätten är under bordet. Kätten kommer
underifrän bordet och gar under sängen.. I wäf-
wen. GärdenZ wärdinna wäfwer i kammaren. Wär-
dinnans dotter Häller mjölken frän byttan i gry-
tan. Hwarföre häller du mjölken frän grytan Pa
golfwet? Om du wäfwer, fä sitter jag wid bordet
och laser. Hunden sitter under stolen och ställer.
Jag kör hunden underifrän stolen i siirstun.

Pata on tuolilla. Kaadamme maidon padasta
kiuluun. Iso pöytä seisoo salin lattialla. Kirjat
ovat pöydällä. Lapset kantavat kirjat pöydältä
isän kamariin. Me kannamme pöydän salin sei-
nälle. Tytön äiti kutoo kamarissa. Tyttö, joka
tulee puutarhasta kamariin, antaa äidille korean
kukan. Me kudomme. Minkätähden kaadatte
hongan, joka kasvaa virran rannalla? Talon ren-
git kaatavat puut talon niityltä. Koira menee la-
don alle. Lapset, jotka tulevat ladolle, ajavat
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koiran ladon alta pois. Isäntä seisoo niityn la-
dolla ja puhun naapurin kanssa.

Tjugufemte lektion.
Smeden bor t byn, seppä asuu kylässä.
Smedcns fott är har, sepän poika on täällä.

§ 28. P efter p bortfaller.
Presten är i kyrkäu. PrestenZ hustru är hem-

ma. lag gifwer boken at presten. En gamma!
gumma bor i kojan, som är bakom smedens gärd.
Ett godt siäp stär i kojans knut. Gumman säljer
skäpet at gärdens husbonde. Husbonden bar fkäpet
hem med drengen. Husbondens rockar hänga isiä-
pet. Han tager en rock frän siäpet. Rockens knap-
par äro sönder. Du hänger. Han hänger. Gär-
dens män döda i morgon oren, som nu stär fram-
för fähuset. Hwarföre döden j oren? Wi döda
grannens hund.

Paja on virran rannalla. Beppä takoo pa-
jassa. Sepän pojat takovat myös. Menemme se-
pälle. Seppä kumartaa, kun tulemme pajaan. Me
kumarramme. Me taomme pajassa. Jos taot,
niin seppä toruu. Sepän kissa istuu sillalla. Ky-
län iso koira, jokatulee sillalle, tappaa kissan. Me
tapamme koiran. Räätäli ostaa hyvän kaapin se-
pän veljältä, joka asuu. kirkon kylässä. Räätäli
panee takit kaappiin. Takit riippuvat kaapissa.
Riiputte. Riippuu. Pappi, joka istuu kamarin
tuolilla ja lukee, on lukkarin poika. Papin poika
tulee koulusta kotia. Poika istuu isän viereen.
Poika nousee isän vierestä ja menee kamarilta ulos.
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Tjugusjette lektion.
Kammen or pä bordet, kampa cm pöydällä.
lag tager kammen frän bordet, otan Icamman pöy-

dältä.
§ 29. P efter m blir in.

Bakom gardens äker är ett träsi. Gärdcns
gamle gubbe gär till träsiets strand. Han fätter
mjerdorna i träsiet. Frän träsiets strand gär gub-
ben i siogen. Han sijuter i siogen. Om du siju-
ter fogeln, fom fjunger på trädets qtoist, fa blir
gubben wred. Du blir wred, ehuru wi neka. Wi
fkjuta. Gossarne skjuta. Gossen tager kammen fran
burdet, ehuru systren nekar. Fadren köper en wäsia
uch ell tasta at sonen. Du sirifwer pa taftan. Bror
siriftuer pä pappret. Wi sirifwa pä taftan, ehuru
du nekar. Gossen sätter böckerna i wäsian, men
tager taftan bort frän wäsian.

Tyttären kampa on Irnono. Isä ostaa tyttä-
relle hyvän kamman kaupungista. Kampa om pöy-
dällä. Kammat ovat pöydällä. Äiti suuttuu, jos
lapset ottavat kammat pöydältä. Tyttö, jokaistuu
pöydällä ja kirjoittaa taululle j on papin tytär.
Jos otat paperin pöydältä ja kirjoitat paperille,
niin suutun. Korkea koivu kasvaa lammen ran-
nalla. Koivussa on lintu. Sepän poika ampuu
linnun koivusta. Ammut linnut aitan katolta.

Tiugufjunde lektion.

Han rifwet, hän repii.
Du rifwer, sinä revit.

§ 30. P i öfriga fall förmildras till v.
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Brödet är pä bordet. lag tager brödet fran
bordet. Wärdinnan bakar i stugan. Döttrarua
baka med modren. Döttrarnn bam bröden ftän stu-
gan i bodan. Du bakar. Kyrkoherden är i sta-
ben. Han dröjer, länge i staden. Om j drujen
länge i byn, sa grälar husbonden. Männerne
dröja i fkogen. Wi dröja länge i qwarnen. Bö-
norua äro pä bordet. Flickan för bönorna i gry-
tan, som är pa stolen i stugans knut. Gubben,som kommer i stugan, hemtar en stäfwa at gärdens
wärdinna. Wärdinnan gifwer ett bröd at gubben.
Gubben tackar och bugar sig. Om du gifwer boken
at den lilla gosfen, fom sitter pa golfwet och leker,
fs rifwer han boken fönder.

Tupa 011 vanha. Tuvan katto on rikki. Pieni
tyttö laulaa tuvassa. Mies, joka tulee tupaan, on
pitäjän suutari. Hän tuo kengät tytölle. Eengit
juoksevat tuvasta virran rannalle, kun näkevät
talon pienen pojan siellä. Leipä on tuvan pöy-
dällä. Talon musta koira vie leivän pöydältä.
Koira juoksee sängyn alle, kun renki tulee tu-
paan. Kenki ajaakoiran sängyn alta pihalle. Kirk-
koherra istuu pöydän vieressä ja kirjoittaa. Kirk-
koherran pieni poika ottaa isän kirjan tuolilta.
Poika repii kirjan rikki. Jos revitte kirjat rikki,
niin isä ja äiti toruvat.

Tjuguättonde lektion.
lag köper, ostan.
lag befaller, käsken.
Biskopens joit är här, pispan poika on täällä.

§ 31. De härda konsonanterna förmildras icke
,efter s; k förmildras ej Heller efter t.
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Gärdens dreng är lat. Gärdens drengar aro
latci. Rockens ficka är sönder. Rockens fickor äro
sönder. lag tager penningarna frän fickan. Gos-
sarne äro t qwarnen. Mjölnarcn befaller gossarne bort
frän qwarnen. Wi befalla äfwen. Gossarne gä bort
frän qwarnen, dä de höra befallningen. Bron är läng.
Wi gä öfwer den länga bron. Oubbens lilla sticka grä-
ter. lag hör stickans grät. Hwarförc gräter hon? Bi-
skopcn bor i staden. Biskopens broder, fom är foc-
kens kyrkoherde,,kommer fnart hit. lag lyftarmös-
fan frän golfwet pä ftolen. Wi släppa hunden ut
frän bodan. Husbonden fläpper hunden i stugan.

Pispa tulee kouluun. Pispan pojat lukevat
koulussa. Talon pieni tyttö, joka seisoo tuvan
porstuassa, itkee. Kun kuulemme tytön itkun, niin
laskemme tytön tupaan. Jos käsket tytön tuvasta
ulos, niin tyttö, kun kuulee käskyn, taas itkee.
Istun äidin vieressä. Nousen äidin vierestä ja is-
tun isän viereen. Isä ostaa ahkeralle pojalle kir-
jat ja kynät. Hän ottaa laiskan pojan koulusta pois.

Tjugunionde lektion.
Dm aftonen sitta wi hemma, illalla istumme kotona.

§ 32. Det ord, fom betecknar den
tiden, da nsgot sier, sattes i kasus adessivus. '

Farbror bor i staden. Han stiger tidigt upp
om morgonen, ty han laser slitigt. Han laser osta
om natten. Wi läsa om dagen t skolan. Om af-
tonen läsa wi hemma. Gärdens drengar bada om
aftonen i grannens badstuga. I baden sällan.
Grannen badar ofta. Om jag fär lof af farbror,
sä tager jag taftan frän hyllan. Jag sirifwer pä
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tafiait, «ien satter den äter pä hyllan, om farbror
befaller. Gn hög tall, werer pä gärden ftamför
bodan. Om morgonen sitta foglarna i tallen och
sjunga. Gil liten fogel sjunger nu pä tallens qwist.
Om j siäppen kätten ut frän stugan, sä springer
den i tallen och dödar fogeln.

Talon vanha akka vie lelnnät aamulla var-
hain metsään. Päivällä hän on metsässä. Illalla
akka ajaa lehmät metsästä kotia. Yöllä lehmät
ovat läävässä. Lapset juoksevat läävältä pois, sillä
härkä tulee. Me ajamme härän läävään. Mänty
kasvaa myllyn vieressä. Mylläri toruu, jos kaa-
datte männyn. Illalla mylläri kylpee saunassa. Te
kylvette virrassa. Jos saan luvan äidiltä, niin me-
nen sedän tyttären kanssa kylään, mutta jos äiti
kieltää, niin olen kotona.

Trettionde leftion»
Duken ax pä Haisen, liina on kaulassa.
§ 33. Det ord, som betecknar föremälet, Hwar-

wid nägot är fästadt, sattes i kasns inessivus.
lag tager duken frän haisen, otan liinan kaulasta.

§ 34. Det ord, som betecknar föremälet, hwar-
ifrän nägot fästadt lösgöres, sattes i kasns elativns.
lag fätter duken pä haisen, panen liinan kaulaan.

§ 35. Dct ord, som betecknar föremälet, hwar-
wid nägot fästes, sattes i kasns illativns.

Mössan är pä spiken. Hwarföre tager du
mössan frän, spiken? lag sätter, mössan pä spiken.
lag sätter boken pä bordet, men skon pä foten.
Boken är pä bordet. Skon är pä foten. lag ta-
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ger ston ftän foten och bokeu frän bordet. Far-
bror sätter cm morgonen duken pä halsen. Om
dagen är duken pä farbrors hals. Om aftonen ta-
ger han duken frän halsen. Rocken hänger pä spi-
ken i stäpek, som stär wid stugans wägg. Hatten
är pä stolen. Mannen tager hatten ftän stolen och
sätter pä hufwudet. Han tager möZsan frän spiken
och sätter den pä bordet. Gärdens gamle gubbe
kommer frän siogen. En börda är pä gubbens rygg.
Han släpper bördan frän ryggen pä marken. Se-
dan lyftar han bördan äter pä ryggen. Kyrkoher-
den talar med gubben, som stär framför kojan.
Gubben, tager hatten ftän hufwudet, dä han talar
med kyrkoherden. Gossen rifwer siärmen bort ftän
mössan. Skräddaren, som sitter wid fönstret, syr
en fiärm i mössan.

Takka on mielien selässä. Mies laskee ta-
kan selästä maalian. Pojan lakissa on hyvä lippu,
mutta takista ovat napit pois. Poika vie takin
räätälille. Räätäli neuloo napit pojan takkiin. Poika
panee takin kaapin naulaan. Hän ottaa liatun
naulasta ja panee päähän. Hattu, joka on ukon
päässä, on rikki. Hyvä liina on ukon kaulassa.
Talon pieni tyttö, joka istuu tuvan lattialla uunin
edessä, ottaa kengän jalasta ja heittää uuniin. Isä
ja äiti toruvat, kun näkevät kengän uunissa. Naula
on seinässä. Poika saa naulan seinästä ja heittää
sen sängyn alle. Otan naulan sängyn alta ja pa-
nen kaappiin.

Trettioförsta lektion.
Foglarna aro pä takena,
linnut ovat katoilla.
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Foglarna flyga bort ftän takena,
linnut lentävät pois katoilta.

% 36. Kasusandelstrna aro i pluralis, med
undantag af nominativus och genitivus, desammasom i singularis. Pluralis har, utom i nomina-
tivus, ett i emellau ändelstrna och stammen.

lag talade, puhuin.
Du talade, puhuit.
Han talade, puhui.
Wi talade, puhuimme.
I taladen, puhuitte.
De talade, puhuivat.

§ 37. Verberna fä i imperftctum ett i emel-
lan personal-ändelferna och stammen.

Anm. 3:dje pers. i sing. har i imperftctum in-
gen ändelse.

Gossen är i siolan. Gossarne aro i siolorna.
Om mornarna gä de i siolorna. De stitige gos-
sarne stiga tidigt upp om mornarna. Wärdinnan
satt pa stolen och sydde. Hon sydde siärmen fast i
mössan. Wärdinnans lilla gosfe satt i gungan.
Gossen gungade, men föll ftän gungan pä golfwet.
Om sommaren aro wi pä äkrarna. Wi dröjde i
gär länge pä äkern. HöstenZ aftnar äro länga och
mörka. Foglarne äro i tallartta. lag
som satt i tallen. Foglarne styga ftän tallarna.
Länga qwistar aro i björkarna, hwilka wera pä
byns ängar. Mannen, som i gär stod pä garden
och talade med husbonden, bor i staden. Fa-
dren blef wred, dä gossarne siöto i trädgärden.

Istuin eilen pajassa, joka on pellon takana.
Seppä takoi. Sepän poika kiikkui. Emäntä kaa-
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taa maidon kiuluista sankoon. Sanko, joka sei-
soi pöydällä, kaatui pöydältä lattialle, kun istuim-
me pöydän viereen. Lehmät tulevat niityiltä.
Miehet tulevat myllyistä. Lapset ovat sängyissä.
Kissat ovat sängyn alla. Naapurin iso koira hauk-
kui maantiellä. Naapurin pieni poika istui koiran
selässä. Poika kaatui koiran selästä maahan. Sei-
soitte sillalla ja puhuitte. Tyttö pelästyi, kun veli
kaatui sillalta virtaan. Heinä kasvaa niityillä. Ke-
sällä panemme heinät latoihin. Syksyllä tuomme
heinät niityn ladoista kotia. Suutari neuloi hyvät
kengät emännän sisarelle, jokaasuu kirkon kylässä.

Gärdens drengar aro pä höbergning, talon ren-
git ovat heinässä. De komma ftän Höbergning,
tulevat heinästä. Gubben gär för att stfka, ukko
menee kalaan. Han dröjde länge pä fisie, hän
viipyi kauan kalassa.

Trettioandra lektion.
Berget är högt, vuori on korkea.
lag stär pa det höga berget, seison korkealla vuorella.

§ 38. I siutet af twaftafwiga nominalstam-
mar öfwergar e till i.

Wi hörde ftdrens röft, kuulimme isän äänen.
Wi sitta pä stolarna, istumme tuolilla.

§ 39. Vokalerna e och i bortfalla ftamför i.
Läfet är i dörren. Läfen äro i dörrarna. lag

laser. Du lasten Gossarne sutto wid bordet och
läste. De gingo sedän till skolan. Gossen kastar
sienen öfwer bodan. Gn sten är pä sjöns ftrand.
Du stär pä ftenen. Barnen sprungo pä stenarne.
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Wi sägo, bå' gossen gick upp pä ben höga backe».
Gossarne springa pä backornä. Om hösten tillftysa
sjöarna. Wi köra pä sjöarna om wintern. Kam-
marens börr war öppen. lag satte börreu fast.
lag tager läsen, hwilka aro sönber, bort frän bör-
rarna. Fabren köper goba skor at barnen. Gos-
sarne, hwilka sprungo päisen, kommo bort ftän
isen, bä be sägo mobren pä sjöns stranb.

Ovi oli auki. Panin oven lukkoon. Hyvät
lukot ovat salin ovissa. Kamarin ovessa on huono
lukko. Seppä ottaa huonon lukon ovesta.' Hän
panee hyvän lukon oveen. Järvet ja lammet jää-
tyvät syksyllä. Talvilla ajamme järvillä. Istuim-
me eilen kivillä järven rannalla ja juttelimme.
Täällä näimme kylän vanhan ukon, joka seisoi ki-
vellä ja pani merrat järveen. Ukko kaatui ki-
veltä järveen. Me juoksimmepellolle ja sanoimme
miehille, jotka olivat pellolla: kylän vanha ukko
on järvessä.

Trettiotredje lektion.

Husbonbens syfter wäfwer, isännän sisar kutoo.
Husbonbens systrar wäfwa, isännän sisaret kutovat.

§ 40. Frän stutet af fterstafwiga nominal-
stammar bortfaller e.

Hästarne äro i stallet, hevoset ovat talhssa.
Hästen ät i stallet, hevonen on tallissa.

§ 41. De nommalstammar, hwilka hafwa s
säsom ensam konsunant före e, förwanbla i nomi-
nativus hela binbstafwelsen se till nen.

Anm. I stutet af orben öfwergär m till n.
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Herdarne aro i skogen. Herden är i skogen.
Herdens döttrar aro hemma. Herden och herdens
dotter kommo fran siogeu. Dörren är i las. lag
sätter uyckeln i laset. Nyckeln cir sönder. lag för
nyckeln till smeden. Gossen, som kommer hem fran
staden, hemtar at systren en god buk. Systren tae-
kar och gläder sig. Hästcn stär wid brunnen. Om
wintern aro hästarne i stallet. Om sommaren aro
de i skogen. Wi fdra hoet at hästarne. Gärdens
hästar fluppo i gär ut fran stallet och fprungo pä
ifen. Sparfwens bo är i björken'. lag fag fparf-
wens ungar i boet.

Avaimet ovat tuvan pöydällä. Lukon avain
on huono. Ostan sepältä hyvän avaimen. Pai-
men meni varhain aamulla metsään. Paimenen ty-
tär kutoi töllissä, mutta pojat olivat heinässä. Po-
jat tulivat heinästä, kun talon vanha ukko tuh ka-
lasta. Hevonen juoksee maantiellä. Pieni poika
on hevosen selässä. Isä nostaa pojan hevosen se-
lästä maahan. Korkea mänty oli mäellä. Varpu-
sen pesä oli männyssä ja poikaset olivat pesässä.
Varpunen istui männyn oksalla. Ukko ampui var-
pusen männyn oksalta.

Wi äta awallsward, olemme illallisella. Wi
gingo för att äta qwällsward, menimme illalliselle.

Trettiofjerde lektion.
lag gc>f brödet ät gumman,. annoin leivän akalle.
Du kop te mössan, ostit lakin.
Wi ftyttade bort frän byn, nimitimme pois kylästä.

§ 42. Twäftafwiga ordstammar förwandla a
framför i tiU o; men bortkasta » ftamför i, orn o
eller ii är första stafwelstns fvrsta vokal.

Lär«bl>k i finsta spralet. 3
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MöZscm är pä fptfeit. Mössorna aro pä spi-
karna. lag bär. Wi buro. Du sitter i stugan.
I sitten i stugorna. Gossen tager boken ftän, wä-
sian. Oossarne togo böckerna fran wäsiorna. Skon
är pa foten. Skorna aro pä fötterna. Gubbarne
siyttade bort frän de gamla kojorna. Wi körde i
gär pä isen. - Foglarne qwittra pä trädets qwistar.
Byns män fälde träden, hwilka werte pä backen.
lag lyftar gossen ftän bordet pä stolen. Ilig lyf-
tade stolen till wäggen. Gubben tog mjerdorna upp
ftän sto'den. Han tog sisiarne ftän mjerdorna.
pen komina pä hafwet. Sjömänncn stä pä steppen.
Mjölet ar i säcken. lag köpte mjölet af grannen. lag
lyftade säcken i siädan och begaf mig till qwarncn.

Emäntä käski rengit päivälliselle. Isäntä tu-
lee jo päivälliseltä. Hän menee kohta kalaan. Isä
ostaa naapurin talon. Lukkari osti isän talon.
Poika ottaa lakin naulasta ja panee päähän. Otim-
me lakit nauloista. Äiti antaa kirjat pojille. Hän
antoi liinat, jotka osti kauppamieheltä, tyttärille.
Talon emäntä ,otti leivän pöydältä ja antoi sen
vanhoille akoille, jotka seisoivat porstuassa. Lin-
nut visertävät männyn oksilla. Suutarin poika näki
varpusen pesän puussa. Poika otti varpusen pe-
sästä ja tappoi poikaset. Isä torui. Kellot riip-
puvat nauloista. Kirkkoherra, joka on isän hyvä
ystävä, muutti naapurin talosta kirkon kylään.

lag är mjölig, olen jauhoissa.

Trettiofemte lektion.
lag tackade, kiitin.
lag förde, vein.
lag sick, sain.
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§ 43. I twästafwiga ordstammar bortfaller
ii framför i.

§ 44. De cgentliga diftongerna (uo, yö, ie)
bortkasta den föregäende vokalen framför i.

§ 45. Af twä likadana vokaler bortfaller den
eiia framför i.

Stopen stä-pä borden. Barnen sutto i hoet.
Mannen sutto wid bordet och äto. Du drack.
Den lilla flickan, som satt pä stolen och at, kastade
brödet at hundarne. Modren tog brödet bort af
hundarne. Oosfarne drucko, mjölken frän stopet.
Wi köra pä ifarne om wintern. Husbonden förde
fäcken i siadan. Han hemtade mjölet hem frän
qwarnen. Mjölnaren är ofta om nätterna i qwar-
nen. Fölen, hwilka komma frän skern, äro leriga.
Gosfen tackade, dä han fick pappret och pennorna
af farbrodren.

Talon vanha ukko tuli kalasta, kun pääsim-
me illalliselta. Ukon lakki oli savessa. Me nau-
roimme. Ukko otti lakin päästä ja heitti sen uu-
nille. Pienet töllit ovat kylissä. Tyttö toi tuopin
pöydälle. Kissa tuli tuolin alta ja juoksi ylös pöy-
dälle. Se joi maidon tuopista. Tyttö suuttui ja
heitti kissan pöydältä sängyn alle. Me söimme.
Isot suot ovat kylän metsissä. Lehmät, jotkapäi-
villä ovat metsissä, syövät soissa. Tytöt veivät
heinät lehmille, jotka ovat läävässä.

Zvettiofiette lektion.
§ 46. De ord, Hwilka uttrycka en del af

nägonting (t. ex. antal, mätt m. m.) kallas par-
titioer.
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(En hop gossar, joukko poikia
Litet bröd, väliä leipää.

§ 47. Wid Partitiverne ställes det ord, fom
betecknar det hela, hwaraf partitiverne uttrycka en
del, i kafus partitivus.

An m. Kasus partitivus har ändelstn a eller n.
Litet mjölk sinnes i stäfwan. Mycket bröd fin-

nes i bodan. Gn hop häftar kommer fran fkogen.
Hästcirna aro nu pä ängen. Litet ho siimes i stal-
let. Husbondcn köper mycket ho af grannen. Wi
hemtade hoet ftän ladan i stallet. Mycket nienni-
fkor war i kyrkan. Menniskorna komma snart frän
kyrkan. En hop gossar finnes wid qwarnen. lag
fick ett stop mjölk af den gamla gumman, som bor
i klockarens gärd. Skräddarcn kdpte en aln kläde
af En hop män kom fran fkogen.
Mannen futto pa lasfen och fjöngo. Mycket kor
ftnnes pä gärdcns äng. Wi köpte i gär ett lis-
pund kött af grannens hustru. Gubben, fom kom
i gärden,, hemtade en bytta mjölk at wärdinnan.

.

Iso joukko poikia, on mäellä. Ostin ukolta,
joka asuu kylässä, leiviskän likaa. Poika, joka
nyt istuu tuvassa pöydän vieressä ja lukee, osti
eilen kyynärän verkaa, kauppamieheltä. Hän vei
veran räätälille, joka asuu naapurin talossa. Ta-
lon vanna akka toi leiviskän lihaa tupaan. Paljo
miehiä on kylän niityillä. Miehet panevat heinät
latoihin. Emäntä myi pytyn maitoa kylään. Isäntä
osti kuorman heiniä kylän mylläriltä.

God dag, hyvää päivää.



Trettiosjunde lektion.
Tre gardar, kolme taloa.
Fyra gossar, neljä jjoikaa.

| 48. Wid räkneorden Mes i sinsian det
ord, fom betecknar det l)efa, hwaraf räkneorden ut-
trycka en del, i singularis, äfweti da det i swen-
skan star i pluralis.

Mycket gärdar, paljo taloja.
Änm. I emellan twä enkla vokaler öfwergär

tillj.
Wärdinnan gaf at den gnmle gubben twä bröd.

Gosstn fick af fadrcn tre böcker. lag köpte afgran-
nen en fäck mjöL Mjölet är i fäcken. Skrädda-
ren, fom kum i gärden, hemtade at husbonden twä
mösfor. Mösftrna aro nu i siäpet, fom ftär i
knuten. lag köpte af handelsmannen fyra alnar
kläde. Wärdinnan köpte af gubben, fom nu sitter
i stugan och talar med husbonden, twä lispund
fisi. Flickan tackade, da hon fick af fadren fyra
mark. Den ganila gnmman, fom nu ftär wid gar-
dens brunn, sick af wärdinnan tre mark och fem
penni.

Isäntä toi kaupungista viisi leiviskää kaloja.
Annoin ukolle kaksi leipää ja tuopin maitoa. .Säkki
jauhoja oli akan reessä. Akka vei joukot kotia.
Lukkari osti räätälin sedältä viisi leiviskää • jau-
hoja. Paljo pyttyjä on tuvan pöydällä. Tyttö,
kantoi pytyn maitoa läävästä aittaan. Poika, joka
istuu kamarissa pöydän vieressä ja lukee, sai isäÄä
kaksi kirjaa. Minä näin järven rannalla kolme
vanhaa mertaa.

37
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Trettiattonde lektion.
Man komma i ftugan, miehiä tulee tupaan.
lag sick böcker, sain kirjoja.

8 49. Det Partitiva ordet kan utelemnas,
och kasus partitivus kumma att sta som det partiella
fawäl subjektet sc>m objektet.

An m. Ester partitivus som subjekt stär prae-
dikatet blott i singularis.

Twä hjerpar sutto pä, trädets qwist,
kaksi pyytä istui puun oksalla.

§ 50. Partitivus fär ändelstn ta cller ti» cf-
ter twä vokaler.

An m. Räkneorden fordra praedikatet i sin-
gularis.

Hästarne aro pä ängen. Hästar (en hop) aro
pä ängen. Böckerna aro pä hyllan. Böcker äro
pä hyllan. Hundar fpringa pä landswägen. Hun-
darna sialla. Menniskor finnas pä backen. Sto-
larne stä wid wäggen. Stolar och bord finnas i
falen. Smöret är i byttan. Smör (nägot) är i
byttan. Brödet är pä bordet. Bröd är pä bor-
det. Wärdinnan tager smör frän byttan och kött
frän skäpet och satter pä bordet. Ett stop mjölk
är pä bordet. Barnen sitta wid bordet och äta
bröd, smör, kött och mjölk. Wärdinnan tog brö-
det, smöret och köttet frän bordet. lern finnes i
smedjan. Smeden förde jernet frän smedjan i bo-
dä«l. I bodan finnes str lispund jern. Stora fu-
ror we,ra i siogen. Foglarne qwittra i furorna,
foglar sitta pä taket. Hunden satt under bordet
och ät ben. Flickan tog benet frän hundens mun.
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Mjölk droppar ftän byttan pä golfwet. Grannen
fördc till staden sju lispund smör. Han
de af handelsmannc». Män kommo i gärden. Man-
nen sade: "god afton." Gosscn fick papper och pen-
nor af farbrodren, som kom hem ftän staden.

Luut ovat lattialla. Liuta on pöydän alla.
Äiti antoi ukoille, jotka seisoivat tuvan ovella,
leipää ja voita. Koira söi leivän ja voin pöydältä.
Lapset joivat maitoa tuopista. Maitoa tippui tuo-
pista lattialle. Pieni lampi on talon metsässä.
Isoja honkia kasvaa lammen rannoilla. Linnut vi-
sertävät aamuilla hongissa. Metsässä on paljo lin-
tuja. Ostin ukolta seitsemän pyytä. Annoin ukolle
kahdeksan markkaa. Kukat kasvavat puutarhassa.
Kukkia on salin ikkunalla. Koivuja ja mäntyjä
kasvaa kylän niityillä. Kylän miehet kaatavat koi-
vut ja männyt. Puita on tuvan nurkassa. Tyttö
panee puita pesään. Setä sai eilen paljo kaloja
järvestä, joka on kylän takana. Hän myi kalat
kaupunkiin.

Trettionionde lektion.

lag laser boken, luen kirjaa.
Du stär hnnden, lyöt koiraa.

§ 51. Da verbum betecknar en handling, som
är fortfarande cller traffar blott en del af objektet,
star detta i partitivus.

Flickan kokar mat. Hunden stär bredwid fiic-
kan. Den biter stickan. Flickan stär hunden. Gub-
ben gör en stäfwa st gärdens wärdinna. Wardin-
nan tackar, dä hon fär stäfwan af gubben. Hon
gifwer matat gubben. Husbonden är i siogen och
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bränner swed. Wärdinnau wäntar huZbonden hem
ftan stogen. Gossarne gräfde en djup grop, i kapte-
nens trädgärd. Kaptenen blef förargad, da hem säg
gropen, och befcilte gossarne bort ftän tradgärden.
Skräddaren syr en rock ät brodren, som bor i
staden. Skräddarens huftru sitter pä stolen och stic-
kar strumpa. Skräddarens gamla moder tager asia
ut ftän ugnen. Kyrkoherdens barn wänta fadren
hem ftän staden. Fadren kom hem om natten. Han
hemtade ät barnen treftiga böcker. lag köper pap-
per och pennor af handelsmannen. Gärdens dren-
gar bygga en lada pä ängen.

Talon emäntä keittää papuja. Hän tuo pa-
vut padasta ja leipää ja voita kaapista pöydälle.
Eengit rakentavat aittaa. Isäntä tekee aitan ovea.
Tyttö käskee isännän ja rengit ruoalle. Ukko kai-
vaa ojaa pellolla. Syvä kuoppa on pellolla. Härkä
on kuopassa. Miehet nostavat härkää kuopasta
ylös. Vanha akka istuu tuolilla tuvan nurkassa ja
kutoo sukkaa. Jos lyöt kissaa, joka istuu akan
vieressä, niin akka toruu. Sukkia riippuu tuvan
katossa. Miehet, jotka kaatoivat puita ja poltti-
vat kaskea metsässä, olivat kirkon kylästä.- Luk-
karin poika istuu tuolilla 'kamarin seinällä ja lukee
hauskaa kirjaa. Pojan sisar seisoo ikkunalla ja
odottaa isää ja äitiä kirkosta kotia.

Fyrtwnde lettion.
Grannen är hos os, naapuri on meillä.
§ 52. Kasus adessivus swarar pä frägan:

hos hwem?
An m. I me, te, he bortfaller e icke ftamför pl. i.
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Socknens siomakare ar hos otz. Skräddaren,
fom ax hos cin, kommer i morgon till otz. Frän
ofj gär han till klockaren, fom äx hos mjölnaren.
(En fattig gumma bor i byn. Gumman har en
eläk gosse. som war hos klockaren i gär,

kastade klockarens gossts mössa i stoden. Wi kom-
ma ftän fisie. Wi hafwa wäta strumpor. Om wi
fä torra strumpor af eder, sä tacka wi. I hafwen
mycket strumpor. lag war med husbondens broder
hos smeden. Smeden sälde at o§ twa goda talj-
knifwar, hwilka nu aro pa hyllan i husbondens
kammare. Om j dröjen längc hos handelsmannen,
sä lemnar jag eder.

Pitäjän kirkkoherra on meillä. Meiltä hän
tulee teille. Teillä hän viipyy vähä aikaa. Isä
ja äiti menivät kaupunkiin. Huomenna odotamme
heitä kotia. Sedällä, joka nyt on myllärillä, oli
paljo hyviä kirjoja. Sedän kirjat paloivat. Isä
haki puukkoa, joka on sinulla. Kylän paimenella
on iso koira. Koira puri minua, kun eilen olin
teillä. Ukko, joka asuu kylän niityn takana, on
köyhä. Ukolla on pieni poika ja tyttö, jotka ei-
len olivat naapurilla. Lapset iloitsivat ja kiittivät,
kun saivat naapurilta viisi isoa leipää ja leiviskän
voita.

Fyrtioförsta lektion.
Jag har en klocka, minulla on kello.
Du har böcker, sinulla on kirjoja.

§ 53. Ett ord i kasus abessivus kan äfwen
beteckna egaren. Gga eller hafwa uttryckes genom
3:dje Pers. singul. af verbet olen. Ordet, hwilket
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betecknar det, som egeå, ställes i iiominativus eller
partitivus.

An m. Pronomiria personalia hafwa i singu-
lariZ stammen min», sinn, Irniie.

lag har en bok. Du har goda böcker. Han
har en god penna. Gossarne hafwa goda pennor.
Gossens syster hade en siten fugel. En katt dödade
fogeln. Menniskan har twä fötter. Hästarne haf-
wa fyra fötter. Bror har en god rafla. Du fär
taftan af honom, om du haller den toäl. Gn gam-
mal gubbe war här. lag gaf at honom mat. Hau
sälde at mig en god täljknif. Om du flar hun-
den, som sitter uuder bordet, sä biter deu dig.
Gardens döttrar hafwa wackra dukar. De wänta
dig redau. Mannen, som war här, hade twä kloc-
kor, hwilka han salde at gardens husbonde.

Sepällä 011 vanha paja. Hänellä on vähä ra-
hoja. Minä ostin häneltä hyvän puukon. Minä
pidän puukon hyvin. Minulla on huonot kengät.
Sinulla oli hyviä kenkiä. Koivulla, joka kasvaa
virran rannalla, on pitkät oksat. Naapurilla on
pieni poika. Pojalla on hauskoja kirjoja. Isä,
joka seisoo maantiellä, odottaa minua. Minä .odo-
tan sinua, mutta jos viivyt kauan, niin jätän si-
nun. Setä jätti minulle kellon. Lukkarilla on iso
koira. Lukkarin koira puri minua jalkaan. Isän
veljellä, joka asuu kirkon kylässä, on iso talo.

Fyrtioandra lektion.
lag sirifwer med en god penna,
kirjoitan hyvällä kynällä.
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§ 54. Det ord, som betecknar föremälct, hwar-
med nägot göres, sättes i kasus adessivus. Joka,
jonka, jossa, plur. jotka, joita, joissa 0. f. w.

Du strifwer med en stälpenna. lag sag med
egna ögon. Taflan, hwilken jag ftck af big, gick
sönder, da lilla bror kaftade den frän bvrdet pä
golfwet. Barnen, hwilka modren sökte, aro i träd-
garden. Wi hörde med egna öron, da barnen ta-
lade i trädgärden. Wärdinnan bar mjölken med
ämbaret frän fähuset i bodan. Wi hafwa en stor
bät. I bäten finnes länga ärar. Wi ro med de
länga ärarne, da wi nro pä sjön. lag fär mycket
fisk med näten, hwilka jag köpte af eder. Mannen,
at hwilka syster kokade ärter och kött, gingo redan
bort. Mjölnaren, af hwilken farbrors broder köpte
qwarnen, bor nu hos otz. Foglarna hafwa win-
gar. Foglarne styga med wingarne. lag hadc en
dälig bösfa. Bösfan, hwilken jag köpte af dig,
och med hwilken jag sijuter hjerpar i siogen, hän-
ger nu pä wäggen i kammaren.

Naapurilla on hyvät hevoset. Me tulimme
naapurin hevosella ja reellä kotia. Me näimme
omilla silmillä, kun lukkarin poika, jota isä ja äiti
nyt hakevat, meni metsään. Pyssy oli pojan se-
lässä. Minulla on sepän pyssy, jollaeilen ammuin
siiven linnulta, joka oh saunan katolla. Ukko,
jonka tytär on teillä, kutoo hyviä verkkoja. Isä
osti häneltä kolme verkkoa. Isä on järvellä ja
pyytää kaloja verkoilla, jotka hän osti ukolta. Mie-
het, jotka istuvat isossa paatissa ja soutavat pit-
killä airoilla, tulevat kylän niityiltä.
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Fyrtiotredje lektion.
Gosscirnes mössor äto pä burdet,
poikien lakit ovat pöydällä.
Hjcrparnes wingar aro smä, •

_

pyitten siivet ovat pienet.
§ 55. Genitivus pluralis bildcis ftäil parti-

iivus pluralis genoin fdrwandling af a (ä) tili en.
An m. T kan fördubblas i genitivus pluralis.
Twä björkar wära pä backen. Björkarnes

qwistar aro länga. Qwistarncs löf aro gröna om
sommaren. Foglar qwittra pa taket. Foglarnes
bou aro i träden. Trädcns löf aro gula om hö-
sten. Salens dörrar aro hwita, men de hwita dör-
rarnes las aro gula. Gardens döttrar hafwa röda
dukar. Döttrarnes röda dukar aro i det blaa siä-
pet. Gosfarne, hwilkas böcker aro i wäsian, fom
hänger pä fpikeu, stä pä gärden. Gossarnes fader
fittcr i kammarcn och sirifwer. Mycket bockar fin-
nes i byn. Bockarne hafwa länga Horn, ined hwilka
de stänga. De fattiga barnens moder, fom bor i
den läga kojan pä fjöns strand, är hos os. Wär-
dinnau gaf döttrarnes gamla dukar ät deu fattiga
qwinnan. Pä gärdarnes ängar aro röda lador,
hwilkas dörrar aro i läs om wintern. Häftarne,
hwilka äta hö frän den gröna sladan framför stal-
let, aro grannarnes.

Kylässä, joka 011 sinisen järven rannalla, on
hyviä myllyjä. Myllyjen ovet ovat punaiset. Isän
veli tekee ovia. Seppä tekee ovien lukkoja ja
avaimia. Lapset, joiden isä on myllyssä, leikitte-
levät myllyn edessä. Paimen, jolla on iso valkoi-
nen koira, ajaa talojen lehmät kotia metsästä.
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Kellot ovat lehmien kauloissa. Mc kuulemme kel-
lojen äänet. Kesän aamuilla linnutvisertävät puit-
ten oksilla. Eilen olimme metsässä ja poltimme
kaskea kylän ukkojen kanssa.

Fyrtiofjerde lektion.
©uigulari§:

lag är icke, en ole. lag begär icke, en pyydä.
Du äx icke, et ole. Du begär icke, et pyydä.
Hau är icke, ei ole. Hau begär icke, ei pyydä.

Plurlllis:
Wi äro icke, emme ole. Wi begära icke, emme pyyää.
I ären icke, ette ole. I begären icke, ette pyyää.
De äro icke, eivät ole. De begära icke, eivät pyydä.

§ 56. Det nekande praeftns bildas genom
uekningsverbet och stammen till det verbum,fom
skall förnekas. Stammen göres stuten genom aspi-
ration.

lag sörjer. Du sörjer icke. Du grater. lag
gräter icke. Barnet leker. Baruets fyster leker icke.
Hunden siäller. Hunden siäller icke alltid. Wi föka
boken. I föken icke. Blasten hwiner. Blästen
hwiner icke alltid. Gärdens döttrar wäfwa. Wi
wäfwa icke. Wärdinnan kokar mat. Döttrarna
koka icke. Om du icke nekar, fä gifwer jag brödet
at den fattige gubben. Gubben, at hwilken jag
gaf brödet, haltar. lag haltar icke. Wi förstä
icke, hwad du säger. Husbonden, som gick till äkern,
dröjer icke länge der. Hwarföre skjuter du icke med
bössan, hwilken du köpte af haudelsmannen. Wi
hafwa icke nägon bössa. Barnen, hwilkas moder
sitter pä ftolen och lästr en treftig bok, läsa icke,
ty de hafwa icke böcker.
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Kirja on pöydällä, mutta sinä et lue. En
ymmärrä, mitä luen. Minulla ei ole kirjaa. Naa-
purin pojat, joilla on hyviä kirjoja, eivät lue, sillä
lie ovat laiskoja. Poikien isä ei nyt ole kotona,
mutta tulee kohta. Hän ej viivy kauan kalassa.
Te riitelitte. Ette riitele enää. Hyvät lapset ei-
vät riitele. Talojen miehet eivät ole illallisella
vielä. Kun pääsevät heinästä, niin tulevat illalli-
selle. Pieni tyttö, jota talon paha koira puri, ei
enää itke.

Fyrtiofemte lektion
Gossen far icke mösftn ftsn fpiken,
poika ei saa, lakkia naulasta.

§ 57. Ett nefanbe vcrbum fordrar objektet i
partitivus.

Kyrkoherden satte boken Pä hyllan. Han hit-
tar icke buken. lag hittar icke hatten. Lilla bror
förde hatten bort frän fftiken. De smä barnen halla
icke böckerna wäl. Fadren gifwer icke klockan ät
barnen. Wi se fogeln pä trädets qwist. Snickaren
har en god bät. Han säljer icke baten. - Han lem-
nar icke ärarne i bäten, da han kommer frän fisie.
Oossen fick af fadren nio mark. Han köpte en god
täljknif af smeden, ät hwilken han gaf twä mark
och tio penni. Gossen gifwer icke knifwen ät mig.
Modren siäpper icke barnen ui, dä wädret är kallt.
Du ser icke foglarna, hwilka styga i luften. Wi
kanna icke qwinnan, som sopar qwarnens golf med
qwaften. Byns siomakare arbetar flitigt. Han gör
godt arbete. lag tager icke siorna frän stäpet, om
du nekar. Gärdens gamla gumma, som har en gul
duk pä hufwudet, sitter, ehuru wädret är kallt och
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blästen hwiner i fnutcmia, pa en sten wid den rö-
da ladan och gör en qwast med den lilla täljknif-
wcn, hwilken hon fick af dig.

Me emme tunne akkaa, joka itkee niityllä.
Akan lehmä on syvässä ojassa. Akka ei saa leh-
mää ojasta ylös. Emäntä ei löydä liinaa, jonka
jätti kamarin pöydälle, kun meni kaivolle, jota
miehet rakentavat. Isä ei vie poikaa vielä kou-
luun. En anna taulua pojalle, sillä poika panee
taulun rikki. Nikkari, jolta ostin punaisen kaa-
pin, ei myy pöytää sinulle, jos et vie hänelle ra-
hoja. Nikkarin pieni tyttö seisoo tuvan ovella ja
itkee, kun ei saa ovea auki. Tytön äiti, joka la-
kaisee tuvan lattiaa luudalla, jonka hän osti ky-
län vanhalta ukolta, ei laske tyttöä ulos, sillä il-
ma on kylmää.

Fyrtiofjette lettion
Gnbben str icke det bläa Hafwet,
ukko ei näe sinistä merta. ,

§ 58. De stammar, som hafwa e till bmd-
vokal, fä i partitivns sing. ändelfen, ta, eller t»,
ftamför hwilken andelst e bortfaller.

An m. M ftamför t förwandlas till n.
Gn fparf sitter pä taket. lag sijuter icke fparf-

wen fran taket. Bockar och getter aro wid brun-
nen. Bockarne, hwilka hafwa länga Horn, ftänga
icke herden. Cn arg hund bet herden i foten. Her-
den flog den arga hunden med en käpp. Hunden
biter icke geten. Grannens drengar bygga en ria.
Den gamla rian brann nyligen. Modren fökte län-
ge den lilla gosfen, som i det kalla wädret gick i
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vyn. Om wintrarna är snö pä marken. Det suo-
gahe i gär, dä wi kommo hein ftän staden. Myc-
ket snö war pa landswägen. Mannen, wid hwil-
kens koja wi. stodo en liten tid, gör ekstockar. lag
köper ej nägon ekstock af honom, ty ekstockarne,
■tyrniltä, han gör, aro däliga.

Kylän paimen ei vielä ole kotona, vaikka jo
on yö. Kylän vainiot hakevat paimenta metsässä.
Myllyn ovi on lukossa. Emme pääse myllyyn,'
kun ei ole avainta. Myllyssä ei ole ihmistä. Em-
me tunne myllärin sisarta, joka pani oven lukkoon
ja vei avaimen pois. Ukko on pahalla mielellä,
kun ei löydä ruuhta, joka oli järven rannalla.
Tyttö laski vuohen läävästä ulos. Hän itkee, kun
ei saa kiini vuohta,, joka juoksee jäällä. Eilen
satoi lunta. Talon vanha akka vei ruokaa vihai-
selle pukille, joka on läävässä. Pukki puski akkaa.
Akka löi vihaista pukkia pitkällä kepillä ja sanoi:
"on parta pukillaki, vaan ei miehen mieltä päässä."

Fyrtiosjunde lektion.
Gubben säljer icke den lilla slftdan,
ukko ei myy pientä rekeä.

§ 59. De twästafwiga staininar pa e, soin
franiför e hafwa en konsonant, efter hwilken det är
tnugt att uttala t,' fä i partitivus sing. ändelftn a
eller ä.

i

An m. Dessa konsonanter aro wanligen li,
p, v, äfwensom hi

Skomakaren kokar beck. Han behöfwer beck.
lag köpte becket af siomakaren. Mannen, som är
i stugan, gör en ekstock. Mannens lilla gosse fäv
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icke opp stugans dörr. Twä häl woro i gosfens
rock. Systren fydde' fast Halen. Ett litet mötz
springer pä golfwet. Kätten springer ned ftän ug-
nen, men far icke fast mösset. En winge är i hun-
dens mun. Gumman tager icke wingen ftän hun-
dens mun. Den lilla gossen ser icke stjernan. For-sarne tillftysa icke om wintern. I stoden, wid hwil-
kens strand wi stodo, sinnes icke nägon fors. lag
kastar icke stenen i stoden. En stor fjö ar bakom
byn. Sjön har icke nagon wik. Lera finnes pä
sjöns strand. Gärdarnes drengar bränna tegel pä
stranden. Ocksä du bränner lera.

Pellon takana on riihi. Riihessä ei ole ovea.
Nikkari, joka on isännän veli, tekee ovea riiheen.
Emme tarvitse riihtä ennenkuin syksyllä. Jauhoja
tuli säkistä ulos. Hiiri söi kaksi pientä läpeä säk-
kiin. Emäntä neuloi lävet kiini. Minulla ei ole
rekeä. Emme tarvitse rekeä ennenkuin talvella.
Me odotamme talyea jo. Järvessä ei ole koskea.
Virrassa ei ole lahtea. Virrassa on koski. En
souda ruuhta koskeen, silläkoskessa on kiviä. Myl-
lyn vieressä on iso kuoppa, josta kylän .miehet
ottavat savea, kun polttavat tiiliä. Isä osti kuor-
man tiiliä kylästä.

Fyrtioättonde lektion.
Stocken ar i städan, hirsi on reessä.

§ 60. Stammarne pä e förwandla bindkon-
fonanten t till 8, da bindvokalen e bortfallit fram-
för i eller förändrats till i.

Anm. T ftär dä efter vokal eller 1, n, r.
Liirobllt i finsta sprälet. 4
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Godt watten finnes i stopet, som stär pä bor-
det. lag drack watten frän stopet. Hwarföre häl-
ler du wattnet bort frän stopet? Stopets lock är
däligt. Husbonden tager bort det däliga locket.
Hcin gör nytt lock. Drengen gor icke goda lock.
I byttorna, hwilka äro i bodan, sinnes mjölk.
Byttorna hafwa goda lock/ Gossen häller knifwen
i hcinden. Knifwens siaft är fönder. Brodren gör
nytt fkaft i knifwen. Skaften, hwilka han gör,' aro
goda. I trädet, brcdwid hwilket barnen ftä, fin-
ues fafwa. Barnen taga fafwa frän trädet. En
bok war pä bordet. lag tog boken i handen. Bo-
kens permer woro fönder. Stora stockar äro pä
gärden. Drengarne hemtade hem stockarne, hwilka
husbonden köpte af grannen. Fadren, fom kommer
frän siomakaren, hwilkens stuga är bakom byns
qwarn, hemtar nya stor ät barnen.

Minulla on uusi kirja. Kirjan kannet ovat
siniset. Minä en anna,uutta kirjaa, jonka isä toi
kaupungista, pienelle sisarelle, sillä hän repii kir-
jan rikki. Huono varsi on veitsessä. Otan huo-
non varren veitsestä. Nikkarilla ei ole veitsen
varsia. Vien veitsen sepälle, joka panee uuden
varren veitseen. Tyttö kaatoi vettä kiulusta val-
koiseen tuoppiin. Tytön pieni veli sai tuopin pöy-
dältä ja kaatoi veden tuopista lattialle. Tyttö to-
rui ja otti tuopin pojan käsistä. Isä osti eilen hirsiä
naapurilta. Hirret ovat pitkät. Yöllä satoi lunta niin
paljo, että miehet eivät saa hirsiä metsästä kotia.

Fyrtionionde lektion.
Gubben bugade sig, ukko kumarsi.
lag begärde, minä pyysin.
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§ 61. Flerstafwiga verba bortkafta, vokalerna
» och å framför i.

§ 62. T öfwergär till s framför imperfek-
tums i.

Anm. T stär da efter twä vokaler eller l,», r.

Mösfet gnagar. Ett rnöfj gnagade bröd i ska-
pet. Flickan, som satt pä stolen och sydde, siynda-
de till siapet. Hon krossade mösset med foten. Den
lilla gossen tog systrens näl ftän bordet; men da
systren rickade, satte han nälen tillbaka pa bordet.
Mannen, som koni i ftugan, tog mössan ftän hus-
wudet och bugade fig. De sma barnen, hwilka snt-
to pä golfwet och lekte, förstodo hwad fadren och
mannen talade. Herden.fällde ett stort träd i ffo*
gen. Trädet föll pä herdens fot. Trädet krossade
herdens fot. Mannen, hwilka woro i skogen,kände
herden och hemtade honom hcm. GoZsen, som hem-
tade geten hem ftän byn, hittade en knif pä lands-
wägen. Han gaf knifwen, hwilkens siaft war sön-
der, ät fadren. Fadren kände knifwen och gaf den
ät gosfen tillbaka. Klockarens lilla fiicka satt pä en
sten roid den djupa fiodens strand. Flickan föll ftän
stenen i floden och omkom, förrän fadren siapp till
hennes hjelp.

Koira nakersi luuta tuvan lattialla. Paha
poika heitti koiraa kivellä. Kivi musersi koiran
jalan. Pieni lintu lensi tupaan. Lapset eivät ota
lintua kiini, sillä isä kielsi. Ukko, joka oh tu-
vassa, pyysi emännältä ruokaa. Äiti antoi hänelle
leipää ja kalaa. Ukko kiitti ja kumarsi. Sitte
ukko riensi järven rantaan ja meni pienellä ruu-
hella järvelle. Hän kaatui ruuhesta järveen. Ta-
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lon rengit, jotka tekivät -heinää järven rannalla,
riensivät ukon avuksi. He saivat ukon järvestä
ylös. Ukolle tuli kuitenkin iso vallinko, sillä takki
ja kengät, jotka olivat ruuhessa, hukkuivat jär-
veen. Ukko, kun pääsi rantaan, istui kivelle ja
sanoi:

"ei vahinko tule kello kaulassa".

Femtionde lektion.
lag fär äta, saan syödä.
Du fär sitta, saat istua.

§ 63. Infinitivus star fom objekt.
§ 64. Ändelstn för infinitivus är ta eller

tä, hwilken ändelfe genom afpiration göres sluten.'
An m. Emellan twä enkla vokaler bortfaller t.
Gossen will icke gifwa boken ät brodren,
Poika ei tahdo antaa kirjaa veljelle.
.Aum. 2. lufiuittveus objekt rättar sig ef-

ter praedikatet i fatfeu.
Gossen will dricka. Hau wagar icke taga fto-

pet fran bordet.' Du fär gifwa stopet ät honom.
Wi fä icke äta tidigt om mornarue. Hästen orkar
icke draga den stora stocken. Vlannen 'orkar bära
säckeu. Flickan will icke föra duken i siapet. GoZ-sarne kuuna icke simma. Gärdens gamla gumma
orkar icke wäfwa. Hunden börjar sialla, da denser wargen, .hwilken springer pä isen. Gossen will
sijuta wargen, men hittar icke bössan. Grannen
will icke sctfja hästen ät kaptenen. Du fär icke gif-
wa det nya repet ät drengen, ty husbonden, som
nu stär framför rian och talar med herden, nekade.
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Lukkari alkoi laulaa. Pieni lapsi, joka on
äidin sylissä, ei taida puhua. Tyttö tahtoi viedä
vuohen läävästä niitylle. Tyttö ei tohdi tuoda
pukkia läävästä, sillä pukki on vihainen. Vanha
setä ei jaksa tehdä työtä enää. Lapsi ei saa juo-
da vettä tuopista, sillä vesi on kylmää. Poika,
joka tulee tupaan, ei ymmärrä ottaa lakkia päästä.
Ostin naapurilta sylen puita. Hevonen ei jaksa
vetää koko syltä. Seppä ei tahdo myydä puuk-
koa ukolle, jolla ei ole rahoja.

Femtioförsta lektion.
Mooren Wille twätta gussen, äiti tahtoi pestä poikaa.
Gosfen började grsta, poika alkoi-itkeä.

§ 65. Beträffande verba, forn hafwa e till
bindvokal, gällcr orn e ock) t detsamma, som i par-
titivus sing. hos uomina.

Du fär gä redau. De lata gosfarue wilja icke
wara i skolan. De goda baruen wilja icke twista.
Hunden Wille bita gubb.en. - Du fär icke gifwa hela
brödet at gubbeu. Den lilla stickau kan icke twätta
duken. Lilla bror kan icke läsa ännu. Gamle far-
bror ser icke läsa. Hau orkar icke stiga tidigt upp
om mornarne. Byns gamle skomakare lefwer i stor
fattigdom, ty hau orkar icke arbeta mer. Wi ämna
resa till staden i morgon. Kapteuen ämnar flytta
fran staden pä landet. Husbonden, som lyftar säc-
karne frän bodan i siädan, ämnar resa till qwarnen.

Vanhalla sedällä on niin heikot silmät, ettei
näe lukea enää. Hän tahtoo muuttaa meille, sillä
hän elää suuressa köyhyydessä. Isä aikoo lähteä
kirkkoon, mutta ei pääse, sillä lunta on paljo
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maantiellä. Äiti ei tahdo laskea pieniä lapsia
ulos. Pieni sisar ei jaksa nousta sängystä vielä.
Tyttö ei tohdi mennä tuvasta ulos, kun vihainen
koira on porstuassa. Tytön veli aikoi lyödä vi-
haista koiraa kepillä, mutta juoksi pois, kun koira
alkoi haukkua. Koira tahtoi purra häntä.

Femtioandra lektion.
Gubben bränner tegel af god laa,
ukko polttaa tiiliä hyvästä savesta.

§ 66. Det ord, fom betecknar föremälet, Hwar-
af nägot göres eller uppstär, fättes i kafus elativus.

Smeden gör knifwar af jern och stäl. Han%bx skaft i knifwarne af torrt träd. Smeden köpte
Injöl af kyrkoherden. Af mjölet fär han bröd.
Snickaren gör ett siäp af bräden, hwilka aro istu-
gans knnt. Skräddaren fydde byror at mig af far-
brors gamla byror. Den lilla gosfen hittade nti
trädet ett fogelbo, uti hwilket woro tre fmä ägg.
Dä han af fystren fick höra, att ungar btifwa af
äggen, lät han äggen wara i boet. Skräddaren,
fom war i gärden, fydde at husbonden en rock och
byror af godt kläde. Fadren sade at gosfen: om
du lcifer flitigt, fä blifwer af dig en duglig man.

Talon miehet tuovat hirsiä metsästä kotia.
Hirsistä he aikovat rakentaa riihtä mäelle, joka
on pellon takana. Laudoista, jotka ovat saunan
katossa, he tekevät ovia riiheen. Kirkkoherran
pieni poika pyysi, kirjaa isältä, joka istui pöydän
vieressä ja kirjoitti. Kirkkoherra antoi pojalle
pienen kirjan. Poika kiitti isää ja sanoi: minä
tahdon lukea ahkerasti, niin että minusta jo huo-
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mennä tulee kelpo mies. Isä nauroi, kun kuuli
pojan sanat, ja sanoi: "työ miehen kunnia".

Femtiotredje lektion.
lag darrar af rolb, vapisen vilusta.
lag tackar för fcofeit, kiitän kirjasta.

§ 67. Det ord, fom bctecknar orsaken, till-
följe Hwaraf nagot sker eller for Hwars stull nägon-
ting göres, fättes i kafus elativus.

Kyrkoherdens barn gä i stola i staden. De
kommo i gär hem frän staden. Ghuru hästarne
wuro goda, dröjde de likwäl längc Pä wägen. De
darrade af köld, da de stuppo hem. Husbundeii
blef förargad öfwer drengens ord. Gärdens gamla
gumma hade ett djupt fär i chufwudet. Hon dog
tillfölje af faret. I kyrkbyn stnnes mycket hemman.
Hemmanens husbönder twista ofta om äkrarna och
ängarna. Fadren köpte ät gossen en ny rock, för
hwilkeil han gaf tio mark ät skräddaren. Gossen
tackade fadren för rocken. Modren befaller den lilla
flickan, fom leker pä mangärden och fom icke har
nägon duk pä hnfwudet, ehuru wädret är kallt, gä
i stugan. Flickan börjar gräta tillfölje af modrens
befallning.

Eilen kävimme seään luona. Yöllä, kun tu-
limme kotia, kävi kova tuuli. Pieni sisar, joka
istui reessä äidin vieressä, vapisi vilusta. Sedän
pieni poika kaatui korkealta pöydältä lattialle.
Syvä haava tuli pojan päähän. Hän kuolee haa-
vasta, jos ei saa apua. Vanha ukko jaakka asu-
vat punaisessa töllissä, joka on kylän peltojen ta-
kana. Akka on kovin paha. Hän toruu usein
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ukkoa. Kerran, kun ukko istui pöydän vieressä
ja söi, akka alkoi torua häntä ruoasta. Ukko
suuttui akan sanoista, otti nurkasta kepin, jolla löi
akkaa selkään, ja sanoi:

"Joka pitää suuren suun,
pitäköön myös leveän selän".

Fyrtiofjerde lektion.
Klockarens lilla flicka sitter Pä en stol wjd fön-

stret och wäntar Hem föraldrarne, Hwilka äro i kyr-
fan. FlickanZ faster, fom sitter wid bordet och äter,
är mycket sammal. Hennes händer darra redan af
älderdom, och henlies ögon äro ja fwaga, att hon
icke kan st dörren, da hon sitter wid bordet. Flickan,
hwars broder gär i siola i staden, frägade affastren:
"när kommer bror hem fran staden?" (Summan
sade: "han kommer hem, sasnart terminen blir slut".
Flickan frägade äter: "när blir terminen stut?" Fa-
stren sade: "terminen blir stnt, sä snart snö kom-
iner Pä marken; da kommer jnlen och da siippa
siolbnrnen hem fran skolan". Flickaii sade med
glädje: "mx kommer julen, ty det snögar redan".

Naapurin pieni poika istuu pöydän vieressä
ja kirjoittaa uudelle taululle. Hän on hyvä ja ah-
kera poika. Vanhemmille on hänestä paljo iloa.
Talon vanha ukko, joka istui tuolilla uunin edes-
sä, teki uutta kantta tuoppiin. Veitsi menni rikki.
Ukko oli pahalla mielellä veitsestä. Mutta, kun
ukko emännältä sai kuulla, että isäntä aikoo ostaa
hänelle uuden veitsen sepältä, niin hän sanoi:
"nyt en enäätahdo olla pahalla mielellä". Talonmie-
het vetävät hevoisilla ja reillä heinät, jotka jo ovat
kuivat, latoihin. Isäntä panee latojen ovet lukkoon.
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Femtiofemte lektion.
Varnen sitta omkring bordet och leka. Bar-

ueuas föräldrar ämna i morgon fara till staden och
dröja der ttoå dagar. De hafwa mycket slagtingar
i staden. Hos grannen Mr i gär mycket siägtingar
tillsammanZ. Kaptenen, som bodde i kyrkbyn, styt-
tade nyligen till staden. Han ämuar bo'i staden,
sä länge som barnen gä i stola. lag gick i siola
fyra är. Den lilla stickan, som har en gul
hufwudet och som söker modren, satt i trädgärden
och betraktade en liten fogel, hwilken qwittrade pä
trädets qwist. Brodren siöt fogeln. Flickan blef
fkrämd för skottet och började gräta. För en liten
tid sedän, da wi om aftonen sntto i kammaren och
wäntade hem föräldrarna, hwilka woro hos faster,
öppnades dörren hastigt, och en gosse kom i kam-
maren och sade: "lag söker hjelp, ty farbror, som
redan är en gammal gubbe, föll frän bäten i sjön".
Wi siyndade till hjelp och fingo ocksä gubben, som
ännu lefde, upp frän sjön.

Me olimme eilen tädin luona. Täällä oli pal-
jo sukulaisia koossa. Me istuimme salissa ison
pöydän ympäri ja juttelimme. Näin kului vähä
aikaa. Ovi aukeni äkkiä, ja tädin tytär, joka on
seitsemän vuoden vanha, tuli saliin ja sanoi: iso
susi istuu läävän takana. Tytön veli, joka istui
tuolilla ja katseli uutta taulua, jonka sai isältä,
nousi äkkiä tuolilta, otti isän pyssyn kamarin sei-
nältä ja juoksi läävälle. Täällä poika saiki ampua
suden. Talon lehmät, jotka olivat läävässä, pe-
lästyivät ja juoksivat läävästä maantielle.



Femtiosjette lektion.
Terminen blir snart siut. Skolbarnen siippa

hem till föräldrarne, ty den glada julhögtiden nal-
kas. Detta är barnens högiid. Da hafwa de glädjc.
Da gläder sig äfwen julbocken, fom har längt skägg
och stora Horn och som om julaftonen alltid haromsorg om de goda barnen. Den springer da frän
gärd till gärd och för skänker at barnen. Men om
den fär höra, att i gärden, till hwilken den kom-
mer, icke finnes goda barn, sa 'blir den förargad,
siakar hufwudet, sä att hornen skrämla, och säger:
här will jag icke wara.

Vähä aikaa sitte vietimme • jouluiltaa sedän
luona. Täällä oli paljo sukulaisia koossa. Me
istuimme isossa salissa joulupuun ympäri ja iloit-
simme. Sedän vanna tätiki, jonka kädet jo vapi-
sevat vanhuudesta ja joka ei enää jaksa tulla
kamarista ulos, istui joukossa ja iloitsi. Näin ku-
lui vähä aikaa. Ovi aukeni äkkiä, ja joulupukki
tuli saliin. Sedän pienet tytöt, kun näkivät pu-
kin, sen pitkän parran ja suuret sarvet, pelästyi-
vät ja juoksivat pöydän alle. Mutta tyttöjen pieni
veli, joka on kuuden vuoden vanha, katseli roh-
keasti pukkia. Pojan kasvot punehtuivat, mutta
kun oh mies, niin oh rohkea, piti isän takista kii-
ni ja sanoi: "minä en mene pöydän alle". Tytöt
ohvat pöydän alla niin kauan kuin pukki oh sa-
lissa. Mutta kun pukki meni pois, niin tuhyat
pöydän alta, ja kun näkivät lahjat, jotka pukki
jätti, niin iloitsivat ja sanoivat: "huomenna tah-
domme mennä pukin luo ja kiittää häntä lahjoista".
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Qrdbok.
i.

Puhu», jag talar. Uin, jag
simmar. Voin, jag förmär.
Laulan, jag sjunger. Nau-
ran, jag strattar.

2.
Leikittelen, jag leker. Me-

nen, jag gär. Tulen, jag
kommer. Suren, jag fövjer.
Itken, jag gtåter. Juok-
sen, jag spimger.

3.
Seison, jag stär. Istun, jag

sitter. Asun, jag bvi. Pää-
sen, jag stipper. Täällä,
här. Siellä, der. Tänne,
hit. Sinne, toit.'

4.
Minä, jag. Sinä, du. Hän,

han, hon. Me, wi. Te, i.
He, de. Pois, bort. Jos,
om. Mutta, men. Jo, redan.

5.
Lukkari, klockare. Suutari, j

ffomafare. Räätäli, strädda-j
re. Koira, Hund. Kissa,!
katt. Varsa, f 61. Riitelen,;
jag twistar. Ja, och. Kun,
da.

6.
Kaivo, brunn. Talo, gaid,

Hemman. Kylä,bt). Laiha,
mager. Lihava, f et. Hy-
vä, god. Huono, Säpg.
Syvä, djup. Vanha, gam-
mat. Iso, stor. Olen, jag
ät (3 pers. _sing. on; 3 pers.
plur. ovat).

7.
Isä, fäder. ' Estävä, wän.

Vaimo, hustru, qwinna. Ve-
li (velje), bioder. Lehmä,
!o. Läävä, fäHuZ. Tölli,
koja. Kotona, hemma. Ko-
toa, hemifrän. Kotia, hem.

8.
Naapuri, granne. Mies (mie-

he), man. Puu, tmd. Puu-
tarha, trädgaid. Sauna,
badstuga. Talli, stall. Kor-
kea, htzg. Kasvan, jag
roeyer.

!).

Metsä, flog. Karhu, bjLin,
Poika (genit, pojan), f on,
gogfe. Koulu, stola. Torni,
torn. Porstua, faistu. Kohta,
fnart, genaft. Ulos, ut. Y-
lös, upp. Alas, nebi



10.
Mylly, qwain. Mylläri, mjöl-

nllie. Sisar (sisare), syster.
Sali, sai. Kamari, fammare.
Suo, farr. Joka, hwilten
(pl. jotka). Myös, cifwen.
Nyt, mi. Vastaan, emot.

11.
Lattia, golf. Tuoli, stol. Sei-

nä, wägg, Ikkuna, fönfter.
Eno, morbror. Kiulu, ftäf=
wa. Kynttilä, IjuS. Vuo-
ri (vuore), berg. Kallio,
kllppa. Matala, lag. Jut-
telen, jag' pratar. Palan,
jag brmner.

12.
Tie, wäg. Maantie, landswäg.

Hylly, hylla. Kello, Hoeta.
Koivu, björk. Lapsi (lap-
se), bain. Nousen, jagupp-
stiger. Rikki, (oböjligt) f ön=
der. Taas, åter.

13.
Kirkkoherra, kyikoherde. Kat-

teini, kapien. Pitäjä, foe-
ken. Laiva, stepp. Sata-
ma, hllmn, Kynttiläruu-
nu, ljuskrona. Kukkula,
kulle. Torun, jag grälar.
Poikki, af. Niin, få. .

14.
Ääni (ääne), röfi, Ijud. Kirja,

bok. Nostan, jag lyftar.
Kuulen, jag Hör. Tuon,
jag hemtar. Vien, jag för.
Panen, jag fätter. Myyn,
jag jäljet. Huomenna, i moi-
gon. Takaisin, tillbala.

15.
Kauppamies, handelsman. Ty-

tär (tyttäre), bottev. Pa-
peri, papper. Raha, pen-
ning. Kynä, penna. Lyi-
jykynä, blyeitspenna. Te-
räskynä, stålpenna. Liina,
dut. Saan, jag fdr. Ostan,
jag koper. Iloitsen, jag glä=
der mig.

16.
Valkea, elo. Uuni, ugn. Sa-

vu, röf. Maa, joro, land.
Maamies, landtman. Meri
(mere), Haf. Merimies, sjö-
man. Kuulun, jag hores.
Pelästyn, jag blir rädd. Sa-
non, jag säger. Usein, ofta.
Harvoin, sällan.

17.
Ukko, gubbe. Kirkko, kyrka.

Kukka, blomma. Sukka,
stiumpa. Heikko, swag.
Tuhka, asta. Härkä, oye.
Märkä, wåt. Koreai' wae-
fer. Näen, jag fev. Luen,
jag laser.

18.
Sänky, fang. Kaupunki, stad.

Renki, dreng. Sanko; äm=
bare. Kenkä, [to. Lakki,
mösfa. Takki, rock. Ah-
kera, flitig. Ahkerasti,
flitigt.

19.
Honka, fura. Akka, gurnrna.

Nurkka, fnut. Haukun,
jag ställer. Nukun, jag foin=
nar. Vingun, jag gnäller.
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Edessä, (edestä, eteen),
fiamför. Takana, bakom.

20.
Tyttö, flicka. Pytty, bytta.

Katto, tak. Aitta, boda.
Niitty, äng. Otan, jag ta=
ger. Muutan, jag flyttar.
Kiitän, jag tackar.

21.
Pelto, åler. Multa, mull. Kiel-

to, forbud. Silta, bio. Piha,
mangård. Musta, swart.
Oja, bife. Kiellän, jag ne-
kar. Ajan, jag kör. Yli,

. öfwer.
22.

Isäntä, Husbonbe. Emäntä,
wärdinna. Lintu, fogel. Ran-
ta, stranb. Oksa, qwist.
Annan, jag gifwer. Kan-
nan, jag bär. Lennän, jag
flyger. Kiini, fast. Vie-
ressä, (vierestä, viereen),
brebwib.

23.
Virta, flob, ström. Merta,

ntjerba. Parta, stägg. Kala,
fist. Ymmärrän, jag för-
står. Kumarran, jag bugat
mig. Kanssa, meb. Minkä-
tähden, hwarföre.

24.
Äiti, mober. Lato, laba. Pöy-

tä, borb. Pata, gryta. Mai-
to, nijölt. Kaadan, jag
stjelper, fciller, häller. Ku-
don, jag wäfwei. Alla, un-
bev (alta, alle).

23.
Pappi, piest. Seppä, frneb.

Nappi, knapp. Kaappi, ståp.
Paja, smedjll. Riipun, jag
hänger. Tapan, jag bdbar.
Taon, jag smider.

26.
Lampi (lampe), träst. Kam-

pa, kam. Laukku, wassa.
Taulu, tasta. Kirjoitan,
jag stlifwei. Suutun, jag blil
wied. Ammun, jag stjuter.
Vaikka, ehuiu.

27.
Leipä, brdd. Tupa, stuga. Pa-

pu, böna. Pieni (pierie),
liten. Leivon, jag bakar.
Viivyn, jag bröjer. Revin,
jag rifroev. Kauan, länge.

28,
Käsky, defallning. Tasku,

ftcka. Laiska, lat. Pispa,
bistop. Pitkä, läng. Itku,
gråt. Lasken, jag tillåter,
släpper. Käsken, jagbefaller.

29.
Ilta, afton. Aamu, morgon.

Yö, nait. Päivä, bag. Lupa,
lof. Mänty, tall. Kyl-
ven, jag hatiav. Se, ben.
Varhain, tibigi. Sillä, ty.
Setä, faibror.

30.
Jalka, fot. Selkä, rygg. Tak-

ka, bördll. Lippu, stärm (i
mössan). Naula, spik., Kau-

:i ta, hllls. Pää, hufwud. Hat-
tu, hait. Heitän, jagkastar.
Neulon, jag syr. Sitte, sedän.
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31.
Kiikku, gunga. Kiikun, jag

gungar. Kesä, fornrnar. Syk-
sy, höst. Pimeä, mörf. Hei-
nä, ho. Kaadun, jag fnl-
ler omkull. Myöhään, fent.
Siten, i gfir.

32.
Ovi (ove), dörr. Kivi,' (ki-

ve), sten. Järvi (järve),
fjö. Talvi (taive), Winter.
Mäki (mäke), backe. Luk-
ko, las. Jää, is. Jäädyn,
jag tillfryjer. Auki, öppen.

33.
Paimen, herbe, Avain (avai-

me), nyckel. Hevonen, häst.
Varpunen, sparf. Poika-
nen, unge. Pesä, bo. Il-
lallinen, qwällßward.

34.
Reki (-e), slaoa. Säkki, säck.

, Päivällinen, middagsmåltid.
Jauhot, mjöl. Viserrän,
jag qwittrar.

35.
Tuoppi, stop. Savi (save),

lera. Suora, rak. Syön,
jag äter. Juon, jag dricker.

36.
Joukko, hop. Paljo, mycket.

Vähä, litet. Ihminen, men-
nista. Kyynärä, aln. Kuor-
ma, lah. Leiviskä, lispnnd.
Liha, kött. Verka, kläde.

37.
Yksi, en. Kaksi, twå. Kol-

me, tre. Neljä, fyra. Viisi,

fem. Markka, rotari Pen-
ni, penni.

38.
Pyy, Hjerpe. Luu, ben. Suu,

mun. , Voi, fmör. Liha,
kött. Rauta, jern. Tuop-
pi, stop. Kuusi, sez. Seit-
semän, iju. Kahdeksan,
ättll. Tipun, jag dioppar.
Kuitenkin, Klmät.

39.
Kaski (käske), swed. Hau-

ska, trestig. Ruoka, mat.
Kuoppa, grop. . Keitän,
jag kokar. , Teen, jag gör.
Lyön, jag slår. Puren, jag
biter. Kaivan, jag gräfwer.
Poltan, jag bränner. Odo-
tan, jag roäntar. Raken-
nan, jag bygger.

40.
Puukko, taljlnif. Pidän, jag

håller. Jätän, jag lemnar.
Hyvin, wäl.

41.
Aika (ajan), tid. Kuiva, torr.
- Paha, ond, eläk. Köyhä,

fattig. Haen, jag söker.
42.

Silmä, öga. Korva, ora. Oma,
egen. Pyssy, bijgja. Siipi
(siipe), winge. Verkko,

■ nät. Paatti, bät. Airo,
äie. Soudan, jagror. Pyy-
dän, jag begar.

43.
Lehti (lehte), lof, blad. Vi-

heriä, grijn. Keltainen, giil.
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Valkoinen, hwit. Punai-
nen, rbb. Sininen, blä.
Pukki, bock. Sarvi (sar-
ve), Horn. Pusken, jag
ftångar.

44.
Tuuli (tuule), blåft. Onnun,

jag haltai. Mitä, hwab.
Vielä, ftnnu. - Enää, mer.
Aina, atltib.

45.
Nikkari, snickare. Luuta, qwast.

Työ, llibete. Ilma, wäber,
. luft. Kylmä, kllll. Yhdek-

sän, nio. Kymmenen, tio.
Lakaisen, jag jopar. Löy-
dän, jag hittar. Tunnen,
jag känner.

46.
Vihainen, arg. Keppi, käpp.

Vuohi (-e), get. Riihi (-e),
ria. Ruuhi (-e), ekstock. Lu-
mi (»e), fnß. Mieli (-e),
sinne, lynne. Sataa, bet reg-
nar. Hiljan, nyligen. Vaan,
men. -ki, också (fogas efter
oiben).

47.
Koski (-e), f°is. Piki (-e),

beck. Läpi (-e), hål. Lah-
ti (-e), wik. Tähti (-e),
stjeina. Tiili (-e), tegel
Hiiri (-e), möh. Tarvit-

' sen, jag behöfwer. Ennen-
kuin, ftzrrän.

48.
Vesi (vete), watten. Käsi (-te),

hand. Uusi (-te), ny. Kan-

si (-te), lock. Varsi (-te),
staft. Hirsi (-te), stock. Jäl-
si (-te), safwa. Veitsi (-e),
kmf. Että, att.

49.
Neula, näl. Apu, hjelp. Rien-

nän, jag ssyndar. Rien-
nän avuksi, jag styndar till
hjelp. Vahinko, siaba. Hu-
kun, jag omkommer. Na-
kerran, jag gnagar. .Mu-
serran, jag trossar.

50.
l Alan, jag böijar. Tahdon,

jag will. Tohdin, jag wå-
gar. Jaksan, jag orkar. Tai-
dan, jag kan. Vedän, jag
drager. Susi (-te), warg.
Köysi (-te), rep. Syli (-e),
jamit. Koko, Hei.

51.
Suuri (-e), ftor. Köyhyys

(-yyte), fattigbom. Lähden,
jag refer. Elän, jag tefmer.
Aion, jag ämnar. Pesen,
jag twättai.

52.
Teräs (-äksen), M. Nahka,

läber Lauta, biäbe. Hou-
sut, dyxor. Kelpo, buglig
(oböjligt). Kunnia, äro.
Muna, ägg. Sana, orb.

53.
Vilu, köld. Haava, sär. Le-

veä, bieb. Vapisen, jag
bairar. Kuolen, jag bör.
Käyn, jag beföfer, går (käyn
koulua, jag går i ffola). Luo-
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na, hos. Kerran, en gång.
Kova-, härb.

54.
Vanhemmat (-mpa), förälbrar.

Täti, faster. Vanhuus (te),
alderdom. Lukukausi (te),
läfetermin. Joulu, jul. 110,
glädje. Kysyn, jag fiågar.
Lopun, jag blir slut. Koska,
näi. Jahka, få fnart.
Silloin, då.

55.
Sukulainen,- stägtmg. Am-

puma, stott. Vuosi (-te),
är. Koossa, tillsammanZ.
Ympäri, omknng. Kuin,

fom. Näin, fätunba, få här.
Äkkiä, hastigt. Aukenen,
jag öppnar mig, gåt opp.

Katselen, jag betiaktar. Ku-
lun, jag siiliber, notes.

56.
Juhla, Högtib. Lahja, stänk,

gäfrna. Kasvot, atifigte.
Rohkea, bjerf, rttobig. Iloi-
nen, glab. Rohkeasti, rno=
bigt. Luo, till. Lähestyn,
jag nallas. Vietän, jag till-
bringar, sirar. Punehdun,
jag blir vob. Ravistan, jag
stakar. Kolisen, jag stram»
lar. Huoli, ottvforg. Pi-
dän huolta, jag har omsorg

64






