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F ti r o v ti.

en Afhandling, som nu lemnas i Allmänhetens händer, ut-
göir frukten af ett flerårigt studium, Ii vilket afhrutits och åter-
tajgits, allt efter som Författarens öfriga trägna sysselsättnin¬
gar sådant kräft eller medgifvit. Afsigten härmed är att gagna,
syvnnerligen den Studerande Ungdomen, men derjemte livar och
eni annan, som känner sig dragen af tillgifvenhet för de Ger-
rmaniska språken, och i synnerhet lifvas af kärlek för Nor-
deins tungomål, samt önskar förbereda sig att grundligen kunna
stiudera dem. Till ett grundligt språkstudium hör ej blott att
beltrakta språket, sådant det för närvarande befinner sig, utan
oclk att följa dess utveckling från föregående åldrar, ju längretilllbaka desto bättre, ty den fasta grundvalen ligger pa djupeti de aflägsna tiderna. Från Asien härstammade det gamla
Svibiods och Gautbiods invånare, från Asien leder ock vårt
skcöna och manliga språk, likasom så mänga andra både i och
utroni Europa, sina anor. Det äldsta af de med vårt språk
näirmast befryndade är det Gotiska, så benämndt efter Göter¬
na , (Gut-fnada, Göta-folket, kallade de sig sjelfva), hvilka,äfv/en de från Asien härstammande, och en gång bosatta vid
Domau, tid efter annan drogo vidare, och i Gallien, Spanienoclii Italien upprättade välden, som snart nog förgingos. Men
deras språk förgicks ej, och skall ej heller någonsin förgås.De gamla Öst- och Vest-göta-Konungarnes välden äro
länigesedan förbi, men ännu efter 15 sekler har tiden oj för¬
mått utplåna den Götiske Biskopens mästerverk. Det har der-
igemom bevisat sig vara ett af dessa monumenta cere perenniora,hvilka cjvarstå, då all verldslig makt omkullkastas och sönder¬
slås. Oss, de framfarna tidernas arfvingar, höfves det, att
me<d vördnad nalkas detta minnesmärke, vårda dess ännu åter¬
stående lemningar, och tyda dessas innehåll. Så hafva Sven¬
skarne i förra tider gjort, så göra Tyskarne ännu i dag; skullevi vilja låta öfverträflä oss härutinnan af Tyskarne? Skulle viåtminstone ej vilja försöka att tälla med dem äfven på dettafält? Våra fäder pröfvade med deras fäder sina krafter vid
Lützen och Prag; sönernas täflan blefve väl utan blod, menvinsten och äran dercmot gemensam.
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Närvarande arbete, ämnadt till en Chrestomathi i Goti¬
ska språket lör dem, som i vårt land skulle deråt vilja egna
någon uppmärksamhet, men ej hafva råd och lägenhet att
anskaffa sig Hrr Gabelentz' och Loebes stora och förträff¬
liga verk, innefattar 3:ne hufvudafdelningar: Text, Ordförkla¬
ring och) Ordböjningslära. Texten upptager fragmenterna af
Mattujei Evangelium, sådana de förnämligast innehållas i den
å Universitets-Bibliotheket förvarade Codex Argenteus. Med
benäget lemnadt tillstånd af Academiens n. v. Rector Magni-
ficus, Bibliothekarien, Professoren och Kiddaren m. m. Herr
Doctor J. H. Schröder, samt genom v. Bibliothekarien Hr
Mag. C. J. Fants och Bibliotheks-Ainanuensen Ilr E. U. Lk-
HOLiyis beredvilliga och förekommande tjenstaktighet, har Utg.,
under sistl. för ett sådant arbete särdeles tjenliga sommar,
varit i tillfälle att tvenne gånger med nämnda Codex jemföra
sin afskrift. Denna collationering har ej heller varit utan frukt,
såsom Läsaren af anmärkningarne under texten sjelf kan se.
Flera förut af somliga Utgifvare och Grammatici såsom pro¬
blematiska ansedda läsarter hafva nu erhållit apodiktisk viss¬
het; andra, förut gissade, erhållit bekräftelse; andra åter blif-
vit helt och hållet berigtigade, samt förut oanmärkta fel an-
gifna. Tillsammanlagdt angå dessa bekräftelser, berigtigan-
den och angifvanden inemot 22 ord, d. v. s. nära 1 för hvarje
af de 22 blad, som Mattiijei text i Codex Argenteus inne¬
håller. Detta är väl ej mer än en ringa axplockning på ett
fält, der förut af lärda män en ymnig skörd blifvit gjord,
men dock något, och berättigar tvilvelsutan till uttalande af
den öfvertygelsen, att Codex Argenteus i sin helhet ännu be-
höfver undergå kanske liera än en revision, innan en fullkom¬
ligt säker text kan sägas vara erhållen. Om Förf. dertill kan
1 tunna något ytterligare bidrag, beror af omständigheter, som
för närvarande ej kunna bestämmas.

I afseende på det yttre af vår Text märkes, att den är
aftryckt efter Codex rad för rad, med utsatta Folia och ett kort
tillkännagivande af hvarje sidas större eller mindre tydlig¬
het och läsbarhet, samt numerering af raderna för hvarje sida.
Endast der innehållet fordrat en sönderdelning af raden,
har sådant skett, hvilket då älven genom tryckets och nuine-
reringens beskaffenhet är tillfyllest åskådliggjord!. Originalets
stafuings- och interpunkterings-sätt har naturligtvis sorgfälligt
iakttagits, utom hvarest det lörra varit uppenbart orig-
tigt, hvilket då i noterna särskildt blifvit anmärkt; deremot
har ej ansetts nödigt att med det sednare, såsom mindre
maktpåliggande, företaga någon ändring. Då likväl i Origina-
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lett, utom vid skiljetecknen punkt (.) eller dubbelpunkl (:), or¬
dern oafbrutet fortgå i en för hvarje rad sammanhängande kedja,
uttan mellanrum, och då det således varit nödigt att skilja
derm, har det också å andra sidan varit lika nödigt att genom
förreningstecknet, hvilket i Codex Argenteus aldrig, och i do
öfrriga Götiska manuscripterna högst sällan begagnas, tillkänna¬
giva enheten af ett sålunda på tvenne rader fördeladt ord.
De?ssutom har så väl den vanliga capitel- och vers-indelningen
soun ock den Götiska pericop-indelningen särskildt blifvit tillkän-
najgifven. Fetstilen betecknar Originalets guldskrift; silfverskrif-
tein betecknas genom den vanliga stilen. Cursivstilen beteck-
nair för det mesta abbreviationer; Fol. 38£ beteeknar den
sujpplerad text, och Fol. 102 samt Fol. 109 utmärker den,
uttöm abbreviationerna, helt och hållet bortfallna bokstäfver.
Den spärrade stilen betecknar för nämnda blad sådana bok-
stäifver, af hvilka blott vissa drag ännu återstå. För öfrigt,
utiom vid pericop-indelningarne, der i Originalet en större ln-
itialbokslaf för det mesta begagnas, och vid rättelser of-
vain raderna, der små bokstäfver städse nyttjas, begagnar samma
Or iginaltext öfver allt enahanda stil eller uncialstilen, den Utg.
likväl, utom såsom initial vid nomina propria och ett par
framstående appeläativer, samt vid capitel- oeh de flesta vers-
indlelningarne, nedsatt till den i våra skrifter vanliga mindre
stillen.

Ordförklaringen upptager, med några få tillskott, Datur-
ligitvis blott de o*d, som i Mattileus förekomma, så vida ej
nåjgot enda, mot Förfrs vilja och afsigt, genom ouppmärksam-
heit blifvit uteleitinadt. Bemärkelserna deremot äco, kanske
meid några få undantag i början, innan Förf. kom att begagna
E. Schultzes Gothisches Glossar, der en fullständig phraseo-
log;i jemte citationer finnes upptagen, angifna ej blott för de
orid, som i Matthäus förekomma, utan ock för samma ord,
livar helst de än finnas i de öfriga Götiska skrifterna. Utg:s
afsägt har åtminstone varit, att Ordförklaringens artiklar i detta
falll skulle erhålla den mest möjliga fullständighet. Skulle likväl
något saknas, så lemnar dock det Grekiska Novuui Testameii-
tuim den bästa hjelpreda och commentar för tolkningen, hvilket
detrföre också bör, i alla hänseenden, af den i Grekiskan kun¬
niga städse rådfrågas.

Med undantag af Inledningen, har Ordböjninqsläran blif¬vit alhandlad så fullständigt, att föga deraf återstår. På nå¬
gra mindre väsendtliga ställen, der Förf. varit af olika mening
nie:d sina föregångare, har en tyst kritik blifvit använd; på
andra ställen åter, der afvikelserna varit af väsendtligare art,
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liar utförlig, och som Förf. hoppas, nöjaktig redovisning bliif-
vit lemnad. Förf. får i sistnämnda hänseende åberopa pajg.
83 anm. 2; pag. 84 anm. 12; pag. 101 o. följ.; pag. 116 (O.
117, samt i synnerhet, hvad 5:dje pers. sing, och plur. irra-
perat. act. angår, pagg. 151—154.

Att denna Afhandling med sina fel och brister, hvilka for
sakens skull påkalla en sträng granskning, sonr dock något
torde mildras för personens skull, hvilken endast småningom
och efter hand under de lediga mellanstunderna från andra
trägna, offentliga och enskilda göromål, sig till densamma kun¬
nat förbereda och den ändtligen afslutat, nu på en gång och
ostyckad utkommit, derföre hafva Allmänheten och Utgifvaren
att tacka Herr Bruks-Patron Th. Petrés frikostighet och
ädelmod. Utgifvaren känner sig fördenskull af djupaste tack-
samhetspligt förbunden att härmedelst offentligen erkänna detta
förhållande. Herr Bruks-Patron Petré har härigenom rågat
måttet af sin godhet mot Författaren. Denna godhet daterar
sig neml. hvarken från i går eller i förrgår. Den räknar sin
början från Förf:s första skoltid, för mer än 52 år tillbaka,
och har sedan städse följt Författaren både såsom gosse, yng¬
ling och man. Ära, välsignelse och tack ske derföre den ädel¬
modige Välgöraren 1

Slutligen får Utg. äfven hembära sin tacksamhetsgärd åt
nämnda Välgörares Son, Studeranden af Gestricio-Helsinge
Nation, Hr H. H. Petré, hvilken med öppet och ungdomligt
sinne åtagit sig att såsom Hespondens bistå Förf. vid denna
Afhandlings offentliga granskning. Minnet af denna dag och
den tjenst, Förf. derigenom bli!vit bevisad, skall ej förgå med
ventilationsactens slut. Detta minne skall, såsom ett förenings¬
band för en hel framtid, ännu fastare tillknyta den ömsesidiga
vänskapen och tillgifvenheten mellan den fordne lärjungen och
den fordne läraren.

Upsala den 6 Nov. 1850.
A. Uppström.



dt i v a f) fjclj o pairh Matpaiu.

Cap. 3.

11. AbNn ik in vatin izvis daupja. ib sa afar rnis gag-ganda svinboza mis ist. t>izei ik ni im vairbs ei
anahneivands and bindan skaudaraip skohis is. sah ban
izvis daupeib in ahmin veihamma.

Cap. 3.

8. Audagai bai hrainjahairtans. unte bai Gub gasaiwand.

IS. — — — — — — — —

.ak ana lukarnastnban. jah Iiu-
teib allaim baim in bamma garda.

Cap. 3. v. 11. Cap. 5. v. 8. Dessa båda verser äro tagnaur d en af Massmann utgifna s. k. Skeireins aivaggeljons pairhIohmnnen (d. ä. Utläggning af Johannis Evangelium), enligtden af Gabelentz och Löbc förbättrade redactionen.
Cap. 5. v. 15. Codex Argenteus börjar.
Fol. 1. rect. radd. 1, 2. liu 11 teip) Cod. Arg. felaktigt,i stiälle för liuh 11 teip. Att en sednare hand försökt sig påboksttafven T i detta ord, är icke omöjligt; det säkra är dock,att C. A. ursprungligen, likasom nu, läst liu 11 teip, ickeliu I I geip, ty — hvilket hittills ej blifvit anmärkt — detlodräta strecket på T står jemnt så långt från marginalenskant., som erfordras för att venstra tvärstrecket skall få rum.

Hade åter lin 11 geip varit rätta läsarten, skulle det lodräta
streclket på T stått kanten helt nära, och då skulle ock åt-

Fol. I.
recto.

(läslig
sida).



2 Matth. Ev. Gap. 5.

16. Sva iiuhtjai liuhah izvar in and-
vairhja manne, ei gasaiwaina iz-
vara goda vaurstva. jali hauhjai- 3.
na attan izvarana |>ana in himinaw:

.ig.=35. 17. ]Vi hugjaih ci ik qemjau gatairan
yitoh. aihhau praufetuns.
ni qam gatairan ak usfulljan:

.ld. = 34. 18. i\.oien aul; qiha izvis. und patei 10.
usleihih himins jah airha. jota
ains aihhau ains striks ni uslei¬
hih al" vitoda unte allata vairhih:

.le. =33. 19. 1^ saei nu gatairip aina anabusne
hizo minnistono. jah laisjai *5.
sva mans. minnista haitada in
hiudangardjai himine. ih saei
taujih jah laisjai sva. sah mikils
haitada in hiudangardjai himine.

20. Qiha auk izvis hatei nibai mana- "0.
F.l.vcrs. gizo vairhih izvaraizos garaih-
^lida)6 teins. hau hize bokarje jah

Fareisaie. ni hau qimih i" hiu-
21. " dangardjai himine. Hausideduh

minstone de närmast följande bokstäfxerna, hvilka ej blifvit
misstänkta och ej ens kunna misstänkas för några på dem
gjorda corrigeringsförsök, hafva stått närmare till venster. Nu
är mellan kanten, och E lagom rum för T, men för stort för 1 •

Fol. 1. rad. 2. ijariln) Så Cod. Arg. bestämdt; icke razna,
som alla föregående Utgifvare läst.

Fol. 1. rad. 7. ik), ganska dunkelt, i synnerhet bokstaf-
ven k, hvars lodräta streck undanskymmes af bokstafven r i
det å motsatta sidan stående ordet vnirfrif».

Fol. 1. r. 16. Föregående Utgifvares sah framför min-
nista utstrykes. Tomrummet mellan punkten efter mans och
minnista är blott 2 decimallinier; således kunde här möj¬
ligen finnas rum för 1 bokstaf, men icke för 2, och än min¬
dre för 3. Icke heller finnes något hithörande sah skritvet
ofvan raden, eller hyar som helst annorstädes.



Matth. Ev. Cap. 6. 3

" hatei qihan ist haim airizam. S.
" ni maurhrjais. ih saei maur-
hreih skula vairhih stauai.

Silü. Ah han ik qiha iz vis hatei wazuh
modags brohr scinamma svare.
skula vairhih stauai. ih saei JO,

<1 ihih brohr seinamma raka.
skula vairhih gaqumhai. ahhau
saei q i h i h dvala skula vairhih

2.7). in gaiainnan funins. Jabai nu
bairais aibr hein du hunslasta- IS.
da. jah jainar gamuneis hatei
brohar heins habaih wa bi huk.

24t. aflet jainar ho giba heina in
andvairhja hunslastadis.
jah gagg faurhis gasibjon brohr 20.
heinamma. jah bi he atgaggands F.2 rcct.
atbair ho giba heina: "•)

2S;. jSijais vaila hugjands andastau- .lq «36.
in heinamma sprauto und hatei
is in viga mih irnma. ibai vvan atgi- 3
bai huk sa andastaua stauin.

jah sa staua huk atgibai andbah-
ta- jah in karkara galagjaza.

26.. Amen qiha hus ni usg"ggis jain-
hro. unte usgibis hana minnis- 10.

27. tan kintu: Hausideduh ha" .lz-37.
20.. tei qihan ist. ni horinos. Ahha»

i k qiha iz vis. hatei wazuh saei
saiwih qinon du luston izos.
ju gahorinoda izai in hairtin sei- IS.

29.namma. Ih jabai augo hein hata

Fol. t. vers. rad. 15. aibr] C. A. su, och ingenting
an/na'.



4 Matth. Ev. Cap. 5.

taihsvo marzjai buk. usstigg
ita jah vairp af bus. batizo ist
auk bus ei fraqistnai ains libi-
ve beinaize. jah ni allata leik

Fol.2.v. 30. bein gadriusai in gaiainnan. Jah
(tydl. s.) ja^a. jajj,sv0 j>,eina handus marz¬

jai buk. afmait bo jah vairp af bus.
batizo ist auk bus ei fraqistnai
ains libive beinaize. jah ni alla¬
ta leik bein gadriusai in gaiain-

3t. "nan. Qibanuh ban ist batei wa-
"zuh saei afletai qen. gibai izai

32. afstassais bokos. Ib ik qiba iz-
vis batei wazuh saei afletib qe»t
seina. inuli fairina kalkinas-
saus. taujib bo horinon jah sa
ize afsatida liugaib horinob.

33. Aftra hausidedub batei qiban
"ist baim airizam. ni ufarsvarais.
" ib usgibais Frau/in aibans beinans.

54. Abban ik qiba izvis ni svaran
allis ni bi himina unte stols

35. ist G»bs. nih bi airbai unte fo-
tubaurd ist fotive is. nih bi Iai-

Fol. 3.r. rusaulymai unte baurgs ist
(I början 35. bis mikilins biudanis. Nih bi hau-
o. pa slu¬
tet något bida beinamma svarais. unte ni
ineu'"å?- ma°t a'n ta^' wc'1 a'^au svart
ven der 37. gataujan. Sijaib-ban vaurd
lasl. S.) izvar. ja. ja. ne. ne. ib bata ma-

nagizo baim us bamma ubilin ist.

2!0.

HO.

ÖO.

Fol. 2. rect. rad. 17. Cod. Arg. tydligt, ehuru felaktigt,
usstagg i st. f. usstigg. Iluru man kan påstå, att a är
"raderadt", förstå vi ej.

Fol. 2. vers. radd. 7, 8. ivn | | zuh. Cod. Arg. felaktigt
wa 11 wazuh.



Matth. Ev. Gap. 5.

38. Hausidedub batei qiban ist.
"

augo und augin. jah tunbu und
59. " tunbau. Ib ik qiba izvis ni and-

standan allis bamma unseljin :

.zYk jabai was b»b stautai bi
taihsvon beina kinnu. vandei

40. imnna jah bo anbara. Jah bamma
viljandin mib bus staua jah pai-
da |>eina niman. aflet imma jah

41. vasitja: Jab jabai was b"k ani»-
naubjai rasta aina. gaggais mib

42. imnna tvos. |>amma bidjandin
buk gibais. jah bamma viljandin
af bus leiwan sis ni usvandjais.

43. Hausidedub Ibatei qiban ist
frijos newundjan beinana. jah
fiais fiand beinana:

44. A bban ik qiba izvis frijob fi-
jands izvarans. biubjaib bans
vrikandans izvis. vaila taujaib
baim hatjandam izvis. jah bid-
ja'b bi bans usbriutandans iz-

45. vis. ei vairbaib sunjus attins
izvaris bis in himinam. unte

fiunnon seina urranneib ana

ubilans jah godans, jah rigneib
ana garaihtans jah ana invindans:

46. Jabai auk frijob bans frijon-
<dans izvis ainans wo mizdono
Iliabaib. niu jah bai biudo bata

47. tsamo taujand. Jah jabai goleib
Ibans frijonds izvarans batai-

Fol. 3. rect. rad. 15. staua) G. A.



6 Matth. Ev. Cap. 3, 6.

nci we managizo taujib. niu SÜO.
Fol. 4. p. jah motarjos bata samo tau-
(tydt. »•) jand. Sijaib nu jus fullatojai

svasve atta izvar sa in himinam
fullatojis ist:

Cap. C.

.mb.=»42. 1. Atsahvi^ armui-
on izvara ni taujan in andvairb- S.
ja manne du saiwan im. aibbau
laun ni habaib fram attin izva-

2. ramma bamma in himinam. |>an
nu taujais armaion ni haurnjais
faura bus. svasve bai liutans 10.
taujand. in gaqumbim jah in
garunsim ci hauhjaindau fram
mannam. amen qiba izvis and-

3. nemun mizdon seina. Ib buk
taujandan armaion. ni viti 13.
hleidumei beina. wa taujib

4. taihsvo bcina. ei sijai so arma-
hairtiba beina in fulhsnja.
jah atta bfins saei saiwib in
fulhsnja. usgibib bus in bair/i/eiit. 20.

Fol. 4. v. 5. Jah ban bidjaib ni sijaib sva-
(täminel. sve bai liutans. unte frijond
tjdlig.?.) gaqUm|>jm jah vaihstam plap-

jo standandans bidjan ei gaum-
jaindau mannam. amen qiba iz- 3.
vis batei haband mizdon seina.

6. Ib bu ban bidjais gagg in hebjo«
Fol. 3. vers. rad. 20. tve) C. A.
Fol. 4. rect- ra(h !• samo) o otydligt, kan dock skönjas.
Fol. 4. rect. rad. 20. fulhsnja) C. A. felaktigt fulhsja.
Fol. 4. vers. rad. 1. sva) otydligt; får rum.
Fol. 4. vers. radd. 3, 4. v'ap | | jo) tydligt.



Matth. Ev. Cap. 6. 7

bcina. juh galukands haurdai
beinai. bidci du attin beinam-
naa bamma in fulhsnja. jah at- 10.
t a bcins saei saiwib in fulhsn¬
ja usgibib bus in bairhtein:

7' Kidjandansub-ban "i üluvaurd- .n»g.=43.
jaib svasve bai biudo. bngkeib
im auk ei in filuvaurdein sei- 15.

8. nai andhausjaindau Ni galeikob
nu baim. vait auk. atta izvar
bizei jus baurbub faurbizei

9. jus bidjaib ina. Sva nu bidjaib
jus: Alla uusar bu in liiminam 20.

10. veihnai natuo bein. Qimai biudi- Fol.IS. r.

nassus beins. vairbai vilja ,J<"' 8'^
beins. sve in himina jah ana

11. airbai. lllaif unsarana bana sin-
12. teinan gif uns himina daga. Jah 3,

a.flet uns batei skulans sijai-
nna. svasve jah veis afietam bai/n

15. skulam unsaraim. Jah ni briig -

gai.s uns in fraistubnjai. ak Üau-
sei uns af bainma ubilin. unte io.
b-eina ist biudangardi. jah ma/i/s
jah vulbus in aivins. amen.

14. ly ntc jaljai aflelib manuam .md.=44.
rmissadedins ize. alletib jah
izvis atta izvar sa ufar himinawi. 13.

15.1b jabai ni alletib niannain mis-
sadedins ize. ni bau atta iz¬
var alletib missadedins izva-

16. ras: Abban bibe fnslaib vair- ,me.=45.

Pol. 4. vers. radd. 11, 12. fulhsn\\jn). C. A. felaktigtfulhlsn | \j(i', oanmärkt af Gabelentz och Löhe. — rad. 13.
bidja.ndans) stafvadt med s framför uf>-
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baib svasvc bai liutans gaurai. 20.
Fol.5. v. fravardjand atik andvairbja
(tydl. s.) . . • • iJ seina. ci gasaiwaindau mnnnam

fastandans, amen qi^a izvis
batei andnemun mizdon seina.

17. Ib bu fastands salbo haubib bei«. S.
18. jah ludja beina bvah ei ni gasai-

waizau mannam fastands. ak atti« bei-
namma bamma in fulhsnja. jah
atta beins saei saiwib in fulhsn-

19. ja usgibib bus. Ni huzdjaib iz- 10-
vis huzda ana airbai. barei malo
jah nidva fravardeib. jah ba¬
rei biubos ufgraband jah hlifand :

.mq.=!G. 20. If> huzdjaib izvis huzda in
himina. barei nih malo nih nid- IS.
va fravardeib» jah barei biubos

21. ni ufgraband nih stiland. J>a -

rei auk ist huzd izvar. baruh
ist jah hairto izvar:

.mz.=47. 22. [iuharn leikis ist augo jahai nu 20*
Fol.G. r. augo bein ainfalb ist allata leik
(ty<G. s.) g- ^ejn jju|iat|ein vairbib« Ib ja-

bai augo bein unsel ist allata
leik bein riqizein vairbib« ja-
bai nu liuhab bata in bus riqiz i>.
ist. bata riqiz wan filu:

.mh-48. 24. Ni manna mag tvaim fraujam skal-
kinon. unte jabai fijaib aina-
na jah anbarana frijob. aibbau
ainamma ufhauseib ib anbaram- 10.
ma frakann. ni magub Guba skal -

Fol. 5. v. r. 15. nih malo) h skrifvet ofvan raden.
Fol. 6. r. r. 7. fraujam) skrifvet utan förkortning.

I
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kinon jah Mammonin:
2o. Duhh<-' qiha izvis ni maurnaih sai-

valai izvarai wa matjaih jah wa

drigkaih. nih leika izvaramma 15.

we vasjaih- niu saivala mais ist
20.. fodeinai jah leik vastjom. In-

saiwih du fuglam himinis hei ni
saiand nih sneihand. nih lisand
in banstins. jah atta izvar sa SO.
ufar himinam fodeih ins. niu jus
mais vulhrizans sijuh |>aim.

27.. Ih was izvara maurnands mag ana-
aukan ana vahstu seinana alei -

20.. na aina. Jah bi vastjos wa säur- 5.
gaih- gakunnaih blomans haih -

jos waiva vahsjand. nih arbaid-
29. jand nili spinnand. Qihuh han

izvis hatei nih Saulaumon in al-
lamma vulhau seinamma gavasi- 10.

30'. da sik sve ains hize. Jah handc
h^ata havi haihjos liimma daga vi-
sando. jah gistradagis in auhn
galagih» G/<h sva vasjih- waiva
mais izvis leitil galaubjandans. 15.

311. Ni maurnaih nu qihandans wa matjam
aihhau wa drigkam. aihhau we

32. vasjaima. All auk hata hiudos
sokjand. vaituh han atta izvar
sa ufar himinam hatei haurbuh 20.

Fol. G. r. r. 12. Mammonin) streck öfver M och litet
af a, men icke förkortning.

Fol. 6. v. r. 2. mais vulfrrizans) så C. A. bestämdt.
Thet länder Gabclentz och Löbe till stort beröm att angående
detta ställe hafva gissat rätt. Se Gal. 2, G.

2.
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Cap. 7.

Fol. 7. r. 12. jaina izvis mans. sva jah jus
(tydl. s.) taujaib im. hata auk ist vitob

13. jah praufeteis. inngaggaib
bairh aggvu daur. unte braid
daur jah rums vigs sa briggan- J».
da in fralustai. jah managai sind
bai inngaleihandans bairh ha¬

ll. ta. VVan aggvu hata daur jah
hraihans vigs sa brigganda in
libainai jah i'avai sind hai bigi- 10.

.nq.=ö6. 13. tandans bana: Ålsaiwib sve-
bauh faura liugnapraufetuni
haim izei qimand at izvis in vast- V, ( 2
jom lambe. ih innahro sind

16. vulfos vilvandans. Ri akrana»» 13.

ize ufkunnaib ins:

.nz. = ö7. Ibai lisanda af haurnuiii veina-
basja. aihhau af vigadeinom

.nh. = 38. 17. smakkans: Sva all bagme godai-
ze akrana goda gataujih. ih sa 20.

Fol.7.v. ubila bagms akrana ubila gatau-
(tydl. ß.) jsfj mag bagms hiuheigs akra¬

na ubila gataujan. nih bagms.
ubils akrana biubeiga gataujan .

Fol. 7. r. r. 5. vigs) C. A. vigss ändradt till det ännu
felaktigare vigis, så framt ej i skall betyda radering af det
ena s.

Fol. 7. v. r. 3. Efter bagms står i C. A. punkt, hvil-
ken dock på detta ställe är ej blott öfverflödig, utan rent af
origtig. En gång för alla må anmärkas, att vi med diploma¬
tisk noggrannhet sökt återgifva .äfven skiljetecknen, för öfrigt
obekymrade om deras användande, alldenstund fel i detta hän¬
seende af den uppmärksamme läsaren sjelf kunna rättas.
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19. ^Vll bagme ni taujandane a k ran 5. .nb.=59.
god usmaitada. jah in fon atlag-

20. jada . J>annu bi akranam ize uf-
21. hunnaib ins. Ni wazuh saei qi-

bib mis Frauja Fratija inngaleibib in biu-
dangardja himine. ak sa tau- 10.
jands viljan attins meinis bis

22. in himinam : Managai qiband mis .j. = 60.
in jainamma daga. Fraujm Frauja niu beinam-
ma namin praufetidedum. jah
beinamma namin unhulbons us- 15.
vaurpum. jah beinamma nami/»
mahtins mikilos gatavidedum.

23. Jah ban andhaita im batei ni wan-

hun kunba izvis. afleibib fair -

ra mis jus vaurkjandans unsib- 20.
24. jana: Wazuh nu saei hauseib vaurda Fol.8^r.

meina jah taujib bo galeiko ina
vaira frodamma saei gatimrida raz»

25. sein ana staina. Jah atiddja da-
lab rign jah qemun awos jah vai-
voun vindos. jah bistugqun bi
bamma razna jainamma jah ni ga-
draus. unte gasulib vas ana stai-

26. na. Jah wazuh saei hauseib vaur¬

da meina jah ni taujib bo galeiko -

da mann dvalamma saei gatimrida
27. razn sein ana malmin. Jah atidd¬

ja dalab rign jah qemun awos
jah vaivoun vindos. jah bistug¬
qun bi jainamma razna jah gadraus
jah vas drus is mikils:

Fol. 7. V. r. 20. Fol. 8. r. r. 1. unsib 11 jana: ff'azuli)
så C. A. med fullkomlig tydlighet. Gaboleotz och Löbe föreslå:
tintib 11 ja: Sawazuh).

.ja. = ui.
(tydlig s.

utom

mot slu¬
tet, men

3. äfvender
läsligt).

10.

15.
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,jb. = C2. 28. Jali varb pan ustauh Ic,sas bo
vaurda biabridedun manageins

29. ana laiseinai is. Yras auk laisjauds
ins sve valdufni habands. jah 2:0.

Fol.8.v. ni svasve bokarjos: —
(tydl. s.)

Cap. 8.

.jg.=63. 1. Dala|> t>an atgaggandin imma af
fairgunja. Iaistidedun afar

2. imma iumjons managos. Jah sai
manna brutsfill habands durin- 3.

nands invait ina qibands. Frauja ja-
bai vileis magt mik gahrainjan.

3. Jah ufrakjands handu attaitok
imma qibands. viljau vairb hrains.
jah suns hrain varb bala bruts- 10.

4. fill is. Jah qab imma Iesjts saiw ei man»
ni qibais. ak gagg buk silban atau-
gei gudjin. jah atbair giba boei
anabaub Moses du veitvodibai im:

.jd.=«C4. 5. Afaruli b«n ba*a innatgaggandin imma i 3.
in Kafarnaum. duatiddja imma
hundafabs bidjands ina jah qi-

6. bands. Fratija biumagus ineins ligib
in garda usliba harduba balvibs.

7. Jah qab du imma Iesns ik qimands 20.
Fol.O.r. 8. gahailja ina. Jah andhafjands

sa hundafabs qab- Frauja ni im vairbs
ei uf hrot mein inngaggais ak ba-
tainei qib vaurda jah gahailnib

9. sa biumagus meins. Jah auk ik 5.
manna im habands uf valdufn-

ja meinamma gadrauhtins. jah
qiba du bamma gagg jah gaggib-
jah anbaramma qim jah qimib-



Fol. 9. t.

(tydl. •.)

Matth. Ev. Cap. 8. 15

jah du skalka meinamma tavei 10.
10. bata jah taujib. Galiausjands

ban IesMS sildaleikida. jah qaf> du
baim afarlaistjandam. amen

qiba izvis ni in Israela svalau-
da galaubein bigat: 15.

11. .iVbban qiba izvis ^-aici managai .jc.«65.
fram urrunsa jah saggqa. qi-
mand. jah anakumbjand mib
Abrahama jah Isaka jah Iakoba

12. in Mudangardjai himine. Ib 20.
bai sunjus biudangardjos.
usvairpanda in riqis bata hin -

dumisto. jainar vairbib grets
jah krusts tunbive: —

13. Jah qab lesus bainma liundafada. S. .j<j.«6G.
gagg jah svasve galaubides vair-
bai bus. jah gahailnoda sa biu-
magus is in jainai weilai:

11. Jall qimauds Iestis in garda Paitraus. .ja. =C7.
jah gasaw svaihron is ligandei» 10.

15. in heitom. Jah attaitok han-
dau izos jah aflailot ija so hei -

to. jah urrais jah andbahtida
16. imma. At andanahtja ban vaur-

banamma. atberun du imma dai- 15.

monarjans managans. jah us-

varp bans ahmans vaurda . jah
allans bans ubil habandans

17. gahailida. ei usfullnodedi
" bata gamelido. bairh Esaian 20.

Fol. 9. v. r. 11. heitom) så C. A. Pluralformen kan
försvaras, såsom uttryckande de särskilda paroxvsmerna af
febeirn.



14 Matth. Er. Gap. 8.

F. 10. r. " praufetu qibandan. sa un-
Cydl- *•) " mahtins unsaros usnam jah

"sauhtins usbar.
18. Gasaiwands

han Ic5hs managans hiuhmans bi
sik. haihait galeiban sipon- 3.
jans hindar marein:

.jh.«68. 19. Jah duatgaggands ains boka-
reis qab du imma laisari laist-
ja buk biswaduh badei gaggis.

20. Jah qab du imma Iesws fauhons gro- 10.
bos aigun. jah fuglos himinis
sitlans. ib sunus mans ni ha-
baib war haubib sein anahnaiv-

21. jai. Anbaruh ban siponje is
qab du imma Frauja uslaubei mis 13.
frumist galeiban jah gafilhaw

22. altan meinana. Ib Icshs qab du
imma laistei afar mis. jah let
bans daubans filhan seinans
daubans:

.jb.=69. 23. Jah innatgaggandiu 20-
F. 10. v. imma in skip. afariddjedun
(ty.ll. ».) 24. imma siponjos is. Jah sai vegs

mikils varb in marein. svasve

bata skip gahulib vairban fram
25. vegim. ib is saislep. Jah duat- 3.

gaggandans siponjos is urrai-
sidedun ina qibandans. Fruuja na-

26. sei unsis fraqistnam. Jah qab
du im Iesns wa faurhteib leitil ga-

Fol. 10. v. r. 5. saislep) så C. A. ursprungligen. Ett
noggrannare betraktande af ordet ådagalägger här ett oskickligt
corruptionsförsök till saisaeu. Gabelentz och Lobe hafva ej
anmärkt detta, men väl Ihre uti "Ulphilas Illustratus", Hol-
mise 1752, pag. 12.
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laubjandans. hanuh urrei-
sands gasok vindam jah marein.

27. jah varh vis mikil. lh hai maus

sildaleikidedun. qihandans
>vileiks ist sa ei jah vindos jah
irnarei ufhausjand imma.

28. Jah

qimandin imma hindar marein
in gauja Gairgaisaine. gamoti-
dedun imma tvai daimonarjos
US hlaivasnom rinnandans

sleidjai filu. svasve ni inahta
rnanna usleihan hairh hana

29. wig jainana. Jah sai hropide-
dun qihandans. \va uns jah
h>us Iesu sunstti Gnhs. qamt her

30. faur mel halvjan unsis. Vas-
lah han fairra im hairda sveine

31. nnanagaize haldana. Ih ho skohs-
la hedan ina qihandans. ja-
l»ai usvairpis uns. uslaubei
ums galeihan in ho hairda svei-

32. nie Jah qah du im gaggih. ih eis
uisgaggandans galihun in hair¬
da sveine. jah sai run gavaurh-
tiedun sis alla so hairda and driu-
sion in inarein, jah gadauhno-

35. diedun in vatnam. 1h hai hal -

dandans gahlauhun. jah ga-
leii handans gataihun in baurg

34. alil bi hans daimonarjans. Jah
saii alla so baurgs usiddja vihra
Ie-su. jah gasaiwandans ina bedun
ei uslihi hindar markos
ize.

10.

iß.

20.

F. Ii. r.

(»ydl. •.)

iO.

iß.

20.

F. 11. T.

(tydl. «.)

hol. Ii. v. r. 2. markos) de båda stafvclserna mar och
os öiro i C. A. åtskilda genom ett tomt mellanrum af 65 dec.
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Cap. 9.
.u. = 70. 1. Jali atsteigands in sltip

ufarlaib jah qam in seinai baurg.
SJ. J>anuh atberun du imma usliban i>.

ana ligra ligandan. jah gasai -

vvands Iesxs galaubein ize. qab du
bamma uslibin. brafstei buk
barnilo atletanda bus fravaurh-

3. teis beinos. J>aruh sumai bi- 10.
ze bokarje qebun in sis silbam

-4. sa vajamereib- Jah vitands Iesi/s
bos mitonins ize qab. duwe jus
mitob ubila in hairtam izvaraim.

5. Wabar ist raihtis azetizo qibau IS.
afletanda bus fravaurhteis.

C. bau qiban urreis jah gagg. Ab-
ban ei viteib batei valdufni
habaib sa sunus mans ana air-
bai afleitan fravaurhtins. 20.
banuh qab du bamma uslibin.
urreisands nim bana ligr bei -

nana jah gagg in gärd beinana.
7. Jah urreisands galaib in gard
8. seinana. Gasaiwandeins ban S.

manageins. ohtedun sildaleik-
jandans. jah mikilidedun
Gi/b bana gibandan valdufni sva-
leikata mannam: —

lin. Någon radering har här troligen försiggått, men af livad,
kan nu mera ej utrönas.

Fol. 11. v. r. 5. pannit atberun) så C. A. bestämdt.
Gabelentz och Löbe hafva här å nyo gissat rätt.

Fol. 11. v- r. 9. afletanda) stafvelsen da skrifven of-
vanom raden.

Fol. 11. v. r. 20. afleitan) så C. A. i st. f. afletan.
Fol. 12. r. r. 3. gard) dragen dunkla, kunna dock skönjas.

F. 12. r.

(här och
»ler otyd¬
lig sida).



Matth. Ev. Cap. 9. 17

9- «Jah t>airhlcit>anrls IciMS jainbro 10. ,ua. = 7t.
gasaw mannan sitandan at mo-
tai Mabbaiu haitanana. jah
<jab du imma laistei afar mis.
jah usstandands iddja afar im-

10. ma. Jah varb bibe is anakumbida 15. .ub.=72.

in garda. jah sai managai motar -

jos jah fravaurhtai qimandans
mikanakumbidedun Iesua jah si¬

ll. ponjam is. Jah gaumjandans
Fareisaieis qebun du baim 20.

siponjam is. duwe mib motar- F. 12. y.

jam jah fravaurhtaim matjib 'tydl*
sa laisareis izvar:

12. Ip IesMs gabausjands qab du im. ni .ug.=75.
b-aurbun hailai lekeis ak f>ai 5.

15. " unhaili habandans. Abban gag-
" gaib ganimib wa sijai. armahair-

tiba viljau jah ni hunsl. nib-ban qam
Jabon usvaurhtans ak fravaurhtans.

14. f>anuh atiddjedun siponjos tO,
Johannes qibandans. duwe
-veis jah Fareisaieis lastarn fi-
lu. ib bai siponjos beinai ni

15. fastand. Jah qab du im Iesws. ibai
magun sunjus brubfadis qai- 15,
tnon und bata weilos bei mib

Fol. 12. r. r. 16. garda) bokstäfverna rda dunkla, kunna
dock skönjas.

F. 12. r. r. 17. jos jah fravaurhtai) bokstäfverna 0$
jah frav mer eller mindre dunkla; de dunklaste kunna knap¬
past skönjas.

F. 12. r. r. 18. mipanakumbidedun) bokstäfverna i'pa-
nak otydliga, kunna dock skönjas.

F. 12. v. radd. 6, 7. gag 11 gaip ganimip) så C. A.
5.
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im ist brubfabs. ib atgagggand
dagos ban afnimada af im sa brub-

16. fabs jah ban fastand. Abban
ni washun lagjib du plata fanan ÜO,

F. 13. r. barihis ana snagan fairnjana.
(tydl. s.) un^e afnjmjj>. fullon af bamma

snagin. jah vairsiza gataura
17. vairbib» Nib-ban giutand vein.

niujata in balgins fairnjans. S.
aibbau distaurnand balgeis.
bibeh ban jah vein usgutnib
jah balgeis fraqistnand. ak
giutand vein juggata in bal -

gins niujans. jah bajobum iO.
gabairgada:

,u«l.=74. 18. Mibbanm is ro-

dida bata du im. baruh reiks
ains qimands invait ina qibands
batei dauhtar meina nu gas-
valt. akei qimands atlagei han- IS.

19. du beina ana ija jah libaib. Jah
urreisands Iesns iddja afar imma

20. jah siponjos is. Jah sai qino
blobarinnandei .ib. vintruns.

Fol. 12. v. r. 17. atgagggand) så C. A. Ovanligt, att
ej säga origtigt stafningssätt, men hvilande på samma princip,
som öfverflödigtvis fördubblar g framför k och q.

F. 13. r. r. 1. parihis) så C. A. I stafvelsen ri är i
skrifvet ofvan raden. — fairnjana) i detta ord äro bokstäf-
verna im skadade ofvantill genom ett bål, som upptager mer
än hälften af raden. Nedantill synas streck af dessa bokstäf-
ver. Denna och följande rad, hvilka utan tvifvel äro corrum-
perade, rättas af Gabelentz och Löbe sålunda:

parihana ana snagan fairnjana.
unte afnimib fullon is af bamma

Fol. 13. r. radd. 14, 15. gas 11 valt) så C. A. i stället
för ga 11 svalt.
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duatgaggandei aftaro attaitok 20.
21. skauta vastjos is. Qabuh auk F. 15. v.

in sis iabai batainei atteka (Idethe-
1.1, tydlig

22. vastjai is ganisa. lb lesus gavand- sid-,),
jands sik jah gasaiwands ho
qab . braftei buk dauhtar 5.
galaubeins beina ganasida buk.
jah ganas so qino fram bizai

23. weilai jainai. Jah qimands Iesns
in garda bis reikis. jah gasai¬
wands svigljans jah haurn- 10.
jans haurnjandans. jah ma¬
nagein auhjondein. qab du im

24. Afleibib unte ni gasvalt so ma-
vi ak slepib. jah bihlohun ina.

25. jaanuh han usdribana varh so 15.
managei. atgaggands inn ha-
baida handu izos. jah urrais

26. so mavi. Jah usiddja meriha
so and alla jaina airba:

27. Jah warbondin lc.sua jainbro 20. .ue. = 75.
laistidedun afar imma tvai f. 14.
blindans hropjandans jah qi- s'^
bandans. armai uggkis sunau

28. Daveidis. Qimandin han in gar¬
da duatiddjedun imma hai blin- 5.

F. 13. v. r. 1. skauta vastjos) bokstiifverna ta v ska¬
dade ofvanlill genom hålet i pergamentet; nedre strecken synas.

F. 13. v. r. 2. in sis) så C. A., ehuru det sednare s i
sis är ganska dunkelt. Utgifvarne hafva här felaktigt in sik.
— jabai) C. A.

Fol. 13. v. r. 14. slepip) så C. A. ursprungligen. En
nämnare granskning upptäcker äfven här, tvärtemot Gabelent/'
och Löhes försäkran, ett försök att förfalska ordet till saeuip.
Jfr Ihre, Ulph. lllustr. pagg. 11, 12.

F. 14. r r. 2. blindans- C. A.
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dans jah qat> im Ie.vns gaulaubjats
batei magjau bata taujan. Qe-

29. bun du imma jai Frauja. |>anuh attai -

tok augam ize qibands. bi ga-
Iaubeinai iggqarai vairbai igg-

30. qis. Jah usluknodedun im au-
gona. jah inagida ins IesMS qibands.

51. saiwats ei manna ni viti. Ib eis

usgaggandans usmeridedun
ina in allai airbai jainai.

32. J>anuh
bibe ut usiddjedun eis. sai at-
berun imma mannan baudana

33. daimonari. Jah bibe usdribans
varb unhulbo. rodida sa dum-
ba. jah sildaleikidedun mana-

F. 14. t. geins qibandans ni aiv sva
(tydl. s.) uskunb vas in Israela. Ib Fa -

reisaieis qebun. in fauramabl-
ja unhulbono usdreibib un-
hulbons:

.M(j. =7G. 35. Jah bitauh l csus baurgs
allos jah haimos laisjands in
gaqumbim ize. jah merjands
aivaggeljon biudangardjos
jah hailjands allos sauhtins
jah alla unhailja :

.uz.=77. 36. Oasaiwands bon bos manageios
infeinoda in ize. unte vesun

afdauidai jah fravaurpanai
sve lamba ni habandona hair-

.vli. =78. 57. deis: j>anuh qab du siponjam
seinaim. asans raihtis mana-

Fol. 14. r. r. 6. gaulaubjats) C. A.
F. 14. r. r. 18. ustlribans) C. A.
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38. ga ib vaurstvjans favai. Bid-
ji|> nu Fraujaa asanais ei ussandjai
vaurstvjans in asan seina:

Cap. 10.
1. Jah athaitands bons tvalif si- 20. .ub =79.

23. — — — — — — — —

bizai baurg bliuhaib in anba- F. 39. r.

ra. amen auk qiba izvis ei ni ^tyd1,
ustiuhib baurgs Israelis an¬
te qimib sa sunus mans:

24. JVist siponcis ufar laisarja 5. .4. = 90.
nih skalks ufar Fraufm seinarnma.

25. Ganah siponi ei vairbai sve
laisareis is. jah skalks sve
Yrauja is: Jabai garda valdand Bai- .4«.=91.
ailzaibul haihaitun. und 10.
wan filu mais bans innakun-

26. dans is. Ni nunu ogeib izvis
ins: Ni vaiht auk ist ga- .<|b.=92.
hulib batei ni andhuljaidau
jah fulgin batei ni ufkunnai- 15.

27. dau: Jyatei qiba izvis in ri- .4g. =93.
qiza qibaib in liuhada. jah
hatei in auso gahauseib mer-

28. jaib ana hrotam. Jah ni ogeib
izvis bans usqimandans 20.
leika batainei. ib saivalai F. 39. v.

(tydl. b.)
Fol. 14. v. r. 18. Fraujan) C. A. genom abbreviation

FN,, icke FAN, såsom Gabelentz och Löbe, text. pag. 3 samt
grarmmat. p. 20, uppgifva.

F. 39. r. r. 7. siponi) C. A.
F. 39. r. r. 8. skalks) C. A.
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ni magandans usqiman. ib ogeib
inais bana magandan jah saiva-
lai jah leika fraqistjan in

29. gaiainnan. Niu tvai sparvans
assarjau bugjanda. jah ains
ize. ni gadriusib ana airba inuh

50. attins izvaris viljan. Abba»
izvara jah tagla haubidis alla

31. garabana sind. Ni nunu ogeib
managaim sparvam batizans si-

32. jub jus. Sawazuh nu saei and-
haitib mis in andvairbja man¬
ne. andhaita jah ik imma in and¬
vairbja attins meinis saei in

•qd.=94. 53. himinam ist: Ip piswanoh saei
afaikib mik in andvairbja man¬
ne. afaika jah ik ina in andvairb¬
ja attins meinis bis saei in hi-

,qe.=95. 31. minara ist: Nih alijaib batci
F. 27. r. qemjau lagjan gavairbi ana air-
(tydl. s.) ni qam lagjan gavairbi ak

55. hairu. Qam auk skaidan mannan
vibra attan is. jah dauhtar vi-
bra aibein izos. jah brub vibra

56. svaihron izos. Jah fijands mans

.qq.=9G. 37. innakundai is: Saei frijob at¬
tan aibbau aibein ufar mik nist
meina vairbs. jah saei frijob
sunu aibbau dauhtar ufar mik

58. nist meina vairbs. Jah saei ni
nimib galgan seinana jah laist-
jai afar mis. nist meina vairbs:

.qz. =97. 39. Saei bigitib saivala seina
fraqisteib izai. jah saei fra-

Fol. 39. v. r. 6. bugjanda) C. A.
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•qisteib saivalai seinai in mei-
10. ma bigitib l>o. Sa adnimantls .4b. =08.

lizvis mik andnimib. jah sa
anik andnimands andnimib
)>ana sandjandan mik: 20.

11. Sa andnimands praufeln in f. 27. v.

namin praufetaus. mizdon .qb.=99.
praufetis nimib- jah sa and- ^tydl' 8'^
inimands garaihtana in namin
garaihtis mizdon garaihtis 5.

12. mimib : Jali saei gadragkeib .r. = IOO.
ainana bize minnistane sti-
kla kaldis vatins. hatainei
iin namin siponeis. amen qi-
Iba izvis ei ni fraqisteib miz- 10.
don seinai:

Cap. 11.
*• Jah varf> bibc .ra.=101.

usfullida Iesi/s anabiudands baiw»
tvalif siponjam seinaim. us-
hof sik jainbro du laisjan jah
merjan and baurgs ize: 13.

2. Jp Iohannes gahausjands in ,rb.=102.
karkarai vaurstva Xr istaus. in-

sandjands bi siponjam sei -
3. in a im qab du imma. pu is sa qi-

rrnanda bau anbarizuh beidaima. 20.
1. Jah andhafjands Iesns qab du im F. 34. r.

gaggandans gateihib lohanne 8'*
atei gahauseib jah gasahvib

Fol. 27. v. r. 3. praufetis) C. A.
F. 27. v. r. 18. bi siponjam) C. A. bcstümdt så, och

icke annorlunda.
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5. Blindai ussaiwand. jah hal -

tai gaggand brutsfillai hraiw- S.
jai vairband. jah baudai ga-
hausjand. jah daubai urrei-
sand. jah unledai vailamer-

6. janda. Jah audags ist wazuh
7. saei ni gamarzjada in mis. At 10.

baim ban afgaggandam. du-
gann Iesus qiban baim inanageim
bi lohannen. wa usiddjedub
ana aubida saiwan raus fram

8. vinda vagidata. Akei wa usidd- IS.
jedub saiwan mannan hnasq-
jaim vastjom gavasidana. sai
baiei hnasqjaim vasidai sind

9. in gardim biudane sind. Akei
wa usiddjedub saiwan prau- 20.

F. 34. fetu. jai qiba izvis jah mana-
(lasligs.) gjZQ praufetau;

.rg.=l03. 10. Sa ist auk bi banei gamelib
ist. sai ik insandja aggilu
meinana faura bus. saei gaman- S.
veib vig beinana faura bus:

.rd.=i04. 11. Amen qiba izvis ni urrais in
baurim qinono maiza Iohanne
bamma daupjandin. ib sa min-
niza in biudangardjai himine 10.
maiza imma ist:

,re.=l05. 12. Framuh ban baim dagam Johan¬
nis bis daupjandins und hi-

F. 34. r. r. 11. afgaggandam) i Cod. Arg. 4 decimal-
liniers tomrum mellan af och gaggandam.

F. 34. v. r. 5. meinana) C. A. felaktigt meinna. Icke
anmärkt af Gabelentz och Löhe.
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ta hiudangardi himine anamaht-
jada. jali anamahtjandans |^0

13. fravilvand ho. Allai auk prau-
feteis jah vitoh und Iohanne

14. fauraqehun. Jah jabai vilde-
deih mihniman. sa ist Hclias

15. saei skulda qiman. Saei ha- 20.
Ibai ausona hansjandona ga- F.3ÖJ. r.

46. ihausjat: nu qalciko (SeAnm.J nedanf.)
ihata kuni. galeik ist harnam .rq.=106.
sitanda m in garunsai jah vopjan-

17. dam anhar anb«m Jah qipan-
dam. sviglodedum izvis jah
ni plinsideduh. hufuwi jah
ni qainodeduh: —

18. Q am raihlis Iohanne« nih mat- .rz.=l07.
jands nih drigkanc/s jah q i- 10.

F. 34. v. r. 16. fravilvand) Cod. Arg. har bokstafven d
skrifven ofvan raden.

F. 38y. Anm. Af detta blad äro de första 14 raderna på
båda sidor till en del bortrifna, hvarföre ock Editorerna genom
supplerirg sökt ersätta bristen. I detta hänseende följe vi Gabe-
lentz och Löbe, blott med ett undantag. Hvad som för öfrigt
finne.« qvar af de båda sidorna, är fullkomligt tydligt.

F. 38y. r. r. 2. We) så de äldre Utgifvartie, men Ga-
belentz och Löbe hafva tvamma. Denna sednare läsart anse

vi origtig af 2:ne skäl: l:o) frågas här verkligen hvarvid, d.
ä. viid hvilkot föremal i allmänhet något skall förliknas,
hvarfiöre också parallelstället i Luc. 7, 31 har we-, 2:o) be¬
visar påståendet, att tve ej skulle fylla raden, ingenting ab¬
solut afgörande, ty Fol. 39 recto (Cap. 10, 26) förekommer
verklagen en rad, den 13;de, med lika många eller 18 bok-
stäfveu-, och Fol. 38J verso finnes, likaledes i 13:do raden, 21
bokstäfver, men deremot intet större skiljetecken, hvilket också
fordrar sitt rum, åtminstone lika stort som för 2 eller 3 bok¬
stäfver. Följaktl. äfven här likhet.

F. 38£. r. r. 5. anpar anparis) se Gabelentz och Löbe,
gramimat. pag. 230, noten.

4.
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19. band unhul Mn habaip. Qam
sa sunus mans matjands jah
drigkauds. jah qipand sai man-
na afetja jah a fdrttgkja mo-
tarje frijonds jah fravaurh-
taize. jah usvaurhta gadomi-
da varb handugei fram barnam
seinaim:

.rli. =108. 20. j)anuh dugann idveitjan
baurgim in baimei vaurbun
bos managistons mahteis is.

F.oöi. v. patei ni idreigodedun sik.
tm^ölTö 21« Vai pus Kaurazein vai /jus Beb-
recto). sa'idan ante ip vaurbeina

in Tyre jah Seidone landa mah¬
teis pos vanr b a nons in izvis.
airis pau in sakkau jah azgon

22. idreig odedeina. Svebauh qi-
pa izvis. Tyrim jah Seidonim
sutizo uairbib in daga stau-

23. os pau izvis. Jah bu Kafarna-
um b« und him in ushauhida
dalap und halja galeibis:
Unte iabai in Saudaumjam

= 109J- k • u • k
vauxYeina mahteis bos vaur-

banons in izvis. aibbau eis
24. veseina und hina dag. Sve¬

bauh qiba izvis batei airbai
Saudaumje sutizo vairbib
in daga stauos bau bus: —

.ii.=110. 25. Inuli jainamma mela andhaf-

F. 38|. v. r. 11. ushauhida) C. A.
F. 38g. v. r. 20) Cod. Argent. upphör tills vidare.
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Cap. 25.

38. Wanuh han huk sewum gast jah galahodedum. aih-
39. hau naqadana jah vasidednm. Wanuh han hnk se¬

wum siukana aihhau in karkarai jah atiddjedum du
40. hus. Jah andhafjands sa hiudans qihih du im. amen

qiha izvis. jah han ei tavideduh ainamma hize minni-
41. stane brohre meinaize. mis tavideduh- j^anuh qihih

jah haim af hleidumein ferai. gaggih fairra mis jus
fraqihanans in fon hata aiveino hata manvido unhul-

42. hin jah aggilum is. Unte gredags vas jan-ni gebuh
mis matjan. afhaursihs vas jan-ni dragkideduh mik.

43. Gasts jan-ni galahodeduh mik. naqahs jan-ni vaside-
>duh mik. siuks jafi in karkarai jan-ni gaveisodeduh mei-

44. ina. |januh andhafjand jah hai qihandans. Fraujn
wan huk sewum gredagana aihhau afhaursidana aih¬
hau gast aihhau naqadana aihhau siukana aihhau in

43. fkarkarai jan-ni andbahtidedeima hus. fanuh andhaf-
jji'h im qihands. amen qiha izvis. jah han ei ni tavi-

46. ideduh ainamma hize leitilane. mis ni tavideduh- Jah
galeihand hai in balvein aiveinon ih hai garaihtans in
flibain aiveinon.

Cap. 2G.
1. Jah varh- bihe ustauh lesns alla ho vaurda. qah si-
2. iponjam seinaim. Vituh hatei afar tvans dagans paska

wairhih jas-sa sunus mans atgibada du ushramjan.
3. J>anuh — — — — — — — — — —

63.— — — haurbum veitvode. sai. nu gahausi-
66. deduh ho vajamerein is. wa izvis hugkcih- 1h eis
67. aindhafjandans qehun. skula dauhaus ist. £>aouh spi-

Cap. 25, 38) Codex /,Imbrosianus börjar.
Cap. 2G, 1) Cod. Ambros. fortfar.

Cap. 26, 65) Cod. Ambros. fortfar.
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vun ana andavleizn is jah kaupastedun ina. su-
68. maib-ban lofam slohun qibandans. Praufetei unsis
69. Xrtsfu. was ist sa slahands buk. Ib Paitrus uta

sat ana rohsnai jah duatiddja imma aina bivi qi-
bandei. jah bu vast mib Iesua bamma Galeilaiau.

70. Ib is laugnida faura Nim allaim qibands. ni vait
F. 20. r. 7i. wa qibis: Usgaggandan ban ina

=*318. in daur. gasaw ina anbara. jah
(tydl. s.) qa|> du Nina jainar jah sa vas

72. mib Iesua Nmma Nazoraiau. Jah
aftra afaiaik mib aiba svarands 5.
batei ni kann Nna mannan.

73. Afar Ieitil han atgaggandans
Ni standandans qebun Pai-
trau. bi sunjai jah bu bize
is jah auk razda Nina band - 10.

74. veib buk. J>anuh dugann af-
domjan jah svaran batei ni
kann bana mannan, jah suns
hana hrukida.

Jah gainunda Paitrus vaurdis 13.
Iesuis qibanis du sis. batei faur
hanins hruk brim sinbam afai -

kis mik. jah usgaggands ut
gaigrot baitraba:

Cap. 26, 70. iva qifis) Cod. Argenleus börjar åter; Cod.
Ambrosianus fortfar.

Fol. 20. r. r. 3. jah sa) så Cod. Arg.; jas-sa Cod. Ambr.
F. 20. r. r. 5. afaiaik) sa Cod. Arg.; laugnida Cod. Ambr.
F. 20. r. r. 8. standandans) Cod. Arg.; standans fel¬

aktigt Cod. Ambr.
F. 20. r. r. 8, 9. I'ni | | trau) Cod. Arg.; du Paitrau

Cod. Ambr. ursprungligen, men du sedan utmönslradt.
F. 20. r. r. IG. qifanis) Cod. Arg.; Atnbros.
F. 20. r. r. 17, 18. afai [ | kis) Cod. Arg.; invidis Cod.

Ambr.
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Cap. 27.

1. Al maurgin ^an vaurpanana. 20. .t»z.
= 317

runa nemun allai gudjans F 2o

ja!i bai sinistans manageins (tydl. s.)
bi Iesu. ci afdaubidedeina ina:

2. Jali gabindandans ina gatau- • •
. = 318.

hun. jah anafulhun ina Paun- 3.
tiau Pcilatau kindina.

3.|}anuli gasaiwands Iudas sa ''^-19
gaievjands ina. batei du stauai
gatauhans varbidreigonds
gavandida bans brinstiguns 10.
silubrinaize gudjam jah sinis-

4. tam Qibands. fravaurhta mis
gaievjands blob svikn. ib eis
qebun wa kara unsis. |>u viteis

3. Jah atvairpands Mm silubram 13.
in alh aflaib» jah galeibands

6. ushaihah sik. Ib bai gudjans
nimandans bans skattans
qebun. ni skuld ist lagjan ba«s
in kaurbanaun. unte andavair- 20.

7. bi blobis ist. Garuni ban ni- F.I02.r.
(nur och

______ der per¬
forerad!,

F. 20. v_. r. 1. runa) Cod. Arg.; garuni Cod. Ambr. annars
• t v (11 i 21

F. 20. v. r. 1. gudjans) Cod. Arg.; pai gudjans Cod. i/iacl)7
Annbr.

F. 20. v. r. 2. jah pai) Codex Ambrosianus slutar.
F. 20 v. r. 11. silubrinaize) så Cod. Arg.
F. 20. v. r. 11,12. sinis | j lam) C. A.
F. 20. v. r. 20. F. 102. r. r. 1. andavair] \pi) C. A. har

felaktigt andvairpi, se Fol. 102. r. r. 10. (Cap. 27, 0).
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mandans usbauhtcdun us baim
bana akr kasjins. du usfilhan

8. ana gastim. Dubbe haitans
varb. akrs jains. akrs blobis. 5.

9. und bina dag. J>anub usfull-
noda Ma qibano. bairh Iai-
raimian praufetu qibandan.
"jah usnemun b r instiguns
" silubreinaize andavair|>i Ms 10.

"vairbodins. batei garahni-
" dedun fram sunum Israelis.

10. "Jah atgebun ins und akra kas-
"jins. svasve anabaub mis Frauja.

320. ii. 1p Jesus stob faura ltindina. IS.

F. 102. r. radd. 3, 4. du usfilhan || ana gastim) så
Cod. Arg. oemotsägligen. Ingenting är säkrare än detta. Jfr
äfven Ihre, Ulph. Illustr. pag. 18. Gabelentz och Löbe läsa
du usfilham paim gastim. Omöjligt! Ty l:o) läses tydligen
usfilhan med förkortningstecknet för n och icke för m, såsom
Gabelentz och Löbe uppgifva, troligen missledda af det ofvan-
stående paim, i hvilket ord förkortningstecknet för m rätteli¬
gen är användt; 2:o) kan nästa ord omöjligt vara paim, ty
dertill är utrymmet för litet; dessutom synas tydliga drag både
af a och n, och sista bokstafven är, tvärtemot uppgiften hos
Gabelentz och Löbe, utom all fråga «; således inalles ana.
Detta ana upptager ock alldeles lika mycket rum, som de 3
sista bokstäfverna i det ofvanstående ordet pana, eller dec.
linier, då deremot paim skulle erfordra minst ett par linier
till. Egentliga grunden till misstaget torde likväl böra sökas
deri, dels att man fästat för mycken vigt vid grek. art. T(fc,
hvaraf paim således skulle vara en öfversättning, dels att man
misskänt naturen af ordet ana, då man väl tyckes hafva insett,
att det på detta ställe ej passade som proposition, men ej
heller kunnat förmå sig att anse det såsom ett adverbium. An¬
ser man deremot ana, på detta ställe, såsom det rätteligen
bör anses, likasom i Marc. 8, 23; 11, 7, för ett adverbium,
så blifver, utan alla textförändringar, den verbala öfversättnin-
gen helt enkelt den: till att begrafva på för främlingar.

F. 102. r. r. 10. silubreinaize) C. A. — andavairpi)
så C. A. med a mellan and och vairpi skrifvct ofvan raden.
Gabelentz och Löbe felaktigt: andvairpi.
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jah fr ah ina sa kindins qihands.
hu is hiudans Iudaie. lh lesus
qah du imma hu qihis:

lö. Jah mihhunei vroliihs vas fram "tlja*2iha im gudjam jah sinistam. 20.
13. ni vaiht andhof. f>anuh qah du F.102.V

imma Peilatus. niu hauseis (SeF. r

wan filu ana huk veitvodjand.
11. Jah ni andhof imma vihra ni ain-

hun vaurde svasve sildalei- 5.
kida sa kindins filu.

IS. iYnd dulh hai warjanoh biuhts .tkb.
— V22vas sa kindins. fraletan ai-

nana hizai managein bandjan.
hanei vildedun : 10.

46. Uabaidedunuli h«n bandjan
17. gatarhidana. Barabban. Gaqu-

manaim han im qah iim Peilafns.
wana vileih ei fraletau izvis.
Barabban. hau Iesu. s;aei haitada IS.

18. \ristns. Vissa auk hatei in neihis
19. .atgebun ina: Sitandin ha« .tkd.

Sinrna ana stauastola iusandi- =324
«da du imma qens is qihandei.
aii vaiht hus jah hamma garaihtin 20.

= 323

Israelis ist atsteigadau nu
;af hamma galgin. ei gasaiwai-

43. w»a jah galaubjam imma. Trau-
aida du Gi<ha lausjadau nu ina.

F.109.
(flerstä
des per
forcradt
annars

tydligt
blad).

F. 102. v. r. 7. warjanoh) C. A.
warjoh.

F. 102. y. r. 20. jah)

felaktigt i ställe för

i Cod. Arg. skrifvet ofvan raden.
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jabai vili ina. qab auk batei 8.
• t'b- 44. Gübs im sunus: batuh samo

~

jah bai vaidedjans bai mib-
ush ramidans imma idveitide-

*l-340 ^un 'mma : Fram sailiston pan
weilai varb riqis ufar allai 10.
airbai. und weila niundon.

.tma. 46. I> pan bi weila niundon *

ufhropida Ies«s stibnai miki-
lai qibands Helei Helei lima
sabakbani. batei ist G«b meins 18.

47. Gu b meins duwe mis bilaist. Ib su-
mai bize jainar standandane
gahausjandans qebun batei
Helian vopeib sa.

. tinb. 48. Jab suns bragida ains us im 20*
F.109.V. jah nam svamm fulljands akei-
(SeF.r.) tis. jah lagjands ana raus.

49. draggkida ina. Ib bai anbarai qe¬
bun. let ei saivam qimaiu Helia

.img. 50. nasjan ina: Iesus aftra hropjands 8»
stibnai mikilai aflailot ahman.

,tmd. 51. Jah bau faurhah. alhs dishrit-
= 3^' noda in tva. iupabro und da lab

.tme. jah airba reiraida: Jah stainos
52. disskritnodedun Jah h/aivas- 10.

nos usluknodedun. jah managa
leika bize ligandane veihaize

53. urrisun. Jah usgaggandans us
hlaivasnom. afar urrist is innat-
gaggandans in bo veihon baurg 18.

F. 109. r. r. 16. duwe) we skrifvet ofvan raden.
F. 109. v. radd. 7, 8. diskritnoda) C. A. i stallet för

disskritnoda. Jfr raden 10.
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.t in«}.

jah ataugideduii sik Dia na ga im
5*. IV liundafabs jah bai inib imma

vitandans Iesua. gasaiwandans =340.
t>o reiron. jah bo vaurbanona
ohtcdun abraba. qibandans 20.
b i sunjai G«bs sunus ist sa. F. 15. r.

~\T , (tydl. 8^555. V esunuh ban jainar qinons tmz.
managos. fairrabro saiwandeins. =347.
b-ozei laistidedun afar Iesua. fram
Galeilaia andbahtjandeins imma. .5.

56. In baimei vas Marja so Magdalene.
jah Marja so Iakobis jah Iosez
aiibei. jah aibei sunive Zaibaidaiaus:

57. IV |>aii seibu varb qam manna ga- .tmb.
biigs. af Areimabaias bizuh namo

(C ArglInsef. saei jah silba siponida Iesua .rmh.)
58. Sah atgaggands du Peilatau bab

bis leikis Iesuis. banuh Peilatus
uslaubida giban bata leik:

59. Jah nimands bata leik Ioscf. 4.5. .tmb-
bävand ita sabana hrainjamma =54&

60. Jah galagida ita in niujamma sei-
namma hlaiva. batei usbuloda
aoa staina. jah faurvalvjands
staina mikilamma daurons bis 20.

61. hlaivis galaib: Vasuh bau jai- F. IS.*.
n;ar Marja Magdalene jah so anba- (tydl^o
ra Marja sitandeins andvairbis

F. 15. Enligt en af Gabelentz och Lobe i Prolegomena
till Lllfilas, pag. XXXI, tveksamt yttrad förmodan skulle detta
blad saknas i Cod. Argent., hvilket dock ingalunda är för¬
hållandet.

F. 15. r. r. 7. Iosez) så Cod. Arg. felaktigt i stället för
Iosezns.

F. 15. r. r. 10. pizuh) så C. A.
5.



Matth. Ev. Cap. 27.

. tna. 62. Nmma hlaiva: Iftumin t>an daga
saei ist afar paraskaivein. gaqe- S.
mun anhumistans gudjans. jah

63. Fareisaeis du Peilatau Qiban-
dans. frauja gamundedum. ba-
tei jains airzjands qab. nauh Ii*
bands afar brins dagans urreisa. 10.

64. Hait nu vitan bamma hlaiva. und
bana bridjan dag. ibai ufto qiman-
dans bai siponjos is binimaina im¬
ma. jah qibaina du managein ur-
rais us daubaim. jah ist so speidi- IS.
zei airziba. vairsizei bizai frumein.

65. Qab im Peilatus habaib vardjans.
gaggib vitaiduh svasve kunnub.

66. Ib eis gaggandans galukun bata
hlaiv faursigljandans bana 20.

F. 15. v. r. 4. iftumin) Cod. Arg.
F. 15. v. r. 12. pridjan) C. A. har felaktigt Jtridjin.

Oanmärkt af Gabelentz och Löhe. — ufto) så C. A. i st. f.
aufto.



CStttisk Ordfftrklarlng.

A.

(tbraba, (abrs, a, (ata), stark, häftig), adv. häftigt, höge¬
ligen.

Abraham, is, ni. 1. Ahraham.
aggilus, aus, pl. eis (1. jus), m. 3. engel; (skrifves äfven

aggelus, aggillus).
aggvus, us, u, trång.
azgo , ons, f. (i. aska.
azetiza (1. azitiza), et, o, comp, lättare; posit. *azets, a,

(ata); superi. *azetists, a, (—).
ahma, ins, pl. ans, (aha, ins, m. 0. sinne, förstånd), ni.

G. ande.

ahjan, ida, ips, (aha, m. G), mena, tro.
appart, men, men deremot; appan . . . ip: men, (å ena si¬

dan) . . . men, (å den andra).
aibr^ is, n. I. gåfva.
aigan, ni/t, aigum, aihta, aihts, ega; (skrifves stundom aihan).
aipei, eins, pl. eins, f. G. moder.
aipp>au, eller; i annat fall, annars; väl = quidcin.
aips, is, pl. os, m. I. ed.
ains, aina, ain (ata), en, ett; allena; (höjcs alltid starkt).
ains-hun, aino-hun, ain-hun, någon enda, någon. Före¬

kommer endast såsom substantivum, blott i negativa sat¬
ser, och sådana frågosatser, som bantyda på negation;
såiledes = qtiisquam. Följaktligen: ni nins/iun, eller oins-
/itrm ni . . . ingen enda, ingen. Ett åtföljande ord slår
antingen i gcnitivus, eller ock nägon gång i opposition.
Det affirinativa någon uttryckes med was, eller sums, el¬
ler ains sums.

. ain-falps, a, (ata), (falsan, faifalh, faifalhum, falhans, vika
ihiop), enfaldig, enkel, oförderfvad.

air, (ucutr. af airs?), adv. tidigt, bittida. Comp, airis,
förr, längesedan.

airfm, os, f. I. jord, land, trakt.
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airiza, ei, o, comp., äldre; förfäder. (Pos. airs?, Sup. ai-rists? = erster). Se vidare: air.
airzipa, os, (airzeis, i', i, vilscfarande), f. f., villfarelse, ir¬

ring, villa.
airzjan, ida, ipsy förleda, förföra; part. pracs. airzjands,förförare.

aivaggeljo, ows, f. 6. evangelium.
aivs, is, pl. os, m. 1. tid, evighet; ni aiv 1. (liv ni: aldrig.aiveins, a} (—), evinnerlig, evig.
ak} conj., utan; (efter föregående negation),
akei, men; (utan föregående negation).
akeit, is, n.? I. ättika.
akran, is, pl. a, n. 1. frukt.
akrs, is, m. 1. åker.
aleina, os, f. 1. aln.
alhs, allis, f. 5. tempel.
allis, (alls), adv. alls (omnino); conj. postp., ty.
alls, a, (ata)) all, hvarje; hel. Böjes med och ulan arti¬

kel, alltid starkt. Neulr. sing, conslrueras med gen.partiliv., vanligast plural., i betydelsen livarje.
amen, amen, sannerligen.
ana, proep. dat. et acc. å, på . . . ytan af något. (Mot¬sats: af, af, frän (ytan af nägot).

a) ana med dat. efter verba, som beteckna hvila, uttryckerbefintligheten på ytan af ett föremål, och besvarar såle¬
des frågan: hvarest.

b) ana med acc. efter verba, som beteckna rörelse, anty¬der riglningen mot ytan af ett föremål, och besvarar så¬
ledes frågan: hvarthän? Ofta nog inträffar, att rörclsebe-
greppet genom en brachylogisk vändning utlränges af be¬
greppet hvila, hvadan också construclioncn med dat. här¬
rör, för att beteckna, att rörelsen redan uppnått sittmål, och således öfvergått till hvila. Fortgår rörelsenpå en redan beträdd yta, så erfordras naturligtvis fördenna ytas betecknande construclioncn med dat. Ana
med dat. betyder således: på, uppå; och kan äfven öfver-
sättas med: i, med, vid, öfver, för skull, emot. — Ana
med acc. betyder: på, upp på, ned på, ocb kan ocksåöfversältas med: till, upp till; i, upp i, öfver, för skull
emot, om.

ana, adv. på.
ana-ankan, aiank, aiaukum, ankans, påöka.
ana-bindan, banp (I. band), bndnm, bmlans, påbjuda, bju¬da , befalla.
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ana busns, ais, pl. eis, (ana-biudan), f. 2. påbud, bud.
ana-hnaivjan, ida, t/)S, (ana-hneivan), böja, luta (transit.).
ana-hneivan, hnaiv., hnivum, linivans, böja sig ned (för att

göra ngt).
ana-kumbjan, ida, ips, ligga 1. sitta till bords.
ana-tnahtjan, ida, ips (magan, förmå), öfvavåld; pass. lida

våld.

ana-naupjan, ida, ips, (nau|>s, ais, f. 2. nödvändighet),
nödga, tvinga.

ana-filhan, fallt, fnlhutn, fallians, öfverlemna (något 1. nå¬
gon åt någon till förvar, iakttagelse, efterlefnad, efter¬
följd, benäget mottagande, straff . . ), antvarda; anafil-
han sik, recommcndera sig, prisa sig.

and, proep. ace., cgentl. emot; nyttjas om utbredande, ut¬
sträckning: öfver, på, i, ulföre, vid.

amla-, part. inscp., (föreg.), emot.
anda-nahti, eis?, (nabls, f. 5. natt), n. I. afton.
anda-staua, ins, (staua, os, f. 1. dom), m. 6. motpart, ve¬

dersakare, trätobroder.
anda-vairpi, eis?, (vair^s, a. (ata), värd), n. I. värde, pris.
anda-vleizns, ais, (*vleilan, vlait, vlilum, vlitaus, se, lita),

f. 2. ansigte.
and-bahtjan, ida, ips, (följ.), tjena, betjena; passa upp på

någon; genom tjenst bereda något.
and-bahts, is, pl. os, m. 1. tjenare; rättsbetjent. Jfr Bopp,

Glossar. Sanscrit. pag. 242, art. bhadsch .... excrcere,
facere, exsequi.

and-bindan, band, bundum, blindans, lösbinda; upplösa;
befria; förklara (något inveckladf).

and-haitan, haihait, haihaitum, liaitans, allägga bekännelse
inför någon, bekänna, prisa, tacka; bekänna (att nå¬
gon är . . .).

and- hafjan, hof, hofum, hafans, upphäfva rösten för att
svara någon, svara; andhafjan wamma vipra wa: svara
nåigon på något.

and- hausjan, ida, ips, böra på, lyssna till, böra, bönhöra.
and-htiljan, ida, ips, afhölja; afhölja ett tak, göra en öpp-

nitng på detsamma; afhölja, blotta (hufvudct); afhölja,
uppenbara.

and-niman, nam, nemum, numans, mottaga, anamma; få,
erhålla; påtaga sig (vapen); upptaga; lära sig.and- standan, stop, stopnm, stopans, motstå.

and-vairpi, jis, pl. ja, (*vair^s, — väldes), n. I. ansigte;
person; in andvairpja: inför, framför, i närvaro af.



58

and-vairf)is, (*vairbs, — vårtes), adv. midtcmot.
anpar, anpara, anpar, a) utan artikel: en annan; I») n»04'

artikel: den andre. Böjes alllid starkt.
anparuh = anpar -{- u/t enclilicum.
anparizuh = anparis -|- u/t encl.
augo, ins, pl. onu, n. G. öga.
audags, a, (ata), (*auds, m. 1. egendom), begåfvad r»cd

egendom, rik; salig.
auhns, is, ni. 1. ugn.
auhjon, auhjoda, auhjops, larma, skrika högt.
auhnmists, a} (—), (comp, auhuma), högst, öfverst.
aupida, os, pl. os, (aubeis, i, j, öde), f. I. ödemark, öcfc€n-
rtttA", conj. postp., ty.
uuso, tus, pl. ona, n. G. öra.
aufto, (felaktigt: vfto), till äfventyrs, måhända, väl.
arbaidjan, ida, ips, (arbai^s, dais, f. 2. arbete), arbeta,

lida.
Areimapaia, as, (Grek. declin.), f. I. Arimatkia.
arma-hairtipa, os} (arma-kairts, miseri-cors), f. 1. barmhär¬

tighet, medlidande; allmosa.
arman, aida, aips, (arms, a, (ata), arm, eländig), förbarma

sig öfver någon (acc.).
armaio, ons, f. G. harmbertighet, medlidande; allmosa.
asans, ais, f. 2. skörd; sommar.
assarjns, jaxis, m. 5. penning. (Lat. as, assarius).
at, praep. dat., sällan acc., ät, vid. Uttrycker närheten till

ett föremål. At med acc. i några tidsbestämningar, t. ex.:
at mel svesata, i sinom tid; at matirgin pan vaurpantwa,
men då det blef morgon; för öfrigt dat.: vid, när, hos,
för, inför; till; af, hos, och i participialconstructioner.
— Motsats: af.

at-augjan, ida, ips, (augo), visa, uppenbara; I gång 1Q-
transit. uppenbara sig, synas.

at-bairan, bar, herum, banrans, bära till, bära fram; G'ra
med sig; lemna fram.

at-gaggan, iddja, gaggans, egentl. gå till, komma till;
komma, gå.

at-giban, gaf, geburn, gibans, gifva åt, gifva bort; öfver-
lemna, anivarda; åtcrlemna.

at-haitan, haihait, haihaitum, haitans, tillkalla, kalla till *'5*
at-iddja, pract. ind. af atgaggan.
at-lagjan, ida, ips, (ligan, lag, legum, ligans, ligga), l»gga

på, lägga fram; lägga, kasta; sätta på (en krona), sätta
in (penningar), atlagjan faur, lägga för (mat).
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ut'Sciiivan, saiv , scwum, saiwans, se åt; sc sig for, akta
sig för; gifva akt på.

ut-steigan, Staig, stigum, stigans, stiga, stiga ned, stiga
om bord. — Obs. alsteigadau, 3. pers. sing, prais. imp.

ins, pl. ans, m. 0. fader.
at-tekan, taitok, taitokum, tekans, taga 1. fatta uti, vidröra.
nt'Dairpan, varp, vaurpum, vaurpans, kasta, kasta ned,

kullkasta.
af, praep. dat., af, från, bland, på; sedan; för skull. Ut¬

trycker, såsom motsats till ana, at, frånskiljandet af
tvennc föremål, som förut voro på eller vid bvarandra.
konstrueras äfven med genit. af ett par ortsnamn, som
kafva grekisk ändelse, bvilket förklaras genom ellips af
dat. landa, veihsa eller baurg.

af~ciikan, aiaik, aiaikum, aikans, säga ifrån, förneka, neka;
förbanna sig.

aftlr) praep. dat. et acc., efter; a) med dat. efter verba gå,
fülja, sända; eftcrsträfva; dernäst vid några oegentlga
tidsbestämningar, och slutl. i betydelsen: efter, enligt;
'*) uaed acc. blott i tidsbestämningar.

.afar, ad v., efter.
afar-gaggan, iddja, gaggans, gå efter, följa, jaga efter,

eftersträfva.
cfar-laistjan, ida, ips, (laists, is, pl. eis, m. 2. spår), följa

ifcagon i spåren, följa, efterfölja; eftersträfva.
afaruli = afar -j- uh euclit-
°t~yjaggan, iddja, gaggans, afgå, gå bort, gä undan.
af-idaupjan, ida, ips, (dau|>s, a, (ata), död), döda.
of'vfaujan, ida, ips, (divan, dau, devum, divans, dö), ut-

®uatta till döds, lerona åt sitt öde, öfvergifva.
af-vtvugkja, jins, (drigkan, dragk, drugkum, drugkans, dric¬

ka) , m. G. drinkare.
af-domjan, ida, ips, (doms, is, m. 1. dom), afdömma, dömtna,

fördömma; förbanna sig.
af-(e tja, jins, (itau, at, etum, itans, äta), m. G. frossare.
°l~ß>aursjan, ida, ips, (*l>airsan, !>ars, ^aursuiu, Ramsans,

vara torr; deraf adj. l>aursus, us, u, torr), göra torr;
ptfpaursips, part. törstig.

al~üeipan, laip, lipum, lipans, afgå, gå bort, resa bort, fara
kort, (aflida).

af-Üetan, (1. leitan), lailot, lailotum, letans, aflåta, aflemna,
fivarlemna, öfverlemna; förlåta* öfvergifva; frånskilja, af-
larda; uppgifva (andan).al **fiitan, maimait, maimaitum, maitans, afhugga.
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af-nimnn, nam, nemnm, ntimans, aftaga, taga bort, taga
ifrån, taga afsides; rifva ifrån.

af-satjan, ida, ips, (sitan, sat, setum, silans, sitta), afsälta;
skilja ifrån.

af-stass, ais, (standan, stol>, sto^uui, storans, sta), f. 2.
afståelse; afstassais bokos, skiljobref.

aftaro, adv. (afta, bakom; motsats: faura, framför), bak¬
ifrån; bakom.

aftra, (afta), åter, återigen; tillbaka.
aiva, os, pl. os, f. I. vatten, flod.

IS.

bagms, is, pl. os, m. 1. tråd.
Baiailzaibttl, is, m. 1. Beelzebub
bairan, bar, berum, baurans, bära, föda.
bairhtei, eins, (bairbts, a, (ata), bjert, uppenbar), f. 0«

bjerlbct; uppenbart tillstånd; uppenbarande, förkunnande;
— in bairhtein: uppcnbarligt.

baitraba} (baitrs, a, (ata), bitter), adv. bittert.
balgs, is, pl. eis, in. 2. säck, lädersäck, läderflaska, vinsäck.,
balveins, ais, pl. os, (följ.), f. 2. egenll. pinande, plågande;

sedan: pina, plåga, q val.
balvjan, ida, ips, (*balvs, a, (ata), ond), pina, plåga,

qvälja.
bandja, jins, (bindan, band, bundum, bundans, binda), m.

G. fange.
bandvjan, ida, ips, (baudva, os, f. I. tecken), genom tec¬

ken, ss. miner, åtbörder, ord, gifva tillkänna: teckna,
beteckna, antyda; förråda, röja.

bansts, is, pl. eis, m. 2. lada.
bajops, dat. bajoputn, def. räkneord, (bai, bos, ba, båda

tillsammans, om två enskilda föremål), båda kvar för sig,
oui två flerketer, eller ock två enheter, såsom hvarannan
motsatta.

baups, baiula, baud (ata), döf, stum; — metaphor. om salt,
som förlorar sin sälta.

baur, is, pl. eis, (bairan, föda), ni. 2. son.
baurgs, baurgs} pl. baurgs, f. 5. stad; borg.
Barabbas 1. a, ins, m. 6. Barabbas.
barn, is, pl. «, (bairan), n. 1. barn.
barniloy ins, pl. ona, (deminulivum af föreg.), n. G. li¬

tet barn; barn; brukas i bibelöfvcrsättningen blott vid
tilltal.
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hattiza, ei, o, (*batan, hol, botum, balans, vara god, nyt-Uig), comp, bättre; superi, hatisis, fl, (—); den brukligaiposit. är ijods, a, (aln).
Be/psaeidan I. a 1. Bepsatdan, indccl. Belbsnida.
heiidan, baid, bidum, hidans, bida, förbida, vänta på, efter;((conslrueras med genitivus).
bi, pracp. dat. et aec. — Grundbemärkelse: vid, omkring.^Modifieras på mångfaldiga sätt, efter de serskilda förhol-Handenas olika natur och beskatfcnbet. Begreppet rörelselligger till grund för conslruclioncn med acc., likasom be¬

greppet bvila, till grund för constr. med dat. — Öfver-
auiltes med: vid, omkring, på, till, emot; inom, underHoppet af, under; med afseende på, enligt, om, för skull:a»f, i, med, genom o. s. v. — (Häraf: part. insep. be,stämt bi).

bi-iabrjan, ida, ips, (alns, a, (ata), häftig), yttra häftigförvåning, förskräckelse öfver något.bi-(q i tan, qat, getum, q itans, finna.
bidjjan, bn/>, bedum, hidans, bedja, åkalla; tigga. Skrifvcswtundom bidan, bad ....

bidjjandansup-pan = bidjandans -f- «/t cnclit. -j- /jnn.bi-lldahjan. hloh, hlohnm, hlalians, beskratta, göra spe afni å gon.
bi-pjc, (/>e, gammal dativ- eller inslrumenlal-form af pro-momen sa, so, pata), egentl. vid det; ad v. och conj.: då,siedan, när, så snart som.
bi-pjeh = åi -}- -f- /t enclit.
bi-lleipan, /ai/>, lipum, lipans, öfvergifva, lemna, lemua qvar;liemna ut, gifva.
bi-miman, nawi, ncmum, numans, taga 1. stjäla bort.biuihts, «, (ata), van.
hi-sstigqan, staqq, stuqqnm, sluqqans, stöta på, stöta sig på.bi-ttiuhan, tauh, taulium, taxihans, föra om k ring; tåga, dragaotmkring (i ett land).
bi-windan, vand, vtindxim, vundans, omveckla, linda; svepa.blimds, a, (ata), blind.
blop), blupis, n. I. blod.
blop)a- rinnandei, part. praes. fem., som bar blodflöde, (blob,sie föreg.; rinnan, rann, runnum, runnans, rinna).blonna, ins, pl. ans, m. B. blomma; lilja.bxigijan, bauhta, bauhts, köpa.braiids, a, (ata), bred.
^r^{I1flnni brahla, bvahts, bringa, föra, leda, inleda; bära,siamla; göra.

O.
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brups, a/s, f. 2. brud; sonhustru.
brup-faps (1. fads), fadis, pl. fadeis (*fabs, fadis, ra. 2.

herre, föreståndare), tu. 2. brudgum.
bropar, broprs, pl. broprjus, ni. 4. broder,
boka, os, pl. os, f. I. bokstaf; i pl. boksläfver; skrift, den

heliga skrift, bok, räkenskapsbok; bref; vetenskap,
bokarets, eis, pl. jos, (föreg.) m. I. skrifvare, skriftlärd.

</a-, part. insep., uttryckande dels en förening, dels ett
förstärkande. lian i vissa fall jemföras med det tyska
ge och latinska con.

ga-bairgnn, bar</, baurgum, baurgans, berga, förvara.
ga-biqs (1. gabeiqs), a, (a/a), rik. Jfr Lopp, G lossa r. San-

scrit, p. 241, art. b/tat/a, . . ."felicitas.
ga-bindan, baut/, bundnm, blindans, binda.
gaggan, iddja, guggans, gå, vandra, fara. (Obs. praet. ind.

gaggida, Luc. It), 12).
ga-daupnan, noda: (daups, a, (a/a), död), dö.
ga-dragkjan, iV/a, t/js, (drigkan, dragk, drugkuin, drugkans,

dricka), undfägna någon med en dryck, gifva någon dricka,
lata någon dricka.

ga-drauhts, is, pl. eis, (driugan, draug, drugum, drugans,
göra krigstjenst), m. 2. krigsknekt.

ga-driusan, draus, dntsum, drusans, falla.
ga-domjan, ida, i/>s, (doms, is, m. I. dom), damma, för¬

klara (för rättfärdig); jemföra.
ga-qiman, </am, qemum, gumans, komma tillsammans, komma

tillsammans med; möta; gaqiman sik, församla sig; —
gaqirnip, impers., det är tillbörligt.

ga-qumps, ais, pl. eis, (qiman), f. 2. sammankomst; rådsam¬
ling; synagoga.

ga-hailnan, noi/a, (bails, a, (ata), hel), blifva helbregda,
botad.

ga-hailjan, iV/a, i/)s, (bails, a, (ata), hel), hela, bota, göra
helbregda.

ga-hausjan, iVZa, i/>s, höra; höra talas om; lära sig.
ga-huljan, iV/a, i/xs, hölja, öfverhölja, betäcka, dölja.
ga-hrainjon, iV/a, i/>s, (lirains, brains, (—), ren), göraren,

rena, rensa, rensa bort.
ga-horinon, oi/a, o/js, (hors, boris, pl. boros, ni. 1. hor¬

karl), göra hor med någon.
ga-piinhan , plauh, plauhum, plankans, fly.
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gaiainna, ms, f? 1. (gehcuna), helvete.
Gairgaisainus, aus, pl. eis, ni. 5. Gergesener.
ga-kunnan, kann, kunnnm, kunpa, kunps, crkänua sig un-

dergifven, git'va vika, vara undergifven.
ga-kunnan, am/a, at/)s, lära sig noga känna, söka alt få

veta; gifva akt j»å; läsa.
ga-lagjan, iV/a, i/>s, (ligan, lag, legum, ligans, ligga), lägga,

lägga tillsammans, lägga i förvar, gömina; sätta; kasta
(i fängelse, eld o. s. v.); hänga en tyngd på någon.

ga-lapon, oi/a, o/js, kalla tillsammans; kalla till delaktighet
af något; inbjuda; herbcrgera.

ga-lnnbeins, ms, (följ ), f. 2. tro.
ga-laubjan, itla, i/is, (*liubau, laub, lubum, lubans, vara

1jof), tro; anförtro.
galga, ins, m. G. galge, kors.
ga-leipan, /ai^, liputn, lipans, gå, komma, fara.
ga-leiks, a, (nrfu), lik. (Uttrycker en relativ likhet; tfena,

ibnaleiks och samalciks deremot utmärka en absolut lik-
bet , jemnlikhet).

ga-leikon, oda, ops, sanimanlikna , förlikna, likna vid; likna,
efterfölja; galeikon sik wamma: bilda sig efter någons
föresyn.

Galeilaia, as, (grek. declin), f. I. Galileen.
GnieHaitis, aas, pl. eis, in. 5. Galileer.
ga-levjan, iV/u, i/is, (/ev, n? f. lof, tillåtelse; tillfälle, anled¬

ning), lemna, öfverlemna, förråda.
ga-lukan, lauk, luktim, Ittkans, tillycka, tillsluta, innesluta;

fånga.
ga-manvjan, å/a, i^s, (manvus, us, u 1. jata, beredd), be¬

reda.

ga-marzjan, idn, r/js, gifva anstöt, åstadkomma förargelse,
förarga.

ga-meijnn, w/a, i)hs, (mel, is, pl. a, n. t. skrift), skrifva;
skattskirifva.

ga-mun an., man, munum, munda, tnunds, minnas, komma
ihog; ferinra sig; påminna sig.

ga-modjan, ida, ips, (*motan, mot, motum, inösta, musts,
bana sig rum), möta.

ga-navhan, nn/i, natihum, nauhta, natthts, vara nog, (dat.1. acc.).
ga.-na.sjan, ida, ips, (ganisan, <p v. blifva frisk), göra frisk,

bota, hela, läka; rädda, frälsa, göra salig.
ga-niman, nam, netnutn, nitmans, taga med sig ^ få, ärfva;afla ; mottaga lärdom, lära sig
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</a-nisan, uns, nesum, nisans, blifva frisk, helbregda; bilifva
frälsad, salig.

ga-u-laubjats — galaubjats -f- u interrogat., månae J tron.'
(galaubjao).

gaumjan, ida, i/js, egna sin uppmärksamhet ät något5 gifva
akt pä, se, varseblifva, förnimma; (dat. (acc.)).

gaurs, n, (ata), dyster, sorgsen, bedröfvad.
ga-rahnjan, iV/n, i/^s, egentl. sammanräkna; värdera.
ga-rapjan, /-o/j, ropum, rapans, räkna.
ga-railitei, eins, pl. eins, (följ.), f. (i. rättfärdighet; tag¬

stadga.
# /

ga-raihts, a, (ata), rättfärdig; compar. garaihtoza; (so¬
peri. garaihtosts).

gärds, is, pl. eis, m. (f.) 2. gård, bus, familj, slägt; garda
valdands, busbonde.

ga-runi, jis, (runa, os, f. 1. hemlighet), n. i. rådplägning;
beslut.

ga-runs, runsais, pl. runseis, (rinnan, rann, ruunutu, run-
nans, rinna, springa), f. 2. gata; torg.

ga-saiwan, snio, sewum, saiivans, se, varseblifva.
ga-sakan, sok, sokum, sakans, egentl. bafva sak med någon,

i fiendllig mening: näpsa, tadla, förebrå; stoppa munnen
till på någon.

ga-sibjon, joda, jops, (*sibjis, ja, jata, gudfruktig, from-
sint, fredlig, siijlig), förlika sig med någon. Jfr Bopp,
Glossar. Sauscrit. pag. art. sev, adire . . . colere, cct.

ga-suljan, ii/n, i/>s, grundlägga, grunda.
gasts, is, pl. eis, m. °2. främling, gäst.
ga-sviltau, svalt, svultitm, svultnas, dö, (bokstafligen at

svält).
ga-tairan, tar, tcrum, taurans, qs. förtära; upplösa, upp-

bäfva, förderfva, förstöra, tillintetgöra.
ga-taujan, tavida, ta vips, göra, företaga sig ngt, åstad¬

komma ngt; göra ngn eller ngt till ngt; bandia pä det
eller det sättet; låta ngt ske; bära (frukt); hålla råd
o. s. v.

ga-taura, ins, (gatairan, q. v.) m. G. bål.
ga-tarhjan, ida, ips, utmärka ngn såsom brottslig eller fel¬

aktigt stämpla ngn med vanära; part. praet. gatarhips,
beryktad.

ga-tciliaii, taih, taihnm, taihans, förkunna, berätta; —• Qa~
raihtana gateihan, förklara rättfärdig.

ga-timrjan (I. timbrjan), ida, ips, bygga, uppbygga.
ga-tiuuan, tuuli, taulium, tauhans, föra, föra 1. leda bort.
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ga-vairpi, eis 1. jis, (vairbau, vai>, vaui>um, vaui>ans,
varda), n. 1. fred, endrägt.

ga-vandjan, ida, ips, (*vindan, vand, vundum, vuudans,
vinda), vända, vända om, vända sig om; låta återvända;
ätergifva, bära igen; vända åter, vända tillbaka; om¬
vända , omvända sig.

ga-vaurkjan, vaurhta, vaurhts, verka, göra, .åstadkomma;
välja , utse; inbringa.

ga-vasjan, ida, ips, kläda; ikläda sig.
ga-veison, oda, ops, besöka ngn (gen.). Pass. utses.
gavi, gaujis, n. 1. trakt, område.
ga-filhan, fallt, fulkam, fulhans, gömma, dölja, förborga;

bcgrafva.
giba, os, pl. os, (följ.), f. 1. gåfva.
giban, gaf, gebum, gibans, gifva.
g in tan, gaiit, gutum, gatans, gjuta.
gistra-dugis, (dags), adv. egenll. i går, men Matth. O, 50

i morgon.
gudja, jins, pl. jans, (följ.), m. C. prcst.
#"/>, gaps, gupa, gup, m. 1. Gud. — Pl. (1. gupa),

u. 1. gudar, afgudar.
gredags, a, (ata), (gredus, aus, in. 5. hunger), hungrig.
gretan (1. greitan), gaigrot, gaigrotum, gretans, gråta.
grets, is, in. 1. gråt.
groba, os, pl. os, (gralbau, grof (1. grob), grobum, gra-

bans, gräfva), f. i. gfop, vilddjursgrop, kula.
gods, a, (ata), god; comp, batiza,* superi, batists.
goljan, ida, ips, bclsa.

19.
dags, is, pl. os, m. 1. dag.
daimonareis, eis, pl. jos, m. 1. besatt af en ond ande.
dalap, adv. ned; und dalap, ända ned.
dauhtar, daulitrs, pl. dauktrjus, f. 4. dotter.
daupns, aus, pl. jas, (följ.), m. 5. död; dödssätt.
daups, «, (ata), död.
daupjan, ida, ips, (*diupan, daup, dupum, dupans, vara

djup), döpa; låta döpa sig; tvätta sig; (egcntl. doppa
ned).

daurf is, n. 1. dörr, port.
dauro, f. 6. plur. tant. daurons, dörr, port, (egentl. dub¬

beldörr).
Daveid, is, in. I. David.
dis—, part. insep., uttrycker dels begreppet söndring, i
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syauerlict vid verba dela, skilja, således förstärkande: i
tu, t i sär-, dels omfattning, t. ex. dishuljan, omhölja,
disniman, omfatta, ega. — Skrifves stundom di framför
ord, som börja med s; t. ex. diskritnan, och diz framför
|>art. encl. tili, således dizuh.

dis-skritnan, noda, (*skreitan, skrait, skritum, skritans,
rifva sönder), rernna.

dis-taurnan, noda} (*tairan, tar, terum, taurans, tära, upp¬
lösa), gå sönder.

du, 1) egentl. prop. dat. till. Ofversättes också med an¬
dra propositioner, såsom: med, mot, för, i, under, in¬
för, i jemförelse med, öfver, på o. s. v. — lagjan du
plata: sätta såsom lapp; 2) med acc. blott på 2 ställen,
utom de fall, då du construeras med infinitivus: om, an¬

gående, i afseende på; till alt, alt; o) med gen. på 1
eller 2 ställen: till, (elliptiskt).

du, adv., till.
du-at-gaggan} iddja, gaggans, gå till.
du-ginnan, g ann, gunnum, gunnans, begynna.
duppe = du -f- tili -j- pe, derföre.
dulps, ais, f. 2. 5. högtid. (På ett ställe förekommer dat.

dulp i st. f. dulpai, äfvensom ordet, troligen felaktigt,
är mascul. i Matth. 27, 15).

dumbs, a, (ata)} dum, stum.
du-rinnan, rann, runnum, runnans, springa till, löpa till.
duwe = du -j- ive, hvarföre?
dragkjan, ida, ips, (följ.), vederqvicka med dryck, låta

dricka; (dränka). Skrifves äfven draggkjan.
drigkan, dragk, drugkum, drugkans, dricka.
driuso, ons, (driusau, draus, drusuui, drusans, falla), f. 0.

brant ställe, brant; and driuson, ulföre en brant.
drus, drusis, (driusan), m. 1. fall.
dvals; a, (ata), dåraktig; dåre.

E.

ei, egentl. en relativ partikel: som. Brukas a) såsom sulfix
till prouomiua demonstrativa, och demonstrativa partiklar,
samt pronomina personalia, för att åt dessa gifva relativ
betydelse; b) scparativt, antingen så: 1) att det, n»ed
tillbakavisning på ett föregående demonstrativ, bildar ett
rclativum; eller ock: 2) nyttjas det såsom indirect fråge¬
ord: om; eller ock slutligen: 5) antager det bemärkel¬
serna: att, sä att, pä det att.
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eis, nominat. plur. mascul. af pronomen is.
Esaeias, ins, ni. O. Esaias. (Skrifves äfven Esaias »och

Eisaeins).

Q.
qainon, odn, o/;s, sörja, klaga; sörja öfver någon (acc.).
qernjau, praet. conj. af qiman.
(Jens (1. qeins), rtis, pl. eis (1. es), f. 2. qvinna", vanl. gift

qvinna, hustru. (Oppos. ahn, ins, pl. ans, m. 6. gift
man).

qipan, qap, qepum, qipans, säga; tillsäga, bjuda, befalla;
omtala, nämna, kalla; tala väl (vnila) eller illa (ubil) om
någon (dat.), berömma, förbanna.

qipuh = qipa -f- uh enclit.
qipanuh = qipan -f- uh enclit.
qiman, qam, qemum, qumans, komma.
qimaiu = qimai -j- M interrog.
qino, ons, pl. ons, f. G. (qens) vanl. qvinna i allmänhet.

Obs. voc. sing, beter qinon i I. Cor. 7, IG.

z.

Zaihaidaius, uns, m. 5. Zehedacus.

II.
— h, part. enclit., se uh.
hahaidedunuli = habaidedun -|- uh encl.
haban, aida, aips, bafva, ega; hafva i pracgnant mening: ej

få något vidare; hafva (om tid): vara så eller sa gam¬
mal, befinna sig så och så länge någorstädes; fatta, hålla;
halla tillhanda; förhålla sig, befinna sig; hålla ngn för
ngt; kunna, vilja, ämna, skola.

liaipi, jos, f. i. hed, mark, fält; landtegendom.
hailjan, ida, ips, (följ.), hela, bota, läka.
hails, a, (ata), hel, lielbregda, frisk.
haims, os? pl. os, f. 1. by; (hem).
hairda, os, f. I. hjord.
hairdeis, eis, pl. jos, (föreg.) m. 1. herde; ni haban hair¬

deis (genit. sing.), icke hafva ngn berde.
hairus, aus, pl. jus, m. 5. svärd.
hairto, ins, pl. ona, n. G. hjerta.
haitan, haihait, haihaitum, hailans, kalla, kalla ngn vid

namn, pass. kallas, heta; kalla ngn till en måltid, bjuda;
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kalla ngn till delaktighet af Guds nåd, kalla; kalla ngn
till sig; befalla, bjuda; bedja.

haldan, haihald, haihaldum, haldans, h/illa; hålla cn hjord,
beta.

halja, jos, f. 1. helvete.
halts, a, (ata), halt.
hann, ins, m. 6. hane.
lianduqei, eins, pl. eins, [handugs, a,(ala), egentl. händig,

(handus, hand)], f. G. egcntl. händighet; visdom, vishet.
handus, aus, pl. jas, f. 5. hand.
haubip (1. haubid), idis, pl. ida, n. 1. hufvud.
hauhjan, irfa, i/?s, (hauhs, a, (ata), hög), upphöja, prisa,

ära, förherrliga, förklara.
haurds, nis, pl. eis, f. 2. dörr.
liaurnja, jins, pl. jnns, (haurn, is, n. I. horn), m. G. egcntl.

hornhlåsare; trumpetare.
haurnjan, iVfn, i/>s, (haurn), egentl. blåsa i horn; trumpeta;

lata stöta i basun.
hausjan (1. hausjon), liausida, hausips, höra; höra på; hör¬

samma, lyda; höra ngt om ngn; höra ngt af 1. hos ngn.
harduba, (hardus, us, u, hård), adv. hård t.
hatan (I. hatjan), hataida, hataips, hata.
liavi, haujis, n. I. gräs; (hö).
hepjo, jons, f. 6. kammare.
heito, ons, pl. ons, (*heits, a, (ata), hel), f. G. feber,

skälfvosot; pl. feberparoxysmcr.
iielei, (vox hebr.), min Gud.
flelias, 1. Helin, ins, m. G. Elias. (Skrifves äfven Heleias

och Ilaileias).
her, (his, defect. pron. demonstr.), adv. här; hit.
himins, is, pl. os, m. 1. himmel.
himma, dat. af his.
hindar, pracp. dat. et acc., bakom. — a) dat. pa andra si¬

dan om, (vistelse, befintlighet); hos; efter. — b) acc.
på andra sidan om, (rörelse), öfver; ifrån.

hindumists, a, (—), (föreg.), superi, ytterst; comp. */««-
duma, yttre; pos. obrukl.

hiuhma (1. hiuma), ins, pl. ans, m. G. folkbop, folkskara.
liiufan, hauf, hujfum, hufans, sjunga sorgesång för ngn.
*his, def. pron. demonstr., denne, denna, detta; förekom¬

mer blott i dat. och acc. sing. masc. et neutr.: himma,
himma; hina, hita; t. ex. himma daga, i dag; fram him¬
ma 1. fram himma nu, från detta ögonblick; und lina
dag, till denna dag, tills i dag; und hita 1. und åta
nu, tills nu, till detta ögonblick.
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hlaiv , is, n. I. graf, enskild graf.
klaivasna, plur. tant. Iilaivasnos, (förcg.), f. 1. begrafuings-plats.
hlaifs (1. hlaibs), hlaibis, pl. hlaibos, m. 1. bröd. (Acc. sinc.

hlaif 1. hlaib).
hleiduma, ei, o, comp., vcnster; hleidumei, subst.; venslrabanden eller sidan.
klifan, hlaf, hlefum, klifans, (jfr Eph. 4, 28), stjäla.hnasqus, ms, I. jata, len, mjnk (om kläder).
hugjan, ida, ips, (bugs, is5 m. i. båg), vara bågad; tro,tänka, mena.

kuzd9 is, pl. a, n. 1. skatt.
huzdjan, ida, ips, (förcg.), samla skatter, egodelar.'
— kun, part. cnclit. till betecknande af det obestämda be¬

greppet någon. — Brukas nästan alllid i negativa satser.hinida-faps (1. fads), fadis, pl. fadeis, m. 2. anförare för
IOO (kund) man; böfvidsinan. (Acc. sing, fap 1. fad).hunsl, is, pl. a, ». i. offer.

kunsla-staps fl. stads), stadis, pl. stadeis, m. 2. <js. offerstad;altare. (Acc. sing, stap 1. stad),
hufum, i pers. plur. praet. ind. af hiufan.
hrainja-hairts, a, (ala), renbjcrlad; (hrains, hairto, q. v.).krams, lirams?, hrain, ren.

hrukjan, ida, ips, (följ.), gala.
hruks, is, m. 1. galande.
hropjan, ida, ips, ropa, skria.
hrot, is, pl. a, n. 1. tak.
horinon, o da, ops, (hors, boris, pl. boros, m. i. horkarl),göra bor.

b
Ancn. De med bokstafven p begynnande ord, bvilka bär

nedanför ej finnas särskildt upptagne, tillhöra antingen
pronomen dcmonslrativuin sa, so, puta eller rclativum
saci, soei, patei, ocb kunna i ordböjningsläran närmareefterses.

padei9 part. relät. (= pad -|- ei), besvarar egcntl. frågankvart: dit som; dit; — dit der; der som. — piswaduhpadei, bvartbelst som.

pairh, praep. acc., genom; — af; under.
pairk-leipan, laip, lipuin, lipans, gå igenom; gå fram; gåförl>i.
pun, part. dcmonslr. då; relät, da, när.
pan, part. postpos., (egentl. s.s. föreg.), då; men.
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pande (1. pandet), part. relät., egentl. då som; då nu, om;
ty om; emedan, alldenstund; medan, så länge som.

pannu, part. demonstr. (■=. pan -f- nu), egentl. då nu; så¬
ledes, följaktligen; ty.

panuh (1. panup-), part. demonstr., (= pan -j- u/t enclit.
= tunc); då; derföre, således.

pmi (1. pintli), dock, väl; eller; än.
paurban, parf, paurbum, paurfta, paurfts, tarfva, bebdfva.
panrnus, aus, pl. jus, in. 5. törne.
par, part. demonstr. der.
hnrei, part. relät. (= par -j- ei), der som; hvarest.
parihs, a, (ata), ovalkad, ny.
paruh, part. demonstr., (== par -j- uh encl. = illic) , der,

derstädes.

patainei, endast, allenast; (= pata -f- ainei, adv. af ains).
patei, 1) pron. relät., se saei; 2) part. relät, egentl. det

som; a) det att, att; b) derföre att, emedan; c) indir.
interrog. om.

pe, dat. instr. sing, neutr. af sa, so, pata; desto; bipe (1.
bipeh), egentl. vid det: a) demonstr. derpå, då, seder¬
mera, derefter; b) relät, då, när, sedan; — dupe (dn-
pei); dnppe, duhpe (= du-\-h-\-pe), egentl. till det:
derföre, der t i 11, till detta ändamål; dupe ei, till den än¬
dan att; derföre att.

pei, part. relät. (= p demonstr. -(- ei), egentl. den (Lue. 4,
O) eller det som; att; på det att; und pata weilos pei,
under den tid som, så länge som, sawazuh pei, eller
piswazuh pei, hvilken som helst som, hvar ocb en som;
hiswaduli pei, hvarthelst som.

peius, a, (ata), din, din, ditt; declineras både med ocb
utan artikel, alltid starkt.

piubs, is, pl. os, m. 1. tjuf.
piuda, os, pl. os, f. I. folk; i plur. hedningar; paipittdo,

de bland hcdningarnc.
piudan-gardi, jos, pl. jos, f. 1. konungaboning, konungs-

gård; konungarike, rike; (af piudans, konung, ocb gärds,
gård).

piudans, is, pl. os, (Nitida, q. v.), m. 1. konung.
piudinassus, aus, pl. jus, (föreg.), m. 5. rike; regering.
piupeigs, a, (ata), (Mu^> is, n. 1. ngt godl), god; välsignad.
piupjan, ida, ips, (^iuh* föreg.), välsigna.
piu-magus, aus, m. 5. dränggosse, tjenare; (af pius, pivis,

pl. pivos, m. i. tjenare, ocb tnagus, aus, pl. jus, ni. 3.
gosse, pilt).
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pis, 1) gen. sing. masc. 1. neulr. af sa, so, ^ata; 2) ett oböj¬
ligt praeformativ i sammansättningar med wazuh, waruh,
tvaduli, °ch motsvarande begreppet helst,

piswaduh, (pis -J- wad -J- uh), hvartbclst; pisivadtdi padei
1. pei hvarthelst som.

pisivazuliy, *piswoh, piswah, gen. piswizuh etc., pron. inde¬
finit. (pis 4- tvas -f- uh), livilkcn som belst, bvar och
en; pi.sxva.zidi saei 1. ei 1. pei, b vilken som belst som;
bvar och en som.

piswanoh., aec. sing. masc. af föreg.
pivi, pitijos, pl. piujos, (bius, f>ivis, pl. bivos, m. i. tje-

nare), f. 1. -tjensteqvinna; tjenarinna. (Manne pivi för
pigvi och pius för pigvs? Jfr, i afseende på stammen,
det fornnord. pegn).

plitdian, plauu, plauhum, plankans, fly; undfly.
pu, peina, pus, puk, sing, af pron. pers. du, dig.
pugkjan (1. puggkjan), puhta, puhts, tycka, tycka sig, tro,

me>na; synas, anses; impers. pugkeip ni is, det synes mig.
pragjan, ida, ips, löpa, springa.
praihans, part. praet. af preilian.
prafstjan, ida, ips, trösta; formana; prafstjan sik} trösta

sig, vara vid godt mod.
preihan, praih, praihum, praihans; tränga; praihans vigs,

träng, smal väg.
preis, preis, prija, tre.
preis-tigjus, m. trettio; (af preis, tre, och tigus, aus, pl.

jus, m. 5. ett antal af tio).
pruts-fill, is, n. 1. spetälska; (af *priutan, praut, prutum,

prutans, besvära, och /£//, is, n. I. hud).
pruts-fills„ <i, (ata), (föreg.), spetälsk.
pvahan, pvoh, pvohum, pvahans, två, tvätta; två sig.

I.

Anm. De med £ begynnande ord, bvilka här nedanför ej
äiro upptagna, finnas i ordböjningsläran under pron.
piers. is, si, ila.

Iairai.mias, ins, m. t». Jeremias.
lairumalem, s, f. f>. Jerusalem.
lairusaulyma (1. Iairausauhjtna), os, f. I. Jerusalem.
Iairusictulyma, on, os, a, plur. med grek. flex., o. Jerusalem.

(Lac. S, 17; 2. Tim. 5, II).
lairusaulymeis, e, im, ins, f. m. Jerusalem; invånare från

Jerusalem.
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Iakob, is, m. I. Jakob.
.ib. = tvalif, \2.
ila, väl icke, interrog.; på det alt icke.
ibai, (beslägt. med föreg.), interrog., v/il icke; ibai ni,

månne icke; ibai, i afsigtssatscr: att icke, på det alt
icke; ibai efter vcrha timendi: att.

igqar, (1. iggqar), igqara, igqar, eder, edert, (om två);
declineras starkt, både med ocb utan artikel.

igqara, igqis, igqis, gen. dat. acc. dual, af nominat. jutj
sing, pu, du; stafvas stundom med gg.

id-, part. insep., åter, tillbaka.
iildja, praet. indicat. af gaggan.
idreigon, oda, ops, (idreiga, os, f. 1. ånger), ångra sig,

bättra sig. Constr. bade med ocb utan pron. reflex.
id-veitjan, ida, ips, (id-veit, is, n. 1. suiädelse), smäda,

förevita, förebrå, (egentl. hänvisa ngn till dess antcce-
dentia).

Tesus, uis, tia 1. u, u, u, m. 1. Jesus.
ize, gen. plur. masc. 1. neulr. af prou. is, si, ita.
izei (I. ize), pron. relät., (is -f- ci), som, hvilken, bvilka.

Förekommer, endast som subject, i nom. sing, ocb plur.
masc. — Motsvarande femininum beter sei = si ei,
bvilkct förekommer endast i nom. sing.

izvar, izvara, izvar, eder, edert; declineras alllid starkt,
både med ocb utan artikel.

izvara, izvis, izvis, gen. dat. acc. af jus, J, sing, pil, du.
ip, men, men dock, men (å andra sidan); men, men om,

om; ip pan, ip . . . pan, men då, men; ip . . . nu, men
nuj derföre.

ik, meina, mis, mik, sing, af pron. pers. jag, mig.
im, dat. plur. al pron. pers. is, si, ita.
im, is, ist, sing, praes. ind. af visati, vara.
in, praep. gen., dat. et acc. A) gen. för skull; ß) dat. loci,

(bvar?): i, på...; dat. temporis (när?): i, på, under,
vid, om..., dat. i andra förhållanden: bland, enligt,
eflerj med etc. etc.; C) acc. loci (hvart?): in i, i, till • • • »
acc. temp.: i, till . . .; acc. i andra förhållanden: till; e-
inot, o. s. v.

in-agjan, ida, ips, (*agan, og, ogum; agans, frukta), sätta
i förskräckelse, strängt tillsäga, bota.

inn, ad v., in.
inna, ad v., inne.
innapro, adv., innifrån; invärtes.



inna-kunds, a, (ata), hörande (ill huset, familjen (ktini
jis■„ n- 1.): plur. husfolk.

inn-ta t-gaggan, iddja, gaggans, ga in; — in skip, stiga om
botrd.

inn-gaggan, iddja, gaggans, gå in.
inn-ga-leipan, laip, liputn, lipans, gå in.
inuh = in -f- nh cnclit.
inuli (1. ihm), prrep. acc., utan; utom för skull.
in-sa iivan, saw, sewum, saiwans, se på, gifva akt på.
in-sandjan, ida, ips, (*sin^an, sanf>, suut>um, sunf>ans, gå),

insuindla, sända.
in-veitan, vait, vitum, vitans, egentl. se på ngn; tillbedja.
in-vidan, vap, vedum, vidans, egentl. binda in ngt. (jfr

inbunden); förneka; öfverträda.
in-vinds, a, (ata), (*vindan, vand, vundum, vundans, vin¬

da)? förvänd, orättfärdig.
in-feinan, noda, (*feian ?, fai, fijuui, fijans, vara fiendllig),

örmka sig, känna ett innerligt medlidande med ngn.
Itidadus, (Judaius), aus, pl. eis, e, m. 5. Jude.
ladas, (lodas, Judas), ins, m. G. Judas, Juda.
iumjat, jons, pl. jons, f. G. folkskara, folkhop.
iup, adv., upp.
iupa j, ailv., uppe.
iupapro„ adv., uppifrån, ofvanifrän.
is, sd, ita, (— er, sie, es), han, hon, det.
is, g<cn. sing. masc. 1. neutr. af föreg.
is, da är, af visan.
Isak„ is, m. 1. Isak.
Israel, is, m. I. Israel.
ist, ban, hon, det är, af visan.
iftuina9 ei, o, comp., följande; beslägt. med aftuma, aflu-

mists, sednare, sist.
Iohamnes, es .... , ui. 5. Johannes. - •
loses , gen i t. Josezis 1. Josez, m. 1. Joses.
Josef, is, m. i. Joseph.

K.
kalds, a} (ata), kall.
kalkinassus, ans, pl. jus, (kalkjo, ons(?), f. G. sköka), m.

3. boreri.

kaupatjan, kaupasla, kaupatips, kindpusta; (obs. präst, saui-
maudr. af det obrukl. kaupalida).

Jiatirazein, indecl. f. Chorazin.
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kaurbanaun, vox bebr. indecl., m. offerkista.
bara, os, f. i. omsorg; kar-ist = kara ist, curae est? e.

acc. pers. et gen. rei; xva kara tinsis (ist), b vad kommer
det oss vid?

karkara, os, pl. os, f. 1. fängelse.
kasja, jins, (kas, is, pl. a, n. 1. kar, kärl), m. G. kruko-

makare.

Kafarnaum, indecl., f. Kapernaum.
kindins, is, m. 1. landshöfding.
kinnus, aus, f. 5. kind, kindben.
kintus, aus, m. 5. skärf, styfver.
kuni, jis, pl. ja, n. 1. egentl. kön; slägt, slägte, afföda.
kunnan, kann, kunntim, kunpa, kunps, känna, veta, för¬

sta, kunna. Iläraf de båda härledda vcrberna: kunnan,
aula, aips, lära sig sjelf känna ; och kannjan, ida, ips,
kungöra för andra.

krusts, is, (kriustan, kraust, krustum, krustans, krysta,
skära (tänderna)), m. 1. krystande, skärande, gnisslande;
krusts tunpive, tandagnisslan.

L.

lagjan, ida, ips, (ligan, lag, legum, ligans, ligga), lägga;
sätta: lagjan du plata, sätta till 1. såsom lapp; böja (knä);
stifta (fred); sticka (svärdet i skidan); låta (si tt lif för
ngn); lägga (ordet i ngns öra, förkunna det bland några).

lapon, oda, ops, kalla, inbjuda.
laisareis (1. is), eis, pl. jos, (laisjan, (lära), m. 1. lärare,

mästare.

laiseins, ais, pl. os, (följ.), f. 2. lära, lärdom.
laisjan, ida, ips, (lisan, lais, lisum, lista, lists, veta), låta

veta, lära, undervisa.
laistjan, ida, ips, (laists, is, pl. eis, m. <2. spår), följa, ef¬

terfölja; eftertrakta.
lamb, is, pl. a, n. 1. lam, får.
land, is, pl. a, n. 1. land; fädernesland; område; landt-

gods, jordagods; gaggati landis, fara bort i främmande
land.

laugnjan, ida, ips, (*laugns, laugn, förborgad, af| liugan,
laug, lugum, 1 ugaiis, ljuga), neka.

laun, is, pl. a, n. 1. lön.
lausjan, ida, ips, (laus, lausa, (ata), lös, af *Iiusan, laus,

lusum, lusans, förlora), lösa, lösgöra, befria, frälsa; ut-
kräfva, återfordra; upplösa, göra till intet. — Imperat,
«V sing, lausjadau■
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leik, is, pl. o, n. 1. kropp, lik; lekamen; kött.
leikeis (1. lekeis), eis, pl. jos, in. 1. läkare.
leitils, «, (fltrt), liten, pl. små; comp, minniza; superi, min-

ni.sts.

leiwan, laixv, laiivum, laiwans, låna ut; leiivan sis, låna åt
sig;, låna.

letan (1. le itan) , lailot, lailotum, letans, låta, tillåta, öfver-
låta. lcmna, lemna öfrig; letan stibna mikila, ropa med
hög röst; ZeZ, låt bli, liäll.

libains, ais, (följ.), f. lif.
liban , aida, aips, lefva.
ligan, lag, legum, ligans, ligga 5 vara 'aS('5 satt.
ligrs, is, pl. os, (föreg.), m. 4. läger, sang; bänk.
lipus , ans, pl. jus, (leiwan, laif>, li^um, ligans, gå), m. 5.

led , lem.
lima, vox bebr., bvarföre?
lingan, lang, lug um , Ingans, ljuga.
liugtt.il, aida, aips, egentl. oin uiunnen: taga hustru; pass.

gitfta sig, (om qvinnan). Imperat. o. plur. lingandau.
liugna-praufelus I. es, gen. aus 1. is, ilat. om 1. u, aee. u,

pl- eis, e, um, uns, in. 5. lögnprophet, (liugn, ii. I. lögn,
af liugan).

liuhadeins, a, (—), (följ.), ljus.
liuhap (1. liuhad), liuhadis, (*liuhan, lauh, lauhum , lauhans,

lysa), n. I. ljus.
liulitjan (felaktigt: liutjan), iV/rt, ij/s, (föreg.), lysa.
liuts, a, (ata), (*liutan, laut, lutiun, lutans, hyckla), hyck¬

lande, bedräglig, skrymtande; skrymtare.
lisan, las, lesum, lisans, samla, plocka.
ludjaos, (lindan, laud, luduin, ludans, växa), f. 1. ansigte.
lukarn, is, u. I. lykta, ljus.
lukama-stapa, ms, (sta^s, ui. 2. ställe, stad), m. G. ljusa-

stalte.
lus ton , oda, ops, begära.
lofa, ins, pl. ans, m. G. handlofve.

91.

magern, 1/107 ' *nngum ■ mahta, makts, kunna, förmå.
Magdalene, es?, e, en?, f. i. Magdalena, (egentl. från Magdala).
»takts, a, (ata), part. praet. af magan. Brukas jeintc eu

personel form af verbet visan och ett annat veibum i
infinilivus, för att uttrycka passivum af det scdnare; t. ex..'
mifthts im galeikinon, jag kan botas. Jfr skulds iiu ...
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mahts, a is, pl. eis, (magan), f. 2. makt, kraft; underverk.
maiza, ei, o, comp., större, mer; superi, tnaists, störst,öfverst, förnärast; pos. mikils, stor.
viais, ad v. mer.

malrna, ins, (malan, mol, molum, malans, mala), m. G.
sand, (malm).

malo, ons, (malan, se föreg.), f. G. mal.
Mammona, ins, m. G. Mammon.
managet, eins, pl. eins, (följ), f. G. mängd, folkmängd,folkskara.

manags, a, (ata), mangen, mycken, stor; comp, managiza,ei, o, superi, tnanagists, a, (—).
manna, mans, pl. mannans 1. mans, m. G. man, menniska;ni manna 1. manna ni, ingen; ni mannahtin 1. manna-

han ni, ingen enda; ingen (kvilken som belst).
manvjan, ida, ips, (manvus, us, u 1. manvjata, beredd),bereda, tillreda, sätta i ordning, i beredskap.
maurgins, is, m. 1. morgon.
maurprjan, ida, ips, (maur|>r, is, n. 1. mord), mörda, dräpa.
maurnan, aida, aips, sörja för, vara bekymrad för.
marei, eins, f. 6. ha f.
marzjan, ida, ips, bringa på fall, vara till förargelse.Maria, ins, f. G. Maria. Förekommer endast bos Lucas ocb

brukas uteslutande om jungfru Maria.
Mariam, nom. 1. voc.; se föreg. anmärkn.
marka, os, pl. os, f. 1. gräns, landsände.
Marja, jins, f. G. Maria. Förekommer icke bos Lucas, uienväl bos de andra evangclisterna om andra qvinnor meddetta namn, ocb blott på 1 ställe (Marc. G, 5), förakt¬ligt, om jungfru Maria.
»/Min, maujos, pl. maujos, f. I. mö, jungfru, piga; (af

magus, ans, m. o. ungkarl, dräng; således mavi i stället
för magvi).

Malpaius (1. Mappaius), aus, m. 5. Matlhacus.
matjan, ida, ips, (mats, is, pl. eis, m. 2. mat), äta.
meina, inis, mik, gen., dat., acc. sing, af ik, jag.meins, a, (ata), miu, milt; declincras både med ocb ulan

artikel, alllid starkt.
mel, is, pl. o, n. 1. tid; skrift; (mål).
mcripa, os, (*mereis, i, i, minnesvärd), f. 1. rykte.
merjan, ida, ips, (mereis), förkunna, predika.
mizdo, ons, pl. ons, f. G. lön.
mip, pracp. dat., med, (om personer ocb ting); mip sismisso, med sig inbördes, med b varandra, sinsemellan; mip
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tveihnaim markorn Daikapaulains, med Dekapolis' tvenne
gränsor, d. v. s. midt igenom Dekapolis' gränsor.

mip-ana-kumbjan, ida, i^s, lägga sig på madrasser till bords
med någon, spisa med någon.

xnip-pan-ei (1. mip-pan-e), medan som, medan, då, när, i
detsamma som.

mip-niman, num, nemum, numans, medtaga* förslå, be¬
gripa.

mip-us-hramjan, ida, ips, korsfäs ta ngn med ngn.
mikiljan, ida, ips, (mikils), förklara ngn för stor, prisa.
mikils, a, (ata), stor; stark, häftig; hög; comp, maiza,

superi, maists.
minniza, ei, o, comp., minnists, a, (—), superi, af leilils,

liten.
missa-, part. insep., miss-.
missa-deds, ais, pl. eis, f. 2. missdåd, missgerning.
mito>n, oda, ops, tänka.
mitons, ais, pl. eis, (union), f. 2. tanke.
»iodags, a, (ata), (mod, is, n? 1. vrede), vred.
Moses, ezis, eza 1. e, —, m. 1. Moses.
möta, os, f. i. tull.
motareis, eis, pl. jos, (mota), m. i. tullnär, publikan.

I.

naqapSf ada, (ata), naken; utblottad.
Nazoraius, aus, (Nazarai^, indecl. f. Nazaretb), m. 3. här¬

stammande från Nazaretb, Nazarcnus.
namo, tus, pl. natnna, n. G. namn.
nauh, ännu.
nasjan, ida, ips, (*nisan, nas, nesum, nisans, blifva bel-

bregda), göra helbregda; frälsa.
ne, adv., nej; ne, ne, nej, nej; ne, icke, ingalunda.
nei, adv., endast i frågan: xvaiva nei? buru i sanning icke?
neip, tieipis, n. 1. afund, hat.
newundja, jins, (uew, nära intill; newa, nära), m. G. nästa.
ni, adv., conj., icke; månne icke (= ni»), väl icke (= ibai),

om» icke (= jabai ni). Ni förekommer i alla slags nega¬tiva satser, vare sig bufvudsatser eller bisatser, med alla
slags nio di och tempora, och nekar för öfrigt äfven an¬dra ord än verbcr i en sats t. ex. ni manna, ingen; niaiv, aldrig. Två negationer i en sats uppkäfva ej bvar-
undra, utan ueka satsen ännu starkare, likasom i gre¬kiskan. ZVi — nih, icke —- och icke.
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niba, conj., om icke; undantagande.
nibai, adv., conj., om icke; väl icke?; att icke; undan¬

tagande.
nidva, os?, f? 1? rost.
nih = ni -f- h, enclit., = nec, neque, och icke; icke;

icke heller; icke en gång; om icke; männe icke?; nih —
nih, hvarken — ej heller.

nippnn = nih -j- pan, men icke, och icke, icke; icke hel¬
ler; ty icke.

nimnti, nam, nemum, numnns, taga; mottaga; fa, erhålla;
taga, taga bort; taga med sig 1. pä sig; taga, inlaga,
hemäktiga sig ngn (med list 1. våld); ådraga sig; lära sig;
antaga för sannt; garuni nitnan, rådpläga; andvairpi
mans niman, göra afseende på ngn; anabtisnins du ivana
niman, mottaga befallningar i afseende på ngn.

niu = ni -}- ii, enclit., i frågesats, då man väntar ett ja-
kande svar: månne icke?

ninnda, o, o, nionde.
niujis, ja, jata, ny; niuja satips, nysått, nyplanterad, d. v.

s. ny-christen.
nist = ni -f- ist, är icke; skrifves alltid tillsammans, utom

på ett enda ställe.
mm, adv., nu; sa, so, pata nu, den, det närvarande; fram

hitnma nu, från detta nu, — und hita nu, till detta nu,
— d. v. s. från, till detta ögonblick,

nu, part. postp., cgentl. samma ord som föregående, men
försvagadt; nu, derförc, fördenskull, således. — I fråge¬
sats brukas nuh, t. ex. tva nuh . . ? hvad således? — an
ntih . .? månne således?

nun», sammansatt af föreg., brukas egentl. blott med ni,
t. ex. ni nun«, derföre icke.

J.

ja, adv., ja; ja, ja, ja, ja.
jai, adv., ja, ja i sanning.
jaba, conj., om; endast i sammansättn. pauhjaba, äfven om.
jabai, conj., om; jabai ni, om icke.
jah, och; äfven, ock; jah — jah, både — och; sve—jah,

såsom — så ock; jah pan ei, antag att . . . ngt.
jainar, der.
jaind 1. jaindre, dit.
jainpro, derifrån.
jains, a, (ata), den der; (= jener).
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jan-ni = jah -|~ ni.
jas-sa = jah -j- sa.
ju, redan.
juggs, a, (ata), ung; ny, färsk; ungdoms-; comp, juhiza,

(superi, juhists); (jnggo, ons, pl. ons, f. (>. unge).
J«sy izvara, izvis, izvis, pron. pers. pl ur. J; sing. £«, du.
jota, ins, m. 1. jola.

u.
— m, part. interrog., männe; om. — Brukas såsom suffix

till verber. adjecliver, participier, pronomina och partik¬
lar, i direcla och indirecta frågor, enkla eller saminan-
satta. Förekommer stundom epcnthetiskt i sammansätt¬
ningar, mellan propositionen och verbet, t. ex. ga-u-laub-
jatSy tron J? — bi-u-gitai, månne han skall finna?

ubils, a, (ata), ond, elak, dålig; ubil haban, vara krank;
comp, vairsiza, (superi, vairsts).

— «/i, part. enclit., = latinska que, ee. Ansluter sig van¬
ligen till verber och partiklar, både i och utom samman¬
sättning, samt äfven till pronomina, sällan till nomina.
Ett föregående f, p, s, förändras vanligen till b, d, z;
ett föregående a i två- och fler-slafviga ord undergår eli-
sion ; efter andra vocaler och efter diphthonger samt efter
a i enstafviga ord. blifver deremot n i den enclitiska parti¬
keln uteslutet. Undantag från ofvanstående göra 1) frågfor-
inema wouh, wauh, (af ivas, wo,wa), hvilka till sina vo¬
caler blifva oförändrade, samt ^1) åtskilliga former af prono¬
mina indefinitn xvazuh, waparuh, warjizuh och ainwarjizuh,
b varom se ordböjningsläran. Framför p blifver h ofta assi-
mileradt, men sällan framför andra consonanter. — Uh
brukas: l:o) som conjunction, = que, och, äfven, ock;
men; derföre, månne; ofta plconastiskt och efter andra
conj. utan ngn för oss märklig betydelse; 2:o) som demon¬
strativ partikel = lat. ce, c, i demonstrativet sah, soh,
patuh, samt partiklarne paruh, panuh; o:o) som indefinit
partikel = lat. que, och förvandlar då interrogativa pro¬
nomina och partiklar till allmänt affirmerande ord, ss.
wazuh, waparuh, warjizuh; piswaduh, piswaruh.

un- , part. insep., = o uti osund, olycklig, m. fl.
und!, proep. dat. et acc. — 1) dat.: för, mot (om ersätt¬

ning, pris); <2) acc.: till, ända till (om rörelse i rnnis-
oeh tids-förhållanden); undee (om utsträckning i tid);
ända till = till och med; und vin filn tnais, huru myc¬
ket mer? — Heter i de få sammansättningarne und, unpa.
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un-haili, eis? pl .ja, (hails), n. 1. ohelsa, osundhot, krankhet.
un-hulpa, ins, (hulf>s, liuld), m. 6. ond ande, djcfvul.
un-hulpOj ons, pl. ons, (föreg.), f. G. oiui autle, djefvul,

(likasom af qvinnokönet).
un-leds, er, (ata.), (*leds), fattig, eländig.
un-mahts, ais, pl. eis, (niagan), f. 2., oförmåga, skröplig¬

het, svaghet.
unsar, a, (—), var, vårt; declineras alltid starkt hade med

och utan artikel.
unsara, iinsis 1. uns, gen., dat., aec. af vets, vi; sing. iAr,

jaS-
un-se/s, se/s, se/, (= osäII); oduglig; arg; elak; ond.
un-sibja, os, (uusihjis, ja, ata, = aotßfc, ogudaktig), f. 1-

ogudaktigbet. Jfr sa väl för denna betydelse, som äfven
för betydelsen af sibja, slägtskap, Dopp, Glossar. San-
scrit. pag. 582, art. set», adire . . . coire, concumhere, .

colere, honorare, venerari, cet.
unsibjana, troligen ett corrumperadt ord, hvarom se anm.

till Matth. 7, 23.
un/e, till dess; så länge som; ty, förty, emedan, allden-

stund, derföre alt.
ur— . assimilationsform af praep. us i sammansättningar med

ord, som börja på r; (en gång utom sammansättning).
nr-raisjan, ida, ips, (reisan, rais, risum, risans, uppresa

sig, uppstå), uppresa; uppväcka; uppröra; frambringa.
ur-rannjan, tda, ips, (rinnan), låta upprinna, låta uppgå.
ur-reisan, rms, risum, risans, uppresa sig, uppstå.
ur-rists, aü, (förog.), f. 2. uppståndelse. '
tir-runSy sis, (rinnan), m. 2. uppgång; öster; afträdc (vox

obsc.).
ur-runSf sais, (rinnan), f. 2. (Luc. 0, 31), utgång, bort¬

gång, (om Jesu lidande och död).
U5, praep. dat., ur, utur (det inre af ngt; oppos. tn); af, i-

från; ibland; i; till; för o. s. v. — öfversättes ofta i
sammansättningar med uj)p, ut. Antager formen ur i sam¬
mansättningar med ord, som börja på r, — samt formen us
i några sammansättningar med ord, soui börja på vocal.

us-bairan, luir, herum, baurans^ bära ut; bära fram; bära,
utstå; utbrista, svara.

us-bugjan, bauhta, bauhts, köpa, uppköpa; köpa, återlösa;
köpa tiden = väl använda tiden.

us gaggan, iddja, gaggans, gå ut; gå utur; gå upp.
tis-giban, </«/*, gebutn, gibans, gifva, ulgifva; betala; hålla;

göra (räkeuskap); lida (straff); vedergälla.
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us-gutnan, noda, (giutan, gaut, gut um, gulans, gjuta), blifva
utgjuten, utspilld.

us-dreiban, draib, dribum, dribans, uldrifva.
us-q iman, qam, qernum, qumans, döda; gifva döden åt ngn.
us-hahan, haihah, haihahum, hakans, upphänga.
us-h.auhjan, ida, ips, (hauhs, a, (ata), hög), upphöja.
us-hafjan, hof, Hofum, kajans, uppbäfva, upphöja, upp¬

lyfta; taga, upplaga; borttaga; ushafjan sik, uppbäfva
sig, begifva sig hört, — förhäfva sig.

us-hulon, or/n, ops, (*huls, ihålig), ui halka, uthugga (en
gräl).

us-hramjan, iWa, (= ix-XQe/uccrrvgt, upphänga), kors-
fästa.

us-priutan, praut, prttium, pratans, göra ngn besvär; bringa
ngn i bekymmer, oro, lcdsamhetcr; smäda.

us-irtdja, pract. iud. af usgaggan.
us-kunps, a, (ata), (kunnan), bekant, känd, uppenbar.
us-laubjan, ida, ips, (*liuban, lauh, lubum, lubans, vara

käir, ljuf), gifva lof, tillåtelse; tillåta, tillstädja.
us-leipan, laip, lipum, lipans, gå ut, utur, bort; fara öf-

ver, genom, förbi; förgås.
us-lipa, ins, (li^us, aus, m. o. led, lem), m. G. giktbruten,

borttagen.
us-luhnan, noda, (*lukan, länk, lukum, lukans, tillsluta),

öppna sig, öppnas.
us-maitan, maimait, maimaitum, maitans, afhugga, afskära;

betaga.
its-merjan, ida, (*mereis, i, i, ryktbar), utbreda nå¬

gons rykte, berykta.
us-niman, nam, nemum, numans, taga; taga upp, taga bort;

taga på sig ngt (att bära).
us-sahvan, saw, sexvum, saixvans, se, se upp; se på, be¬

trakta ngn; fä sin syn igen.
ns-scindjan, ida, ips, (*sin{>an, sanb, sunl>um, sunl>ans, gå),

utsända, sända bort.
as-standan, stop, stopum, stopans, stå upp; stå upp från

ett ställe (för alt gå eller göra ngt); stå upp (af söm¬
nen, en sjukdom, från de döda); uppresa sig (mot ngn).

us-sf iggan, slagg, stuggum, slaggans, stinga 1. sticka ut.
us-tiuhan, tauh, taaham, tauhans, ulföra, uppföra; fullän¬

da, fullborda, sluta; genomtåga till slut; betala (skatt);
fylla (en brist); framställa; verka, åstadkomma.

us-vairpan, varp, vaarpam, vaurpans, utkasta, utdrifva; för¬
kasta, ogilla; borttaga (grandet och hjrlRcn); kasta af
sig (kläderna pä ngt).
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us-vandjan, ida, ips, (*vindan, vand, vundum, vundais, vin¬
da), vända sig bort från ngn; atfalla (frän Gud) väuda
sig till ngt.

us-vaurhts, a, («f«), (vaurkjan, vaurbta, vaurbts, verka),
egentl. fullbordad; rättfärdig.

us-filhan, falh, fulhum, fulhans, begrafva; du usfillan ana
qastim, till att begrafva på, d. ä. till begrafuiigsplats
för främlingar.

us-fullnan, noda, (se följ ), uppfyllas, fullbordas, g» i full¬
bordan, slutas.

tis-fulljan, ida, e/>s, (fulls, a, (ata), full), uppfylla, full¬
borda, fullkomna, fullända, sluta,

wf, adv., ut.
ufa, adv., ute.
utapro, adv., utifrån.
tif, praep. dat. et acc.; 1) dat. att beteckna begreppet hvila:

under; 2) acc. med begreppet rörelse: under. — I samman¬
sättningar: under; upp, ut, på. Obs. ubuh = ufuh.

ufar, proep. dat. et acc. I) dat. uttryckande begreppet Avi/a:
öfver, ofvanför; mer än; 2) acc. uttryckande begreppet
rörelse ocb utsträckning: öfver, ofvanför; framfir; mer
än; pai ufar filu (apaustauleis), de höge (apostlar).

ufar-leipan, iai/>, liputn, lipans, fara öfver.
ufar-svaran, svor, svorum, svarans, svära falskt, svära

mened.

uf-graban, grof 1. grob, grobum, grabans, gräfva uader.
uf-hausjan, ida, i/>s, egentl. böra under; höra på; lyda,

vara hörsam, lydig, eftergifvande, undergifven, under¬
dånig.

uf-hropjan, ida, ips, ropa (under ett smärtsamt intryck af
ngt); utropa.

uf-kunnan, kunpa, (i st. f. kunnaida), kunnaips, egentl. för¬
sätta sig under kunskapens makt ocb inflytande; komma till
kunskap om ngt, lära sig känna ngt; förnimma, erfara;
känna, veta, förstå; erkänna.

uf-rakjan, ida, ips, (rikan, rak, rekum, rukans(?), samla),
räcka ut, sträcka ut.

ufto, tilläfveutyrs, välj (felaktigt i st. f. auftoj.

P.

paida, os, pl. os, f. t. lifrock, "kjortel."
Paitrus, a«4, m. 3. Petrus.
Pauntius (1. Puntius), a«s, m. 3. Pontius.
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paska, f. indecl. påsk; påskalam; (skrifves ock: pasxa).
Peilatus, aus, m, 5. Pilatus.
plapja, jos, pl. jos, f. 1. gata.
plats, is, in. I. lapp; (jfr plåt).
plinsjan, ida, if)S, dansa.
praufetjan, irfa, i)bs, proplietera.
praiifetus 1. es, gen. «ms 1. is, dat. «m (m), acc. u, pl. eis,

e, M/n, mus, m. 3. propbet.

K.

razda, os, pl. os, f. I. språk, munart, tungomål, (jfr rost),
razn, is, jpl. a, n. 1. hus.
raihtis, p;art. postpos., ty; ty (nemligcn); ty (å ena sidan)

— i/j, fban, appan, men (å andra sidan).
raAa, vox. hebr., indecl., egentl. tom; dåse, stackare:

(skymford).
r«MS, rausis, n. 1. rör.
rasta, os, f. I. rast, mil.
reiks, is, pl. reiks, e, «zn, s?, m. 5. förste, öfverste, makt-

gamle, (jfr rex).
reiks, atlj., förekomimer endast i den svaga formen reikja . ..,

mäktig, förnäm, ansedd; (comp, reikiza), superi, reikists
. . . öfverst.

reiran, aida, aips, tskälfva, bäfva.
reiro, ons, (föreg.), f. O. bäfning, jordbäfning.
rigfn, is, n. 1. regn.
rignjan, iVia, i//s, (föreg.), låta regna.
rit/is (1. riqiz), riqizis, n. I. mörker.
riqizeins, «t, (—), (föreg.), mörk; förmörkad.
rinnan, rann, runnum, runnans, rinna, flyta; löpa, sprin¬

ga, ränma.
rums, a, (ata), (rum, is, n. I. rum), rymlig; bred.
runa, os, pl. os, f. I. hemlighet; hemligt anslag; råd; be¬

slut; (= runa).
runs, runis, (rinnan), in. I. flöde; lopp; tun gavaurkjan

sis and driuson, störta sig utföre en brant.
rödjan, ida, ips, tala.
rohns, dis, f. 2. gård, förgård.

$.
sa, so, pata, den, den, det; denne, denna, detta; han,

bon, det. ßrukas dels såsom pronomen demonstrativum
eller personale, dels såsom bestämd artikel.
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subakpani, vox. liebr., du har öfvergifvit mig.
saban, is, n. I. fint linne; linnekläde.
sagqs (1. saggqs), is: (sigqan, sagq, sugqum, sugqans, sjun¬

ka, nedgå), m. 2. nedgång; vester.
saei, soei, patei, (sa, so, f>ala -j- ei), pron. relät., den som,

hvilken som; hvilken; som.

sr/A, so//, paluh, (sa, so, f>ata -|- uh cnclit. = hicce, haecce,
hocce), pron. demonstr. med förstärkt betydelse: ban,
bon, det; och ban, bon, det. Ofvergår stundom till be¬
tydelse af pron. relät. bvilkcD, som.

s/u, intcrj., (egentl. en förkortad imperativus af saiivan)^ se.
saian (1. saijan), s/ttso, saisoum, saians, så.
saihsta, o, o, (saibs, sex), den sjette.
saislejj, praet. af slepan. Skrifves någon gång afven saizlep,

snisleij).. .

saivala, os, pl. os, f. I. själ; lif; mcnniska.
saiwan, sau», sew//m, saitvans, se; se till, se sig för.
sakktis, uns, pl. jus, in. 5. säck.
salbon, o/Za, o/;s, smörja.
s/uno, o, o, densamme.
sandjan, ida, i/>s, (*sinNn, sanf>, sun^um, sun^ans, gå),

låta gå, sända.
Saudaumeis, e, im, ins, (Saudauma, grek. decl. n. 2.), plu¬

ral. tant. m. 2. invånare i Sodom.
Saudaumjos, je, jam, Jflns, pl. tant, m. 1. invånare i So¬

dom.

sauhts, a/s, pl. e/s, f. 2. sjukdom, (sot), af siukan, sauZr,
suktim, sukans 1. (?) siukjan, saulila, sauhts, vara sjuk.

Saulaumo7i, onis, m. 1. Salomon.
saurgan, ni/Za, «i//s, (saurga, os, pl. os, f. 4. sorg; om¬

sorg), sörja; hafva omsorg, bekymmer.
sawazuh saei 1. izei, b var och en som, hvilken som helst

som; patawah pei hvad helst som. Af dessa sammansatta
former förekommer ej något vidare. Det bristande ersat¬
tes af piswazuh saei etc.

Seidoneis, e, im, ins, (Seidona, ais, f. 2. Sidon), pl. tant,
m. 2. invånare i Sidon.

seipus, ms, m, sen, (om tid). Blott neutralformen seipu
kan uppvisas; (comp, seipiza...? bvaraf adv. sei£s i ta¬
lesätten: ni pana-seips, ej mera, ej vidare; iva pana-seips,
bvarföre vidare... superi, scipists .. .?).

scina, sis, sik, pron. reflex., sig.
seins, a, (aZa), sin, sitt; declineras både med och utan ar¬

tikel, alltid starkt.
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silba, o, o, sjelf.
silda-, compositionsform i silda-leiks etc. af ett olirukligt

adj. silds, fl, («'«)? sa//-synt.
silda-leihjan, iVffl, f/>s, (silda-leiks, a,(ata), sällsynt, under¬

lig), förundra sig; beundra.
silubr, is, pl. fl, n. 1. silfvcr; plural, silfverpenningar.
silubreins (1. -britts), a, (—), af silfver; med undcrförstådt

skatts: silfverpenningar.
«*»0, w, pl. fl, n. f. gång; förekommer blott i dativus, t.

ex. ainamma sinpa; tvaim, prim sinpam, 1, 2, 5 gan¬
ger. (Af ett förloradt verbuui sinkan, sank, sunkum,
sunkans, gä).

sinistans, ane, am, aus, pl. tant., m. G. de äldste. Ggcntl.
superi, af ett förloradt sins, siniza, sinists. (Jfr sineigs
1. scneigs, fl, pl. fli*, or, adj. m. f. gammal man 1. qvinna).

sinteins (I. seiteins), fl, (—), (continuus), beständig; daglig.
sijaip-pan — sijai -j- vh enclit. -j- pan, men vare.
sijau, sijais, sijai; sijaima, sijaip, sijaina, sing, och plur.

praes- conj. af visan, vara.
sijum, sijttp, sind, plur. praes. ind. af visan, vara.
siponeis, eis, pl. jor, m. I. lärjunge.
siponjan, übi, #>.s, (föreg.), vara lärjunge åt ngn.
sitan, sat, se tum, sitans, sitta.
sif/r, j's, pl. or, (föreg.), m. I. stol, thron; näste.
siuks, a, (ata), (siukan. sauk, sukum, sul.ans, vara sjuk),

sjuk.
skaidan, skaiskaid, skaiskaidum, skaidans, skilja, åtskilja;

skilja sig (med och utan .vifc); uppresa (ngn mot ngn).
skalkinon, oda, o/;r, (följ.), vara tjenare åt ngn, tjena.
skalks, is, pl. os, m. 1. tjenare, dräng; (skalk).
skauda-, sammansättningsform af okänd betydelse. Månne:

läder, gr. axvros? — Jfr dessutom det isländska ordet
skand, n., retrimentum. allall. Ega dessa jemförelser nå¬
gon sanning, skulle det götiska ordets form blifva skaup
1. skattd, gen. skaudis, n. I.

skauda-i'aip, is, n. I. läderrem?, skorem, skotvång; (raip,
is, n. 1. rep).

skaut, is, n. 1. klädafåll.
skatts, is- pl. os, ra. I. (skatt), penning, skaltpenning; pund,

(en besitämd summa penningar, 1 mina).
skip, is, pl. a, n. 1. skepp; farkost, båt.
skula, ins, pl. ans, (följ.), m. G. skuldenär; skyldig.
sktdan, skal, skulum, skalda, skulds, vara skyldig; böra;

skola.
8.
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skulds, a, (ata), (egenll. part. praet. af föreg.), skyldig,
tillbörlig. Brukas i ett för detta språk eget fall per¬
sonell med någon form af verbet visan, jemte ett annat
verbum i infinitivus, alt uttrycka passivum af det sednare,
t. ex. skulds im uskiusan, jag skall förkastas. — Jfr
mahts im . . .

skohs, skoliis, pl. os, m. 1. sko.
skohsl, is, pl. a, n. 1. ond ande, djefvul.
slahan, sloh, slohum, slahans, slå.
sleipeis 1. sleuleis, i, i, skadlig, farlig.
slepan, saislep, saislepnm, slepans, sofva.
smakka, ins, pl. ans, in. G. likon.
snaga, ins, in. G. mantel.
sneipan, snaip, snipum, snipans, skära , skörda.
sums, a, (ata), pl. ai etc. någon, en viss; den ene . . . den

andre, pl. somliga; (böjes alltid starkt).
sumaip-pan = sumai (föreg.) -j- uh enclit. pan, men

andra.

stinno, oms, f. G. sol. Aum. Götiskan bar dessutom ännu
två andra benämningar för denna himlakropp, nein], san¬
na, ins, m. G., oeb suuil, n. t.

sunja, jos, (*sunjis, ja, jata, sann), f. I. sanning; bi sunjai,
i sanning.

sunus, aus, pl. jus, in. 5. son.
stins, adv., strax.
sutis, älifts, suti 1. sutjata, comp, sutiza, et, o, (superi.

sutists, a, (—)); cgentl. söt; mild; stilla; dräglig.
sparva, ins, pl. ans, m. G. sparf.
spedcis, t, i, späd; comp, spediza 1. speidiza, et, o, (I. spe-

duma . . .) ; superi, spedists 1. spidists, n, (—), 1. spedu-
mists.... sednare, sist.

speivan, spaiv, spivum, spivans, spotta; (felakl. spevan).
spinnan, spann, spunnum, spunnans, spinna.
sprauto, hastigt, skyndsamt, fort.
stains, is, pl. os, m. I. sten; hellcberg; Sten = Petrus.
standan, sto/), stopum, stopans, stå; sta fast, b I i fv a be-

slåndande.
slaua, os, pl. os, f. 1. dom.
staua, ins, in. 6. domare.
staua-stols, ts, m. 1. domstol.
stautan, staistaut, staistautum, stautans, stöta, slå.
stibna, os, f. I. stämma, röst.
stikls, is, pl. os, (*slikan, stak, stekum, stukans, sticka),

m. 1. (egentl. hornspets; dryckeshorn), dryckeskärl, bä¬
gare, kalk.
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stilan, stal, stelum, stulans , stjäla.
striks, is, ni. 1? streck, drag, penndrag.
sluls, is, pl. os, in. 1. stol, säte, thron.
sva, ad v., så.
svaihro, ons, (svaihra, ins, in. G. svärfader),' f. G. svär*

moder.
sva-latids, a, (aln), så stor; så lång.
Svaleiks, a, (aln), sådan; (böjes alllid starkt).
svamins (1. svams), is, m. ii. svamp.
svaran, svor, svorutn, svarans, svära, svärja.
svare, förgåfves; utan skäl; fåfängt.
svarts, a, (atn), svart.
sva sve, såsom; så . . . som.
sve, conj., som; likasom; så snart som; så att; ungefär,

vid pass.
sve-pauh, såsom dock, dock, likväl.
svein, is, pl. a, n. 1. svin.
svifjlja, jius, (sviglon), m. G. pipare, flöjtblåsare.
sviqlon, oda, ops, pipa, blåsa flöjt.
svikns, a, (atn), ren, oskyldig, menlös; kysk; helig.
svinps, a, (ata); comp, svinpoza, ei, o; (superi, svinposts,

a, (—)), stark, kraftig, sund, helbregda.
so, nom. sing. fem. af sa.

sokfan, ida, ips, (sakan, sok, sokum, sakans, hafva sak,
tvist med »gn), söka; eftersöka; undersöka.

T. *
taql, is, pl. a, u. I. hår; (.tagel).
taihsva, os, f. I. högra sidan; (egentl. stark adjectivform af

taihsvs, med undcrförstådt fera, sida).
taihsvs, a, (atn), höger.
taihsvo, ons, f. G. högra handen; (svag form af taihsvs, med

undcrförstådt handus, hand).
taujan, tuvida, tnvips, (imperat. tavei, taujip), göra; sköta

sina gUromål; komina (ngn alt göra ngt), laga (att ngu
gör nj^t); göra, bandia (väl eller illa o. 8. v.); gura,
efterkomma (ngns vilja,, bud eller befallning); göra,öfva
(barmhärtighetsverk), gifva (allmosa); göra, hålla (råd¬
plägning); lä Ila (dom); göra, anse (sig för ngt), upp-bäfva (sig till ngt); göra, förvärfva (sig vänner . . . på
ngt sätt); bära (frukt).

tunpus, aus, pl. jus, m. 5. tand.
tranan, aidn, aips, tro, förtrösta.
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tvai, tvos, tva, två.
tva-lif 1. tva-lib, -libe, -libim, -lif 1. -/tå, tolf; (== (f/lo -f- tftx«)-
Tyreis, e, t/n, ins, (7t/rti, f. 1. Tyrus), pl. tant. m. 2.

Tyrier.

V. Y.

vagjan, ida, ips, (vigan, vag, vegum, vigans, röra, skaka),
sätta i rörelse, skaka.

vahsjan, t/o/ts, vohsum, vahsans, växa.
va Iis tus, titts, (föreg.), m. 3. växt; tillväxt,
viii, ve.

vaian, vaivo, vaivoum, vaians, blåsa.
vai-dedja, jins, pl. Jims, (*deds, ais, pl. eis, f. 2. dåd),

m. G. missdådare, ogerningsman.
vailista, ins, pl. tins, m. G. vinkel, hörn.
vaiht, n. något, med negation: ni vaiht, intet. — Förekom¬

mer endast i nominalivus, såsom suhject, mindre rigtigt
som pracdicat.

vaihts, ais, pl. eis, (1. s), f. 2. (o.) sak, ting; något; vanligast
med negation: ni vaihts, intet. Nominativus såsom prae-
dicat heter vaihts, mindre rigtigt vaiht.

vaila, adv., väl.
vaila-merjan, ida, ips, (*mereis, i, i, minnesvärd, ryktbar),

bringa ngn ett gladt budskap, predika, förkunna,
vflir, is, pl. os, m. 1. man; (= latinska vir),
vairpan, varp, vaurpum, vaurpans, varda, blifva, hända,

ske.

vairps, a, (ata), värd, skicklig.
vairpon, oda, ops, (föreg.), värdera.
vairpan, varp, vaurpum, vaurpans, kasta.
vairs, (följ.), adv., värre.
vairsiza, ei, o, värre; pos. ubils; (superi, vairsts).
vait, praet. af vitan, veta.
vaituh = viiit -J- ti/i enclit.
valdan, vaivald, vaivaldum, valdans, råda öfver ngt.
valdands, egentl. part. praes. af föreg.; sedan suhst., m.

3. herre, husbonde; garda valdands, husbonde.
valduf'ni, eis 1. jis, pl. ja, (valdan), n. 1. välde, makt, våld;

maktegande, öfverhet; herradöme.
vandjan, ida, ips, (*vindan, vand, vundum , vundans, vinda),

vända.

vaja-, part. inscp. (vai), ve.
vaja-mereins, ais, (följ), f. 2. försmädclse; hädelse.
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vaja-merjan, ida, (*mereis, i, i, minnesvärd, ryktbar),
nedsätta ngns rykte, försmäda; bada.

vaurd, ts, j)l. a, n. 1. ord; rykte, tal.
vaurkjan, vuurhta} vaurhtedum, vaurhts, verka, göra, lata,

arbeta.
vaurstv, is, pl. n, n. I. verk, gerning; verksamhet.
vaurstvja, Jtns, pl. j«ns, (vaurstv), m. 0. arbetare.
vardja, jins, pl. jaws, (*vards, is, pl. os, m. I. vårdare),

ni. 0. vardare, väktare.
vas, priet. af visan,
vasult = vas -j- tili enclit.
vasjan, ida, ips, kläda; kläda sig.
vasti, jos, pl. jos, f. i. kläder; mantel, "kåpa."
vato, ins, pl. tia, n. G. vatten.
vegs, is, pl. os, (dat. im), (vigan, vag, vegum, vigans,

röra, skaka), m. 1. rörelse, rörelse i det våta elemen¬
tet: våg.

veihnan, tioda, (följ.), helgas, varda 1. hållas helig.
veilis, a, (ata), belig; helgon.
vein, is, n. I. vin.
veina-basi, jis, pl. ja, n. I. vinbär, vindrufva.
veis, unsara, nnsis 1. uns, pl. af ik, jag.
veitvodipa, os, pl. os, (veitvods), f. 1. vittnesbörd.
veitvodjan, ida, ips, (veitvods), vittna, betvga (inför ngn).
veitvods, pl. veitvods, m. 5. vittne. Ett dunkelt ord. Manne

beslägtadt med sanskritrötlerna vid se, veta, och vad,
säga; således: en som säger livad han sett ocb vet?

vesnn, praet. af visan,
vesunnh = vesnn -j- uh enclit.
vigadeina, os, f. 1. 1.
vigadeino, ons, f. 6. tistel; (dunkelt ord).
vigs, is, pl. os, (vigan, vag, vegum, vigans, röra), m. I.

väg.
vipra, pra?p. acc., emot; vänd emot, i närvaro af, bred¬

vid, inför; emot, till mötes; emot (i vänlig och fieudt-
lig mening).

vilja, jins, pl. ans (följ.), m. 6. vilja.
viljan, (pracs. ind. fattas), vilda, vildedittn, vilds, vilja.
vilvan, valv, vulvutn, vulvans, röfva; bortföra; part.

praes. vilvatids . . . glupande.
vinds, is, pl. öS) m. 1. vind, väder; väderstreck,
vintrus, aus, pl. jus, m. 5. vinter; år.
vis, n. I. lugn. (Förekommer blott i nominal, sing.).
visan, tni . . . sijum, vas, vestim, visans, vara. Saknar i



70
\

denna betydelse impcralivus, hvilken modus ersättas at
pracs. conj. Se for öfrigt ordböjningsläran.

visan, vas, vestim, visans, blifva, förblifva, dröja; vaila
visan, befinna sig väl, förnöja sig, göra sig goda dagar,
lefva kräsligt.

vissa, praet. af vitan, veta.
vitaifhth = vilaift (af vitan, gifva akt på) -j- uh enclit.
vitan, vait, vitum, vissa, (viss), veta, känna; få veta; se

sig om; ni vitan, iekc veta.
vitan. aida, aips, gifva akt pä ngn 1. ngt (dativ.), gifva

akt på ngn (för att anfalla eller försvara sig); förvara
(ngt); akta, högakta; hålla (sabbat m. m.); vitan vahtvom
nahts vfaro hairdai scinai, hålla vakt oin natten öfver
sin hjord.

vitop, odis, (*veitan, vait, vitum, vitans, se), n. 1. lag.
vulpus, aus, m. 5. berrlighet, klarhet; ära.
vnlprs, a, (ata), comp, vulpriza, ei, o. (superi, vnlprists)}

(vulbus), herrlig, förträfflig; värdefull.
vidfs, is, pl. os, m. I. ulf, varg.
vrikan, vrak, vrekum, vrikans, förfölja.
vrohjan, ida, ips} (vrobs, vrohais, pl. vroheis, f. 2. ankla¬

gelse), anklaga.
vopjan, ida, ips, ropa, kalla, åkalla,

F.

fair(juni, jis, pl. ja, n. 1. berg.
fairina, os, pl. os, f. 1. beskyllning, klagomal; sak, skuld;

grund, orsak.
faimeis, i, i, gammal.
fairra, fjerran, fjerran ifrån.
fairrapro, fjerran ifrån.
fana, ins, m. 0. tygstycke; klut; svellduk.
fauho, otis, pl. otts, f. G. räf.
faur, praep. acc., för, framför, utanför, bredvid; för (så

ocb så lång lid sedan) före; för skull.
faur, adv., för, framför.
faura, pra^p. dat., före, framför; inför; för, öfver; för, för

skull.

faura, adv., före, framför, förut, tillförene.
faura-qipan, (jap, (jeputn, (jipans, förutsäga, proplietera,

spå; säga förut, tillförene, (hänvisning till något yttran¬
de, soui man haft förut).

faura-mapleis, eis, pl. jos, (m»M, is, n. I. torg; maMjan,
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ida, if>s, tala offentligen), m. 1. ordförande, föreståndare,
öfverste, böfding, laudshöfding.

faur-hah, is, (Laban, baibab, baibabum, Labans, upphänga),
n. 1. förhänge, förlät.

faurhtjan, ida, ips, (faurhts, a, (ata), rädd), frukta, rädas,
förfäras; — faurhtjan sis, förfäras.

faur-pizei 1. faur-pize, conj,, dessförinnan som, förrän som,
förrän.

faur-pis, adv., dessförinnnao, förut.
fauv-sigljan, ida, i/>s, försegla.
faur-valvjan, iV/a, ijfis, välfva för, välta för, genom väl¬

tande tillstänga.
fatts, fava, favata, liten, pl. fa; comp, faviza, ei, oj (su¬

peri. favists, a, (—).
reisaius, ohs, pl. eis, m. 5. Pbarise.

fastan, aida, 1) fästa, hålla fast; hålla, iakttaga (Guds
bud), bnlla (sig inom de*t tillbörliga), hålla (sig ostraff-
lig); förvara, bevara; be&paraJ 2) fasta.

fcra, os, pl. os, f. i. sida, trakt^ del.
/um, fiands, se fijan. fijands.
filhan, falh, fulhum, fulhans, lägga i förvar, gömma, för¬

borga, dölja, fördöljaj begrafva.
/J/u, gen. filans, aec. filu, mycket. Detta defecliva adjectiv

förekommer endast i de nu uppgifna neutrala formerna,
och brukas, utom i sammansättningar: a) dels såsom sub¬
stantiv i nominal, och accusat., antingen absolut, eller
med ett annat nomen i gcuitivusj b) dels i genit. och ac¬
cusat., såsom adverbium.

filu-vaurdei, eins, (vaurd, u. 1.), f. G. mångordighet.
filu-vaurdjan, ida, i/>s, (vaurd, n. 1.), vara mångordig.
fijan, aida, aifis, hata, bemöta ugn med hat, afsky, fi¬

endskap.
fijands, a) part. praes. of fijan; b) subst., gen. fijandisy pl.

fijands, m. 5. fiende.
fugls, is, pl. os, m. I. fogel.
fulgins, a, (—), (filhan), fördold.
fulhsni, eis?, pl. ja, (filba»), n. 1. gömställe; hemlighet;

in fulhsnja, i löndom.
fulla-tojis, a, (ata), fullkomlig; (af fulls, full, och taujan,

göra).
fulljan, ida, ips, (fulls, a, (ata), full), fylla, uppfylla.
fullo, ons, (fulls, a, (ata), full), f. G. fyila, fyllning, fyll¬

nad, fullbet.
fva-, part. insep., för-.
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fra-qipan, qn/>, qepum, qipans, furhanna; förakta.
fra-qistnan, noda, (qistjan, ida, i|>s, förderfva, egentl. qvi-

sta. figurl. hugga af lemraarne på en kropp), förderf-
vas, förfaras, förgås, omkomma; borttappas; blifva för¬
tappad.

fra-qistjan, ida, ips, förderfva, förgöra, tillintetgöra, döda;
mista, gå miste om; borttappa; förtappa.

fraihnan, frah, frehum, fraihnans, fråga.
fraistubni (1. fraistobni), jos, pl. jos, (fraisan, faifrais, fai-

fraisum, fraisans, fresta), f. 1. frestelse.
fra-kunnan, kann, kunnutn, knnpa, ktmps, hysa eller yttra

dåliga tankar om ngn, förakta, försmå; göra spe af ngn;
afsky.

fra-letan (1. leitan), lailot, lailotum, letans, förlåta; låta
(ngn) gå 1. fara; låta (sin hustru) gå, (om äktenskaps¬
skillnad); låta (en fånge) gå, lösgifva; låta, tillåta, till¬
städja; öfverlemna (ngn åt evangelii predikan); öfvergifva
(hotelser); nedsläppa (en sjuk genom taket); förlåta (syn¬
der); fraletan in gaprafstein, trösta; fralet, låt bli,
håll.

fra-lusts, ms, (*liusan, laus, lusum, lusans, förlora), f. 2.
förlust, förderf, fördömelse, förtappelse.

fram, praep. dat., (i gång praep. geni t. per ellipsin); från,
ifrån; fjerran från; af, (efter verha pass. 1. pass. signifi-
cat.); för, inför; för skull, angående, om.

fram, adv., fram, framåt; comp, framis, längre fram, vidare.
framuh = /rom -j- u/t enclit.
frauja, jins, pl. jans, m. G. herre.
fra-vairpan, varp, vaurpum, vaurpans, förkasta, bortkasta,

förskingra.
fra-vaurhts, a, (ata), a) part. praet. af fravatirkjan', b) adj.

syndig; c) subst. syndare; syndcrska.
fra-vaurhts, ais, pl. ets, (följ ), f. 2. synd; syndastraff, för¬

dömelse.

fra-vaurkjan, vaurhta, vaurhts, förverka; synda; fravatirkjan
sis, försynda sig.

fra-vardjan, ida, ips, förderfva genom vanvård, förderfva,
vanställa.

fra-vilvan, va/v, vttlvum, vulvans, bortröfva, borttaga; rycka,
bortrycka, upprycka.

frijon (1. frion), joda, jops, älska, hafva kär; kyssa.
frijonds, a) part. praes. af föreg.; b) subst., genit. frijon-

dis, pl. frijonds, m. 5. vän. — (frijondi, jos, pl. jos,
f. 1. väninna).



fruina. ei, °) comp., den förre; — frumists, a, (—), den
forste.

frumist, adv., först.
frops 1. frods, a, (ata)) (fra^jan, fro^, fro^um, fra^ans,

förstå), comp, frodoza, (superi, frodosts), förståndig, vis,
klok; sedesam.

fodeins, «rü, (följ.)9 f. 2. föda, näring, mat.
fodjan, ü/n, i/>$, föda, nära; föda, uppföda, uppfostra.
fori, gen. juniris, dat. funin, acc. /on, n. (3. eld.
fotu-baurd, is, n. 1. fotapall. (Anm. baurd, deraf bord),
fotus, m/s, pl. jus, ni. 5. fot.

X.

Xristus, aus, m. 3. Christus.

w.
tt/a/> (1. tvad), part. interrog., hvart? hvarthän?
wazuh, m/oå, wah, (was -f- enclit.), pron. indefinit.,hvar och en. Brukas antingen absolut, eller ock ined ett

nouicn i genitivus partitivus, och kan närmare bestämmas
af ett relativum eller motsvarande uttryckssätt. Vid lids¬
benämningar congruerar det dock oftast med sitt nomen.

ivapar, (wapara), wapar, egen ti. comparativus af ro/is, så¬
ledes: hvilken af två? Förekommer blott i nom. sing,
masc. och neutr. Oet öfriga ersattes af rons.

wapar, egentl. neutr. af föreg., hvilketdera? — wapar . . .

/)/m, utrum ... an?
waiva, part. interrog. et indefinit., huru, huru mycket, påhvad sätt? — på något sätt.
watnrna, dat. sing. masc. 1. neutr. af tons.
watt, part. interrog., exclamat. et indefinit., när? buru?

huru! — någonsin, måhända, tilläfventyrs; jm «//in, nuen
gång, nu omsider.

wanhun, part. indef., någonsin; förekommer alltid med ne¬
gation: ni wanhun I. wanhun ni, aldrig.

wanuh sa it/an -f- må enclit., part. interrog. när? — wanuh
pan, men när?

M/ar, part. interrog., hvar? hvarest?
warbon, o//«, o/zs, (wairban, warb, waurbum, waurbans,

vandra), vandra, vandra omkring, förbi; gå, ingå, gåfram, utmed, förbi, bort.
warjizuh, warjoh, warjatoli, pron. indefinit., (warjis -f- må),hvar och en af flera. — Angående constructioneu, se wazuh.
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xvas, IVO, xva, a) pion. inlerrog., ho, hvad? hvilken, b v i 1 -
kel? Ii) pron. indefinit., nästan alltid i jakad sals, någon.
— Brukas, liåde såsom interrogativuni och indetinitum,
antingen absolut, eller ock i förening med ett annat nn-
inen. b vilket då nästan alltid står i genitivus, sällan i
opposition.

xvashun = töas -f- htm enclit., förekommer blott i nom. sing,
masc. ocb alltid med negation; således: ni xvashun I.
xvashun ni, icke någon, ingen,

lue, dat. inslr. sing, neutr. af ivas, kvarmed? bvarvid? bvar-
igenom? i hvilket afseende?

xveila, os, pl. os, f. 1. stund, timme; tid; und pala weilos
pei, så länge som, medan, (egentl. under det af tid, som);
ni xveilohun = composilionsformun xvcilo -j- kun eucl.,
icke en stund, icke ett ögonblick.

xveits, o, (atn), b vit.
xvileiks (I. xveleiks), o, (ata), pron. interrog. et relät., b vil¬

ken; hurudan.

O.

ogan, og, ogum, ohta, ohts, (*agan, og, ogum, agans, frukta,
vara rädd), frukta; ogan sis, frukta för sig, frukta; ogan
xvana, frukta ngn; imperat. 09s, t. ex. ni hugei liauhaba
ak ogs, Rom. II, 20, tänk icke högmodigt, utan frukta.



(ii«(isk ^rdhojningsliira.

Inledning.
1. Det inhemska alphabetet i dctla språk hestår af 2a

hokstäfver, hvilkas ordning sinsemellan väsendtligen bestäm¬
mes af ordningen i det grekiska alpbabetet, bvadan ock, i
det hela, boksläfvernas räknevärden i de båda språken pa
det nogaste sammanträda. Dessa boksläfver är o följande:

a, b, g, d, e, q, z, h, p, i, k, l, m,
n, j, u, p, r, s, t, v, /', x, w, o.

Anm. 1. Vid begagnande i skrift af det latinska alpbabetet i stället
för det götiska, upplöser sig tecknet v både uti v ocb y, L v il—
ket sednare tecken endast förekommer i främmande ord. Oin
bokstälvernes värden såsom räknetecken, samt de 2 tillskotts¬
tecken, som då ytterligare blifvit införda, se nedanför vid Räkne¬
orden.

Anm. Ii. Vocalen t i början af ett ord eller stafvelse öfverskrifves
i det inhemska alpbabetet med 2 punkter i stället för 1, Ii v i 1 —
ket skrifsätt för vårt ändamål synts öfverlliidigt, utoin i någrafå fall inuti orden, der diphthongljud skall undvikas.

Anm. 5. Consonnnterna m ocb n utmärkas stundom genom förkort¬
ningstecken, om bvilkas utseende, jemte andra abbrcviationstec-
ken, se Gabelentz ocb Löbe, grammat. pag. 19 ocb följ.
2. Angående uttalet märkes följande:

1. q uttalas ungefär såsom ett latinskt qu.
2. p uttalas såsom ett fornnordiskt p eller ock kan¬

ske något vekare.
5. .v förekommer endast i främmande ord, och mot¬

svarar det grekiska X, således = c/t.
tv motsvarar i elymologiskt hänseende combina-
tionen hv, (wh), och skulle således hafva utta¬
lats såsom v med aspiration. Skäl finnas dock
för den förmodan, att denna bokstaf i göfiskan
försatt sig på en yngre ståndpunkt än i de forn¬
nordiska och forntyska språken, och med åsido¬
sättande af aspiralionsljudet närmat sig uttalet
af ett engelskt tv.

Ii. q är stundom ett nasaltecken, neml. framför A,
q och ett atinat g, samt skrifves ofta framför k
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och g, ocli någongång äfven framför g, öfverflö-
diglvis dubbelt. Några gånger saknas det äfven.
Hos Lucas ersattes det här och der med n.

G. q och k framför e, i (och i/) uttalas med hårdt
ljud.

7. h framför l, n, r och i synnerhet framför s och
t uttalas med ett härdare ljud än i andra fall.

8. z bar förmodligen haft ett lenare ljud än s.
9. De öfriga hokstäfverna, om hvilkas uttal fräga

möjligen kunde uppstå, kunna af oss svenskar
utan särdeles fel anses bafva haft samma ljud
som i vårt modersmål.

5. Diphthonger äro: ai, au, ei, in.
Anm. De tre första diphthongernas uttal liar man velat bestämma så¬

lunda, att ai skulle ljuda som ä eller e = grek. epsilou; au
som å — grek. omikron, och et såsom långt i. Revisen äro för
oss ej öfvcrtygande. Rådligast anse vi, att så väl dessa 3 diph-
thonger, som äfven den 4:de uttalas med bibehållande af dub¬
belt bokstafsljud.

4. Bokstäfverna indelas, som vanligt, i vocaler och
consonanter.

Vocalerna, indelas i 5 korta: a, i, w , och 2 länga: e, o.
Anm. Vocalerna t och u förekomma stundom såsom långa.

Consonanterna indelas i 2 halfvocaler: j} v; 4 liguidw:
l, in, n, r; 2 sibilanter: s, z, samt 12 matte. Dessa åter
kunna indelas i:

tenues media; aspiratae
5 gutturaler k 9 h
5 palataler 7 tv X

5 dentaler t d />
3 labialer V b f

5. Läran om bokstäfvernas förändringar fordrar, för
att fullständigt genomgås, sitt särskilda capitel. Som detta
ämne först på en längre framskriden ståndpunkt kan med
fördel och intresse studeras, förbigås det för närvarande,
följande allmänna anmärkningar dock undantagne:

i. Om vocalerna:
a) En kort vocal kau genom utdragning (Dehnung) öf-

vergå till tecken för motsvarande långt ljud; såle¬
des a till o, i till ei och u till tit.

b) En kort vocal kan genom skärpning (Schärfung) å-
sladkomma fördubbling i uttalet af påföljande enkel
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cousonant, vanligast framför annan consonant, som
tillhör samma stamstafvelse.

c) "Ablaut", "vexelljud'", är en i vissa regelbundna se¬
rier sig utvecklande rotvocalens öfvergång till annan
vocal. Dessa serier, hvilka i den starka conjugatio-
nen, äfvensom vid ordbildningen ega största vigt,
äro (3, neml.
serie rotvocal öfvergangsvocaler

1 a a, o, o, a;
2 a i, a, e, i;
<3 a t, a, e, iit,
4 a i, a, ii, u;
5 t ei, ai, t, i;
C ii iu, au, u, ii.

Se ytterligare vid läran om de starka verberna. ße-
slägtad med den första serien är en annan, som fö¬
rekommer bos de reduplicerade verbernc, om bvilka
se på sitt rum.

d) Vocalen a i bildningstafvelse försvagas under vissa
förhållanden till i eller u, t. ex. bana, hatuns; lagja,
lagjrs; bundtrm, bundrrb-

e) "Brechung", brytning, är förändring af t till ai, och
af u till au, framför h, r, w; t. ex. barran, bar,
herum, barrrans, m. fl., se anmärka, till de starka
conjugationcrna.

Anm. De genom "brytningen" uppkomna dipbtbongerna ai, au anses
såsom korta.

2) Om consonanterna:
a) ffalfvocalerna j, v inträda under vissa förhållanden

i stället för vocalerna i, u, och tvärtom, t. ex. vastiy
vastjos; triu, trivis; mavi, maujis; straujan, stra-
vida.

b) Liquida: m, n och det nasala g blifva stundom, till
förlängande af kort stamstafvelse, inskjutna framför
consonant af samma organ, t. ex. i verberna ana-
kumbjan, standan, pugkjan; eller ock kunna de ut¬
stötas, i hvilket fall den föregående vocalen genom
position antingen redan är lång, t. ex. Bustanteinus
i st. f. Kunstanteinus, (Constantinus), eller ock ge¬
nom naturen blifver det, t. ex. stopans i st. f. stan-
dans, hu/irtts i st. f. hugg rus, seiteins i st. f. sin-
teins, dobnan i st. f. dumbnan.
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c) Sibilanten s plägar vanligen öfvergå till z mellan £
vucaler, mellan iiquida oeb vocal, eller i bildnings-
stafvelse, t. ex. uzon at tunnan i st. f. us-on, us-anan;
wanzuh i st. f. wans-uh; riqis, gen. riqizis, samt de-
rivaterna riqizeins och riqizjan.

d) Gntlnralerna k, q samt labialerna p, b öfvergå ofta
till motsvarande aspirata Ii, f, framför t, t. ex. sa-
kan, sahts; siakan , sanlits; magan, tnalita; bugjan ,

banlita.

iMcdiae d, b i slutet af ord eller framför nomi-
nalivi ändelse s öfvergå ofta till p, f. Tvärtom öf¬
vergå ofta aspiralee p, f, framför vacal till d, b-,
t. ex. Iinndafaps, gen. liundafadis, dat. hundafada,
acc. hundafap etc. ...j hlaifs, hlaibis, hlaiba, hlaif
etc. . . .} vitaid uh; ub-uh,

e) Donlalerna f, il, p framför t i 2:dra pers. sing,
praet. af de starka verberna öfvergå alltid till s, t.
ex. haitan, haihaist; bindan, baust i qipan, qast.

T öfvergar till z i orden andavleizns, vlizjan,
och il till s i anabusns, usbeisns.

Couibinationerna dps, pps af verbalsubstanliver
feminini generis i 2:dra deelinationen öfvergå, med
bortkastande af nominativens s, till ss, t. ex. vidan,
viss, gen. vissais; qipan, qiss, qissais.

Andeisen da i praeteritum af verba anomala bibe-
bållcs efter liquidic (undant. kunpa), meu öfvergår
till ta efter en muta eller sibilans, oeb assimileras i
verbet vitan. Se vidare derom vid dessa verber.

<3. Bland läsetecknen märkas:

a) punkt (.) för all beteckna ett mindre helt, vare sig
en hel sats, eller delar af en sats;

b) dubbelpunkt (:) med oeb utan streck (—), för att
beteckna ett större belt, d. v. s. ett sammanhang af
satser;

c) citationstecken ("'), d) föreningstecken (-), och
e) abbreviationstecken. Se för öfrigt Gabelentz och Lö¬

he, grammat. pag. 18 och följ.
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Ordböjningslära.
Nomen.

1, Grundform for eil nomen i allmänhet kallas den
på hvarje casus-ändelse blottade (al)slraola) form, som elt
nomen antager såsom utgångstyp för bildningen af declina-
tion, derivation och i synnerhet eomposition. Andas denna
grundform pa vocal, It vartill enligt sanskritisk åsigl älven
räknas ett bokstafstecken, som i de veslerländska språken
plagar signeras med ett punkteradt r (läs: ri), så kallas
nouren vocaliskt; ändas grundformen deremot på CGnsonatit,
det vill bär säga, på n, så kallas nomen consonntiliskt.
Dessa båda benämningar vocalisk och consonantisk, hvilka
aro fullt rigtiga för vissa språk, bland bvilka älven göli-
skan, äro likväl icke lämpliga för alla, t. ex. fornnordiskan,
som alldeles saknar detta charaklerisliska n, och der äfven
den vocaliska grundformen i många fall lidit betydlig af-bräck. Af denna anledning har man derföre, på G'imms
auctorilet, tämligen allmänt antagit tvenne andra, mera om¬
fattande benämningar stark och svag, mot hvilka de häda
förra särdeles beqvämligt kunna, och för vissa spräkarter
måste; utbytas. Starkt kallas enligt denna åsigt elt no-
men, vare sig substa?itivum eller adjcctivum, när det tillhör
den sammanfattning af ord, som ännu ega en öfvervägandeoch mera omvexlande rikedom på böjningsformer; svagt å-
ter, när det tillhör den sammanfattning af ord, bvilkas ur¬
sprungliga rikedom på böjningsformer mer eller mindre gåttförlorad.
Anm. 1. Stark och svag äro benämningar, som äfven tillämpas påverbcrna, bvarom mera på sitt rum.
Anm. 2. Grundformen plägar i skrift tecknas med uncialbokstäfver,t. ex. DAGA, dag. Grundformen kallas ock stundom med en

från sanskritgrammatiken lånad benämning: Thema.
2. Casus äro 5: nominativus, genitivus, dativus, accu-

sativus och vocativus.

5. Numeri aro 2: singidaris och pluralis, hvartill kom¬
mer, för pronomina och verba i lista och 2:dra person, dua-lis. I bristande fall ersattes dualis af pluralis.

4. Genera aro 5: masculinum, femininum och neutrum.
Ii. Comparationsgradcr äro 3: positivus, comparativusoch superlativus.
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Substantivernas Dcclinationer.

1. De starka (vocaliska) substanti vernas declinalioner
äro 5:

l:sta declinationen omfattar sådana suhstantiver, hvilkas
grundform ändas på a eller o; (o, i etymologiskt hän¬
seende, = långt a).

2:dra declinationen pä i.

3:dje declinationen på u.
4:de declinationen på ett punkteradt r (= rt).
5:te declinationen omfattar några anomala, hvilkas grund¬

form äfven ändas på vocal, a eller i.

2. De svaga (consonanliska) sukstantiverna innehållas
alla i den

6:te declinationen och utgöras af ord, hvilkas grundform
ändas på consonanten n.

Anm. Til! denna declination bura äfven 2;ne anomala, om hvilka
mera framdeles på sitt rum.

5. Allmän anmärkning :

Grundformen bestämmer således declination; genus
och nominativ-ändeisen åter bestämma det speciella pa-

radigmet inom densamma. Vill man dock , med förbi¬
gående af grundformen, hvilken före nominativens bil¬
dande oftast undergår någon förändring, den man lät¬
tare och beqvämare genom öfning än genom reglor in-
hemtar, omedelbart och med den redan färdigbildade
nominativen, såsom vanligt, till utgångstyp, företaga
declinerandet, så kan äfven detta med fullkomlig sä¬
kerhet ske, blott man då, jemte ordets genus, tillika
anmärker dess ändelse i genitivus singtdaris och nomi-
nativus pluralis. Declination, jemte böjningsmönstret
inom densamma, igenfinnes då utan all svårighet. Se
vidare paradigmerna.

Första Declinationen.

Hit höra:

a) Masculiner med grundform på a, (ja, va), t. ex. DAGA,
dag; HARJA, här; HAIRDJA, herde; J>IVA, tjenare.
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b) Femininer med grundform på o, (jo, vo), t. ex. GIBO,
gåfva; SUNJO, sanning; BANDJO, boja; BANDVO,
tecken.

c) Neutrer på a, (ja, va), t. ex. VAURDA,
ord; KUNJA, slägt; TRAUSTJA, förbund; KNIVA,
knä.

Paradigmer:
Masc. Fem. Neutr.

Sing. Nom. dag-s gib-a vaurd
Gen. dag-is gib-os vaurd-is
Dat. dag-a gib-ai vaurd-a
Acc. dag gib-a vaurd
Voc. dag gib-a vaurd

Plur. Nom.,Voc. dag-os gib-os vaurd-a
Gen. dag-e gib-o vaurd-e
Dat. dag-am gib-om vaurd-am
Acc. dag-ans gib-os vaurd-a

S. N. har-jis sun-ja kun-i
G. har-jis sun-jos kun-jis
D. bar-ja sun-jai kun-ja
A. har-i sun-ja kun-i
V. bar-i sun-ja kun-i

P. N. V. har-jos sun-jos kun-ja
G. har-je sun-jo kun-je
D. har-jam sun-jom kun-jam
A. har-jans sun-jos kun-ja

S. N. haird-eis band-i traust-i
G. haird-eis band-jos traust-eis
D. haird-ja hand-jai traust-ja
A. haird-i hand-ja traust-i
V. baird-i band-i traust-i

P. N. V. haird-jos band-jos traust-jaG. haird-je band-jo traust-jcD. haird-jam band-jom traust-jamA. baird-jans band-jos traust-ja
9.

u
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» DIasc. Fem. Neutr.

s. N. hiu-s band-va kniu
G. l>iv-is band-vos kniv-is
D. ^iv-a band-vai kniv-a
A. t>iu band-va kniu
V. |>iu band-va kniu

p. N. V. !>iv-os band-vos kniv-a
G. kiv-e band-vo kniv-e

r D- t>iv-am band-vom kniv-am
A. l>iv-ans band-vos kniv-a

1. Efter dags, giba, vaurd, såsom representanter hvar-
dera för sitt genus, declineras: a) Masculiner: aips, ed5
bagms, träd; andbahts, tjenare; himins, himmel; piudans,
honung; Freks, Grek; skilliggs, shilling; fisks , fisk; fugls,
fogel m. fl. b) Femininer: airpa, jord; aleina, aln; bida,
bön; boka, bokstaf, skrift; piuda, folk; marka, gräns; /1-
lusna, mängd; mildipa, mildhet, o. s. v. c) Neutrer: ahs,
ax; aibr, gåfva; agis, fruktan; akran, frukt; fraiv, frö;
vaurstv, verk, m. fl.

2. Efter havjis, sunja, kuni, såsom föreställande hvar-
dera sitt genus, declineras: 1) Ord, som näst före ändei¬
sen hafva kort stamstafvelse, slutande på consonant: t. ex.
a) Mascul.: nipjis, frände; andastapjis, motståndare . . . .
b) Femin.: vrakja, förföljelse; brakja, strid; sibja, förvandt-
skap .... c) Neutr.: frapi, förstånd; unviti, galenskap;

gen. gaujis, land, område; fairguni, berg; stiviti,
tålamod, (så vida de båda sistnämnda orden få anses sam¬
mansatta). Hit höra äfven några andra ord, hvilkas genit.
sing, ej kan uppvisas, såsoin: badi, bädd; *basi, bär; nati,
nät; garuni, rådplägning; vadi, pant; fani, träck; unsuti,
uppror; fauratani, järteckeu. Vidare: havi^ gräs; hivi, sken,
med de supponerade genitiverna: haujis, hitijis. 2) Ordet
tau'i, gerning, hvars stam slutar på vocal, ueml. diphthon-
gen an, bvilken i de utvidgade böjningsformerna förvandlas
till o, således: genit. tojis, dat. töja . . .; pl. nom. töja,
o. s. v.

3. Efter hairdeis, bandi, trausti, declineras sådana
ord, i hvi 1 ka lång stamstafvelse , som ändas på consonant,
eller ock en derivationsstafvelse föregår slutstafvelscn: t. ex.
a) Mascul.: asneis, tjenare; andeis, ände; leikeis 1. lekeis,
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läkare; fauramapleis, föreståndare; silbasiuneis, ögonvittne;
bokareis, skriftlärd; laisareis, lärare; siponeis, lärjunge . . . .

b) Femin.: gabindi, band; piudangardi, rike; aqizi, yxa;
hnlundi, håla; lauhmuni, blixt. Vidare: mavi (i st. f. maqvi),
gen. maujos, mö; pivi (i st. f. pigvi?), gen. piujos, tjena-
rinna. e) Nentr.: fauramapli: föreståndarskap; waiti? hvete;
andbahti, tjenst; gavairpi, fred; valdufni, välde.
Anm. 1. De 3 sistnämnda orden hafva, emot regeln, i genit. sing.

oftast ändelsen /is, sällan eis; andra åter halva, också emot re¬
geln, i samma casus endast ändeisen jit. Dessa äro: avepi, få¬
rahjord; aiviski, skam; arbi, arf; atapni, av, fauragaggi, före¬
ståndarskap; kunpi, kunskap; reUti, herrskaremakt; andvairpi,
ansigte; vitukni, kunskap; samt fairguni, berg; stiviti, tåla¬
mod, (så vida dessa båda äro simplicia, och icke composita),
faurafilli, förhud.

Anm. 2. För de flesta neutra på t (mer än SO bland några och 70),
kan i genit. sing, ingen ändelse, vare sig på jw eller eis, upp¬
visas. Dessa ord'måste således bilda sin genitivändelse efter den
analogi, som språket följer vid andra likartade fall. Då man
bär ofvan erkänt såsom ett factum, att af de hithörande befint¬
liga genitiverna största delen lyktas på jm, och blott ett ringa
antal på eis (neml. uteslutande endast för 2 eller 3 ord och
blandadt för 3), så berättigar likväl detta förhållande, så vida
ej vocalskärpning här skulle verka undantag, ingalunda, såsom
hittills vanligen skett, till ett nedsättande eller upphäfvande af
bufvodregeln, bvilken vid andra tillfällen, så väl för de till denna
afdelning hörande maseulina substantiverna på eis, som ock för
åtskilliga praesensforuier af verba på jan, med stor conseqvens
finnes iakttagen.

4. Efter pius declineras intet annatord; efter bandva,
några få på va, såsom nidva, rost; ubizva, förhus; triggva,
förbund; fijapva, fiendskap; friapva} kärlek, samt plur. tant
salipvos, herberge; och efter kniu, endast tritt, träd.

Anmärkningar:
1. Vid många ord, som i anseende till betydelsen ej förekomma i

pluralis, eller i pluralis ej kunna uppvisas i andra casus än ge-
nitivus, är ovisst, om de äro maseuliner eller neutrer, och i
förra fallet, om de tillhöra t:sta eller 2:dra declinationen. Af
analogien med andra ord inom språket, eller af andra beslägtade
språk kan man likväl i många fall, med mer eller mindre sanno¬
likhet, sluta till rätta förhållandet. Afgjordt maseulina ord,
hvilka det synes oss vara skäl att hänföra till f:sta declinatio¬
nen, äro följande: akrs, åker; gadiliggt, syskonbarn; gazds,

add, udd; daigs, deg; doms, dom; hakuls, mantel; kindins,
öfding; maurgins, morgon; megs, måg; munps, mun; stikls,

kalk; vaips, krona; vraks, förföljare.
2. Till denna declinations maseuliner höra efter vår tanke sannolikt

äfven följande ord: auhns, ugn; atisks, sädesfält; liilms, hjelm;

I
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hluins, kulle; hatils, kittel; maipms, gåfva; nadrs, huggorm;
plats, lapp; puggs, pung; sikls, sikel; shahs, sko; spaishuldrs,
spott; väggs, paradis. Osäkra ord i afseende på declination
äro: stiaivs, snö; strihs, vrits, streck; vaurms, orm.

3. Singtilaria tantum några bestämdt, andra sannolikt masculinige¬
neris , äro: grels, gråt; rfrus, m. fall; gutns, m. ankomst; hruks,
galande; pagks, tack; plauhs, m. flykt; faihupraihns, manimon ;
krusts, gnisslande; usluks, öppnande; »nos, m. flöde, lopp; st-
naps, senap; sleps, sömn.

4. Alla starka neutrer tillhöra l:sta declinationen. Sannolika neu-
trer af denna klass, bland hvilka somliga förekomma endast i
sing., äro i vår tanke följande: ijftYd, skatt; paurp, fält (torp);
maiY, fläck; mapl, torg; r«»p, rem, rep; rum, rum; rin/i,
gång; skaut, klädafåll; skeim, (skem, eldskein), lykta; skuft,
hufvitdhår; rvthl, svafvel; tveifl, tvifvel; vairp, värde; vamtn,
skainlläck; vofcr, ocker; gafah, fångst; fullip, fylle, fullmåne.
De osäkra neutrerna äro: w/m, år; mod, vrede; d«i, dal; ro/),
mättande, frum, början, vigan, krig.

5. Masculina, som i nom. sing, skulle erhålla tvenne r, bortkasta
det sednare: t. ex. drus, gen. drusis, fall; gen. halsis,
bals.

C. Af hithörande masculiner med ett radicalt r framför r, bort¬
kasta några j, t. ex. vm'r, man; stiur, kalf.

7. fegs, våg, plur. vegos, beter i da t. pl. vegitn; aivs, tid, heter
i plur. dat. aivam, acc. aivins.

8. Ordet </u/), gud, ursprungl. neutr., är i sing., då det betyder
den sanne Guden, mascul. och declineras: Gup, Gups, Gupa,
Gu/>, Gup i i plur. alltid neutrum och heter: <jruda 1. </«/)« . . .
gudar, afgudar.

9. Ordet munps, mascul., mun, förekommer 1 gång såsom neutr.
och heter då munp; ordet braw, neutr., ögonbryn, bör troligare
läsas braxva och vara femininum.

10. IVågra feminina förekomma endast i dat. pl., hvadan man ej be¬
stämdt kan urskilja, om ordet tillhör denna, eller den svaga
declinationen, t. ex. kalki 1. kalkjo, sköka; vigadeina 1. viga-
deino, tistel.

11. I afseende på feminina ordet iniduma eller midums, midt, är
ovisst, huruvida det tillhör l:sta eller 2:dra declinationen.

12. Om feminina ordet haims, by, anmärkes, att det i plur. decli¬
neras efter i:sta declinationen; således: haimos, o, om, os. I
sing, förekomma endast dat. haimai och acc. haim. På grund af
accusativ-ändelsens beskaffenhet har man derföre ansett ordet i
singularig tillhöra 2:dra declinationen. För vår del skulle vi
vara böjda att låta ordet, såsom det enda af sitt slag, äfven i
sing, följa l:sta declinationen, och å substantivernas sida bilda
en slags motvigt till, och förklaringsgrund för böjningssättet
af adjectiver sådana som t. ex. skeirs, skeirs, skeir, (klar, tyd¬
lig) m. fl., hvilka ostridigt tillhöra adjectivernas l:sta declination.
Se tillägget till densamma.
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15. Collectiva ordet fadrein, neutr., föräldrar (ett par), pl. fadreina
föräldrar (flera par), hör äfven till I:sta declinationen.

Andra Declinationen.

Denna declination omfattar:

a) Masculiner med grundform på i, (vi), t. ex. GASTI,
gäst; NÄVI, eu död.

b) Femininer .... på i, t. ex. ANSTI, nåd.
Anm. IVeutrcr finnas ej i denna declination.

Paradigmer:
Masc. Fem.

N. gast-s nau-s anst-s

G. gast-is nav-is anst-ais
D. gast-a nav-a anst-ai
A. gast nau anst
V. gast nau (anst-ai?)
N. V. gast-eis nav-eis anst-eis
G. gast-e nav-e anst-e
D. gast-im nav-im anst-im
A. gast-ins nav-ius anst-ins

P.

1. Efter gasts declineras masculina orden : ands, gräns;
arms, arm, balgs, säck; bansts, lada; barms, harm; gärds,
gård; gadranhts, krigsknekt; hups} höft; jnggalaups, yng¬
ling; laists, spår; mats, mat; muns, tanke; sagqvs, sång;
saups, offer; slahs, slag; staps, ställe, stad; brupfaps, brud¬
gum; hundafaps, höfvidsman; frästs, barn.

2. Efter naus declineras intet annat ord.

5. Efter ansts declineras en mängd femininer, såsom:
aihts, egendom; ajuhdups, evighet; alps, tid, ålder; ar-
baips} arbete; asatis, skörd; gabaurps, börd; anabusns,
bud; allbrunsts, bränneoffer; brups, brud; gaits, gel; dailSy
del; missadeds, missdåd, in. ti.
Anm. Feminina dulps, fest; vaihls, sak, tillhöra dels denna, dels

5:te declinationen.

4. Substanliva Verbalia på ains, eins, ons, såsom pu-
lains, tålamod; galaubeins, tro; mitons, tanke, decliueras
sålunda:
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s. N. t>u!ain-s galaubein-s miton-s

G. bulain-ais galaubein-ais miton-ais

D. ^ulain-ai galaubein-ai miton-ai

A. Villain galaubein miton

p. N. ^ulain-eis galaubein-os miton-eis

G. t>ulain-e galaubein-o miton-e(o)
D. t>ulain-im galaubein-im (om) miton-im

A. ^ulain-ins galaubein-ins miton-ins

Anmärkningar i
1. I a (seende på flera ord råder osäkerhet (se föreg. declin., an-

iiiärkn. I, 2, 5, 4), huruvida de äro masculiner eller neutrer,
och i förra fallet, huruvida de böra hänföras till I:sta eller 2:dra
declinationen. Gifna masculiner äro: saivs, sjö; vlits, ansigte;
striks, vrits, streck. Sannolika masculiner synas oss vara: ans ,

bjelke; binds, bord'; gaggs, gata, gång; gramsts, grand ; hlautsy
lott; saggs, vester; snaivs, snö; svamms, svamp; vaurms, orm.
Alla dessa, kanske med undantag af snaivs, striks, vrits och
vaurms, hänföra vi till 2:dra declinationen.

2. Ordet staks, märke, hvilket tillhör denna declination, är sanno¬
likt masculinum, icke femininum.

3. Såsom denna declination tillhöriga, sannolika femininer anföra
vi: aliaks, dufva; andavleizns, ansigte; aslaps, sanning; sauls,
pelare; sauns, försoning; fulleips, fullhet.

4. Ord, hvilkus stam innehåller r, s eller ss, antaga intet nytt s i
nominativus; t. ex. baur, son; urruns, gen. urrunsis, öster; gu¬
runs, gen. garuusais, gata; /os, gen. losais, vistelseort, afstass,
gen. afstassais, afståclse, m. fl.

3. Faurls, rot, heter i gen. vaurtsais . . .; i plural, vaurleis,
o. 8. v.

C. Vocat. sing, för feminina af denna declination kan ej uppvisas,
men har väl bildats analogt med masculiner och femininer af
nästa declination. Jfr ßopp, Vergl. Grammat. §. 203.

Tredje Declinationen.
Hit höra:

a) Masculiner med grundform på u, (ju), t. ex. SUNU,
son; STUBJU, sloft.

b) Femininer på it, (ju)) t. ex. IIANDU, hand;
VADDJU, vägg.

c) Neulrcr på it, t. ex. FAH1U, egendom,
(fä).
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Paradigmer:
Masc. Fem. Neutr.

N. sun-us hand-us faih-u
G. sun-aus hand-aus faih-aus
D. sun-au hand-au faih-au
A. sun-u hand-u faih-u
V. sun-au band-au faih-u

N. V. sun-jus hand-jus
G. sun-ive hand-ive
D. sun-um band-um
A. sun-uns hand-uns

och u förvexlas ofta i casualändelserna; således:
D. A. au, V. u.

Anm.
G.

1. Stubjtis och vaddjus declineras som siinus och hand¬
us, men förekomma icke i pluralis. Detsamma gäller om
masculinerna: assarjus, penning; drunjus, röst. Utom vadd¬
jus y finnes intet annat femininum på jus.

2. Efter sunus, handus declineras ytterligare: a) Ma-
sculina orden: airus, sändebud; atihsus, oxe; daupus, död;
haidus, sätt, m. fl., samt derivata på assus, t. ex. ibjiassus,
likhet; ffudjinassus, prestadöme, ni. fl.; b) Feminina: kin -

nus, kindhen; vripus, hjord.
5. Efter failiu declineras ordet gairu, påle.

Anm. 1. /niliu skrifves en gång faiho.
Anm. 2. Osäkra i afseende på genus äro derivata på odus, t. en. auhjo-

dus, upplopp; manniskodus, menskligliet, m. il. — Communis
generis äro asilus, åsna, ocli sannolikt äfven ulbandus, kamel.
Orden qairnus, qvarn,*och flodtis, flod, äro sannolikt femininer;
leipu, stark dryck, sannolikt neutr.

Fjerde Declinationen.
Innefattar några få ord, maseuliner och femininer, med

grundform på det punkterade r (läs: re), t. ex. BROj'H,
broder; SVISTR, syster.
Anm. Uttalet af det s. k. punkterade r förekommer endast i grund¬

formen, icke i böjningsformerna, hrarest r uttalas på van¬
ligt sätt.
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Paradigmer:
Masc.

Sing. Plttr. Sing. Plttr.
Fem.

N. V. brob-ar bro^r-jus
G. brobr-s brobr-e

svist-ar svistr-jus
svi8tr-s svistr-e

D. brobr brobr-um
A. brob-ar brobr-uns

svistr svistr-uin
svist-ar svistr-uns

Efter bropar declineras fadar, fader, ocb efter svistar,
dauhtar, dotter. Flera ord i denna decliuation finnas ej.

Omfattar några anomala, hvilkas grundform ändas på
a eller i. De som bafva grundformen på a äro masculina;
t. ex. GIBANDA, gifvare; de på i äro femininer, t. ex.

1. Efter gibands declineras några participia acliva med
substantiv-betydelse, t. ex. daupjands, döpare; tiasjands,
frälsare; bisitands, granne; talzjands, lärare; fijands, fiende;
frijonds, vän; fratijinonds, herrskare. Vidare orden reiks,
öfverste; vcitvods, vittne.
Anm. Masculina ordet mctiops, månad, declineras sannolikt pi föl¬

jande sätt:

Femte Declinationen.

D. giband baurg
A. giband baurg
V. giband baurg

P. N. V. giband-s baurg-s
G. gihand-e baurg-e
D. giband-am baurg-im
A. giband-s baurg-s

S. N. menob-s
G. menob-s

P. N. menob-s
G. menob-e
D. meuob-umD. menob

A. menob
V. menob

A. menob-s
V. menob-s
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2. Efter baurgs dcclineras : alhs , tempel; brusts, bröst;
dtilps, fest; rnitaps, mått; tniltiks, mjölk; nahts , natt;
spaurds, stadie; vuihts, sak.
Anm. I. Orden dulps och vaihts dcclineras ock regelbundet såsom

femininer af 2:dra declinotionen.

Anm. 2. Ordet vaiht, i förening med ni, icke, förekommer äfven i
nom. såsom neutrum: intet.

Anm. o. Ordet nahts heter i dat. pl. nahtam.

Sjette Declinationen.
Denna declination omfattar de svaga substantivcrna,

masculiner, femininer och neutrer, samt ändas i grundfor¬
men på n, t. ex. ATTAN, fader5 TUGGON, tunga; AljdEIN,
moder; AUGAN, öga.

Paradigmer:
Dlasc. Fem. Neutr.

s. N. V. att-a tugg-o ail»-ei aug-o
G. att-ins tugg-ons ai^-eins aug-ins
D. att-io tugg-on ail>-ein aug-in
A. att-an tugg-on ai^-ein aug-o

p. N.V. att-ans tugg-ons ait>-eins aug-ona
G. att-ane tugg-ono ai^-eino aug-ane
D. att-am tugg-om ait>-eim aug-am
A. att-ans tugg-ons ai^-eins aug-ona

1. Efter atta declineras: ahma, ande; ara, örn;
ma, blomma; galga, galge, kors; ginna, man; skuggva,
spegel; sparva, sparf; arbja, arfvinge; gudja, prest; ma¬
gnia, gosse ; frauja, herre, m. fl.

2. Efter tuggo och aipei declineras: aglo, bedröfvelse;
avo, farmor I. mormor; bandvo, tecken; brinno, feber; ma-
vilo, flicka; gino, q vinna, m. fl.; aivzei, villfarelse; anda-
gei, salighet; gabei} rikedom; daubei, döfhet; managei,
mängd, o. s. v.

5. Efter augo declineras: auso, öra; barnilo, barn;
pairko, hål, kaurno, kärna, o. s. v.

Anmärkningar:
t. Orden aba, gift man, och anhsa, oxe, heta i genit. och dat.

plur. med bortkastande af grundformens vocal: abne, abnam,
auhsne, auhsnam.
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2. Orden namn, namn, och vato, ratten, heta i plur. efter samma
princip: namna, namne, namnam; vatna, vatne, vatnam.

3. Ordet qino, qvinna, heter i vocat. sing, en gång: qinon.
4. Om dat. aldomin, ålderdom, är raascul. af nom. aldoma, eller

neutr. af aldomo, är ovisst.
tS. Likaledes är ovisst, om maf>a, matk, är ett masculinnm af denna

declination, eller ett femininum af l:sta.
G. Hithörande anomala öro: manna, man, och fon, eld. Dessa de¬

cimeras sålunda:

Sing. Plur. Sing. Plur.
IV. manna mannans, mans fon finnes ej.
O. mans manne funins
D. mann mannaiu funin
A. mannan mannans, mans fon
V. manna (mannans, mans) (fon)

Declination af Nomina propria och främmande ord.
Dessa ord decimeras, dels götiskt, dels grekiskt, likväl

i båda fallen med partiella afvikelser. I speciella fall före¬
kommer äfven ett blatidadt böjningssätt, och åtskilliga ord
äro dessutom oböjliga. Allt detta berättigar följaktligen till
ett särskildt betraktande af dessa ords böjuingssätt. Vi
upptaga således först de ord, som väsendtligen ansluta sig
till det götiska böjningssättet, och ordna dem, så vidt sig
göra låter, efter de inhemska ordens declinationer på föl¬
jande vis:

Första Declinationen.

Hit höra:

a) Masculiner, såsom: Adam, Abraham, Isak, lakob,
Israel, Iosef, Moses (gen. Mosezis), Iaissais (gen. Iais-
saizis), Daveid, Sanlaumon, Seirnon, kaisar, ra. fl.,
hvilka declineras efter paradigmet dags, blott med den
skillnad, att de flesta ej antaga s i nominativus. Efter
hairdcis declineras: Laivveis, Levi, Saudaumjos, plur.
tant. Sodomit; daimonareis, daemoniacus; praizbytareis,
presbyter, o. s. v.

Anm. lesus declineras sålunda: Icsus, lesuis, lesua 1. lesu, Iesu,
Iesu.

b) Femininer, såsom: lairusaulyma. Detta ord decline¬
ras efter giba, äfvensora troligtvis: karkara, fängelse,
och paurpura, purpur. Andra hithörande bafya i ge-
nit. ändeisen ais, såsom: Asia, Galatia, lideikia, Ma~
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kidona 1. Makidonja} Syria 1. Snura, Seidona. F'ör
andra åter kan genitiv-ändelsen ej uppvisas, såsom:
Akaja, . . . Antiaukia 1. Antiokja, Dahn a tia, Trauada,
Tyra, Filippa.

Anm. Stadsnamnet Jerusalem declineras dessutom i götisknn på 3 an¬
dra sätt: I) lairusalem, genit. s, f. ö.; 2) lairusaulyma, gen.
on, (Luc. 5, 17), dat. os (jfr 2. Tim. 3, 11), acc. («), således
såsom ett neutr. plur. med grekisk 11 e x i o n ; 3) Iairusaulymeis,
e, im, ins, f. 2.

c) Neutrer, såsom: balsan, halsam; lukarn, ljus; tnilip,
boning; vein, vin; troligen äfven: akeit, ättika; alev,
°'j a; saban, linne. Dessa gå efter vaurd. Efter kuni
declineras, likväl emot regeln: aivaggeli, evangelium;
kanske ock: aurali, svettduk; praufeti, prophetia.

Andra Declinationen.

Hit böra:

a) Masculhier: några folkslags namn, såsom: Säur, en
Syrier; pl. Saureis; vidare några plur. tant. Galateis,
Iairusaulymeis, Makidoneis 7 Rumoneis, Satidaumeis,
Seidoneis, Tyreis. Några hafva ock i nominal, sing,
den grekiska ändeisen tes, såsom: lairusaulymeites,
Israeleites, Saniareitcs.

b) Femininum: Apeineis, Athen.

Tredje Declinationen.
Hit böra ett stort antal masculiner, såsom Alfaius, Bar-

patilaumaius, Zaibaidaius, Zakkaius, lakobus, Nikaude¬
in tis, Paitrus, Pavlus, Peilatus, Seimonus, Teibairius,
Teitus, Xristus, o. s. v. — Akajus, Gairgaisainus, Ga-
leilaius, ftaibraius, Katirinpaitis, Nazoraius, Saddukains,
Fareisains; — agg ilas, aipiskaupus , apaus taulus, m. fl.
De bland dessa, som hafva pluralis, neml. folkslags¬
namnen och appellativerna, antaga der ändclscrna eis,
e, um, uns. Några folkslags namn, neml. de på ins,
hafva i pluralis ändelserna ius, ie, ium, iuns. Dessa
äro: Aifaisius, Galatius, Kaurinpius, Filippisius.

Anm. 1. Aggilus heter i nom. plur. både aygileis och aggiljus. —
Galiuguxristus, falsk Christus, heter i samma casus och nume¬
rus: galiugaxrisljeis (_?).
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Anm. 2. Några antaga i nom. sing. både us och es, såsom: pran-
fetus 1. praufetes. Hit hör äfven dat. lohannati, som förutsät¬
ter en metaplastisk nominat. lohannus.

Anm. 3. Nazorenus (Nazoreinus), hvilket kan declineras regelbun¬
det, har i vocat. sing., utom ändelscn u, äfven ändelscn ai.

Fjerde Declinationen.
Hit höra inga nomina propria, ej heller några andra

främmande ord.

Femte Declinationen.

Egentligen höra ej heller bit några nomina propria eller
andra främmande ord, men som det likväl finnes några så¬
dana, hvilka ej lämpligt kunna inpassas på annat ställe, upp¬
tagas de här. Dessa äro:

a) Masculiner : Ano, genit. Anos; Helei, g. Heleis; Nag-
gai, g. Naggais, och måhända Jannes, Mambres samt
taitrarkes.

llerod.es och lohannes declineras på följande sätt:
N. Herodes, is lohannes, is
G. Herodes, eis, is lohannes, is
D. Heroda Iohanne, en, au
A. ? Iohanne, en

h) Femininet : lairusaletn, genit. s.

Sjette Declinationen.
Hit höra:

a) Masculiner: I) på a, t. ex. Abija, Kajafa, Mummona;
aivaqgelista, papa; pymiama, jota, aivlaugia, drakma;
— 2) på as, t. ex. Andraias, Annas, Barnabas, Esa-
eias, Zakarias, Iairaimias, ludas', — 3) på a och as',
såsom: Barabba 1. as, tlelias 1. a, satana 1. as, m. fl.
Declineringen sker regelbundet: N. a 1. as, G. ins, D.
in, A. an, V. a; PI. N. ans, o. s. v.*).

Anm. Hit kunna äfven föras några masculina på n, genit. ns, dat.,
acc. o. voc. n, såsom: Symaioji, Aharon, Ammon, Apaullon,
Addein, Mailkein, Nerin. Måhända äfven: loanan, Naiman.

*) as är en från grekiskan lånad ändelse; se nedanför.



Substant. Nota. propr. . . . Grek. declin. 95
b. I) Åtskilliga femininer på a, såsom: Maria 1. Marja,

Marpa, Sarra, ßepania, och sannolikt flera andra,
t. ex. jiivva, Raibaikka, Priska, Susan7ia. Dessa
declineras lika med inasculina på a.

Anm. Orden aivlaugia, undsättning, drahm n, penning, praufetja,
prophetia, äro i gütiskan bestämdt masculiner; huruvida detta
gäller om tvenne andra från grekiskan lånade appellativer på
«, neml. aivxaristia, tacksägelse, gaiainna, helvete, lemnar
språket oafgjordt.

b. 2) Femininer på o, såsom: Damasko, Kaurinpo, aik-
klesjo, aivaggeljo, laiktjo, kavtsjo, mizdo. Dessa de¬
clineras alldeles lika med de inhemska appellativcr-
na på o.

b. 3) Femininer på ei i nominativus sing., utom måhända
■praiibytairei, förekomma ej, men väl på e, t. ex.
aipistaule; kanske fä ock hit föras: Bepsfage, Syn-
tyke, aipiskanpe, Synagoge. Böjningsändelserna äro:
sing, e (1. et?), eins, ein, ein; pl. eins, eino, eim,
eins.

Anm. I. Ordet aipistule, ändas en gång i dat. pl. på em samt i
acc. pl. på ans.

Anm. 2. Ordet parashaive, tillredelsedag, är roasculinum.
Anm. 3. Ordet synayoye declineras blandadt; se nedanför.
Anm. 4. Inga neutrer höra till denna ordklass.

Grekiskt declinationssätt.

Hithörande ord antaga imitationsvis ändelser ur de gre¬
kiska declinationerna, dels flera, dels färre, dels blott en
och annan ändelse, under det de på eget vis bilda andra,
eller ock jemte egna ändelser antaga främmande, d. v. s.
vackla mellan olika declinalionssystemer, eller ock stundom
mellan olika underafdelningar af samma syslem, och således
någon gång förete en högst brokig samling af former. In¬
tet enda af dessa ord förekommer dock fullständigt i alla
casus och numeri, och några blott fragmentariskt i en eller
annan casus, under det de helt och hållet saknas i andra.
För öfversigtens vinnande uppställes här ett schema för de
främmande ändelserna, ordnadt efter de grekiska declinatio¬
nerna, men med götiskt stafningssält sålunda-
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f:sta declinat. 2:dra declinat.
F. M. M.(F.) N.

Sing. N. a e as es us 1. aus aun
G. as — — — — —

D. a e — e — o(l. a?)
A. an en — en un 1. aun

V. — — — — ai
aun

Plur. N. V. — — — ai — a
G. — — — — — on
D. — — — — — os
A. — — — — — (a)

3:dje declinat.
F. N.

(is) eis (a)
aios — —

Plur. N. V. — tes eis -- —

A. — — — — ata

Hithörande ord äro:

a) de som följa l:sta declinationen: t. ex. siivneika; Ga-
leilaia, ludaia, Ma.gda.lene, Salome; painte-
kuste . . . Moses, Zelotes, Iskariotes, lsraelites.

b) de som följa 2:dra declinat., t. ex. Lazarus, Teitus,
Nazoretius, byssus diabulaus . . praitoriaun, gazau-
fylakiaun; lairusaulyma, Lystra, Saudauma, Gau-
maurra.

c) de som följa 3:dje declinat., t. ex. Seitnon} Faraon;
Kres; Daikapaulis, hairaisis; praufeteis; aroma.

Blandadt declinationssatt.

Ord som följa ett blandadt, d. v. s. dels grekiskt, dels
götiskt böjningssätt, dels splittra sig inom olika underafdel-
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ningar af det götiska declinationssystemet, äro utom åtskil¬
liga af de föregående: Herodias} Syntyke; Iairaupaulis; ai-
pistule 1. aipistaule.

Orden sabbatus och synagoga declineras på följande
sätt:

S. N- sabbat-(u8) synagog-(a 1. e)
G- — -aus — -ais, eis?
D. — "(au) — -ai» e» ein; en
A- — -(u) — - - - ein; en

P. N. — _(e'8) — ~(e'8) —
G. — -e — -(e)
D. — -im, um — -im —

A- — -(ins, uns) — ~(>DS) —
Anm. Sabbatus förekommer äfven ind ecl i na Lei t i sing, under for¬

men sabbato.

iqa ord.
Sådana äro: sdileisabaip, sibeileni, Beplaihaim, Kafar-

naum, Nazaraip, Sion, Haidron, laigaion, legio, paska,
raka, m. fl.

sidjectivernas Declinationer.
1. De starka '(vocaliska) adjectivernas declinationer äro,

med afseende på grundformens ändelsevocaler, 3:
lista declinationen innefattar sådana adjectiver, hvil-

kas grundform ändas på a.
2:dra declinationen på t.

3:dje declinationen på u.

2. De svaga (consonantiska) adjecliverna, kvilkas grund¬
form ändas på n, tillhöra alla en och samma de-
clinatjon, och bestå, med högst få undantag, af så¬
dana adjectiver; som äfven hafva stark (vocalisk)
grundform. De declineras i allt lika ined substanti-
verna i G;te declinationen.

3. Allmän anmärkning:
I syntactiskt hänseende är, vid fråga om snbstan-

tivernas användning, af ingen vigt, huruvida des¬
sas böjningsform är stark eller svag, hvarföre ock
substantiverna högst sällan förekomma under mer än
en form, och i motsatt fall, vanligen med en i ma-
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teriellt hänseende något förändrad betydelse, t. ex.
kaum, korn (sädesslag), och kaurno, frukt-korn,
kärna; — deremot vid adjectivernas användning, är
böjningsformen af synnerlig vigt, såsom vanligen be¬
tecknande — den starka formen: ett obestämdt, o-
bekant föremål; — den svaga formen: det bestämda
och bekanta.

Första Declinationen.

Hithörande ord ändas i grundformen (neml. den mascu-
lina och neutrala) på a, (ja, va), t. ex. GODA, god; MIDJA,
medius; VILfJA, vild5 QIVA, lefvande.

Paradigmer:
Masc. Fem. Neutr.

Sing. N. god-s god-a god-ata 1. god
G. god-is god-aizos god-is
D. god-amma god-ai god-amma
A. god-ana god-a god-ata 1. god
V. god-s god-a god-ata 1. god

Plur. N. V. god-ai god-os god-a
G. god-aize god-aizo god-aize
D. god-aim god-aim god-aim
A. god-ans god-os god-a

S. N. V. mid-jis mid-ja mid-jata
G. mid-jis mid-jaizos mid-jis
D. mid-jamma mid-jai mid-jamma
A. mid-jana mid-ja mid-jata

P. N. V. mid-jai mid-jos mid-ja
G. mid-jaize mid-jaizo mid-jaize
D. mid-jaim mid-jaim mid-jaim
A. mid-jans mid-jos mid-ja

s. N. V. vill>-eis vil^-i vil^-i
G. vil^-eis vilj>-jaiz08 vil^-eis
D. vil^-jamma vil|>-jai vil^-jamma
A. vill>-jana vil^-ja vil^-i

p. n. v., vill>-jai vil^-jos vill>-ja
G. vill>-jaize vil|>-jaizo vil^-jaize
D. vil|>-jaim vil|>-jaim vil^-jaim
A. vill>-jans vill>-jos vil^-ja
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Ma.sc. Fem. ISeutr.
S. N. V. qiu-s qiv-a qiv-ata

G. qiv-is qiv-aizos qiv-is
I). qiv-a m ma qiv-ai qiv-amma
A. qiv-ana qiv-a qiv-ata

P. N. V. qiv-ai qiv-os qiv-a
G. qiv-aize qiv-aizo qiv-aize
D. qiv-aim qiv-aim qiv-aim
A. qiv-ans qiv-os <Fv""a

1. Efter gods declineras en hel mängd adjectiver, t. ex.
alls, all; blinds, blind; braids, hrcd; dtimbs, dum;
hails, hel; hrainjahairts, renhjcrtnd; friapvatnilds,
vänlig; lasivs, svag; triggvs, trogen; audags, salig;
manags, mången; gabeigs, rik; tnahteigs, mäktig;
handtigs, vis; unbarnahs, barnlös; gudisks , guddom-
lig; mannisktj mensklig; galeiks, lik; satnasaivals,
endrägtig; leitils, liten; mikils, stor; skapuls, skad-
^g * ainakls, ensam; ahmeins, andelig; aiveins, evig;
riqizeins, mörk; fulgins, förborgad; abrs, häftig;
baitrs, bitter; biuhts, van, m. fl., m. fl.

2. Efter midjis, declineras: I:o) adjectiver, som näst
före ändeisen bafva kort stamstafvelse, slutande på
consonant. Sådana äro: aljis, en annan; sakjis, trät-
girig; uns ibjis, ogudaktig; grindafrapjis, klenmodig;
samafrapjis, samhällig; gaviljis, villig; silbaviljis, sjelf-
villig; samt pronomen interrog. warjis, hvilken; —

2:o) adjectiver, hvilkas stam slutar på vocal. Dessa
äro: nitijis, ny; ubiltojis, illagörande, ogerningsmau;
fullatojis, fullgörande, fullkomlig. Vidare ordet frcis,
frija, frijata, fri.

Anm. Orden sakjis öcli silbaviljis hunna möjligen ock rara mascu-
lina substantiver af i:sta declination.

3. Etter vilpets declineras adjectiver, i hvilka lang stam¬
stafvelse, som ändas på consonant, eller ock en de-
rivationsstafvelse föregår slutstafvelsen. Sådana äro:
alpeis, gammal; vopeis, doftande; vailamereis, väl¬
ljudande; fairneit, gammal. På grund af jemförelse
med fornhögtyskan, fornsaxiskan o. s. v., kunna äf-
ven med tämlig säkerhet hitföras: airzeis, villfaran-
de; aupeis, Öde; mildcis, dubbelform till mildsf mild;

10.
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reikeis , förnäm; ska uneis, skönj sleipeis I. sie ideis,
skadlig; sperle is, späd; framapeis, främmande; för¬
modligen ock: unqepeis, outsäglig; daufmbleis, ät
döden invigd. Undantag: bleips, blid, af hvilket ord
intet vidare förekommer.

4. Efter qius declincras: faus, liten, pl. fä; usskaus,
försigtig.

Anmärkningar:
1. Adjectiver, hvilkas stamstafvelse ändas på * eller ss, antaga ej

nytt s i nom. sing. masc., t. ex. I aus, lausa, lausala 1. laus, lös ;
gaqiss, gaqissa, qaqissala I. gaqiss, öfrerensstänunaiide. Adjectiva
deremot, hvilka i stamstafvelsen ändas på r, antaga, ined un¬
dantag af unbar, annan, i nom. sing. masc. s, t. ex. g a urs,
gaura, gaurata 1. gaur, sorgsen.

2. Vocativus af de starka adjectiverna förekommer sällan, och då
blott i sing., samt är alltid lika med nominativus.

o. Nom., acc. (ocb voc.) sing, ncutr. på ata förekommer, onivexlan-
de med den förkortade formen, hos adjectiver, som följa para-
digmet gods. Deremot synes Llott en neutral form i dessa casus
vara rådande för adjectiver, som följa de öfriga paradigmerna i
denna declination, ehuru någon sådan för det sista paradigmet
likväl ej kan uppvisas.

4. Några adjectiver, äfven de som antaga artikeln, förekomma en¬
dast i den starka formen. Dessa äro: fulls, full; halbs, half;
alls, all; ganohs, nog, tillräcklig; tnidjis, nieditis; svaleiks, så¬
dan; ains, en; anpar, annan; samt de flesta pronoiuina ad¬
jectiva.

Tillägg.
Ut om hittills uppräknade adjecliver af ) :sta declination,

förekomma ännu åtskilliga andra, till samma declination hö¬
rande, hvilka fordra alt särskildt betraktas.

Dessa äro:

a) sådana, som i nom. sing. fem. bafva samma ändelse
som i nom. sing, masc., t. ex. bruks, af grundformen
llllUKJA; nyttig;

b) sådana , som i nom. sing. fem. ännu icke kunnat upp¬
visas, uien i denna form likväl sannolikt öfverstämt
med masc., t. ex. hrains, af grundformen lJKAlNJAj
ren;

c) sädana, som i hela nom. sing, hittills icke kunnat förc-
tes, ej' heller genom jemförelse med yngre dialecter
bildas, men hvilkas grundform dock är gifven och
klar, t. ex. HIUUJA, förgänglig.
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Paradigmer:
Masc. Fem. Neutr.

s. N.V. bruk-s bruk-s bruk
G. bruk-is bruk-jaizos bruk-is
D. bruk-jamma bruk-jai bruk-jamma
A. bruk-jana bruk-ja bruk

p. IV. v. bruk-ja i bruk-jos bruk-ja
G. bruk-jaize bruk-jaizo bruk-jaize
I>. bruk-jaim bruk-jaim bruk-jaim
A. bruk-jans bruk-jos bruk-ja

s. N. V. hrain-s brain-s ? hrain
G. brain-is hrain-jaizos brain-is
D. brain-jamma brain-jai brain-jamma
A. hrain-jana hrain-ja brain

p. N. V. hrain-jai hrain-jos hrain-ja
G. hrain-jaize hrain-jaizo hrain-jaize
D. brain-jaim hrain-jaim hrain-jaim
A. brain-jans brain-jos hrain-ja

Grundformen RIURJA uiaste i nom. sing, antingen he¬
tat: riurs, viurs, riur, eller ock, på ett äldre stadium:
riureis, riuri, rinn. I förra fallet har ordet följt para-
diginet bruks; i sednare? paradigmet vilpeis.

1. Efter bruks declineras: unbruks, onyttig; sels, sali,
god; unsels} osäll, elak.
Anm. Till oritet skcirs , klar, som i nom. sing. fem. älven heter skeirs,

och i genit. sing, neutr. skeiris, men lör öfrigt ej förekommer,
kan således ingen uteslutande grundform uppvisas. Den måste
likväl halva hetat antingen SKEIRA eller SKEIRJA. I förra
fallet har ordet, med undantag af nom. sing, fem., declinerats
efter paradigmet gods, och i scdnare fallet, efter paradigmet
bruks.

2. Efter lirnins declineras nngra sammansatta ord. Dessa
Öro: unlirains, oren; aljakuns, af annan slägt eller stam;
samaktins, af samma slägt eller stam ; analaugns, förborgad;
gamains, gemen; andanems, behaglig; andasets, afskyvärtl;
anasiuns, synlig; gafaurs, stadgad; unfaurs, icke stadgad.

5. Analogt med grundformen RIUR.IA declineras föl¬
jande grundformer: un-RIURJA, oförgänglig;
stående under ed, genom ed förpliglad; o/-HAIMJA, frau
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hemmet varande; anrt-HAIMJA, i hemmet varandej KAURJA,
svår; fri-RERJA, utsatt för fara.

Andra Declinationen.

Andas i grundformen på i, t. ex. SUTI, söt.

Anmärkning:
Denna declination hvilar på så lös och osäker grund,

alt ett paradigm för densamma endast med möda låter con-
struera sig. Materialerna för ett sådant äro nemligcn ytterst
få och ofullständiga, och livad som finnes, är till en del
ändock ej fullt tillförlitligt. Utom ordet sutis, hvilket i
positivus endast på 2 ställen förekommer, neml. i nom. sing,
masc. och ncc. sing, fem., finnes för öfrigt, för nom. sing,
masc., endast ordet airknis, from, att tillgå, men delta
ord lemnar oss genast, och öfvergår till f:sta declinalio-
nens l:sta paradigm. Om acc. plur. masc. unnutjanS, onyt¬
tiga, skall hänföras till grundformen un-NUTI, och således
höra hit, eller till grundformen mh-NCTJA, och således
declineras efter paradigmet midjis i l:sta declinationen, är
ej fullt afgjordt. — För nom. sing. fem. tinnes blott ordet
navis, död, att åberopa, och detta ords genus är ändock
ej i allas ögon upphöjdt öfver allt tvifvel. — För neutr. i
nom. sing, måste man tillgripa en annan utväg, neml. den,
som substantivet unsnti, orolighet, uppror, gifver vid han¬
den. Det liela måste nu tillika, för att vinna en fastare
och säkrare hållning, understödjas af analogien med de öf-
riga starka declinationerna, synnerligast bvad nominativhihl-
ningen i singularis angår, med nästa declination. Af alla
dessa anledningar våga vi derföre endast med mycken var¬
samhet för adjectivernas 2:dra declination uppställa följande

Paradigm:
Masc. Fem. Neutr.

S. N. V. sut -is sut-is sut-i 1. sut-jata
G. sut-jis sut-jaizos sut-jis
I). sut-jamma sut-jai sut-jamma
A. sut-jana sut-ja sut-i I. sul-jata

P. iV. V. sut-jai sut-jos sut-ja
G. sut-jaize sut-jaizo sut-jaize
D. sut-jaim sut-jaim sut-jaim
A. sut-jans sut-jos sut-ja
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Efter detla paradigm skulle nu kunna dcclincras:
a) unnutis, unnutis, unnuti 1. unnutjnta, gen. unnutjis etc.
b) navis, navis, navi 1. naujata, genit. naiijis etc.
c) airknis; — men detta ord leinnar oss kär genast,

ock kar sannolikt i nominat. fullständigt hetat airkns,
airkna, airkn(ata), efter l:sta dcclination.

Tredje Declinationen.
Hit köra några ord, som i grundformen äudas på u,

(vu), t. ex. HARDU, hård; MANVU, beredd.

Paradigm:
Masc. Fem. Neutr.

s. N. V. hard-us kard-us kard-u 1. kard-jata
G. hard-aus kard-jaizos kard-aus
D. kard-jamraa kard-jai kard-jamma
A. bard-jana kard-ja kard-u 1. kard-jata

p. N. V. hard-jai kard-jos kard-ja
G. kard-jaize hard-jaizo kard-jaize
D. kard-jaim kard-jaim kard-jaim
A. kard-jans kard-jos kard-ja

På samma sätt declineras: månvits, beredd; samt dess¬
utom: aggvus, trång; aglns, besvärlig; qairrus, saktmodig;
hnasf/us, len; paursus, torr; plaqus, mjuk; tulgus, fast;
fihifaihus, rikhaltig. Vidare det defectiva adjectivet /i/m,
mycket, samt måhända seipn} sent.

Allmänna anmärkningar rörande adjectivernas starka
declinationer.

Föregående paradigmer öfver adjectivernas starka decli¬
nationer afvika i åtskilligt från den vanliga uppställningen.
Dessa afvikelser sträcka sig likväl ej längre än till nomina-
tivus oeb genilivus singularis. I allt öfrigt äro de af oss
uppställda paradigmerna lika med våra föregångares. En¬
dast för skiljaktigheterna kan således en redovisning komma
i fråga, ock den anse vi oss vara skyldige att kär nedan¬
för lemna.

a) l:sla declinationen: paradigmet midjis. I stället för
denna nominativform får man oftast se formen midis
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0. s. v. uppställas. Men att denna seduare form ej
kan vara den rätta, bar redan Bnpp, Vergl. Gram.
pag. 574 och följ., visat; ty då grundformen är
MIDJA, i hvilken en kort stamstafvclse mid föregår
ändeisen ja, mäste nominaliven bildas analogt med
nominativus harjis, af grundformen HABJA. Se sub-
stnntivernas l:sta declination, ocb jemför för öfrigt
pron. interrog. warjis.b) paradigmet vilpeis. Nom. sing. fem. antages
bär allmänt äntlas på ja, således vilpja. Orätt, ty
då en, vare sig genom natur eller position, läng
stamslafvelse, eller ock en derivationsstafvelse före¬
går grundformens ändelse, måste bär nominativ-än-
delscn blifva, ieke ja utan t, enligt samma analogi
som t. ex. i nominativus bandi. Såsom bestyrkande
detta förhållande, äfven å adjectivernas sida, före¬
kommer dessutom feminina foimen vopi. Gabclcnlz
ocb Löbe finna sig ej rigtigt vid förklaringen af
denna form, de förmoda till ocb med ett skriffel
deri, men vi anse formen vopi för den enda rigtiga.
— Att noiu. sing. masc. ocb ncutr. af de adjectiver,
bvilka vi bänfört till detta paradigm, ehuru de of¬
tast i masc. eller neulr. af denna casus och nume¬

rus cj kunna uppvisas, likväl icke bör ändas annor¬
lunda än på eis ocb t, och att således hela nomina-
liven af ifrågavarande paradigm bör ändas på eis, i,
1, bestvrkes sä väl af andra omständigheter, som ock
af en blick på den suhstanliva triaden liairdeis,
bandi, trausti. Se l:sta dccliu. pag. SI.c) paradigmerna bruks ocb hrains. Genit. sing.
masc. ocb neutr. bafva vi bär låtit ändas på is och
icke på jis, såsom annars brukligt. Orsaken är icke
så mycken den, att det i visst afseende hithörande
adj. skeirs förekommer med genitiv-ändelsen is, ty
då grundformen af detta ord är tvetydig, så kan,
öfver kufvud taget, ej ens delta ords eget böjnings-
sätt annorlunda än alternativt uppgilvas, än mindre
kan något derpå med säkerhet byggas för andra ad-
jeclivers paradigmer; utan orsaken är fast mera den,
att då grundformens j försvunnit i nominativfor-
merna bruks, bruk, lirains, lirain, bar ock denna
bokstafs försvinnande i de motsvarande genilivfor-
inerna synts oss myckel naturligare än dess bibe-
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hyllande, helst då vid den öfriga nominalhildningen
nominalivformernas beskaffenhet i masc. och neutr.

sing., med få undantag, haft ett uteslutande infly¬
tande på bildningen af gcnit. sing, i samma genera.
Fürst ined dat. sing., och vid fetnininerna redan med
genit. sing, återtager detta j sin fulla kraft, som
det sedermera framför vocal till paradigmets slut
bibehåller.

d) 2:<lra dc clina tionen. Med åberopande af bvad som
förut hlifvit sagdt om denna declination, hafva vi
nu endast att tillägga, alt vi, dels pä grund af verk¬
ligen förekommande nominativ-ändelser, dels oek till
följe af grundformens beskaffenhet, ansett oss ega
fullt skäl att från denna declination och på den f:a
öfverflytta alla de adjectiver, som förut hlifvit bit
räknade, med undantag af dem, som vi i det före¬
gående vid adjectivernas 2:a declination, såsom till
densamma börande, uttryckligen hänfört. Ilopp för¬
nekar till och med, 1. c. p. 375, helt och hullet
tillvaron af någon 2:a declination för adjectiver, men
på den tiden, 1835, voro för honom sådana nomi-
nativformer, som satis och navis, helt och hållet o-
hekanta.

o) 3:e declinationcn. På grund af den verkligen före¬
kommande genitivformen filans, har paradigmet bard¬
us hlifvit uppställd t med ändeisen aus för uiasc. och
neutr. af genit. sing. Dopp har ock med samma ge-
nitiv-ändelse, 1. c. pag. 378, uppställt det hithörande
adjectivet manvus.

Adjectivernas svaga (consonantiska) declination.
Andas i grundformen på n, t. ex. rnasc. och neutr.

GODAN, fem. GODON.

Paradigm:
Masc. Fem. Neutr.

S. N. V. god-a god-o god-o
G. god-ins god-ons god-ins
I). god-in god-on god-in
A. god-an god-on god-o
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P.

Ma.sc.
N. V. god-ans
G. god-ane
D. god-am
A. god-ans

Fem.

god-ons
god-ono
god-ouj
god-ons

Neutr.

god-ona
god-ane
god-am
god-ona

1. På samma sätt declineras i svaga formen alla ad-
jectiver, som tillika halva starkt höjningssätt, oberoende af
den declination, hvilken de såsom starka adjecliver tillhöra:
t. ex. niuja, niujo} nitijo; vilpja, vilpjo, vilpjo; hrainja,
hrainjo} hrainjo; sutja, saljo, sutjo; hardja, liardjo, liardjo.

2. Några adjectiver förekomma blott med svagt höjnings-
sätt , t. ex. usvena, full af hopp; usfairina, unfairina, otad¬
lig; laushandja, tomhändt; alcvja} i sammansättning: oljo-.

Comparativers och Super la t ivers Declination.

1) Alla Comparativer äudas i grundformen på n, t. ex.
masc. och neutr. BAT1ZAN, fem. BATIZEIN, bättre. De
declineras således alla svagt (consonauliskt) efter följande

S.
Masc.

N. V. bat-iz-a
G. bat-iz-ins
D. bat-iz-in
A. bat-iz-an

N. V. bat-iz-ans
G. bat-iz-ane
D. hat-iz-am
A. bat-iz-ans

Paradigm:
Fem.

bat-iz-ei
bat-iz-eins
bat-iz-ein
bat-iz-ein

bat-iz-eins
bat-iz-eino
bat-iz-eim
bat-iz-eins

Neutr.
bat-iz-o
bat-iz-ins
bat-iz-in
bat-iz-o

bat-iz-ona
bat-iz-ane
bat-iz-am
bat-iz-ona

2) Superlativerna declineras både starkt och svag ty t. ex,

a) S.

b) S.

N.
G.

N.
G.

Masc.
bat-ist-s
hat-ist-is

bat-ist-a
bat-isl-ins

Fem.

bat-ist-a
o. s. v.

hat-ist-o
o. s. v.

Neutr.

bat-ist

bat-ist-o

I förra fallet declineras således supcrlativerna efter deu
starka positivus gods, och i scdnare, efter den svaga posi¬
tivus goda.

r^mm



Bildning af Comp, och Superi.
Anm. De starka superlativerna låta väl i nom., acc. (o. voc.) sing,

neutr. gen. tänka sig i den förlängda formen på ata, t. ex. bat-
ist-ata, men i verkligheten kan denna form icke uppvisas.

Bildning of Comparativus och Superlativus.
Comparativus och superlativus bildas, regelmessigt, af

positivens slam på följande sali:

a) genom tillägg af ändelserna iza, ists, t. ex.

Pos. Comp. Superi.
hauhs (hög) hauhiza hauhisls
manags (mången) managiza managists
al^eis (gammal) al^iza (al^ists)
faus (pl. få) faviza (favists)
sutis (söt) suliza (solists)
bardus (hård) hardiza (hardists)

h) genom tillägg af ändelserna oza} osts, t. ex.
arms (arm) (armoza) armosts
lasivs (svag) (lasivoza) lasivosts
svinas (stark) svin^oza (svin^osls)
handugs (händig) handugoza (handugosts)

Det förra af dessa sätt är det vanligaste; det sednare,
ehuru egentl. tillhörande de adjectiver af l:sta deelin., som
följa paradigmet gods, förekommer sällsyntare, i superi,blott 2 gånger, i comp, något oftare, men ingen enda gång
fullständigt genom alla gradus. — Adjectiver efter 2:a och
5:e declinationerna följa alltid det förra comparationssättet.
Anm. i. Adjectiver af samma stam, men med defect coinpara tions-bildning, måste således på grund af ofvanstående suppleras.
Anm. 2. Följande adjectiver bilda comparativus och supcrlativus affrämmande stammar, således:

Pos. Comp. Superi.
gods (god) batiza batists
ubils (ond) vairsiza (vairsts)
leitils (liten) minniza minnists
mikils (mycken) maiza maists

Anm. 3. Af positivus juggs, ung, bildas comp, ju Ii iza och superi.[juhists).
Anm. -4. Af prsep. undar, under, bildas comp, (undaraiia) och superi.undaraitts.

Anm. S. Utan naturlig positivus och med egen comparationsbild-ning äro: auhuma, högre; auhumists, högst; afluina, sednare;
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aftumists, sist; fruma, förre; frumists, först. Vidare : hlcidumn
venster; innuma, inre; iftuma, följande; fuirnu, föregående
(hinduma), yttre; hindumists, ytterst; (speduma) , sednare; sjied
utnists, sist.

Particijjiernas DecUnation.

a) Pari. prces. act.

N.

G.
I).
A.
V.

Masc.

giband-s
1. giband-a

giband-ins
giband-in«5

P.

giband-an
giband-s

N. VT. giband-ans
G. giband-ane
O. giband-ani
A. giband-ans

Paradigm:
Fem.

gil>ands?
giband-ei
giband-eins
giband-ein
giban d-ein
giband-ei
giband-eins
giband-eino
giband-eim
giband-eins

Neutr.

gibaiul-o
giband-ins
giband-in
giband-o
giband-o
giband-ona
giband-ane
giband-ain
giband-ona

b) Part. preet. pass. declineras som adjeeliva:
aa) starkt: giban-s, giban-a, giban-ata I. gibanetc.

svagt: giban-a, gibau-o, giban-o etc.
bb) starkt: lausib-s, lausid-a, lausid-ata l.lausibetc.

svagt: lausid-a, lausid-o, lausid-o etc.

Räkneorden.
a) Cardinalia:

1. .a. ains

2. .b. tvai

g. breis5.
4.
5.
G.
7.
8.
9.

10.

ful vor

iinif
sai Iis
sibun

.b. ahtau

.b- niun

.i. taihun

.q.

.z.

11. .ia. ainlif *)
12. .ib. tvalif *)
13. .ig. (briataibun)
14. .id. fidvortaibun
lo. .ie. fimftaibun
IG. .iq. (saibstaihun)
17. ,iz. (sibuntaibun)
18. .ib. (abtautaibun)
19. .ib- (niuntaibun)
20. .k. tvaitigjus

*) Stafvelscn lif uti ainlif, tvalif, står i stället för dik — dxet,
dccetn. Se Dopp, Vergl. Gr. pag. 447 o. följ.
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70.
SO.
00.

100.
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.u.
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É>reisligjus
fid vorligjus
(i ni ft ig jus
saihstigjus
siluiiitehuud
ablnutcbund
iiiuntcluind
tailiun tebund
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500.
400.
500.
000.
700.
800.
900.

1000.

.t.

.v.

.f.

.X.

.w.

.o.

T-

|>i'i jabunda
fidvorbunda
finiflmnda
saihsbunda
sibunbu nda
abtaubunda
ii i ii ii b un da

^usundi

200. .s. (vabuuda 2000. flvos ^usundjos
(.1. tva t>usundja

0. s. v.
Anm. Tecknen för 90 och 900 förekomma icke annorlunda än så¬

som siffertecken i språket. Jfr de motsvarande tecknen koppaoch sampi i grekiskan.

Pa radigmer:
M F. N.

s. N. ains aina ainata 1. ain
G. ainis ainaizos ainis
D. ainamma ainai ainamma
A. ainana aina ainata 1. ain

p. N. aiiiai ainos aina
G. aiuaize ainaizo aiuaize
1). ainaiun ainaiin ainaim
A. ainans ainos aina

Anm. 1. ains declineras alltid starkt och betyder i pluralis allena.
Anm.

i
2. ainaha, enda,
dessa båda former.

heter i fem. ainoho, och förekommer blott

Anm. 5. Huru ainshun declineras, se pronom. indefinit.

P. N. tvai tvos tva
G.
D.

t vadd je
tvaiin

tvaddjo
t va i ni

tvaddje
tvaim

A. tvans tvos tva

Anm. Ordet bai, båda, declineras som tvai, och tvcihnai, tvenne,
som pluralis af ains; bajops, båda , beter i dut. bajoputn.

P. N. ^reis t>rcis ^idja
G. i-ije ^rije ^rije
0. P rim |>rini l>rim
A. |>rins f>rins Prija

Anin. Ordet preis förekommer icke i alla här ofvan upptagna for¬
mer, t. ex. i nom. masc. o. fem. samt i genit. fem., men har
dock efter all analogi troligen dcclinerafs på det uppgifua sättet.
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Från fidvor t. o. m. (niuntaihun) kunna de, som be¬
teckna 4, O, II, 12 o. 1«>, vanligen när de stå såsom suli-
stantiver, uppvisas declinerade pä det sättet, att de i qenit.
antaga ändeisen e, och i (Int. ändeisen im; acc. är lika med
tiominut., äfvensom ingen skillnad göres mellan genera; t.
ex. nom. acc. fidvor, (gen. fidvore), dat. fidvor im.

Ordet tiqjus, (af den icke förekommande singulnrformen
tigus, ett antal af 10), är ett subst. plur. masc. af o:djc
declin. Det declineras regelbundet, äfvensom det föregå¬
ende tvai och preis, men ett föregående fidvor, fimf och
saihs declineras icke.

Ordet tehund (taihund), b varmed talen frän ocb med
70 till ocb med 100 äro sammansatta, är ett substant. sing,
ncutr. 1 , och betyder ett antal af 10. Det i sammansätt¬
ningen föregående ordet måste då förklaras säsom ett ad-
verbium multiplicativum.

Ordet Jtund, hundrade, är ett subst. neutr. I., men
förekommer icke i singularis, utom i compositioncn liunda-
faps, höfvidsman. Etymologiskl betraktad!, är det att anse
6åsom sista stafvelsen af tailiuntehund.

Ordet pusundi är subst. fem. af l:sla declin., men före¬
kommer äfven 1 gång såsom neutrum af samma declination.
Etymologiskt mäste pusundi betraktas såsom på något sätt
sammansatt af 2 factorer, betecknande 10 X 400.

h) Ordinalia:
Masc. Fem. Neutr.
fruma frumei frumo . . . den förre

frumists frumista frumist . . . . först
frumista frumisto frumisto . . den l:ste

ankar ankara ankar . . . . . 2:dra

kridja kridjo kridjo . .

(fidurda fidurdo fidurdo). . . . 4:de

(firnfta fimfto fimfto) .
. . . 5:te

saihsta saibsto saibsto . . . . 6:te

(sibunda sihundo sihundo) . . . 7:de

ahluda ahtudo ahtudo . . . . 8:de

niunda niundo niundo . . . . 9:de
taihunda taibundo taibundo . . . 10:de

(ainlifta ainlifto ainlifto) .
. . . 1 I:te

(tvalifta tvalifto tvalifto) . . . . 12:te

fimftataihu nda, o, o . . . . . lö:de
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Anmärkningar:
1. Ordet frmna declineras således svagt, enligt compara-

tivernas böjningssält; frumists, frumista deremot starkt
ocb svagt, enligt superlativernas.

2. Ordet anpar declineras, med ock utan artikel, alltid
starkt; t. ex. anpar, anpara, anpar, genit. anparis,
anparaizos, anparis, etc.

3. De följande ordinallalcn declineras alltid svagt, och i
sammansättning hlolt det sednare. Flera ordinaltal
förekomma ej, ocb af de uppräknade äro de inom pa-
rentkes inneslutna blott efter analogien bildade.

c) Distributiva:
Af d essa finnes blott tveihnai, os, a . . . tvenne,

två på hvar ock en. Det declineras starkt, efter plu¬
ralis af gods.

d) dlultiplicativa:
Af dessa förekomma blott: ainfalps, enfaldig, en¬

kel; . . . fidurfalps, fyrfal dig; . . . taihuntaihundfalps,
hundrafaldig; . . . managfalps, mångfaldig, och decli¬
neras såsom adjectiver både starkt och svagt, t. ex.
ainfalps, ainfalpa, ainfalp; ainfalpa, ainfalpo, ain-falpo, o. s. v.

Anm. Uttrycken: 1 gång, 2 gånger, 3 gånger, m. m. heta på göti¬ska: ainnmma sinpa, tvaim sinpanx, trim sinpam, o. e. v.

Pl-onotnen.

o) Pronomina personalia: ik, jag; pu, du; is, si, ita,
han, hon, det.

Paradigmer:
Sing. Dual. Plur.

N. ik vit veis
O. meina (ugkara) unsara

mis ugkis unsis, uns
A- mik ugkis unsis, uns

N. V. |>u (jut) jusG. |>eina igqara izvara
D* kus 'gtjis izvis
A. l>uk 'SQis izvis
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Anm. Om fördubbl ingen »f «1 et nasal» g tili (ugkara), ugkis; ig-
qara, igqis1 samt i mot svarande posscssivformrrni.fi., se Inled¬
ningen. — Formen ugk i st. f. ugkis, Eph. G, 22, är misstänkt.

s.

Masc. Fem. ISentr

N. is si ita

G. is izos is

D. imma izai imma

A. i n a 'ja ita

N. eis (ijos) •ja
G. ize izo (ize)
D. itu im im

A. ins ijos ('ja)

p.

h) Pronomen reflexivum: sik, sig. Declineras lika i alla
nunieri: G. seina, D. sis, A. sik.

Anm. Pronomen reciprocum uttryckes: dels genom pron. reflex, eller
en casus obliquus af l:sta ocli 2:dra personens pron. personale,
plur. num., i förening med adv. misso, inbördes; dels genom
formeln anpar anparis etc.; dels också någon gång genom
blotta misso, eller misso lagdt till ett possessivum.

c) Pronomina possessiva: tneins, min; pcins, din; seins,
sin; (ur/kar, vår, (om Iva)); ifjqar, eder, (om två);
unsar, vår; izvar, eder. Dessa böjas, med och ulan
artikel, alllid starkt.

Paradigmcr:
ftlasc. Fem. Neutr.

s. N. V. mein-s mein-a mein-ata 1.

G. mein-is mein-aizos inein-is

D. mein-amma mein-ai mein-amma

A. mein-ana mein-a mein-ata 1.

p. N. V. mein-ai mein-os mein-a

G. mein-aize mein-aizo mein-aize

D. mein-aim mein-aim mein-aim

A. mein-ans mein-os mein-a

s. N. V. unsar unsar-a unsar

G. unsar-is unsar-aizos unsar-is

1). unsar-amma unsar-ai unsar-ainma

A. unsar-ana nnsar-a unsar

p. N. V. unsar-ai unsar-os unsar-a

G. unsar-aize unsar-aizo unsar-aize

D. unsar-aim unsar-aim unsar-aim

A. unsar-ans unsar-os unsar-a



Pronomen. | f |

Anmärkningar:
1. Efter meins declineras peius, Seinsf likväl så, att det

förra brister i vocalivus, och det scdnare i både no-

minativus och vocalivus. — Efter unsnr linjes izvar,
också utan vocalivus, samt vykar och iqqar, af bvilka
det förra helt och hallet är bildadt efter analogien,
och det sednare blott en gång, neml. i dat. sing, fem.,
förekommer.

2. Den fullständiga neulralformen på aln saknas för unsar
och izvar i förmodligen skulle den ock saknats för
uffkar och igqar.

d) Pronomina demonstrativa: sa, den; sah, denne; ja ins,
den der; (his), denne; saina, densamme; silba} sjelf.

Paradigmcr:
Masc. Fem. Neutr.

s. N. sa so b» ta
G. bis bizos bis
D. bamina bizai bomma
A. bana bo bala

p. N. i bos t>o
G. bize bizo bizc
D. baim 1> a i 111 baim
A. bans b OS t>0

s. i\. sali soli (>aluh
G. |>izuh bizoznb bizuh
D. bammuh t>izaih bamuiuh
A. ^anuh boh batuh

p. N. baih |>ozuh l>oli
G. (>izeh bizoh bizeh
D. |>aimuh P- a i ni (i b baimuh
A. banzuh bozuh boll

Anm. I. Neutrum f ala bortkastar vanligen ämlelsevocalen framför
ist, t. ex. pal-ist, det är.

Anm. 2. Af dessa pronoinina förekommer stundom en instrumentnl-
form siag. neutr. gener, pe, peh; t. ex. pe haldis, desto heldre;bipeh, vid det, då, sedan; dupe, dcrtill, derföre.

Anm. a, Sa, so, pala brukas ej blott såsom pron, demonstr., utanäfven såsom bestämd artikel.
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Ordet jains declineras alltid starkt, efter paradigmet
gods; således: jains, jaina, jainata 1. ja in etc.

Af det defectiva his förekommer, vid tidsbestämningar,
blott följande former:

Masc. Neutr.

Sing. Dat. bimma bimma
Acc. bina bita

De återstående demonstrativerna sama och silba decli¬
neras, med ocb ulan sa, efter det svaga paradigmet goda,
t. ex. sama, samo, satno; silba, silbo, silbo, o. s. v.

e) Pronomina relativa bildas på ett för detta språk eget
satt genom anslutande af relativa partikeln et, som,
till pronomina personalia ik, pu, is, eller till prono¬
men demonstrativum sa. De 5 första declineras ofull¬
ständigt, det sista nästan fullständigt, enligt följande

Paradigmer:
Masc. Fem.

s. N. ikei buei izei 1. ize sei

G. — —
—

—

D. — buzei —
—

A. — bukei — —

p. N. — juzei izei I. ize —

G. — — —
—

D. — izvizei —
—

A. — —
—

—

Masc. Fem. Neutr.

S. N. saei soei batei
G. hizei t>izozei bizei
D. t>ammei bizaiei bammei
A. banei boei batei

P. N. baiei bozei boe i
G. bizeei Oizoei) bizeei
D. t>aimei bainiei baimei
A. banzei bozei ^oei

Anm. Relativerne ikei, puei brukas endast för att beteckna f:sta
ocb 2:dra personen; relativerna izei ocb saei beteckna, utom den
3:dje personen, någon gång äfren den l:sta, t. ex. Job. 8, 18
och 40.



Pronomen. 113

F) Pronomina interrogativa: was, hvilkcn (i allmänhet);wapar, hvilken (af två); warjis, hvilkcn ((af flera än
tvä).

Paradigra:
Dlasc. Fem. Neutr.

N. was wo wa

G. wis (wizos) wis
D. Mamma wizai wamma
A. wana wo wa

Pluralis förekommer ej. Skulle annars Löjas analogtmed pluralis af demonstrativum sa.

Anm. Iii t hör äfven instrumental formen tve, sing, neutr., livarmed;livarvid ; o. s. V.

InlcrrogaIivum wapar förekommer blott i nom. sing,raasc. och neutr. Det bristande ersattes af was.

Inlerrogalivum ivarjis declineras i sing, och plural.starkt, efter paradigmet midjis; således: ivarjis, warja,warjata etc.

g) Pronoraina indefinita: was, någon (alTirmativl); sams,
nägon (afllrmativt); ainshun, någon (negativt); wasliun,förekommer blott i denna form: någon (negativt); alls,all, hel, hvarje; waiuh, kvar och en; piswazuh, hvil¬ken som helst; waparuh, livar och eu (af två); ain-
waparuh, kvar och en (af tvä); warjizuh, kvar och
en (af flera); ainwarjizuh, livar enda en (af flera). Afdessa höjas: was efter interrogative! was; sutns, alls,
starkt efter paradigmet gods; och de öfriga efter föl¬
jande

Paradigiuer:
Dtasc. Fem. Neutr.

S. N. ainshun ainokun ainhun
G. ainishun (ainaizoshun) ainishun
D. ainummehun ainaihun ainummehun
A. ainnokun ainohun ainhun

Pluralis fallas.

II.
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Masc. Fem. Neutr.

N. wazuh woh wah

G. wizuh (wizozuh) wizuh

D. wammeh (wizaib) wammeh
A. wanoh woh wah

Af pluralis förekommer blott acc. masc. wanznh.
Anm. Dat. instrument, heter weh, i hvarje fall.

Efter wazuli declineras piswazuh medelst framförsällan-
de af den oböjliga stafvelsen pis, helst.

Defectiva äro waparuh och ainwaparuh. De förekomma
hlott i dat. sing. masc. waparammeh och ainwaparammeh.

Ordet warjizuh declineras salunda:
Masc. Fem. Neutr.

S. N. warjizuh warjoh warjatob
G. warjizuh (warjaizozuh) warjizuh
1). warjammeh (warjaih) warjammeh
A. warjanoh warjoh warjatob

Pluralis fattas.

Efter warjizuh höjes a in warjizuh medelst framförsät¬
tande af det oböjliga ain.

h) Pronomina correlativa: ivileiks 1. weleiks, hvilken, huru¬
dan ; svaleiks, sådan; ivelauds, huru stor; sxvalauds,
så stor. Alla dessa declineras starkt} efter para-
digmet gods.
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Verbion.

1. Genus verbi nr trefaldigt: activmn, passivum och me»(tium.
Anm. t. Med afseende på betydelsen sönderfaller reihum activum ,enligt Grimms indelning, i 2 hufvudafdeliiingar: transitivum ochintransitivum.
Anm. 2. Passivum förekommer af ett tämligen stort antal verbrr-medium deremot är inskränkt till ett högst ringa antal förhvilka redogörelse skall lemnas längre fram.

2. Modi äro 4: indicativus, conjunctivus, imperativas ochinfinitivus.
Anm. Hit kan äfven räknas parlicipium, som är tvåfaldigt, prat,act. och praterit. pass,

5. Tempora äro 2: presens och prccferitnin.
Anm. I. Futurum simplex och exaclum ersättas i detta språk, delsgenom pras. indieat., dels genom pries, eonjunet.; eller ock:Futur, simplex genom omskrifniug medelst rerbérna skidan, skola,tnunan, länka, haban , hafv.i, ni. 11., och infinitivus.
Anm. 2. Imperfectum, perfectum, plusi/uamperfeelum samt den gre¬kiska aoristen uttryckas genoin prceteritum.

Numeri äro 5: singularis} dualis och pluralis.
5. Personerna äro och 5: lista, 2:dra ocb 3:dje.
G. Conjugationerna äro egentligen 2: den starka och den

svaga. Den starka conjugationen formerar sina lem-
pora hlott genom verbalrotens egen productionskraft;den svaga conjngationen hildar dem medelst biträde
af främmande tillsatser.

Med andra ord skulle man ock kunna säga: denstarka conjugationen hildar sitt prteteritum antingen
genom blott vocalförändring ("Ablaut"), eller genomreduplication med och utan vocalförändring; den svagäconjugationen hildar sitt prwteritum medelst tillägg afstafvelsen da, (ta, pa, sa).

7. Den starka conjugationen sönderfaller i 8 underafdel-
ningar, hvilka äfven kunna kallas lika mänga starka
conjugationer. Såsom paradigmer för dessa conjuga-
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tioner angifva vi följande verba jemte deras themnta
och rndices:

Prces. Inf. PmtPart Rad.

1. nnan on onum anans AN andas

L2. itan at eluni itnns AT ata

5. qiman tja m q emu m qumans QAM komma

4. bindan hand liiiiid n tn hundans HAND binda

K. sleigan Staig stigum stigans STIC. stiga
0. biugan hang hugu m hugans BIJG höja
7. hahan liailiah liaihahu ni liahans IIA 11 u|>|>li/inga
8. tekan taitok taitokuui tokans TEK vidröra

Anm, I. De 4 första starka conj ugationerna liafva till rotvocal a

den örte i, och den Orte u. Den 7:de ronjugatioiirn liar i prae-
tcritum reduplication utan vocalförändring; den 8:de liar redu-
plication med vocalförändring.

Anm. 2. Reduplication nppl;oinmer på det sätt, att om verbet bör¬
jar med consonant, upprepas den och sättes jcmfo diphtliongen
ai framför verbet, t. ex. hahan, liailiah; tekan, taitok. Dörjar
verbet med tvä cönsonanter, upprepas blott den första, utom
vid förbindelserna sk, st, (sp), der båda upprepas, t. ex. frai¬
son, faifrais, fresta; f/retan, rjaigrot, gråta; skaidan, skaiskaid,
skilja; stautan , staistaut, stöta. Iiegynuer verbet med vocal eller
diplitliong, uppkommer reduplication genom framförsättande af
diplitliongcn ai, t. ex. alpan, aialp, åldras; aikan, aiaik, säga;
ankan, aiuuk, öka.

Anm. 5. Alla starka verber kunna antagas ursprungligen liafva haft
reduplication. De reduplicerade veriterna borde således bland
de starka veriterna upplagas främst, emedan de bära den ålder¬
domligaste prä'geln, men då deras antal i de förliaiidenvarande
spräköfverlemiiingarne är tämmeligen inskränkt, så plägar mail
nu mera allmänt uppställa dem efteråt.

Anm. 4. De icke reduplicerade starka veriternas conjugationer äro
hvarken till antal, eller ordning sinsemellan, öfverensstämniande
bos alla författare. Grimm tyckes, Deutsche Grammat. I. 3:te
Ausg. p. 837 o. följ., jeinförd med samma författares Geschichte
der deutschen Sprache, II. p. 848. vilja antaga åtminstone 7
sådana, men då fullständiga tliemaliildiiingar für flera än 6 ej
låta uppvisa sig, så liafva andra författare med större skäl in¬
skränkt sig till antagande af detta sednare antal. Dernäst hvad
ordningen vidkommer, sätter Grimm bindan främst, derofter
itan, t/itnan, (och irudan, trampa), dernäst anan, och sist stei-
ij ii n och biufjan. Galicien 17, och l.öhe m. 11. uppställa dessa con¬
jugationer i följande ordning: bindan, qiman, itan, stcigan,
bitif/an och anan. För vår del bafva vi, på grund af jemförelsc
med sanskrit, ansett nen uppställning böra cga företräde, som
1) sammanför de 4 conjugationer, bvilka ega gemensam rotvocal
a; 2) ordnar dessa conjugationer sinsemellan, allt eftersom den
gemensamma rolvocalen bibehåller mer eller mindre af sin ur-
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spriingtiga sjelfständighet; och 3) dernäst upptager de båda öf-
riga conjugationerna, hvilkns rotvocal «är i eller u. Endast på
detta satt synas oss anspråken pa ordning, reda och historisk
conseqvens vara tillfredsställda. Att den s. k. "Ablauts'Mlieo-
rien för de verba, som hafva a till rotvocal, således for oss blott
har en härledd betydelse, och att i följe deraf Ablautsserierna
hos oss måste intaga en annan ordning än den hos andra för¬
fattare brukliga, inses då utan allsköns svårighet. Jfr Inlednin¬
gen, pag. 77.

8. Den svaga conjugationen indelas i 5 underafdelningar,
efter vocalens olika beskaffenhet framför praeteriti än¬
delse da i t. ex.

Prtes. Inf.
1. habau
2. a) lagjan

b) lausjan
5. spillon

Prait. Ind.
habmda

lagtda
lausida

spilloda

Prcet. Part.

habai|>s
lagif>s
lausi^s
spillons

bafva

lägga
lösa
förkunna

9. Blandade verber kallas sådana, som i praeteritum följa
den starka conjugationeu, men i praesens den svaga,
eller tvärtom. Vi räkna dock till de starka verberna
sådana deribland, som bafva starkt praeteritum, t. ex.
hafjan, hof, hofum, hafans, häfva; till de svaga der-
ernot sådana, som bafva svagt practeritum, t. ex. vak-
nan, vaknoda, vakna.

10. Anomala verber eller sådana, som bilda sina tempora
på ett frän de vanliga reglorna afvikande sätt. Dessa
äro:

a) sådana ursprungligen starka verber, bvilkas starka
praeteritum öfvergått till praesens, mot erhållande af
ett nytt, svagt praeteritum på ta eller da (pa,sa)} t.
ex. magan, mag, tnagum, tnalita, mahts, kunna;

!>) några enskilda: hriggan, hrahta, brahts, bringa;
gaggan, iddja, gaggans, gå, och visan, vara.
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Första Conjugationen. Starha Verber.

A c t i v ii m.

Indicativus.

Pi•cesens.

1. 2. 3. 4.
s. 1. an-a it—a qira-a bind-a

2. an-is it-is qiui-is bind-is
3. an-ib it-ib qim-ib bind-ib

D. «. an-os it-os qim-os bind-os
2. an-ats it-ats qim-ats bind-ats

P. 1. an-a ni it-am q i ni-a in bind-am
2. an-ib it-ib qim-ib bind-ib
3. an-and il-and q i in-and bind-and

Präteritum.

S. 1. OD at qam band
2. on-l as-t qam-t bans-t
3. an at qam band

D. 1. on-u et-u qem-u bund-u
2. on-nts et-uts qem-uts bund-uts

P. 1. on-utn et-um qem-um bund-um
2. -A.31CO et-nb qem-ub bund-ub
3. on-un et-un qem-un bund-un

Conjunctivus.
P,•cesens.

S. (. an-an it-au qim-au bind-au
2. an-ais it-ais qim-ai8 bind-ais
3. an-ai it-ai qim-ai bind-ai

D. 1. an-aiva it-aiva qim-aiva bind-aiva
2. an-aits it-aits qim-aits bind-aits

P. 1. an-aima it-aima qim-aima bind-aima
2. an-aib it-aib qirn-aib bind-aib
3. an-aina it-aina qim-aiua liind-aina,
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Första Conjngationen. Starka Ferier.

A c t i v ii m.

Indicativus.

P,•(Esens.

3. C. 7. 8.
s. 1. steig-a biug-a bah-a tek-a

2. steig-is biug-is hab-is tek-is
3. steig-iP* biug-iP b a h -1P tek-i |>

D. 1. steig-os biug-os bab-os tek-os
2. steig-als biug-ats bab-ats tck-ats

P. 1. steig-am biug-am hab-ani tek-am
2. steig-i^ biug-i P hah-ib tek-i P
3. steig-and hiug-and balt-and tek-and

Praiteritum.

S. i. staig baug haihah taitok
2. staig-t baug-t baihab-t taitok-t
3. staig baug baibab taitok

D. i. stig-u bug-u baihah-u taitok-u
2. stig-uts bug-uts baibab-uts taitok-uts

P. 1. stig-um bug-um baihah-um taitok-uru
2. stig-u^ bug-u|> haihah-u|> taitok-u^
3. Stig-llU bug-un baihab-un taitok-un

S.

D.

Conjunctivus.

1. steig-au
2. steig-ais
3. steig-ai
1. steig-aiva
2. steig-aits
1. steig-aima
2. steig-ai^
3. steig-aina

hiUg-S
hiug-ais
biug-ai
hiug-aiva
hiug-aits
biug-aima
biug-ai^
biug-aioa

Prcesens.

hall-an
hah-ais
bah-ai

bah-aiva
bab-aits

hah-aima

hah-ai|>
bab-aina

tek-au
tek-ais
tek-ai

tek-aiva
tek-aits

tek-aima
tek-aih
tck-aina
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Präteritum.

1. 2. 3. 4.
s. i. on-jau et-jau qem-jau hund-jau

2. on-eis et-eis qem-eis hund-eis
5. on-i et-i qem-i hund-i

D. 1. on-eiva et-eiva qem-eiva hund-eiva
2. on-eits et-eits qem-eits hund-eits

P. i. on-eima et-eima qem-eima hund-eima
2. on-ei|> et-ei|> qem-eih bund-ei^
3. on-eina et-eina qem-eina hund-eina

Iniperativus.
Prassens.

S. 2. an it qim bind
3. an-adau it-adau qim-adau hind-adau

D. 2. an-ats it-ats qim-ats hind-ats

P I. a n-a tu it-am qim-am bind-am
2. an-i|> it-ib qim-i^ bind-it>
3. an-andau it-andau qim-audau bind-andau

Infmitivus.

Praesens.

an-au it-an qim-an bind-an

Participium.
• Prossens Activi.

an-ands it-ands qim-ands bind-ands

Preeteritum Passivi.

an-ans it-ans qum-ans bund-ans

Anm, Om betydelsen af dessa verber, se i det föregående, pag. HG.

Såsom ytterligare öfningsexempel kunna anföras: I) al-
an, föda, nära; pvahan, två; malan, mala; faran, fara. —
2; milan, mäta; sitan, sitta; ligan, ligga, lisan, samla. —
5) niman, taga; stilan, stjäla; brikan, bryta. — 4) vindan,
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Prceteritum.

3. G. 7. 8.
s. 1. stig-jau bug-jau haibab-jau taitok-jau

2. stig-eis bug-eis baibab-eis taitok-eis
3. stig-i bug-i baibab-i taitok-i

D. 1. stig-eiva bug-eiva haibah-eiva taitok-eiva
2. stig-eits bug-eils haibah-eits taitok-eits

P. 1. stig-eima bug-eima baibab-eima taitok-eima
2. stig-eil» bug-eib haibab-eib taitok-eib
3. stig-eina bug-eina baibab-eina taitok-cina

S. 2. steig
5. steig-adau

D. 2. steig-ats
P. I. steig-am

2. steig-i^
5. steig-andau

stcig-an

steig-ands

stig-ans

Imperativus.
Prcesens.

bab
hab-adau

bab-ats

bab-ani
bab-if>
hab-andau

biug
biug-adau
biug-ats
biug-am
biug-ib
biug-andau

Infinitivus.
Prccsens.

biug-an bah-an

Parlicipium.
Prtesens Activi.

biug-ands hab-ands
Präteritum Passivi.

bug-ans bab-ans

tek
tek-adau

tek-ats

tek-am
tek-iP-
tek-andau

tek-i

tek-ands

tek-ans

vinda; hinpan, hinna; finpan , finna; stiggan, stinga; drigkan,
dricka; spinnan, spinna. — 3) beidnn, bida; beitan, bita;
hneivan, böja sig. — 6) driusan, falla; kiusan, välja; Ung¬
an , ljuga; niutan, njuta. — 7) fahan, fånga; lialdan, hålla;
alpan, åldras; slepan, sofva; wopan, berömma sig. -—
8) lelan, låta; gretan} gråta; laian, le; saian, sä.
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Allmänna anmärkningar till de starka conjugationerna.
1. I 2:dra, 5:dje, 4:de, 5:te och 6:te conjugationerna in¬

träffar, att så ofta, enligt "Ablauts"-regeln (se Iuledn.
pag. 77), ett enkelt i eller u skulle komma att stå
framför någon af consonanterna h, r, xv, så "brgtes"
d. v. s. förändras delta i till ai, och u till au. Ge-
denna s. k. brytning ("Brechung"), uppkomma då föl¬
jande themata, t. ex.

i 2:draconj.: sanvan, savv, sewum, sanvans, se;
3:djeconj.: batran, bar, berum, baurans, bära;
4:de conj.: vatrban, varb> va/irbum, vaarbans, varda;
5:te conj.: breiban, b ra ib, brathum, bratbans, tränga;
G:te conj.: bliuhan, blaub, bliubum, blauhans, fly; - o. s. v.
2. Vissa verber på ban, dan ändas ofta i l:sta ocb 5:dje

pers. sing, praet. ind. samt i 2 pers. sing, praes. imp.
på f, p, dels uteslutande, dels oinvexlande med b,
dy t. ex.

giban, gaf, gebum, gibans, (imperat. gif), gifva;
graban, grof 1. grob, grobum, grabans, gräfva ;
vidan, vap, vedum, vidans, binda;
biudan, baup 1. baud, budum, budans, bjuda.

3. Verba på tan, dan, fan förbyta i 2:dra pers. sing,
praet. ind. t, d, p till s framför personaländelsen t;
se paradigmerna i tan ocb bindan.

Andra Conjugationen. Svaga Verber,
A c t i v ii m,

Indicativus.

Prcesens.
1. 2. a.

s. 1. hab-a lag-ja
2. hab-ais lag-jis
3. hab-aib lag-jib

D. t. bab-os lag-jos
2. bab-ats lag-jats

P. 1. hab-am lag-jam
2. hab-aib lag-jib
3. hab-and lag-jand
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4. Verka på pan ock ban förekomma ej i 2:dra pers. sing,
pract. ind.; sannolikt skulle p ock b dcrstädes förkytts
till f framför personaländelscn t.

Särskilda anmärkningar till de starka conjugationerna.
i sla conj.: Hit höra: a) några blandade verbcr påjan, neml.hafjan,

häfva; hlahjan, skratta ; rapjan, räkna; skapjan, skada ; skap¬
jan, (praet. skof), skapa; vahsjan, växa; frapjan, förstå.
Dessa conjugeras i pr.vs. och deraf härledda former svagt, t.
ex. hafja, jis, jip; vahsja, eis, eip} imperat. liafei, vahsci
etc.; i pract. dereinot starkt, t. ex. hof, volts; part. hafans,
vahsans,

b) Verbet standan, stå, heter i praet. ind. stop, stopum; i praet.
part. stopans.

2:dra conj.; a) frailnn, fräta; praet. fret i st. f. fraat.
b) divan, dö; praet. (dau, devum 1. divum), part. divans; snipan,

basta, snau, snevutn 1. snivum, snivåns.
c) fraihnan, fråga, frah, frehum, fraihans; imperat. fraihn.
d) bidjan (bidan), bedja, bap (bad), bedum, lidans; imp. bidei.ej vrikan, vräka, hör sannolikt hit.

3;dje conj. t Hit höra sannolikt: rikan, samla; stikan, sticka.
6:te conj.: Hit bör: lukan, lauk, lukum, lukans, tillsluta; sannolikt

äfvcn vulan, sjuda, och trudan, trampa (tråda).
7:de conj.. Osäkert är, om flautan, vara fåfänglig, heter faiflaut,

fäiflautum, fla utans, eller flautaida, flaut aips.
8:de conj.: Verberna laian, le, vaian, blåsa, saian, så, höra hit. —

I 2:dra pers. sing, praet. ind. af saian förekommer saisost i
st. f. saisot, ovisst om genom misskrifniug eller ej.

Jndra Conjugationen. Svaga Verber.
A c t i v u m.

Indicativus,
Prtesens.

2. k. 3.
S. 1. laus-ja

2. Iaus-eis
5. laus-ei!>

spill-o
spill-os
spill-o^»-

D. 1. laus-jos
2. laus-jats

P. 1. laus-jam spill-om
spill-o^
spill-ond

spill-os
spill-ots

2. laus-eil>
5. laus-jand
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Präteritum.

1.
S. fl. bab-a -da

2. bab-a -des
3. hab-a -da

D. i. bab-a -dedu
2. bab-a -deduts

P. fl. hab-a -dedutn
2. bab-a -deduj>
3. bab-a -dedun

2. a.

lag¬
lag
lag-
lag-
lag-
lag-
lag-
lag

-da
-des
-da

-dedn
-deduls

-dedum

-dedul>
-dedun

Conjunctivus.
Freesens.

S. 1. bab-au
2. hab-ais
3. bab-ai

D. i. bab-aiva
2. bab-aits

P. fl. hab-aima
2. hab-ait>
3. hab-aina

Prceteritum.

S. 1. bab-ai-dedjau
2. bab-ai-dedeia
3. bab-ai-dedi

D. fl. hab-ai-dedeiva
2. hab-ai-dedeils

P. 1. hab-ai-dedeima
2. bab-ai-dedei|>
5. hab-ai-dedeina

Imperativus
Freesens.

S. 2. bab-ai
5. bab-adau

D. 2. bab-ats

»g-jai^
»g-jaina

lag-i-dedjau

lag-i-dedi
lag-i-dedeiva
lag-i-dedeits
lag-i-dedeima
lag-i-dedei^

lag-jndau
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Präteritum.

2. b. 3.
s. 1. laus-i-da spill-o-da

2. laus-i-des spill-o-des
3. laus-i-da spill-o-da

D. 1. laus-i-dedu spill-o-dedu
2. laus-i-ded uts spill-o-deduls

P. 1. laus-i-dedtiro spill-o-dedum
2. la us-i-dedab spilI-o-dedul>
5. laus-i-dedun spill-o-dcdun

Conjunctivus.
Proesens.

S. 1. laus-jau spill-o
2. laus-jais spill-os
5. laus-jai spill-o

I). 1. laus-jaiva spill-ova
2. laus-jaita spill-ots

P. 1. laus-jaima spill-ouia
2. laus-jail> spill-ob
3. laus-jaina spill-ona

Präteritum.

s. 1. laus-i-dedjau spill-o-ded jau
2. laus-i-dedeis spill-o-dedeis
3. laus-i-dedi spill-o-dedi

D. 1. laus-i-dedeiva spill-o-dedeiva
2. laus-i-dedeits spill-o-dedeits

P. I. laus-i-dcdcima spill-o-dedeima
2. laus-i-dedeib spill-o-dedei^
3. laus-i-dedcina spill-o-dedeina

ImpCKativus .

Prcesens. r

S. 2. laus-ei spill-o
5. laus-jadau spill-odau

D. 2. laus-jats spill-ots
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1.

P. 1. bab-am
4. hab-aif>
5. hab-andau

2. a.

lag-jam
lag-ji|>
lag-jandau

Infinilivus.
P>'cesens.

bab-an lag-jan

Participium.
Prcesens Activi.

hab-ands lag-jands
Präteritum Passivi.

hab-ai^s
Anm. Dessa verber betyda: haban, liafra; lagjan, lägga; lausjan,

lösa; spillon, förkunna.
Pä samma sätt conjugeras t. ex. 1) arman, förbarma

sig öfver ngn; fijan, bata; sveran, hedra* liugan, laga till

Allmänna anmärkningar till de svaga conjugationerna.
1. De särskilda svaga conjugationerna bafva alla ur-"

sprungligen sammanträffat i en enda, identisk conjugation,
af kvilken de således äro att betrakta såsom olika ufgre-
ningar. Det gemensamma föreningsbandet bar varit formen
aj, eller med bindevocal, aja, bvartill i sanskrit finnes ro¬
ten I, begära, åstunda, eller ock roten I, gå. Detta aja
har 1 de götiska svaga conjugationerna förändrats, i bästa
fall, i den l:sta till ai, i den 2:dra till ja, ocb i den 5:dje
till o (= aa). Se Bopp, Vergleich. Grammat. pagg. 119 . ..,

721, 866..., 1018 o. följ.
2. Praeteriti ändelse da, m. fl., är återstående lemnin-

gen af ett ursprungligt starkt praeteritum dap, pl. dedum,
0. s. v., tillhörande ett föråldradt verbum, som i götiskan
numera, utom i denna sammansättning, ej kan uppvisas,
men hvars rot till ursprung och betydelse är densamma,
som roten t. ex. till det tyska verbet thun, that, gethan.
Huru stafvelserna ai, i och o, b vilka föregå denna ändelse
da, af någon form, mer eller mindre liknande sanskritfor¬
men ajdtn, bildats till hvad de nu äro, derom se Bopp,
1. c. pag. 872 o. följ.
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2. b. 3.

P. I. laus-jam spill-om
2. laus-eij> spill-o^
3. laus-jandau spill-ondau

Infinitivus.
Praesens.

laus-jan spill-on

Participiumii
Praesens Aclivi.

laus-jands spill-onds
Prccteritum Paissivi.

laus-ibs spill-o f>8
äkta.... 2. a.) aljan , göda ; hrisjan, afskudda ; huljan, hölja $
afdaujan, utmatta.... 2. b.) meljan, skrifva; hailjan, hela;
sandjan, sanda; mikiljan, prisa. ... 3) salbon, smörja;
milon, tänka; vairpon, värdera; fraujinon, berrska.

Särskilda anmärkningar till de svaga conjugationernä.
i:sta conj.s Jcmfc hatan, hata, finnas äfven prsesensformer af hatjati,
2idra conj.: a) Efter lagjan conjugeras verba påjan, mod kort stam-

stafvelse, slutande sig på consonant, eller ined lang stamstaf-
velse, slutande sig på vocal. Se öfningsexemplen, hörande till
detta paradigm.

b) Efter lausjan böjas verba på jan, som hafva genom natur el¬
ler position läng stamstafvelse, hvilken ändas på consonant,
eller ock verba på jan med kort härledningsstafvelse. Se hit¬
hörande öfningsexempel.

Undantag: Af hropjan, ropa, och andhafjan, svara, före¬
komma, emot rpgeln, formerna hropjip och andhafeip.

c) Utom de regelbundna formerna af verberna hausjan, höra,
supjan, kittla, förekomma ock prsesensformer af hausjon, sup¬
jon. Af beistjan, försyra, kan uppvisas ett sammansatt parti-
cipium unbeistjops, osyrad.

d) Några verba, livilkas stammar ändas på consonant, såsom bug¬
jan, köpa, brukjan, bruka, pagkjan, tänka, pugkjan, tycka,
vaurkjan, verka, kaupatjan, kindpusta, syneoperas i praete-
ritum, hvarigenom uppkomma de allena brukliga formerna
bauhta, bruhta, pahta, puhta, vaurhla, kaupasta. Part. praet.
pass. af dessa verber heter baulits, bruhts, pakts, puhts,
vaurhts, kaupatips.

c) Andra verba, livilkas slammar ändas på vocal, såsom stojan,
diimma, straujan, strö, taujan, göra, ananiujan, förnya, ga-
giujan, göra lefvande, siujan, sy, heta i praeterituro stauida,
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stravida, tavida, ananivida, gaqivida, sivida, samt i part.
praet. stauips, stravips , tavips, ananivips, gaqivips, sivips.

f) En stor mängd verber, som tillhöra denna conjugution, utgö¬
ras af de s. k. verba causalia eller factitiva, d. v. s. sådana,
som beteckna, att inan låter ske det som verbum primitivum
uttrycker. Dessa primitiver tillhöra alla den starka eonjuga-
tionen i någon af dess C första underafdelningar. Stamvocalen
i de starka verbernas prost, sing., eller i några få fall, part.
prcet., ingår då såsom stamvocal i de af dem deriverade svaga
verberna, t. ex.:

1. sakan, sok, soknm, sakans, deraf sokjan, sokida, sokif>s;
alan, ol, olum, ålans, deraf afjan, n/ida, atif>s;

2. ligan, lag, legum, ligans, deraf lagjan, lagida, lagi£>s;
3. timan, tam, temum, tumans, ... tamjan, tamida ,

4. brinnan, brann, brunnum, brunnans,... brannjan, brann ida, hranni^s ;
8. hneivan, hnaiv, hnivum, hnivans, ... hnaivjan, hnaivida, Anaivi^s;
C. driusau, draus, drusum, drusans, . . . drausjan, drausida, drausif>s.
5.dje eonj.s Verberna auhjon, sorla, sunjon, rättfärdiga, gavadjon,

trolofva, frijon, älska, gasibjon, försona, conjugeras regel¬
bundet. Angående hausjo»», supjon, se föreg. pag. anm. c.

lllandade Verbet'.

Af de blandade verberna bafva vi redan betraktat dem,
som i anseende till sitt praeteritum böra till den starka ver-
balklasscn, se de dilbörande särskilda anmärkningarne, conj.
1, 2. Återstår att betrakta de blandade svaga verberna
eller de s. k. inchoativerna. Dessa ändas i infinitivus på
nan och i praet. ind. pa noda, t. ex. vaknan, vaknoda,
vakna) hailnan, hailnoda, helna. De öfversättas likväl of¬
tast passivt, aldrig activt. Particip, praet. pass. förekommer
ej. Gonjugerandet sker enligt följande

Paradigm:

D.
2.

P. I.

Indicativus.
Praesens.

1. vak-na
'1. vak-nis
5. vak-nib
1. vak-nos

vak-nats

vak-nam
2. vak-nit>
5. vak-nand

Conjunctivus.
Praesens

vak-nau
vak-nais
vak-nai

vak-naiva
vak-nai(8

vak-naima
vak-nai^
vak-naina
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Prceteritum. Prceteritum.

s. 1. vak-no-da vak-no-dedjau
2. vak-no-des vak-no-dedeis
3. vak-no-da vak-no-dedi

D. 1. vak-no-dedu vak-no-dedeiva
2. vak-no-deduts vak-no-dedeits

P. i. vak-no-dedum vak-no-dedeima
2. vak-no-dedu^ vak-no-dedei^
3. vak-no-dedun vak-no-dedcina

Imperativus. Infinitivus.
Proesens. Proesens.

S. 2. vak-n vak-nan
3. vak-nadau

D. 2. vak-nats Participium
P. I. vak-nam Proesens.

2. vak-ni^ vak-nands
3. vak-nandau

Prceteritum.
fattas.

Första Conjugationen.
P a s

Indicativus.

Starka Verber.

S. i.
2.
5.

P. 1.2.3.

Prassens.
hait-ada
hait-aza
hait-ada
hait-anda

i v ii m.

Conjunctivus.
Freesens.
hait-aidau
hait-aizau
hait-aidau
hait-aindau

S. I.
2.
3.

P. 1.2. 3.
Anm. Af activum haitan, kalla.

yindra Conjugationen. Svaga Verber.

Passivum.

S. fl.
2.
3.

P. 1.2.3.

Indicativus.
Prccs ens.

hab-ada
hab-aza
hab-ada
bab-anda

S. 1.
2.
5.

P.i.2.3.

Conjunctivus.
Proesens

hab-aidau.
hab-aizau
hab-aidau
bab-aindau

12.
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8.

laus-jada o. 8. v. laus-jaidau o. 8. v.
5.

spill-oda o. s. v. spill-odau o. s. v.

Anmärkningar:
1. Passivutn inskränker sig således till jtrtes. ind. och com./., utom

det redan förut under activum upptagna particip, prmterit. Huru
de öfriga modi och tempora uttryckas, tillhör egentligen syn¬
taxen att upplysa, dock må här i förbigående nämnas, att prcc-
terit. omskrifves ined tillhjelp af veriterna vairf)an, varda, eller
visan, vara; imperativus uttryckcs genom conjunetivus; och in-
finitivus genom omskrifning med vairpan, visan; — eller genom
praepositionen du, till, med inlinit. act. eller med ett substan-
tivum; — eller genom constructionen mahts im, skulds itn saint
inlinit. act. ; — eller slutligen genom blotta iafiuit. act.

2. Så väl af de svaga, som af de starka activa verberna, äfven
om de regera dativus, kunna i alla conjugationer passiver bil¬
das. Ytterligare paradigmer behöfvas ej.

Första, Conjugationen. Starka Verber.

M e d i ti m.

Indicativus.
Prossens.

Sing. 5. ustiuli-ada Plur. 5. ustiuh-anda
Anm. Betydelsen af förestående verbum medium är: verka, åstad¬

komma.

/indra Conjugationen. Svaga Verber.

M e d i u m.

Indicativus.
Freesens.

Sing. 3. gavas-jnda Plur. 3. gavas-janda
Anm. Detta verbum medium betyder: ikläda sig.

Anmärkningar:
1. Utom dessa båda fragmenter af verbum medium, fin¬

nas ytterligare tvenne: vaurkjada} verkar, och ufkunn-
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anda, förslå. Det sistnämnda ordet, hvilket förekomi-
mer i «loh. 15, 55, åtföljd! af adj. allai, skulle utan
tvifvel, om intet annat exempel på verbum medium
kunde citeras, förklaras såsom ett orlhographiskt fel i
st. f. ufkunnand allai, men må nu så mycket heldrc
stå oantastadt qvar, som det ock lemnar det enda till¬
gängliga beviset för medialformen i 5:djc pers. plural.,
Ii vilken form i annat fall på grund af blotta analogien
måst bildas.

2. Här är rätta stället att tala om en. annan sak. Det
tinnes i fragmenterna af den götiska bibelöversättnin¬
gen tre verbalformer, neml. atsteigadau (Matth. 27, 42;
Marc. 15, 52: xc<T«ßc(Tu>), lansjadaii (Matth. 27, -55:
(ivaceaftu)), samt liugandau ( I. Cor. 7, 9: yK/uyccawectv),
bvilkas grammalikaliska analys och insättande på veder¬
börligt ställe i conjugationsparadigmerna förorsakat gram-
matici icke ringa bryderi. (iabelentz och Löhe in. fl.
samt främst bland alla, Grimm, hafva dock slutligen,
den sistnämnde likväl tvekande, bestämt sig för 5:dje
personen af conjunctivus tnedii. Dopp erinrar, Vergl.
Gr. pag. GIO, med skäl häremot, alt conjunctivus tne¬
dii lika litet som conjtinctivus passivi i dessa verber får
sakna modusvocalcn i, hvaraf följer, att dessa verhal-
former icke tillhöra conjunctivus. — Men hvilken modus
tillhöra då de ifrågavarande verbalformerna? Utan tvif-

O

vel imperativas, af hvilken de också alla utan undan¬
tag äro öfversättningar. Grimms inkast, Deutsche Gr.,
IV. pag. 25, att Ulfilas icke af någon imperativ be¬
tecknar 5:dje person, har sin rigtighet, dä det rör an¬
dra ställen i de Ulfilanska bihelfragmcnterna, men för¬
faller, då imperativus för de nämnda verbalformerna
föreslås, ty tystnaden annorstädes afgör ingenting mot
icke-tyslnaden här. Ar det nu möjligt både för san¬
skrit, grekiska oclj latin att ega imperativus i 5:dje
person, hvarföre skulle sådant vara omöjligt i göliskan?
De yngre germaniska språkarterna, hvilka i imperativus
sakna nämnda person, hafva i delta fall mot göliskan
ej något absolut vitsord; ty lika litet som befintlighe¬
ten af en uttrycksform i ett språks äldre period oåter-
kalleligen medför nödvändigheten af samma uttrycks¬
forms befintlighet i en yngre period, lika litet förut¬
sätter saknaden af en uttrycksform i en yngre period
nödvändigt saknaden af samma uttrycksform i en äldre««
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Ett språk vore då redan från hörjan till dess minsta
detaljer en gång för alla oålerkalleligen bestäiodt, och
egde då ej mera utvecklingens frihet. Det saknade da
också all historia, och nutidens språkforskning i och
med detsamma sina skönaste och mest lysande trium-
pher. Att heröfva vår tids språkforskning dessa tri-
umpker, kan icke vara meningen, aldraminst hos den
man, som genom sin "Deutsche Grammatik" och sina
öfrige skrifter i samma väg, såsom historisk språk¬
forskare, hos samtiden heredt sig ett Europeiskt namn,
och i lärdomens annaler städse skull ihogkomraas med
beundran och tacksamhet. — Skall derföre någonting
afgörande bevisas mot imperativ-naturen af de nämnda
orden atsteigadan, lausjadau och liugandau, så måste
beviset nödvändigt hemtas från någonting hos dessa ord
sjelfva, d. v. s. från något, vare sig i afseende på form
eller betydelse, som disqvalißerar dem att vara impe¬
rativer. Men ej ett enda su beskaffadt bevis har hlif-
vit anfördt. Tvärtom synes oss, att ändelserna adau,
andan hos de nämnda orden hafva ett särdeles slägt-
tycke med de grekiska imperativ-ändelserna stoj, övtwv
(dorice: o>ra>*)), och de latinska ilo, unto, att ej näm¬
na sanskril-imperativ-ändelserna atu, anta; och gran¬
skar man noga de citerade ställena Matth. 27, 42, 43,
Marc. 10, 32 ocb 1 Cor. 7, 9, så skall det utan t v i f-
vel blifva tydligt oeb klart, att iiuperativus på alla
dessa ställen är en vida tjenligarc och bättre passande
modus än conjunctivus, ja den enda, fullt tjenliga.

En annan fråga år, om dessa imperativformer till¬
höra activum eller medium, ty på passivum kan man
ej här tänka, emedan bemärkelsen alldeles strider der-
einot. Dopp bestämmer sig, 1. c. pag. 019, för medium,
på grund af jemförelsen mellan de sanskritiska medial-
ändelserna atdm , (atdit, pag. 077), antäm och de nämn¬
da götiska ändelserna adatt, andan. Enligt samma Förf.,
1. c. pag. 078, skulle äfven de grekiska imperativ-än¬
delserna ijto, orrwv (wrw), följaktligen också de latinska
imperativ-ändelserna ilo, unto hänföras till ett ursprung¬
ligt medium. Må vara, på sanskritisk ståndpunkt. Men
Dopp försvagar sjclf sin egen argumentering, derigenom
att han, pag. 078 och 998, åtminstone ger en vink

*) Se Ahrens, de Griecae I i n g »i re dialectis, Lib. II. pag. 296
följ.
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om, att dessa grekiska imperativ-ändelser också ur¬

sprungligen kunna tillhöra activum. Huru an härmed
ma förhälla sig, det säkra är, alt ändelserna ério, övnav
[orrio), ito, unto på grekisk och Intinsk ståndpunkt äro
activa imperativ-ändelser. Livad hindrar då adau, andan
att på götisk ståndpunkt också vara det? Att deu gö¬
tiska diphlhongen au kan motsvara den grekiska och
latinska vocalen w , o, bevisas ju af förhållandet mel¬
lan räkneorden ahtau, oxtm , oelo. Tage vi ock, såsom
billigt, i skärskådande bemärkelsen af de anförda or¬
den, så talar den äfven för den activa formen. Atsteiqa-
dau, xaraßano, sli/ja han ned, sympathiserar ej på min¬
sta vis med medium j liugandau, yagrjaåTuxray, gifte de
sig, nyttjas på det anförda stället om de båda könen,
och då verbet liugan annars brukas i activum om det
masculina könet, men i passivum (icke medium) om det
feminina, så måste, ur synpunkten af masculina könets
öfvervigt öfver det feminina könet, liugandau nödvän¬
digt anses 6asotn activnm. Lausjadau, frälse han, åter-
gifver visserligen den grekiska medialformen ()voåo9w,
men då ordet lausei, fräls, också åtcrgifver en annan
medialform qvacu, utan alt ännu någon förklarat lausei
annorlunda ån för activ form, så torde från den sidan
intet binder möta för antagandet af activ form äfven
för lausjadau. Följaktligen, likasom det emellan orden
qvoa* och QVGcca&co icke är någon annan formell eller
materiell skillnad, än den som härrör från de olika
personerna, likaså synes oss förhållandet äfven vara
mellan lausei och lausjadau. Det samma gäller äfven
om förhållandet å ena sidan mellan xarccßri^t I. xaiccßa
Marc. 15, 30 (varr. leett. hos Tischendorf), och xara-
ßariü, samt å andra sidan mellan atsteiq och atsteiga-
dan. Sammanlägger man nu alla dessa omständigheter,
och tillika besinnar, huru aftynande det götiska me¬
dium är, och det just i den modus, eller indicativus,
der det väl oftast borde förekomma, men pä sin hög¬
sta höjd förekommer endast 4 gånger, och om mat)
går strängt tillväga, blott 2, så vore det en egen hän¬
delse, om vägskålen här skulle kunna luta till förmån
lör medium, i synnerhet då 2:ne af de ifrågavarande
orden, eller atsteigadau och liugandau, till betydelsen
bcstäindt sätta sig deremot, och det 3:djc, eller laus¬
jadau, ej heller nödvändigt fordrar att som medium
blifva ansedt, utan lika väl, ja bättre, kan som acti-
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vum anses. Vi hafva derföre med berådt mod, och
som vi tro, på goda grunder
f:o uteslutit orden a t s t eig a dan , lau sj ad an" och

liuq and au så väl från conjunctivus som impera¬
tivas medii, och med detsamma i medium öfver
hufvud annihilerat dessa båda modi; och

2:o öfverflyttat nämnda ord på den förut lediga 3:dje
personen sinq. och plur. prccs. imperat. act., med
hvilken person således, i dess båda numeri, para-
diqmcrna för imperativus activi både i den starka
och i den svaga conjugationen per analogiam blifvit,
completterade.

Si quid novisti rectius is t is ^
Candidus imperli: si non, his ufere mccum.

II o ra t i u s.

Anomala Verber.

1. Första klassen, ordnad efter "Ablauts"-serierna , inne^
håller följande verlier:

Inf. Prccs. sinq. Prtes. pl. Prat. Part. Pass.

1 jogan °S ogum ohta ohls frukta
1 •

| rnotan mot inolum mosta mosts (måste)

l munan man munum munda munds mena

5. skulan skal skulum skulda skulds skola

nauhan nah nauhum nauhta uauhls vara nog

kunnan kann kunnum kunba kunbs kunna

4. daursan dars daursum daursta daursts törn, våga
baurban barf baurbum baurfta baurfts tarfva

lisan lais lisum lista lists veta

1 vilan vait vit um vissa viss? veta
5-

1 aigan aih aigurn aihla aibts ega
viljan — — vilda vilds? vilja

C». dugan daug dugum dauhta dauhts duga

samt slutligen, såsom icke tillhörande någon Ablauts-serie:

magan mag magura mahta mahts (för)må.
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Paradigm:
Indicativus. Conjunctivus.

Prces. Pr tet. Prces. Prcet.
s. 1. °g ob-la og-jau oh-tedjau

t. og-t' oh-tes oer-eis oh-tedeis
5. °S ob-ta og-i ob-tedi

D. 1. og-u ob-tedu og-eiva ob-tedeiva
2. og-uts oh-teduts og-eits ok-tedeits

P. 1. Og-u [il ob-tedum og-eima ob-tedeima
2. Og-ul> ob-fedut> og-eil> ob-tedei^
5. og-un oh-tedun og-eina oh-tedeina

Imperativus. S. 2. ogs Pl. 2. ogeil>
Infinitivus. Prces. ogan

Participiam. Prces. ogands Prcet. oh-t9

Anmärkningar:
1. På samma sätt som ogan conjugeras de öfriga vcrba anomala;

likväl saknas i dem imperativus.
2. Imperativa ändeisen s uti ogs kan jemföras med g uti grekiska

imperativen dög m. 11. Pluralformen ogeif) tillhör ock conjunctivus;
3. Verbet aigan skrifves stundom aihan etc.
4. Verbet viljan saknar praes. indicat. I dess ställe brukas praes.

conjuiict. viljan, vileis, vili etc. Men praeterit. linnes både i
indicat. och conjunct.

5. Verberna mutian, kunnan och vitan böjas äfven efter l:sta
svaga conjugationen, oeh betyda då tänka på, lära sig känna,
gifva akt på.

2. Andra klassen af anomala verbet* innehåller följande
enskilda:

a) briggan, brahta, hrahts, bringa.
Anm. Detta verbuin conjugeras i praesens indicativi, conjunctivi,

impcrativi, iuiinitivi och participii starkt,• i de öfriga formerna
svagt.

b) 9a99an> iddJa» 9a99ans> g"-
Anm. 1. Conjugeras i praeteritum indicativi och conjunctivi svagt, for

öfrigt starkt.
Anm. 2. En gång förekommer i praeterit. indicat. formen gaggida}likasom af ett verbum gaggjan.
Anm. 3. Det vanliga praeteritum iddja är att anse såsom genom

consonant-omllyttning och fördubbling uppkommet af ij-da (qs.
ijdn-dadhau) af radix I, gå, och da — daf) = sanskr. dadhau
gjorde.
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c) visan, vara.
Detta verbutn betyder äfven förblifva, och conju-

geras då regelbundet efter den 2:dra starka conjuga-
tionen. — Såsom verbum substantivum vara, conju-
geras det på följande sätt:

Indicalivus. Conjunctivus.
Prces. Free t. Prces. Prcet.

s. fl. im vas sijau vesjau
2. is vast sijais veseis
5. ist vas sijai vesi

D. fl. siju vesu sijaiva veseiva
2. sijuts vesut8 sijaits veseits

P. fl. sijum vesum sijaina veseima
2. siju^ vesub sijai b vesei^
5. sind vesun sijaina vescina

Imperativus fattas. I dess ställe brukas conjunctivus.
Infinitivus: visan.

Participium: visands.
Anm. Consonanten j bortfaller stundom, t. ex. sium, siud; siau.siai.
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Adverbium.

Adverbia ii ro af flera slag, såsom:
a) Loci: 1) war, hvarest? par, paruh, der; jainar, der borta;her, bär; aljar, annorstädes* afta, bakom; faura,framför; dalapa, nedanför; iupa, uppe; uta, ute;inna, inne; fairra, fjerran; newa, nära; tifaro, of-vanpå; undaro, inunder; utana, utom; innana. inom;bistinjane, rundlomkring.

2) wap, wadre, bvartbäu? pad blott i sammans. m. et,dit som, jaind, jaindre, dit bort; hidre, bit; aljap,annorstädes; dalap, ned; samap, tillsamman; ut, ut;inn, in; iup, upp; ncxv, nära; fatir, fram.
5) tvapro, h vari frän ? papro , derifrån; jainpro, der borl-

ifrån; utapro, utifrån; innapro, innifrän; iupapro,uppifrån; dalapro, nedifrån; fairrapro, fjerran ifrån;
nljapro, annorstädesifrån ; allapro, allestädes ifrån.

b) Temporis: ivan, när? pan, panuh, då; guman, någon
gång; nu, nu; ju, jtipan, redan; natili, nauhpan,
nauhpanuh, ännu; air, tidigt; ufta, ofta; aftra, fi¬
ter; simle, en gäng; anaks, plötsligt; suns, sunsaiv,
strax; sinteino, alltid.

c) Quantitatis: ivan ßlu, buru mycket? filti, mycket; tnais,
mer; maist, mest; leitä, litet; mins, mindre; min-
nist, minst, o. s. v.

d) Qualitatis: waiva, buru? sva, svah, så; vaila, väl; ubi-
laba, illa; qabaurjaba, gerna; arniba, säkert; har-
duba 1. hardaba, härdt; hauii, bögt; hauhis, bögre;hauhist, högst; vairaleiko, manligt; vitodeiijo, lag¬ligt; sniumundo, hastigt; sniumundos, hastigare, m.fl.

e) Jnterrogandi: I) i direct fråga: -u enclit, månne? niu,
månne icke? ibai, väl icke? ibai aufto, väl icke må¬hända? ib a i ni, månne icke? nibai, så framt icke?
-it. . .pau (aippau) , månne . . ., eller? ivapar . .. pau,
ut rum ... an? ibai ni . . . pau, månne icke . . . eller?2) i indirect fråga: et, om; jabai, om; jau, om verk¬
ligen; ei aufto, om tilläfventyrs; niu aufto, om icke
tilläfventyrs; -ti enclit. . . . pau ... -it 1. tth enclit.,
om . . . eller om.

O Afjßrmandi: ja, ja,* jai, ja i sanning; pan, väl, (quidem).
15.
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g) Negandi: ni, icke; ne; nej; icke; — svare, förgäfves,
utan skäl.

b) Dtibitandi: halisaiv, knappt.

Prcepositio.
1. Följande praepositioner styra:

a) Dativus: nlja, utom; af, af, ifrån; mip, med; us, ur,
utur; fanra, före; fram, frän, af.

b) Accusativus: and, emot, öfver; pairli, igenom; inuh,
utan; undar, under; vipra, emot; fatir, för.

c) Dat. o. Acc. (Dat. uttrycker begreppet hvila, och Acc.
rörelse): ana, å, på; at, ät, vid; afar, efter; bi, vid,
omkring; du, till; hindar, bakom; und, för, emot;
ända till; uf, under; ufar, öfver.

d) Gen., Dat., Acc.: in, I) gen. för skull; 2) dat. \7 pä;
5) acc. in i, i, till.

Anm. Då praepositioner förekomma absolut eller utan casns, 5ro de
att anse såsom ndverbier. I sammansättningar kunna de, dela
såsom adverbier, dels såsom praepositioner, anses.

2. Particulce inseparabiles äro: anda, emot; ga, med;
dis, i sär; id, äter; missa, miss-; un, o-; titipa, und-; vaja,
o-, för; tvis 1. tuz, i sär; fair} för; fru, för; fri, för (?).

Conjunctio.
Gonjunctionerna kunna indelas i 2 bufvudklasser: Coor-1

dinativae ocb Subordinativae.

1. Coordinativae:

a) Copidativae: jali, och; -uh (1. -h) enclit., ocb; nih,
och icke.

b) Disjunctivae: aippau, eller; andizuh . . . aippau, antin¬
gen . . . eller; jappe . . . jappe, antingen . . . eller.

c) Adversativae: ip, pan, appan, akei, men; ak, utan.
d) Causales: all is , auk, unte, raihtis, ty.
e) Consecutivae: panuh, paruh, eipan, nu, (nuhj, pannu,

nunu, fördenskull, derföre, alltsä.
2. Subordinativae:

a) Temporales: pan, pande, då, när, så länge som; sve,
då, som; bipe, mippanei, medan som; sunsei, snart
•om; faurpizei', förrän som.
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b) Conditionales: jabai, om; nibai, niba, om icke; paufo-
jabni, om ock.

c) Causales: ei, pei, unte, patei, pande, pandei, eme¬
dan , derföre att.

d) Objectivae: ei, pei, patei, unte, att.
e) Relativae: ei, som; parei, der som; padei, dit som;

paproei, derifran som, m. fl.
f) Cornparativae: sve, svasve, som, såsom; pati, än.
g) Consecutivae: ei, svaei, sve, så att.
h) Finales: ei, pei, på det att; ei ni, på det att icke;

ibai, på det att icke.
Anm. Particula: encliticce firo: u, månne; uA, månne; uh 1. A, ock;

Aun, som helst.

Interjeetio.

Interjectioner äro:
O, o! vai, ve! sai, se! — hiri, hirjats, hirjip, kom,

kommen hit!



Rüttelser och Tillägg.

r.g. 2 anm. radd. 3, 7 och 10 står: Fol. 1. läs: Fol. f. rect.
— 10 i brädden till venster: siflertalet 12 flyttas I rad högre upp.
_ art. loses. I somliga exemplar står: Josezis 1. Joses,

läs : losezis 1. Iosez ,
— 34 art. laugnjan. Det medlersta parenthestecknet borttages.
— C2 Tillägg längst ned på sidan: paraskaive, eins, (vox graec.),

ni. 6. tillredelsedag.
— 93 rad. 20. Anm. 1. står: aipistule, läs: aipistaule 1. aipistuley
— 94 3:dje declinat.: tillägg för nom. fem. ändelsen as
— — — — tillägg å ömse sidor om Daikapaulis nam¬

nen Herodias; luiranputtlis,
— 93 rad. 2 står: af de föregående: läs: andra af de föregående:

Smärre förseelser på några få ställen behagade Läsaren ursäkta
och sjelf rätta.



 



 


