Archives des traditions populaires su&loises, hyr. 292

SVENSKA
LANDSMÅL
OCH
SVENSKT FOLKLIV

Tidskrift utgiven av
Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala

genom FOLKE HEDBLOM
under medverkan av
MANNE ERIKSSON och DAG STRÖMBÄCK
1969 • 92:a årgången • H. 292 fr. början
ERIK NORDBERG
Specimen Novi Testamenti lapponici
Provtryck 1715 av Lars Rangius' lapska översättning m. m.

P. A. Norstedt & Söner • Stockholm

ARCHIVES DES TRADITIONS POPULAIRES SUE. DOISES. B. 66

Specimen
i\Tovi Testamenti lapponici
Premiere epreuve d'imprimerie de la traduction
du Nouveau Testament en lapon par Lars Rangius 1715
ainsi que
Correspondance entre Georg Wallin å Härnösand
et les pretres de la Laponie au sujet de l'ortographe
lapon.
Exemples grammaticaux
Glossaires

Par ERIK NORDBERG

P. A. Norstedt & Söner • Stockholm

SVENSKA LANDSMÅL OCH SVENSKT FOLKLIV. B. 66

Specimen \ovi Testamenti
lapponici
Provtryck år 1715 av Lars Rangius' översättning
av Nya Testamentet till lapska
samt
Skriftväxlingen mellan Georg Wallin i Härnösand
och lappmarksprästerna om lapsk ortografi.
Grammatikprov. Ordlistor
Utgivna av
ERIK NORDBERG

P. A. Norstedt & Söner • Stockholm

Tryckt med bidrag från
Statens
Humanistiska Forskningsråd

Almqvist & Wiksells
BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG
UPPSALA 1970

Förord

I »Bibliographie der lappischen Litteratur», som utgavs av J. Qvigstad och
K. B. Wiklund år 1899, omnämnes (s. 23) det provtryck som Georg Wallin
år 1715 lät framställa av ett par kapitel i Lars Rangius lapska översättning
av Nya Testamentet. Wallin meddelar i »Acta Literaria Sveciae» (Uppsala
1728) att han sänt provtrycket till lappmarksprästerna för att de skulle
uttala sig om översättningen och särskilt om stavningen, som Wallin ville
förenkla. I biblioteken i Uppsala och Stockholm har professor Wiklund
icke påträffat något exemplar av provtrycket, som bär titeln »Specimen
Nov. Testamenti Lapponici», men i Wallenstråhleska samlingen i Kalmar
gymnasiebibliotek förvaras ett par exemplar, ett av dem (i Tom II) med
Wallins egenhändiga ändringar av stavningen. I samlingen återfinns även
de svar som lappmarksprästerna sände till Wallin med anmärkningar mot
översättningen och förslag till ändringar. I ett par fall lämnas även lapska
ordlistor och paradigm. Dessa handlingar innehålla dialektprov från ett
tidsskede då sådana uppgifter äro sällsynta, och önskemål ha framställts
om publicering av materialet. Docenten i finsk-ugriska språk Tryggve
Sköld har med stort intresse tagit del av manuskriptet och välvilligt kollationerat de lapska orden mot originaltexten.
Erik Nordberg
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Provtryck (Upps. 1715) av L. Rangius övers. av Nya Testamentet till lapska med
G. Wallins anteckningar (s. 1-4). I Wallenstråhleska saml., Tom II, i Kalmar gymnasiebibliotek.
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Specimen Nov. Testamenti Lapponici

1.
År 1713 fullbordade kyrkoherden i Silbojokk, Lars Rangius, en översättning
av Nya Testamentet till lapska språket. översättningen har icke blivit
tryckt. Manuskriptet förvaras i Uppsala universitetsbibliotek, inbundet i
ett prydligt band i 4:o med signum T 4 d, ryggtitel »Novum Testamentum
Lapponicum». Å sista sidan har översättaren skrivit »Sillbojbojok d. 20 Nov:
1713 L.R.».1
På vad sätt lektor Georg Wallin i Härnösand kommit över manuskriptet
har icke utrönts, men han var ju en framstående exeget och sitt intresse
för lapparna ådagalade han, när han under sin utländska resa 1708-10
flitigt antecknade uppgifter rörande lapparna.2
Efter ett besök i Uppsala hösten 1714 fick Wallin från Sin lärare professor
Daniel Diurberg i Uppsala ett brev med uppmaning att göra något för
lapparnas upplysning i kristendomen:
Ärewördige och Höglärde H:r Magister Högtärade K Broder,
Förr än afresan skedde här ifrån Upsala hade iag wäl äntå, en gång komma
och taga afsked af Hr Broder och K. Syster, men domkapitlet drogs långt ut den
dagen, altså, wil iag nu och alt framgent önska alsöns lycko, trefnad och wälsignelse! Herren gud låte oss på alla sidor njuta sin heliga nåd, bistånd och frid af
högdene! Något i synnerhet kan iag nu icke andraga ej heller förefaller det annat,
än hwad tilföme bekant är, och wi ther om hafwa talat. Om något låter sig
uträttas til lappames bästa så wäl in Theologicis, som oeconomicis, det är en sak,
hwilken til K. Broders försorg, jämte andre behiertades anförtrodd warder.
The äro så dyrt återlöste som någon annan, och der de mera lärdes uti ro civili,
så torde och tilfälle för dem gifwas til widare kundskap uti rebus Sacris.
Laurentius (Lars) Rangius var född i Ranbyn, Sorsele, av lapska föräldrar. Efter
att ha genomgått Härnösands gymnasium inskrevs han som student i Uppsala den 15
augusti 1688, blev prästvigd år 1691 och komminister i Sorsele 1693. År 1709 tillträdde
han kyrkoherdetjänsten i Silbojokks församling och blev där till sin död 1717. (Leon.
Bygden: Härnösands stifts herdaminne III under Silbojokk.)
2 Georg Wallin, född år 1686, var son till superintendenten Georg Wallin (den äldre)
i Härnösand. Efter studier i Uppsala och avlagda prov för magistergraden bedrev han
studier utomlands under åren 1708-10. I början av år 1711 tillträdde han befattningen
som teologie lektor vid Härnösands gymnasium, anträdde år 1720 åter en utlandsresa
och vann därunder teologie doktorsgrad i Wittenberg, blev 1726 bibliotekarie vid
Uppsala universitet, 1732 teologie professor, 1735 superintendent i Visby och 1744
biskop i Göteborg, där han dog 1760. (Tor Andras: Georg Wallin, resor, forskningar och
öden, Stockholm 1936. Även i Svenska akademins handlingar 1936.)
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Til exempel: Om de hade stadigare hemwister, åt minstone undertiden, bätre
boningar, Säten at sitia på, och icke på bara marken, bequämare spisning,
något annat i ställe för bränwin, oftare wistas bland rätsinnigt och sedigt folk,
åt minstone de som förmögnare och äldre äro af dem, så at de med sit exempel
måtte lära de öfriga, så hoppas iag, at någon frucht kunde skaffas. Slutel.
anmäles tul högwörd:ge Herr Biskopen, fru Biskopinnan och S:r Lisa Palmrot
min hörsameste och flitigaste helsning, sammaledes och ifrån min K. hustro och
mina anhörige, med troget anbefallande uti guds milderika beskydd! förblifwandes
Högtärade K. Broders Tienstskyldigste
Upsala den 18 octob. 1714

Daniel Diurberg1

Från Rangius manuskript lät Wallin år 1715 boktryckaren Werner i
Uppsala trycka ett avsnitt ur Johannes evangelium, kapitel 1-2 :14a,
under beteckningen »Specimen Nov. Testamenti Lapponici».2 Wallin ogillade
emellertid den ortografi som Rangius tillämpat, han ville förenkla den och
sände därför provtrycket till lappmarksprästerna för att få deras utlåtande
om detsamma varjämte Wallin äskade vissa uppgifter om kvardröjande
vidskepelse, m. m.:
Ährewyrdige och wällärde Herr Pastor.
Här hoos fölljer ett exemplar af Specimine N. Test. Lapponici, som iag nyl.
låtit af trycket utgå, intet högre önskandes, än at ett sådant angelägit wärk
måtte ju förr ju häldre winna sin fullbordan. Men förr än som det fullkomligen
kan under händer tagas, har iag funnit nödigt aldraförst communicera med Hr
Pastorn detta publicerade profwet, på det Han deröfwer må inkomma med sitt
betänkande. Begäres derföre af Hr Pastorn
at Han noga undersöker hwad dialect är i hans församling och deni Lapp marken, emädan iag i iemförande af Tornaei och Grans Manuale med detta
profwet finner någon åtskilnad. Och wore bäst att h. Pastorn effter deras maner
at tala och pronuntiera, transfererade några verser allenast af Johan. Evangel.
1 Cap. eller i dess ställe fader weir etc. för all ting så lagandes, at pronuntiation
må uti bokstäfwerne blifwa exprimerad så mycket görligit är.
angående Orthographien fråges huru consonantes pronuntieres e.g. g.
giada, galg. Jtem d.b. etc.
a. Om det är nödigt at duplicera vocales e.g. bijr, sijes etc.
fl. Om entel. mångahanda vocales böra fogas på en gång tillsammans e.g.
Wuäinaije Cap. 1. v. 33 & 36. Tie tune, annon Ti?
y. Om intet lit. h på sonilige ställen kan utelemnas, e.g. Cap. 1. 13. dah
iueh äh läh.
Frågas, om intet concordantierne som i profwet äro införde, kunna lemnas,
och häldre i dess ställe Summarier sättas för hwart capitel.
Begiäres till en begynnelse, till dess någon fullkomligare grammatica kan
utkomma, allenast prima principia Lingvae Lapponicae. nembl. conjugationes,
1 Brevet

i Walliana II nr 80, Linköpings stiftsbibliotek, Linköping.
Exemplar ev provtrycket ha påträffats i Kalmar gymnasiebibliotek, Wallenstråhleska samlingen, ett i Tom II, ett i Tom X, samt i Arjeplogs kyrkoarkiv: Handlingar rörande Lappmarken (J: 3), HLA.
2
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declinationes, pronomina & eorurn flexiones, numeralia 1.2.3.4. etc. particulae,
och elljest ett kort ordaregister el. vocabularium.
6. de animadversioner som kunna göras öfwer hoosföljande Specimen, må
inrättas effter hwar vers.
Såsom detta länder till gudz namns ähra, och hans dyrköpta församlings nytta
i Norden, ty behagar H. Pastorn ingen flit låta wara ospard, utan med aldraförsta, som ske kan, inkomma med en tydelig underrättelse om det som begiärt
är, warandes försäkrad derom, at Hans namn härigenom blifwer till det bästa
recommenderat. Näst trogit anbefallande i Guds beskyd, förblif:r
Ährewyrdige Herr Pastorns Tienstredebogneste
Hernösand d. 24 octobr. A:o 1715

Jöran Wallin fil.
S. Theol Lector Prim.

P.S. wid samma tillfälle begiäres få wetta om till efwentyrs ännu finnes någre
Vestigia Superstitionis hoos Lapparna, och hwilke de äro.
Jtem huru wida H. Pastorns lappmark sträcker sig i längd och bredd, och
huru offta lapparne, som längst borta wistas, komma till den ordinarie gudstiensten ?1

Wallin inskränkte sig icke till att brevledes inhämta kännedom om det
lapska språket. Under ferierna vid julen 1715 reste han till Åsele för att vid
den helg och marknad som ägde rum den tiden på året få kontakt med
lapparna själva. Av sin fader biskopen fick han uppdraget att i samband
med resan anställa visitation i lappmarksförsamlingarna och försågs till
den ändan med ett introduktionsbrev, daterat dagen före avresan:
Ährewyrclige wyrclige och wällärde pastores och comministri.
Såsom en lång tijd förfluten är på hwilken iag intet kunnat visitera i dee af.
lägsse orter i Hernosands stifft endels för den bedröfwelige krigstijden, då
fienden trängt oss på alla sider, endels den brand som Gymnasium 2 gånger
öfrgången är, och derföre något owist huru med Gudztiensten och kyrkiones
egendom är beskaffat, besynnerligen uti lappmarken; ty har iag för nödigt funnit at läta min son Mag Jöran Vallin dijt up resa i denne Juletijd då man
kunne gudztiensten afhöra, effter iag för min ålderdom det eij förmår, derföre
förmodar iag at dec präst-män han hinner besökia, bewisa honom den heder
och bistånd uti det han effterfrågar, såsom iag siälf der woro. Herren beware och
wällsigne eder alla.
Georgius Vallin
Säbrå d 17 Decembr 1715
Superintendens Hernosand

Något visitationsprotokoll har lektor Wallin tydligen icke fört vid besöket
i Åsele, men han har skildrat sin resa i en skrift »Resa till Årsilla lappmark
åhr 1715».2 Där säger han att visitationsuppdraget tillkommit emedan han
Wallensträhleska samlingen i Kalmar gymnasiebibliotek, Tom III, *Folkkunskap».
Skriften förvaras i Linköpings stiftsbibliotek under signum »Walliana G 48». Den
har publicerats år 1909 av K. B. Wiklund i serien »Norrland, små skrifter utgifna af
Norrländska studenters folkbildningsförening» och ingår som nr 10 i denna serie:
»Några bilder från det gamla Lappland.» Biskopens skrivelse är sammanbunden med
manuskriptet.
2
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»elljest ditämade för egen curiositet skull, at inhämta nogare kundskap så
om lapparnas förhållande, som språkets ägenskap».
Resan anträddes den 18 december från Säbrå och gick efter kusten till
Nätra, där vägen till Åsele tog av. I Anundsjö stötte Wallin på lappar som
voro på väg till Åsele. Han fick en av dem att med sin renhjord bana väg
för de tre åkdon som ingick i expeditionen. Wallin hade nämligen med sig
sin unga hustru, en dräng och åtskillig packning. På själva julafton anlände
sällskapet till Åsele och tog in hos kyrkoherden på stället, Erik Sjöberg.
Där fick Wallin uppleva en lapsk kyrkhelg i alla dess olika moment. Kyrkoherden var just i färd med att uppbära sin likstol, som bestod i renar. Juldagen bevistade Wallin gudstjänsten, var med om barnkristning, m. m.,
tredjedag Jul predikade han i kyrkan samt höll katekesförhör. Han fann
lapparna grovt okunniga i salighetssaken. »Nog kunde de mäst allesammans
läsa utantill, somliga mer, somliga mindre, anten på lapska el. swänska,
men ganska få woro de som förstodo det ringaste deraf.»
En särskild glädje beskärdes Wallin, när han demonstrerade sitt provtryck för lapparna. »Jag gorde prof af Specimine Nov. Test. som iag nyss
låtit trycka, och upläste hemma några versar deraf. detsamma förstodo de
helt rent, bugade sig diupt neder till jordena, och wijste en hiertans glädje
deröfr, at iag kunde läsa deras språk, än mera woro de glade, då iag lät dem
se mitt vocabularium Lapponicum, som iag altid arbetade uppå, och iag
kunde tala några ord med dem.» I resebeskrivningen har Wallin infört
några fraser samt bönen Fader vår på lapska.
Wallin skildrar vidare huru prästen, häradshövdingen och fogden ta upp
sin »näst», han gör besök vid tinget, i kåtorna och på marknaden, berättar
om lapparnas brudköp och spåtrummor. Den 30 december anträddes återfärden, och den 11 januari 1716 återkom sällskapet »gudi lof! wäll och lyckel.
till Hernösand».
Ett år senare gjorde Wallin en liknande resa till Lycksele. Även denna
gång var hans hustru med och dessutom en elev vid Härnösands gymnasium, lappgossen Simon Angurdolf från Åsele. Färden — med avresa från
Härnösand den 16 december 1716 — gick efter kusten till Umeå stad, där
landshövdingen gästades. Från Umeå följde prosten Grubb och hustru
med. Ankomsten till Lycksele skedde nyårsafton. Nyårsdagen förrättades
gudstjänst på lapska av kyrkoherden på stället, 0. Graan med tolkning till
svenska. Efter högmässan hölls kristendomsförhör. »En del af lapparne
geck wäll an, och kunde nog wackert läsa både på Lapperska och Swänska;
en del war något segare at lages med, dock hoppas man, at de alt mer och
mer warda tiltagandes i Guds och Jesu Christi kunskap, hälst som icke
allenast Kyrkoherden, utan och H Probsten Mag. Grubb anwäncla dertil
all flit och åhåga. Nybyggame giorde beskied för sig med största beröm.»
Kyrkan befanns förfallen. Wallin föreslog att man skulle skänka gråskinn,
ostar och dylikt till dess reparation. Förslaget vann gehör. Ett ansenligt
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förråd insamlades och auktionerades. Kyrkan fick 40 dr kmt i sin kassa.
Lappskolan inspekterades. Wallin antecknar: »Kunde wj intet utan fägnad
höra huru rent de icke allenast läste både Swänska och Lapperska innan
till, utan och sina christendomsstycken utur catechesen hel färdigt utur
minnet, somblige hade och begynt at skrifwa.» Två elever visade sig ha
förutsättningar för vidare utbildning. Alla fingo en ny svensk psalmbok,
och dessutom uppmuntrades de »med penningar och annat, som dem anstodo». Husen voro i gott stånd.
Även om besöket i Lycksele har Wallin skrivit en reseskildring.'

2.
Under tiden mellan de två lappmarksresorna avlämnade lappmarksprästerna sina yttranden över det provtryck som Wallin sänt ut till dem.
Den som först lät höra av sig var kyrkoherden i Åsele, Erik Sjöberg.
Hans kunskaper i lapska språket voro minimala, men han sökte ändå ge
sitt bidrag till undersökningen:2
Högärewyrdige och höglärde Hr Praeposite gunstige Herre och wälgynnare,
Såsom ett bref är mig tillhanda bracht tilljka med Specimine N. T:ti
Lapponici uthan twifwel af Ven. Consistorio öfwerskiekat, fast än någons
nampn der vnder icke uthsatt är. fördenskull till hörsampt följe vppå de der
uthi anförde puncter detta af mig som här tills lijtet want wijd Lappmarken
och ey kunnat inhämpta genium Lingvae Lapponicae, länder till ödmiuck swar;
thet HögEhrewyrdige Hr Prosten täckes till behörig ort gunstigast öfwerstyra.
NäMbl.
Angående Dialecten i årsilla försanabling kan iag så mycket mindre der
om judicera, som iag ännu ey hindt förstå Lingvam Communem uthan måste
betiena mig af Tolk i Predijkningarne.
Vthi Orthographien har iag efftersökt och funnit att Lapporne Joh. 1. v 3
pronuntiera G- ut K. kiada kaike pro giada et gaike.
Synes wara nödigt att dupplicera Vocales ällj est skulle icke förmerkias
skillnaden emellan Vocalem Longam et brevem, och således vthi pronuntiation
blij någon Error, serdeles hoos incipientes. W uthi wuäjnaije v. 33. synes wara
v. Consonans och icke Vocale, effter regulas Grammaticae latinae.
Om Concordantierne som j profwet äro införde och hälre i dess ställe
Summarier sättias för hwart Capitel; det lemnas uthi translatoris och wederbörandes goda willja och omdöme.
1 »Resan till Lycksele Lappmark år 1717*, inbunden handskrift i Linköpings stiftsbibliotek med signum Walliana G 49.
2 Erik Joh. Sjöberg, född i Korsta, Sköns församling i Medelpad. Han genomgick
Härnösands gymnasium och inskrevs som student vid Uppsala universitet den 26
oktober 1704. Efter prästvigning år 1706 blev han kyrkoherde i Åsele 1712. Han blev
aldrig så förfaren i det lapska språket att han kunde predika på det och mot slutet så
orkeslös, att domkapitlet år 1737 måste förordna skolmästaren Petrus Forsberg till
vice pastor. Han avled 1740. (Leon. Bygd6n: Härnösands stifts herdaminne, del IV
under Åsele.)
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5. Till prima principia Lingvae Lapponicae att gifwa något wijd handen
finner iag mig Såsom en Novitius icke något serdeles att framställa.
Till Post Scriptum
af bem:te bref länder
till Öclmiuckt swar
Tyckes wara några reliqviae af Superstitionerne ännu qwar hoos Lapporna
i Åsehle
(a) mädan björn kiöttet kokas måste alla i kottan så man, som qwinna
siunga biömwijsan med hög röst och stort rop.
(p) Benen af biörnen skola inga hundar fåå, äta uthan de läggia dem vnder
jorden. När de sällja huden så hafua de tre hopfogde snören antingen af Teen
eller fergat garn tillhopa wirklat, och fästat dem på biörnhuden. När de då
sällja biörnhuden, Så taga de igän samma snören tillbaka och syr dem antingen
i sin myssa eller i sin råek. till ett Signum vietoriae.
(y) Wargen när den är skuten bär Lopporna intet i kottan, af Orsack om de
skulle honom inbära, så skulle sådan Wargar skada deras Renar.
(ö) Qwinfolck skola intet vnderstå sig att bära någon bössa, ey eller stiga
öfwer noot eller nät sådan de äro lagde på båten.
(e) När en Lappman om dagen skogat och hemkommer om afftonen med
Rofwet så bär han det samma intet in i kottan genom den retta dören som kallas
på Lapperska (Oxen) uthan genom backdören som kallas Båssnialme.
Om Lapmarkens Situation till längden och bredden har iag ingen wiss
kunskap uthan kan inhämptas af Högaehtat Hr ingenieurens Stenklyfftz
Charter, som des dräng Sven Scheder för lijten tijd säden uprättat
De längst aflägsne Lappar komma till Ordinarie gudztiensten alla Stora
Högtijdz dagar Jul, Påsk, och Pinges, sampt alle Storböndagar Die S. Mathiae i
fastan och Die S. Matthaei om hösten.
Årsilla d 23 Nov. 1715
Erieus Siöberg1

3.
Av vida större intresse är den skriftväxling som ägde rum mellan Wallin
och översättaren, kyrkoherde Rangius i Silbojokk. Åtminstone tre brev från
Rangius till Wallin äro bevarade och ett från Wallin till Rangius. I sitt
första brev uttrycker Rangius sin stora tacksamhet mot Wallin för att denne
tagit på sig besväret med provtrycket samt upplyser om de principer han
följt vid översättningen till lapska språket:
Hög-Ährewördige Hr Magister, gunstige Patron!!
Hög-ärewördige Hr Pat:ens gunstige skrifwelse af dato d. 24. oet: sidstl. är
mig d. 24. Xbris inhändigat, hwar af jag med största devotion och hiertans
f ägnat ährhämptar den fast gudelig åhåga bekymmer och omkåstnat, den E:drs
Hög-iirewör:t för mitt ringa arbete redan påtagit: och oss lappmarkz Pastorerne
där af ett tryeht Specimen öfwerskickat, att med wåra betänkiande, där öfwer
på det fordeligast för E:drs Högärewörd:t inkomma; Och såsom detta wichtiga
ärendet, jämwähl mig såsom den första interessent här utj wijdkommer, och
1 Brevet

i Wallenstråhleska samlingen Tom X, Kalmar gymnasiebibliotek.
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E:drs Hög-ärewör:t för des utförligheet, desto snarare kan winna sitt påtagne
Gudeligt Zele, jämpte min ödmjuka Ödmjuka och trägne anhållande fullfölja,
Altså kan jag icke, utan effter des höggunstige begäran, ännu wijdare mitt
åtänkiande här öfwer utan någons praejuditz så mycket möijeligt är, lämna,
som fölljer, Neml:n
Hwad dialecten angår, så är den åthskillig här utj Lappmarkerne, som utj
alla andra Orter, Att Åsehla lappen hafwer een annan dialect, och Torneå
lappen ett annat ordasät att uttala, E. G. Torneålappen säger waddo mudni
laipem, Åsehla lappen pronuncierar wuebde mudni laibem, hwar af slutes detta
almänligit litterae unius organi facile inter se permutantur: Allenast man
grannel:n achtar alla huru Bookstäfwer tydeligen böra utföras, effter des valeur:
E. G. g utj giada, g utj galg: såsom och fördublade vocales E. G. bijr, sijes stånde
propter pronunciationem äntel:n utj sit rum: och såsom Pijtheå lappmark är ett
centrum totius Lappmarkiae, och des språk är tydeligast; altså hafwer iag detta
för alting effterfölgt utj N. T. version /: doch med warlig ögon sichtat äfwän på
de andra clialecterna :/, på det alla lappmarker förmodeligast lära finna där utj
sitt wederbörligt interesse, och ofehlbar nu förtij den förnöyelse.
Concordantierne jämte Summarier hafwer jag för tryckets omkäsnat
frijwillel:n gåt förbij, doch tacitå tänkt sättia Summarier för hwar Capitel utj
hwar Book af berörde Nya Testamentet och samma concordantier sättia utj
brädden, gent mot hwar vers för de eenfaldigas andagts förhinder utj läsande.
Qvid ad vestigia Superstitionis utj min församling, så kan iag intet så
exacte neka, som äntel:n kan bewijsas af deras KyrckioförsummeLse, och föraeht, hwar om jag skal nu på nästa Tinget mig beswära. Thet är wähl sant, att
de längst boende lappar, böra altijd komma tul den ordinarie Gudztiensten på
P
store Högtijder, så händer det lijkwähl offta, att de nödigt framwijsa sig, och
detta af lapp-Öfwerheetens här tils alt för Mycket smickrande NB. med den
arme och eenfaldige Fiällmannen, doch förmodar jag blifwa bättre, förmedelst
wår nya Häradzhöfdingens rätrådig waksamheet.
Silbojokz lappmark sträcker sig i längden if:r öster som är Bränn-Udden,
til Wäster, som är giatzewagge, eller öfwerst på Fiälle, ther watnen rinna jfr
hwart annat, så att des längd blifwer ohngefehr 11 Nya Mijl. Bredden ifrån
Söder Swaipåwalle, till Barthurt Nårr uth, är praeterpropter 9. Mijl. så att
sielfwe Kyrckian blifwer quasi in medio, men närmare åth landz Kiölen eller
Fiällryggen. I öfrigt befaller jag min Hög-Årewörd:ge Hr Partm utj Guds
nådige wärn och beskydd, förblifwande
Hög-Årewyrdige Hr Patrons Tienst-Ödmiukaste
Silbojok d. 16. Jan: 1716

Laurent: Rangiusl

Lektor Wallin ville icke uppge den förenkling av de lapska ordens stavning som han gjort sig till talesman för redan i den utsända instruktionen.
Han gjorde ett nytt försök att vinna Rangius för sin reform:
Til Hr Lars Rang
Wyrdige och wällärde Herr Pastor.
Hr pastorns bref af d. 16 Jan. har iag bekommit och ser med fägnad det
utgifne Specimen af H:r pastorns version wara till lags och nöije. det skrif:r och
1 Brevet i Wallenstråhleska samlingen, Tom X. Å baksidan: »Specimen Novi Testam.
Lapponici hafwer jag redan öfwer till Torneå lappmark öfwerskickat. vale!!*
2 — 694470 E. Nordberg
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H:r Pastorn att dhe fördubblade vocales entl måste blifwa ståendes, dock
oförgripel:n att säija, så min som andras mening här om, så tyckes en sådan
evacervatio vacalium & litterarum mera augera difficultatem legendi, än som
lätta e.g. C. 1. Joh. v. 35 giågiåi et v. 45. audsarnåiein, ann.on aliter haec
scribi poterint: 2:do bir låter äfwen så wäll pronuntiera sig med ett i som bi j r
med 2, lika så och w ij nem cur non winem äfwen som i swänskan man skrif:r
nu intet mer wijn, utan accuratius win 3:tio tyckes Hr Pastorn sielf derom wara
indifferent, medan han v. 48 skrif:r f ikonmueren med ett i, men v. 50 f ijk o nmueren med ij. Men iag har ingen ting temere welat corrigera som H Pastorn
wäll ser, dock wäntar iag ännu widare Pastorns betänkiande, och entel utlåtande
här utinnan qvod e maximi necessarium. Sädan står v: 29. Gäkie Jubmelein
S aut z em, som aliter verteres v. 36 per Smalam qvod in locis praesertim
classicis videt [ur] fugiendum. qvaerit [ur] m. de h qvod multorum Judicio
videt [ur] supervacaneum & superfluum i fine e:g. in läh, kåh, iueh etc. Slutl.
är ganska nödigt att H Pastorn upsätter en liten kort Granamatica ju för ju
häldre, och försäkra wij att han strax skall till trycket befordras med H:r
Pastorns encomio. detta är hwad iag än wijdare åstundar att wetta, och wäntar
swar med första som ske kan, deo commendatus vale förbi
wyrdige och wällärde Hr Pastoris tienstwilligste
Hernos: d, 5 Martij 1716

Jöran Wallin fill

Rangius ville icke foga sig efter Wallins mening. Han hade fått veta, att
komminister Granlund i Sorsele granskat prov trycket och gjort vissa anmärkningar. Rangius söker bortförklara dem. Det förefaller som om
Wallin — möjligen i ett nytt brev — bett Rangius ta kontakt med sina
kolleger i Lappmarken rörande de frågor som Wallin begärt besked om.
Det avböjer Rangius:
Hög-Ehrewördige och Högl:de Hr Magister, Gunstige Patron!
Ehuruwähl iag månde nu sidstleden den 16. Jan: min HögEhrew:dige Hr
Patron förnimma låta, min inständiga Mening de Specimine lingvae Lapponicae
N.Test: och andra Omständigheeterna, som utj E:drs Hög-Ehrew:tz Höggunstige skrifwelse mig föredrogs, som bland annat förmäler, det jag skulle communicera åfwanbem:te Bref, med alla Pastorne i lappmarkerne: Men som jag förmärkte det Hög-ärewörd:ge Hr Patron hafwer då alla reda giort det närmaste,
och Hr Graanberg är trycht exemplaret af samma version meddelt, och bem:te
Graanberg intet annat funnit, än några tryckefehl, som jag sielf där hafwer
intet want tilstädes: altså hölt jag detta för onödigt, att så mycket mig witterligit är, dem utj Språket okunnige herrarna versionen tul största willwalla kringsända, bibehållandes mitt roliga Samwete där utj, att intet är något emot
genium Lingvae Lapponicae, den föga nu, eller utj framtij den bättre kan framwijsa, så framt han elliest wil Stricte hålla sig eendast wijd Gudz helga Ord.
Hwarföre jag ännu på det undertienstligast Hög-Ehrew:ge Hr Patron anbeder,
näst sig sielf, mit fast ringa arbete, hoos höga wederbörande förmedelst des
gudelig zele, och höga autoritet än wijdare recommendera och befordra, Gudz
H. Nambn till Ähra, sin dyrkiöpte försambling till ewärdelig nytta och Siäle1 Brevet i koncept sammanhäftat med »Resan till Årsilla Lappmark», Walliana G 48,
Linköpings stiftsbibliotek.
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gagn här utj fjällen, under hwilkens troinnerlig anbefallan jag altijd är och
förblifwer.
Hög-Ehrewördige Hr Patrons Tienst-Ödmiuke Tienare
Silbojok d. 21 Martij 1716.

Laurent: Rangius

P.S. Hr Graanlund förutan det han hafwer tagit af mig 54. dr Sölf:r mynt,
lijkwähl understår sig ehrfordra emot min förmodan ännu mehra fast han har
aldrig giort någon tienst utj Silbojock, af des egen inbilning utom V. Consist:
consensll Vale et fave!1

Samtidigt med brevet återsände Rangius ett exemplar av provtrycket,
vari han corrigerat »tryckfelen». I första kapitlet antecknar han följande
rättelser: ordet geuged i vers 5 till geuga, ordet dobdom till dobdam. I vers
13 tycks han ha ändrat achtengänned till achteg, i vers 14 förtydligar han
fjärde ordet till ågijn och i 17. versen ändrar han JEsusn till Jesus samt i
vers 26 giogir till giogio. I vers 28 förtydligar han Jordanen, i vers 38 tycks
han stryka d i årrod, och i vers 39 rättar han årrodomen till årrodemen.
I vers 45 antecknar han vid jnen »Leg: juen», i vers 47 sätter han vid sista
ordet »Leg: askie», och i vers 50 skriver han vid näst sista ordet »Leg:
daid». I andra kapitlet ändrar han aijgn i vers 4 till aijge, daln i vers 8 till
dale, brudermannen i v. 9 till brudermannem. Vid ieäraj i vers 10 skriver
han »leg: raiaj» och i vers 14 har han vid ett kors antecknat »add görkasn».
I nedre kanten har han antecknat: »Desse trycke-fehlen hafwer jag sielf
emenderat. L. R angius.2
Ytterligare ett brev från Rangius till Wallin ligger i samma samling:
Högärewördige och högl:de H:r Magister, Höggunstige Patron.
Högärewördige H:r Patrons gunstige skrifwelse haf:r jag nu åter bekommit
om mitt än wijdare betänkande angående versionen öfwer nya Test: så hafwer
jag redan för min Gunstige 11:r Patron det samma någorlunda förklarat utj
mitt sidsta Bref, daterat Arjeplog d. 21. Martii sidstleden, i så måtto: det jag
hafwer sat effter bästa genium som jag någonsin kunnat, undantagandes några
ord, dem jag sielfwilligt förbyt för Språketz åtskilnat och varietet, som brukas,
så att intet /: så mycket mig witterligit är :/ är Supervacaneum sive Superfluum,
hwarcken ab initio, medio, vdl fine vocabulorum: Men hwad lapperska Språke
konsten tilkommer, kan jag ey så wist sluta, för än jag får höra hwad utslag
blifwer på mitt åfwan nämbde version, och mycket mödesamme arbete, förmodar doch det bästa, att min gunstige H:r Patron för des höga Autoritet
wänder någorlunda närmare till sin höggunstige bewågenhet. Gudi trohn
befallat, af Silbojok
d. 11. Martii 1716. E:drs Högärewördighetz Ödmiuke T:re
Laurent: Rangius MP:a8
1 Brevet

i Wallenstråhleska samlingen Tom X »ankom d. 20 april 1716».
Wallenstråhleska samlingen Tom X.
8
Brevet i Wallenstråhleska samlingen Tom X.
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Dateringen av brevet är oriktig, eftersom Rangius åberopar sitt brev
»d. 21 Martii». Troligen skall detta sista brev ha datum 11 maj, ty den dagen
sände Rangius en skrivelse till domkapitlet som svar på en rundskrivelse
till lappmarkspastorerna i en annan fråga.
Med detta avvisande brev tycks korrespondensen mellan Wallin och
Rangius ha upphört.

4.
Den 26 mars 1716 insände komminister Granbergl i Sorsele redogörelse över
sin granskning av provtrycket. De tryckfel som Rangius meddelat tycks
icke ha observerats av Granberg:
Effter Högwördige Hr Biskoppens och fadrens i Christ°, sampt Venerando
Consistorij gunstigaste befallning, föllier nu detta af underdånig hörsamhetz
berätällse öfwer Specimen Nov. Testamenti Lapponici.
nembl:n
Wuestes Becke.
Förste werssens förste ord. Algwisn. legitur algewist effter thet är
ablatiwus casus i swänska, så bör och wara i Lapperska; som den andra werssens
4:de ord utwiser: algewist, i begynnelse war thet när gudi.
3:die werssens fämpte ord: dacketom; legitur dacketåwom. 9:de ord: i
samma wers clacketom: legitur dacketåwom och 11:te ord: i samma wers. cictcketom legitur, dacketåwom.
4:de werssens förste ord: dasisn legitur dassne. 3:de ord. hägg legitur
hägge och sidste ord i samma wers: geuges legitur giåuges.
5:te werssens andra och tridie orden: geuges: geuged: leguntur giåuges,
giåuga.
6:te werssens 4:de ord: za,dd,etom. legitur zaddetåwom.
7:de werssens 2:dre ord: wöttoniin, legitur wittenjn 4:de ord i samma
' kiedd, legitur wötwers: uggius, legitur ugge, 5:te ord i samma wers: wöttånås
tenastedd, emällan desse orden, står differenssen uti clialecten, i norre och södre
lappsproket, och betyda nästan alt itt. och 6:te ord i samma wers: geugesen,
legitur giåugesen. Och ottonde ord: uggius, legitur ugge gaike jackedd giada
sodnom.
8 :tonde werssens förste ord: Jlain, legitur Jlam. 3:die ord: i samma wers:
geuges: legitur giåuges. 7:de ord: i samma wers: Saddetom. legitur Saddetåwom.
8:de ord i samma vers: wöttånåskiedd: see på 5:te ord i 7:de verssen. och 9:de
ord i samma wers: geugesen, legitur giåugesen.
9:de werssens 5:te ord: geuges, legitur giåuges. och 7:de ord i samma
wers: Biasgeuga, legitur giåuga.
1 Sigvard (Sjul) Mårtensson Granberg, född av lapska föräldrar i Granbyn, Sorsele,
idkade studier i Umeå skola, inskrevs som studerande vid Uppsala universitet den
20.8.1706 och blev komminister i Sorsele år 1709. Den 1 maj 1719 tillträdde han kyrkoherdetjänsten i Arjeplogs socken. Vid prostvisitation den 10 januari 1720 klagades på
hans lapska uttal. På prosten Solanders anmaning lovade Granberg att böja sin
dialekt efter allmänhetens språk. (Leon. Bygd6n: Härnösands stifts herdaminne, del I
under Arjeplog.)
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10:de werssens 9:de ord: clacketom. legitur dacketåwom.
11:te werssens 3:de ord: jekiesi: legitur jegesij. 4:de ord: gåig legitur gåigo.
7:de ord: jekiese. legitur jegese, och 8:te ord: dåstå. legitur doesto.
12:te verssens 6:te ord: då ston, legitur doeston, 9:de ord fabmom, legitur
famom. och 11:te ord: manain, legitur manan.
13:de werssens 8:de ord: siitudist. legitur sijdodist 10:de ord achtengänned: legitur achtengärme, 11:te ord i samma wers: sijtudist, legitur
sijdodist, och 15:de ord i samma wers: rägadom, legitur rägadåwom.
14:de werssens 13:de ord: h,errawofnom, legitur famom och 18:de ord i
samma wers: herrawofnom, legitur stoere famom.
15:de werssens 2:ra ord: wöttånaskiå: legitur wittenasta, 16:de ord i
samma wers: maingield: legitur minnelen; 17:de ord i samma wers: galg:
legitur galga.
16:de werssens 3:de ord: Most: legitur ålleswuedest, desse ord äro och
Synonoma.
17:de werssens 3:de ord: giede: legitur giada. 5:te ord: rächtå, legitur
rächtj; 6:te ord: waddetom legitur waddetåwom. 13:de och 14:de orden uti
samma werssen: Jesusn Christosan. leguntur Jesum Christum.
18:de werssens 4:de ord: gå ssek. legitur gåssegän, 5:te ord. Jubmelen.
legitur Jubmälem. 6:te ord. wueidnam. legitur weinam, och 12:te ord. ålisn,
legitur askesn.
19:de werssens 5:te ord. wötton. legitur wittenim, eller och wittenastem.
desse orden äro och Synonoma, hwilket thera af them sättes i trycket är ljka
gådt. 8:de ord: saddin. legitur saddien. 12:te ord i samma wers uggius. legitur
uggie, eller juchte sij galgen.
20:de werssens 6:te ord: hite legitur häite.
21:te werssens andra ord: gieki,en. legitur kiekin eller gijtzin,
23:die werssens 6:te ord giorfwi, legitur giårfwåi, 9:de ord i samma wers:
Jalgid. legitur Jalgädijdde.
24:de werssens 4:de ord: Saddetom. legitur Saddetowom.
25:te werssens 3:die ord: gikien. legitur gijtsin. 7:de ord i samma
wers sudnin legitur sunnin. 9:de ord: kastetå. legitur kastedd. eller döpadd.
26:te w:s 6:te ord: kastem. legitur kasteddem. eller och döpaddem. och
11:te ord i samma vers: giogir legitur giuggiu eller giuggie.
27:de werssens 6:te ord: maingeld. legitur minnelen. 7:de ord: galg.
legitur galga. sextonde, sjuttonde, och 18:de orden i samma wers: äm,
läh, buerin, läsas Jbb-daibe. I Swänska står, jag icke wärdig är.
28:de werssens sidsta ord: kasti: legitur kasteddi, eller döpackli.
29:de werssens 3:die ord: mängan. legitur minnelen. 4:de ord; wueidni,
legitur weinj, de utslutes i detta ordet, och bör der intet wara. 6:te ord i
samma wers: Jesusam. legitur Jesum. 9:de ord: gåig. legitur gåigo. 12:te
ord: gäkie legitur gägie. 16:te ord: serrit. legitur sarrjd. 17:te ord: waldod.
legitur walda. 19:de ord i samma wers: såddom. legitur zoddom. å mutatur
in o.
30:de werssens 9:de ord: maingield: legitur minnelen 10:de ord: galg
legitur galga.
31 werssens 3:die ord: igiem. legitur iggim. 7:de ord: uggius. legitur ugge
9:de ord: ijecktetåfwed legitur ijektetofwed. 15:de ord: kast eted. legitur kastededd.
32 werssens 3:die ord: wöttenåski: legitur wittenasti: 6:te ord i samma
wers: wöin,em. legitur weinem. 7:de ord: wueingen,em. legitur weingenem, ene, u,
utslutes i detta ordet. heller och om detta ordet, addenassem, sätties, för det
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andra ordet, weingenem, så är det wigare till at pronunciera, effter som the
betyda en mening men then som sproket kan, så är intet swort at ut nämna itt
ord. 18:de ord: igiem legitur iggim.
33:de werssens 6:te ord: kasteted. legitur kas-de-dedd. Samma werssens
10:de ord. mudnin. legitur munne. 15:de ord: wueingenem. legitur addenassem. 21 ord i samma wers. kastet. legitur kasdedd.
34 werssens 3:die ord: jättam. legitur weinem. 5:te ord: wöttenåskiem. legitur wittenastam.
35:te werssens 3:die ord: mångan. legitur minnelen.
36:te werssens 4:de ord: Jesusam legitur Jesum. 5:te ord: wadzekieded.
legitur wadziedd.
37:de werssens 8:de ord: hulgin. legitur holgozijgan. 9:de ord: Jesusam
legitur Jesum
38:de werssens 6:te ord: hulgid. legitur holgezijdd. 10:de ord: otzewet
legitur otzewetten. Tie jettin sif sudnin. läses sålunda. tie jettigan sudnin.
15:de ord i samma wers: åijert. legitur dat lee. 16:de ord årrod. läses årro.
39:de werssens 12:te ord: årrodomen. legitur årromin. 13:de ord: orroijejgan legitur orroigan.
40:de werssens 5:te ord: Pätaren. legitur Bätaren. 9:de ord: guechtist,
legitur guachdast. 11:te ord. läi legitur läpan. 14:de ord: hulgi legitur holgozijgan. 15:de ord: Jesusam, legitur Jesum.
41. werssens 13:de ord: åijert. legitur dat le. 19:de ord: gåig legitur gåigo.
42:ra werssens 3:die ord weijnii legitur weinajej. 13:de ord: galg. legitur
galga. 17:de ord i samma wers: åijert. legitur dat le.
43: de wers sens 3: de ord: mångan, legitur minnelen. 12:te ord i samma wers:
hulge. legitur holgozin.
44:de werssens 6:te ord: Pätaren. legitur Bätaren. fyratijonde fämpte
och siette wersser gå jag förbij, emädan i them är intet nogodt at förändra.
47 werssens sidsta ord. askin. legitur askiä, eller naaddo.
49 werssens sidsta ord: gonges. legitur guunges.
51 wersens 10:de ord: giekist, legitur giegist, k. mutatur in g. i detta
legitur luej-da-dalledd, den
ordet. Och 20:de ord i samma wers:
gunstige läsaren ser wähl huru consonantes ombytas i detta ordet.
2. Becke, eller Capital'.
wersens 9:de ord: Jesusan. legitur Jesusn och 11:te ord i samma wers.
laj : legitur lei
wersens första ord: gåkiåtåfwj. legitur gåtziotwoi.
3:de wersens 6:te ord. Jesusan. legitur Jesusn.
4:de,' fempte, siette, siuende och ottonde orden. Nisulagges mammon
dodnist, i denna meningen leges itt ord till, nembl. udnena. och 10:de ord i
samma wers. aijgn. legitur ajge i lää amonbåtam.
5:te wersens sidsta. clacked legitur daekedd, de förökas i det ordet.
6:te wersens 3:de ord. dasn. legitur dassne, så lyder på swänska. 5:te ordet
i samma wers och stafwelsen nest den sidsta, o mutatur in u. giedgegruse. och
8:de ord i samma wers. bijetom. legitur beijetowom
7:de wersens 6:te ord. grosijd. legitur grusijd.

2

I provtrycket står wuejni.
Skall vara »4:de wers*.
1 provtrycket »Nisulaggie».
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8:de wersens 6:te ord dak legitur daidn.
9:de wersens orden. jueck giatzien lei lägges itt ord till, orrom, hade lyder i
swenska.
10:de wersens 2:ra ord: olmugie legitur almaggie.
11:te ord i samma wers: wueletom. legitur wueletowom. och sidsta ord i
samma wers. jeäraj. legitur dan märan.
11:te wersens 14:de ord: herrawuetem. legitur famom.
12:te wersens 2:ra ord: mängan. legitur minnelän. 15:de ord i samma wers.
dasn legitur dasne. och sidsta ord i samma wers. beifwaidz. legitur bäifwä.
Detta hafwer jag ringa Person nu, effter Venerando Consistorj gunstige
begäran corrigerat, som i språket, alenast, nest autorem, mächtig är, och hafwer
noga observerat, hwart ord i hwar vers, huru the äro stafwade, huru många
vocales böra wara uti en stafwelse, så har jag och uthsatt, som gunstigge läsaren
gifwe noga acht uppa; nembl:n åt högsta tre vocales. E.g. giåuges. Consonantes
fördubblas ibland, när så behöfwes. E.g. golm flest det sidsta ord i sjätte wers.
2. Cap. läses golmme, och så widare. Littera h sönnes nästan onödig wara i
Lapperska. E.g. Nathanael, om h. utslutes i detta ordet. sönnes ingen afsagnadt, men der det änteligen bör wara, så måtte det wara. Här med befalles
Högwördige fadrens i Christo, sampt Ven. Concistoriales under guds thens
högstes beskydd.
Och förblifwer högwördige fadrens i Christo, sampt Ven. Concistorij
ödmiukeste tienare altjd
skrifwit Sortzell d. 26 Martj A:o 1716

Sivard Granbergh1
•

5.

Den 8 april 1716 avlämnade kyrkoherden i Lycksele Olof Graan2 utlåtande
över det utsända provtrycket och de frågor som Wallin sökt svar på. Graan
har delat upp sitt svar på tre skrivelser. Två äro tydligen avsedda för lektor
Wallin, den tredje riktar sig till domkapitlet. I den första skrivelsen förklarar Graan varför det dröjt så länge med svaret och ber att få sända
»glosboken» senare. Han är villig att utarbeta en grammatika men först
sedan han fått tillfälle att studera andra dialekter än den i Lycksele:
Ehrewördige och Höglärde Hr Magister Högunstige befodrare
Höglärde Hr Mag: Högunstiga skrifwelse med exemplaret af Specimina
Novi Test: Lapponici bekom iag wäll d. 15 Decemb: sistledne, fördenskull blyes
iag at det så länge hafwer want under händerna; Men anhållandes iag nu Höglärde Hr Mag: med en ödmjuk böön. Det Höglärde Hr Mag: intet tächtes det
mig tillräkna /: ty willjan hafwer wäll för mig intet felat:/ utan af sin godhet
Högunstigt tächtes anse mitt tillstånd, ty då instundade Julehögtij den och iag
allena war at förrätta gudztiänsten här wijd Lycksehle, och H Graanberg wijd
1 Skrivelsen

i Wallensträhleska samlingen Tom X.
Olof Nic. Green, f. 1688, son till kyrkoherden Nicolaus Olai Green i Lycksele och
sonson till den Olaus Stephani Graan ibidem som utgav en lapsk katekes och ett lapskt
manual°. Olof Graan blev student i Uppsala den 10 okt. 1712 och nådårspräst efter
fadern 1714. Kyrkoherde i Lycksele 1715. (Leon. Bygd°n: Härnösands stifts herdaminne II, s. 130.)
2
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öfra kyrkian ty hade iag ingen lägenhet, at öfwer se detta som sig borde, bad iag
tå Ehrewördige Hr Probsten Mag: Gruubb om han kunde hafwa någon lägenhet
at mitt tillstånd Höglärde Hr Mag: notificera, sädan när Juhle Högtijden war
ändat måtte iag straxt 20 de dagen begynna at resa i kring i fiället i mening at
upprätta en richtig Skrifftebook uppå, alla som under församblingen höra,
som synes högst af nödene wara utij en sådan försambling som denne är, då
iag mäst war borta hwar weka undantagandes Kyndersmäso wekan, och sedan
den öfriga tijden till Mathiae tijd då iag och sedermera war borta till en weka för
Mariae bebodelse, då och jämwäll Högtijden tillstundade, aldt fördenskull
anhåller iag nu iklmiukel:n Höglärde Hr Mag: gunstigt mitt tillstånd tächtes
anse. Glosboken har iag nu skrifwit några capitel, och försäkrar iag Höglärde
Hr Mag: här medelst, der gud förläner mig hälsan, at iag skall söka at förfärdiga
den i den nu instundande Sommar; men Gramatican beder iag ödmiukast Höglärde Hr Mag: at han tächtes i detta åhr förskona mig på det iag kan få tillfälle
at kiänna wäll några andra Dialecter då iag sedan så willigt som skyldigt Hörsamblingen skall Höglärde Hr Mag: Högunstiga befallning effterkomma. Emot
Höglärde Hr Mag: stora godhet emot mig utfästar iag mig altijd skola finnas
tacksam. Näst gudz trogna anbefallan förblifwer iag städze.
Ehrewördige och Höglärde Hr Magist:
ödmiukaste T:re
0: Graanl

Lycksehle d. 8. Apr. 1716.

Graans andra skrivelse till Wallin är ett granskningsprotokoll liknande
det som Granberg gjort rörande provtrycket, men Graan har även nedtecknat reflexioner ger vissa ord och konstruktioner samt uttalat sig om
tidigare översättningar till lapska. Liksom Granberg tillerkänner han
Rangius ett hedersrum bland lappmarksprästerna såsom den främste
kännaren av det lapska språket:
S: Johannis Evangelium
Caput 1.
Wers. 1.
Agwisn.2 utij Graans Manuale står algwist det ena är Dat: casus, och det andra
är ablativi.
Wers. 3.
da eket om. synes wara såsom en contraction, och säjes älljest dacketåwom
men hafwer enahanda betydelse. L äh detta ordet hafwer ena handa bemärkelse
med det ordet le som i denna wärsen står, undantagandes Läh utföres med en
kortare och hårdare röst.
Wers: 4.
Hägg, utij Lapperska Psalmboken står det ordet äi j not zh desse orden hhfwa
icke enahanda bemärkelse, ty Hägg är siälfwa lifwet; men äj inetzh är wäl
något tillstånd ell:r hälsa och sundhet. Läi eller lij hafwer samma Signification.
g eug es skrifwes giouges.
Wers: 5
geuges g euga skrifwes giouges giouga.
1
2

Brevet i Wallensträhleska samlingen Tom X.
I Graans brev har här ett 1 fallit bort mellan a och g.
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vers: 6.
Saddetom är contraherat af Saddetowom och brukas begge orden.
Ver. 7.
geugesen skrifwes giougesen
Ver. 8.
geuges giouges Saddetom utj vers: 6. geugesen giougesen rättare
Vers. 9.
g e ug e s giouges bi j asg eu g a bijas giouga olmugi j dl skrifwes almugijd ty
olmug förstås allenast qwinnor; men almug både män och qwinnor.
Vers. 10.
Läj der detta ordet står får man icke sätta det ordet le. ty Läj ellr lij, är ett ord
med enahanda uthydelse, och är perfecti temporis; men le. är praesentis som af

denna wers synes.
Vers. 11.
j ekiesi synes häldre pronuntiation utföres utij stafwelsen om man skrifwer
jegiesi.
Vers. 12.
Fabmom här kan wäll Lit: b utslutas, ty utij denna dialect som här brukas
warder ordet med de öfriga bookstäfwerna wäll pronuntierat
Vers: 13.
dah jueh äh läh desse orden synes wäll kunna mista lit: h. och äntå rätt pronuntieras, undantagandes ordet läh skrifwes tå: le. achtengånned. detta ordet
lärer de lappar som utij denna Lappmark äro, en dehl icke förstå, utan om det
wore i stället achtengen. eller manken
Vers: 14.
Herrawofnom. brukas wäll icke här i Lappmarken, utan Herrawötem dock
kunna det förstå,
Vers: 15.
mo maingield galg exprimeras mo mingelen galga åthskillnan är utij dialecten.
Ver. 16
ollost.2 utij den dialect som här brukas säjes olloswoth
Vers. 17.
waddetom är en contraction såsom ordet Saddetom i 6:te wersn. Jesusn här
synes man wäll kunna hafwa rätt ordet, Jesurn Christum.
Vers. 18.
weidnan.2 om man utij detta ordet utsluter. d är det ingen afsaknat och
skrifwer wäjnam, som synes utij den. 38. wersn
1
2

Provtrycket har olmogijd.
Provtrycket har ållost.
Provtrycket har wueidnam, vilket är det riktiga.
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Vers. 19.
Johannis. kan man skrifwa Joharmen, hwilket är Genet: casus utij Lapperska.
wötton eller wittenem.
vers. 20.
Om man skulle behaga at utsluta: h. ifrån detta ordet läh kan det skrifwas le.
hwilka hafwa en bemärkelse.
vers. 22.
ugiewe: uggiuwe effter dialecten.
26
Mon kastem. skrifwes mon kastedeb. giogie skrifwes gioggio
Vers. 27.
maingield galg. mingelen galga består åthskillnaden utij dialecten buerin
nulled,1 synes richtigare det ordet daib nuelled.
vers: 28
kasti. skrifwes kastedi
vers: 29
weidni2 skrifwes wejni. waldod. skrifwes walda.
Vers: 31.
kasteted. är praesentis temporis infinitivi modi och bemärker: at döpa; men
kasteddeman är effter Swänska version, till at döpa.
Vers: 33.
Baij elen skrifwes bijelen. utij detta ordet wuäjnaij e bör så många vocales
wara så framt ordet skall wäll pronuntieras.
Vers. 36.
wadzekiedit.5 skrifwes wadzekieddit
Vers. 39
weidnid4 skrifwes weined. 0rrodomen5 skrifwes Orromeen.
Vers. 46.
wejdne5 skrifwes wejne.
Vers. 51.
Luejtalladed skrifwes Luejtatalled
Cap: 2.
vers. 1.
Jesusan skrifwes Jesusen. Lai skrifwes Läi ell:r lij.
Provtrycket har nuelled.
Provtrycket har wueidni.
3 Provtrycket har w a dz ek ie de d.
4 Provtrycket har wueined.
5 Provtrycket har årrodomen, av Rangius korrigerat till årrodemen.
6 Provtrycket har wueidne.
2
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vers. 3.
Je su san skrifwes Jesusen
vers. 4.
mo aijgril skrifwes mo aijke
vers. 8 och 9.
lebne d daln skrifwes lebnid dajd. Bruder mannen skrifwes Brudemannem.
vers. 10.
Olmugie skrifwes Almugie, orsaken synes utij Cap: 1. vers 10.
j eäraj.2 skrifwes giedde dan märan
Wijdare kan iag icke finna någon stor åthskillnat, at icke denna version af
alla Lappar som utij denna församblingen wistas, wäll kan förstås, Ehuruwäll
det kan något differera emellan Graans version och denne, hwilket en dehl
kommer af constructionerne, en dehl och der af, at autor hujus versionis hafwer
sig åthskilliga dialecter bekant, och språket myckit länge öfwat, at han är den
bästa utij språket, utaf de Präster som i Lappmarken äro, och kunna Lapperska.
Mag: Tornaei version kan intet här i de Södra Lappmarkerna brukas af Barn
eller de som med andra dialecter äro icke wane, ty siälfwa orden differerar
myckit ifrån hwar andra. Hwad Orthographien angår, hafwer autoren hujus
versionis wäll funnit sig. E.G. utij Graans version öfwer Fader wår: agge mien.
hwilka bookstäfwer annorlunda måste pronuntieras än stafwelserna äro, så
synes det bättre kunna stafwas akie mien emedan denna stafwelsen kommer
merendels öfwerens med pronuntiation.
Hwad, concordantierne som i Profwet äro införde, anbelangar, synes wäll
wara bättre, och upbyggeligare för de enfaldiga, om i dess ställe skulle Summaner sättias för hwardt capitel, ty då kunde de till äfwentyrs bättre minnas och
wetta hwad capitelet inne håller. För öfrig beder iag ödmiukel:n Ehrewördige
Hr Mag: han tächtes Hög-unstig påse mina enfaldiga raisoner öfwer detta wärket,
och woro önskeligit, att detta werket skulle ärnå sin fullbordan. Förblifwer här
med
Ehrewördige och Höglärde H:r Mag:
ödmiukaste Tiänare
Lycksehle d. 8 Apr. 1716.

0: Graan.3

I skrivelsen till domkapitlet besvarade Graan de frågor som icke berörde
provtrycket men som Wallin begärt upplysningar om:
Högwördigste Hr Doetor Kongl. Maijstz Högtbetrodde Man och Biskop
Min Höga befodrare
Ehrewördige och Höglärde Herrar Magistri Samtl: Herrar Consistoriales
Mina Högunstige Herrar.
För Eders Faderlig Högwördighetz, jämte Ven: Consistorii Högunstiga
skrifwelse, och information, nederläger iag en ödmiuk tacksäjelse, i cliupe
wördnat anhållandes, det tächtes Eders Faderlig Högwördighet och Ven:
Provtrycket korrigerat av Rangius till aij ge.
Provtrycket korrigerat av Rangius till raiai.
Wallenstråhleska samlingen Tom X.
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Consistorium anse min demödigste berättelse, huru iag wid gudztiänsten förrättande här tils hafwer mig beted: och huru församblingens wilkor och tillstånd, månde wara.
1:0 Här utij församblin.gen bor både lappar och finnar desse senare kunna
intet lapperska, ty har iag, då lappalmogen icke äro tillstädes utan desse, förrättat gudztiänsten på Swänska språket; men när Högtijder äro och lapparna
äro i kyrkian förrättat den på deras egit måhl både wijd altaret, förutan
Psalmamas Siungande hwilket här tills hafwer skied på Swänska effter här intet
flera äro utaf lapparna som kunna i Book: än som 3. stycken, som hafwa gådt i
Scholan; hwilka icke heller altijd äro tillstädes, utan i blan deras Hustrur och
Barn. Utij predikan har iag och så äfwen altijd brukat deras egit språk, då de
hafwa want till kyrkian; Således at iag på Söndagarna enfaldeligen förklarar
texten och sedan ett stycke utaf Catechismo effter Ehrewördige H:r Probstens
Mag: Gruubs befallning, ett stycke på lapperska itererandes det sedan på
Swänska för det andra folket.
Utij Catechesmi förhör brukar iag altijd deras egit modersmåhl. Hwad iag
här utirman hafwer felat, så anhåller iag Eders faderl. Högwördighet och Ven:
Consistorium ödmiukel:n om tillgifft willjandes iag här effter aldeles Stricte
med diupesta wördnat hålla mig effter Eders Faderlig Högwördighetz, och Ven:
Consistorii Högunstiga befallning.
Här emot är nu Församblingens tillstånd, som iag ödmiukast beder Eders
Faderlig Högwördighet och Ven: Consistorium tächtes påse.
Församblingen är dolt utij wissa roter som äljest kallas Byar, Uhmo-Byn
Graan. Raan och Wapsten. Uhmo-byn ligger närmast intill kyrkian, des landamäre är på östra sijdan öfwersta byn utij Nordmalings Sockn, utij Söder Åhsehle
Lapparna, utij wäster i längden är han 3 dagsresor om Sommaren tå långa dagar
äro. i Nor ligga desse lappar, in till de öfwerste Byarna, utij Burträsk och
Skiäleffteå Socknar. Desse lappar komma till kyrkian alla Högtijder om åhret
och om winteren mästa delen hwar Söndag.
Graanbyn ligger i kring Sortzele kyrkia de gränsa till samman med Ariplog
och Silbojockz lappar och i wäster en dehl i Norvegia, desse komma till kyrkian
hwar hälgedag undantagandes de som om Sommaren ligga på wästra Sijdan
om fiällryggen. Raan ligger mästadelen om Sommaren i Norwegia, Och giöra
der tå sina uthlagor; men om winteren ligga de på denna sijdan med Uhmeo-By
lapparne då de till kyrkian Hwar Högtijdsdag, komma.
Wapste lapparne ligga på Södra sidan om Raan by lapparne alle på wästra
sijdan om fiällryggen och in i Norvegiae land; men om winteren ligga och dessa
här utij Uhmeo-byn, då de och bewista gudztiänsten här ifrån Jule tijden till
Påska tijden alla Högtijder; Men detta är det wärsta, at några utaf Uhmeå
Borgarskap nu i några åhr hafwa begynt at resa hijt, alla dessa tijder som
lapparna komma till kyrkian, at handla med them, då lappen går utij ett continuerligit Bränwins supande, Hwar af många gångor är förordsakat owäsende
i kyrkian, skyllandes sedan deruppå at de äro Siuka, och då lappen har något
Bränwijn i hufwudet kan man med honom intet godt uträtta, ty han lyder tå
ingen, utan om han blifwer warnader, kan han wäll offta bruka skarnfulla ord.
Derföre woro det högst önskeligit om sådant owäsende blefwo afskaffat; ty det
är nog at de så illa bete sig när den ordinarie mareknadstijden är, de då kunde
sedan med sådant afstå. Hwar om iag utij största öclmiukhet anhåller hos Eders
Faderlig Högwördighet och Ven: Consistorium om någon hiälp. Detta är min
underdåniga och ödmiukaste relation om församblingens tillstånd. Förblifwandes iag här med in till min dödzstund
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Högwördigste H:r Doctorens och Biskopens
Eders Faderlig Högwördighets Så och Samtelige gunstige Herrar Consistorialium
aldra ödmjukaste Tjänare
Lycksehle d. 8 Apr. 1716

0: Graanl

6.
Vid samma tid som Graan insände sina skrivelser, avlämnade kyrkoherde
Johan Laestadius i Arjeplog sitt yttrande över provtrycket.2 Laestadius
hade två församlingar att betjäna, sedan Arvidsjaur år 1700 lagts som annex
under Arjeplog. Sammanslagningen av pastoraten tvingade kyrkoherden
till besvärliga resor mellan de båda kyrkorna, och detta fördröjde hans
yttrande. Laestadius som växt upp i Arjeplog hade nog kunskap i lapska
språket, men hans föräldrar voro av svensk extraction och han ansåg sig
därför sakna tillräcklig auktoritet i språkfrågan. Han har heller icke mycket
att meddela utan hänvisar till »detta medföljande skrefne», vilket han anser
kunna bevisa, att pitelapskan och lulelapskan stämmer överens med
Tornaei Manuale men icke med provtrycket. Det skrivna som han talar om
är sannolikt den ordlista som ligger på annat ställe i Wallenstråhleska
samlingen:3
Hög-Erewyrdige och Höglärde H:r Magister och Lector
Höggunztige Herre och Befordrare.
Eders HögErewyrdigheetz Högangelägne skrifwelsse af Hernosand d. 24.
octob förlijdit åhr, blef mig näst förr Juhl inhändigat, hwilket iag långt förr
detta bordt uti alsomstörsta ödmjukhet beswara, om icke Högtijderna så wäl
som mine stadige Resor emellan bäggie Kyrckiorne, som icke mindre rächnas än
10 Nya mihl, mig derutinnan occuperat; dy beder iag ödmiukeligast Eders
HögErewyrdigheet om Höggunstigt Excuse. Hwad detta Tryckte Profwet
widkommer, så vnderstår iag mig det så mycket mindre Corrigera som icke är
natione Lappo, utan allenast in lapponia educatus, och i så måtto blifwit i
detta SPråket kunnog, som iag uti alsomstörsta ödmiukheet något här af
Enfallel:n lämbna will.
1. Anbelangande Dialecten, så differerar hoc Specimen ey ringa ifrån Pitheå
och Luhleå Lapperska som mestendels stämmer ens med Magist. Tornaei
Manual, som ses kan af detta medföljande skrefne. Så att en Prästman som icke
kan Pronuntiation ell:r förstår SPråket intet stort kan här med hoos sine åhörare
uthrätta, och de der af lijtet fatta. Ty detta Norre Lapperska Pronuntieres
kortare och mera heroice, ( än som Umheå lapperska hwar med detta Trychte
aldeles kommer öfwerens sampt och med Åsela lappmark ) Så att accentus
Graans skrivelse i Wallenstrilbleska samlingen Tom X.
Johan Johansson Laestadius, född 30.1.1664, son till kyrkoh. Joh. Nicolai Laestadius i Arjeplog (f. i Lästa by, Ytterlännäs socken i Ångermanland) och Anna Brenholm,
efterträdde fadern som kyrkoherde i Arjeplog 1698 och blev kyrkoherde i Silbojokk
1719. Död 1730.
Wallenstrilhleska samlingen, Tom III, här som bilaga III.
2
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aeutus mästandels, bör sättias in penultima sive antepenult. E.G. Wäxack
Fortis, Wä'xaph, Fortior, Wä'xamus Fortissimus.
Huru Consonantes Pronuntieras. E.g. giada brukes här i ställe k för g.
Kiada, Svetic. genom, item galg, hie, kalga, Svet. tu skal.
Voeales dupliceras i somlige ord E.g. Sije, illi. dije vos. mie bijr som i det
tryckte står, läses här pirra.
Littera h. synes intet så aldeles Nödig E.g. v. 13. dah. Juih. äh, läh. utan
läses kan effter detta Lapperska, da, gutti, j, lä
Summariae är nödigare för hwardt Capitel Concordantierne få en sökia
effter.
Flwad Gramatican och Deetionarium widkommer kan intet uti hastighet
giöras, besyrmerl:n för mig som ständigt måste resa emellan desse bäggie
kyrkior och får intet wara på ett ställe, skolandes lijkwäl när iag med mine
Medbröder träffar här om ense wara,
Allmogen kommer till kyrkian wid den kyrckia iag är stadder om Wintertij den då de närboende ähro hwar annan Söndag. Men om Sommartij den intet
så åffta utan de stora Bönedagar då de endelss af Arieplog resa till Silbojoch
och af Lochtebyn till Norre Hyttan der de närboende ähro. Här i Arfwiclsjaur
håller iag Sommar-Böndagarna, då och Allmogen flijtigt tillsammans komer,
och andra fäster.
Som begäres om nu Vestigia Superstitionis hoos Lopporna ännu finnas
skola, är här uti mitt af Nåder anförtrodde Pastorat intet nu så hörligit som
tillförne, der om de och genom Gudz ord äro vnderwiste och så länge iag lefwer
efter min Edz plieht med Gudz hielp giöra will så länge Gud lijfwet och kraffterne förunnar. doch uti andra Lappmarker Spergeras intet braf.
Huru wid och lång min anförtrodde Lappmark är kan iag icke så wäl weta
som Lapparna icke är på ett boställe, men vngefär der Arieplog begynnes till
Arvidsjaur 24 gambla Mil, och Arfvidsjaur der ifrån in till Böndernes Allmeningsland 6 gl. Mihl. Bredden är aldeles owist om. Somblige wistas på Södra
sij dan om Skielleffteå Elfwen, och Loehtebyn mestendels på Norre Sij dan af
Pitheå Elfwen. Hwad iag i ödmjukhet här [har] nu skrifvit lembnar iag Eders
HögErewy[rd] uti Höggu_nstigt optagelsse. Som iag nu detta [skrif]wit kan det
swara Venerandi Consistori Högangelägne skrifwilse, hwar på intet tijd är till
att swara som Postebönderne några Borgare ifrån Pitheå Resa af här ifrån i
samma st[un]den. Jag ligger nu här öfver första Bönedagen i Arfwidzjaur, gud
wet huru iag kommer hem till Arieplog ty föret slår af. Näst ödmiukaste hälsningar Till Hög-Edle frun Recommenderar iag mig utj Eders HögErewyrdighetz Höggunstige Patrocin med städze förblif:de
Eders HögErewyrdighets Tienstödmiuke T:re
Arfwidsjaur d 5 April A:o 1716

Joh. Laestadiusl

7.
Wallin har sänt provtrycket även till prästerna i Torne lappmark och inhändigat yttranden från dem. Däremot tycks ingenting vara insänt från
Lule lappmark. Det kan bero på att Wallin icke meddelat sig med prästerna
där, emedan de voro främmande för lapska språket.
1 Wallenstråhleska

samlingen Tom X.
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Den av torneprästerna som först lät höra av sig var prosten Forbus
i Torn.eä.1
HögEhrewördige och Höglärde Hr Mag:r och Leetor, Gunstige herre.
Att min gunstige Hr Mag:r med sin fru må lefwa wäl, är min önskan,
hafwandes iag bordt hr Mag:s gunstige skrifwelse långt för detta besuara,
men såsom iag tilförande intet uthrätta kunnat i det mig committerat blifuit;
altså förhoppas iag en bewågen ursächt. hvad iag kunnat på min visitationsresa
i lapmarcken komma tul uäga, följer här hos, och haf:r iag samma i försambl:ne
uti Koutokeino, Enontekis och Jukasjerf upläsit, som ock allestäds är väl
förstått och af alle approberat, hvilcket om så i de södre lapmareker skeer,
kan iag eij veta. Det tryckte specimen hafue dessa här eij närmare förstått, än
som tul prof utsatt är. Pastor i Koutokeino justerade versionen och tillijka med
en Kyrkiouärd ifrå Enontekis, en braf beskedelig lapbonde, som fölgde mig af
then orsak genom lapmareken, conjugerade Amo, hvilcket gaf nog at giöra,
såsom aldeles ovant. Det som min herre af bem:t Pastore begiärer, böd iag
vjdare fortfaras med, huarom min herre täckes honom sielf medelst bref påminna, då han ock samme tul desto bätter skyndsamhet lär sig erhindra. Zh
är en svår pronunciation. e.g. zhougesvuot, zhäydne, som i Sahl Probstens
Tornei manuale lär wara med Xh fattat, men iag kan eij bätter utsättia än
med zh, som dock eij giör nog, hafuandes med stor möda näppl lärt det utsiija.
Vocales pronuncieras just effter bokstafwen. Hl Olaus Sirman ville mig intet
betiena derutinnan, utan vijste stort ovett, ändock han det sedan ångrade,
och Pastor Elingius är svag i finskan, kunnandes rätt ljtet i lapska språket.
Gud gifue iag hade något min herre til nöje uträttat. Huru nu tilståndet på
denne orthen är, förnimmes af hosfölliande, som högvyrd: Hr Biskopen jemte
ödmiuckaste helsning och HHr Lectorerne communiceras. Kunde det sedan gå
fort tul hr Mag:r Renhorn, vore väl effter han af mig begiärt kundskap om tilståndet. Hr Mag:r Sund lär af hr mag:r Plantin få part häraf. Dn: Laur: Kempe
war idag tul Posteringen för angelägne författningar, effter iag sielf kan mig
förtro Ryttare hopen, innan de skillies hädan. Man kan eij beskrif:a den olägenhet, som a1mogen har af Cavallerie, och den fahra man lefvat uti för fienden,
hvars mod herren af högden dämpe!
Innelychte bref beder iag hörsamast Min herre täckes fortskicka, effter iag
det eij tör skicka directe på Stockh: skolandes Postp:e med tacksamhet framdeles erläggias. Min Swåger Backman lär hr Magr Bohm wete igenfå, eller ock et
Couvert styliceres tul Commissarien Eric Esseen, som är godh bekant med
honom. Slutel:n anbefaller iag min herre med sin fru och höga anförvanter i
guds milda beskydd, och förbl:r oföränderl.
högEhrewördige och höglärde hr Mag:ns och Lectorens
hörsamste ti[enare]
Terando d 29 Febr: 1716
Henr. Forbus2
1 Henrik

Forbus var född i Uleå 1674, son till komminister Joh. Forbus och Margareta Lithovia. Han blev student i Åbo 1693, promoverades till fil. mag. 1694 och förordnades år 1698 till amiralitetspredikant i Karlskrona. År 1706 utnämndes han till
kyrkoherde i Neder-Torneå och blev prost år 1713. Erhöll 1731 fullmakt på Limingo
finska pastorat. (Leon. Bygdbn: Härnösands stifts herdaminne, del II, s. 249.
2 Brevet i Wallenstråhleska samlingen, Tom VIII, »Bref».
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Vad prosten Forbus meddelar om kyrkoherde Elingius i Jukkasjärvi,
nämligen hans svaga språkkunskaper, har Elingius själv medgivit i ett brev
till Wallin:1
HögEhrwyrdige ok Höglärde H:r Magister, H:r Lector, Gunstige Gynnare!
Eders HögEhrwyrdighetz wählstånd önskas trooligast! Eders Ehrwyrdighetz angenämme Skrijfwelse ähr mig för någon tijd sedan tillkommen, hwar
opå följer detta till vndertienstligit Swaar:
Flwad HögEhrwyrdige H:r Lectoren j des Skrijfwelse af mig desidererar,
angående Lapska Språket, Så beder iag Vndertienstligast om vhrsächt, emedan
hwarken mijne Anteeessores, ey heller iag /: j 25. åhr :/ annat Språk prädijkat
ähn Lapska, vndantagandes då min Comminister H:r Olof Sirman här want,
ok då på Lapskan åhöraerna förehållit, menar altså iag simpliciter migh ifrån
lapskan wara exempt, ok HöghEhrwyrclige H:r Lectoren hoos sig ok Reverendum Consistorium till det bästa hafwa Excuserat, ok näst tiänstflijtige hälsningar till H:r Lectoren ok hans förnämme anhörige, sampt trooligast anönskan
vnder Gudz milde Nådewärn, förblifwer framgeent
HöghEhrwyrdige ok Höglärde H:r Lectoris
Tiänstödmiukaste Tjänare
Cito Juckasjerfwi
Christianus G. Elingius.2
den 16. Martij, A:o 1716
I sin skrivelse till lektor Wallin hänvisade prosten Forbus till ett närlagt
prov, en version som han låtit kyrkoherde Tornberg i Koutokeino granska
tillsammans med en kyrkvärd. Denna version torde vara den översättning
till tornelapska av de 17 första verserna av Johannes evangelium och bönen
Fader vår jämte några lapska paradigm, vilka Wallin fogat samman med
sin »Resa till Årsilla Lappmark». Dessa stycken publiceras här:
Passe Johanasa Evangelium
Wuostes låcko.
v. 1. Algost lei Packo, ja tat Packo lei Jibmele lutt / baldisn heter brede wed /
ja Jibmel lei tat Packo.
Tat lei algostn Jibmele lutt.
Puok le su pacht tackum / giada eller effter desses pronunc: zhiada är
genom et materialt ting, såsom trä, sten / ja alma suutta ij le micken
tackum / achteg är ingen / mij tackum le.
Suust lei eellem / hägg är spiritus, wiessom tages pro vitae genere vel
modo vivendi / ja eellem lei olmui zhougaswuot / almogi geuges förstås
eij /
ia tat zhougaswuot zhäydnedesn paitta / dremkoldisn förstås eij / mait
ij zhäydnetwuot fatim eller t ob dam.
akt olmai lei saddiom ( såmes är aliqvis ) Jibmelest, ken namma lei
Johanas
1 Christian Elingius, född 1651 i Torne, där fadern var skolmästare, sedan lektor i
Härnösand. Efter studier i Åbo, där han 1673 utgav en disputation, blev Christian
Elingius skolmästare i Luleå stad, komminister i Luleå landsförsamling och 1691 kyrkoherde i Jukkasjärvi.
2 Wallenstråhleska samlingen Tom X.
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Son pådi tast zhougaswuodest tuodastet, at puok kalgali jacked su pacht
/ uggius giada sodnom förstås eij/
ij son lem tat zhougaswuot: wall son lei sadoliom, at son kalgai zhougaswuodest tuodastet.
tat lei sadnes zhougaswuot cuti pajaszhougi puokait olmuit, tak eutek
wäraldi pååttik.
tat lei wäraldest ja wärald lei su paeht taekum ja ij wärald su tobdam
/ dam är ille vol iste /.
Son pådi ietzais lusa, ja ietzas ij su wuostai waldam.
wall puoekaiti taita, cudi su wuostai waldik, addii Fahmom Jibmelen
manan pååttet, cudi jaaekik su namas paijeli / skiaddet förstås eij /
tak ij le warrast, ijke åizhen wiliost, ijke olma wiliost, wall Jibmelest
riegatom le.
Packo pådi åizhen ja wiesoi mien kaskesn, ja mij oidnim su kudnes,
nuko aino parne kudnes Atzest, tiäwas armost ja sadnest. NB Jibmele
parne tages allenast pro Filio Dej, men Jibmele mana för gudz barn.
Johanas tuodasti suust / alde bijr förstås eij / zhuorwåi ja jatti: tat lei
kääst mon jattim / bijr vol pirra är eirea, circum / mu maingield kalga
pååttet, tat åudalmu le lähmatz, talle son lei åudal kuh mon.
ja mij lääp puok su ålleswuodast åidzom armon armost / åudest är pro vol
propter /,
Tallo laacka le Mosesen pacht addom, armo ja sadneswuot le Jesusen.
Christusen pacht pååttam.
Fader wår:
Athze mijn, joeko le almest,
Pasotum lekus tu namma,
Laekopotus tu waldeeoddat.
Lekus tat tu wiliot nu ednamest, ku almest.
Addo mijti odnaspäiwe jockepäiväs laibe.
Addo mijti mijn suddoit addagasi, nuku mij addep mijn welgoladzideme.
Ta ele tolwo mijn kiusadisijn.
wall zhoude mijn pahast.
Talle tuust le waldeeodde, woirne ja kuclne ijancaickisest ijancaickisi.
Amen.
Herrans wälsignelse:
Herra puorist siugnetos mijn ja kattios mijn.
Herra pajaszhougios nieras mijn paijeli, ja lekos mijn armokas
Herra paidnatos nierades mijn päällai, ja addet mijti ijancaickise rauhe.
Athze, Parne ja Passe Häggah nammi, Amen
Declina liber.
Sing:
Nom kirje.
Gen: taan kirje.
Dat: taan kirjai.
Acc: tam kirje
Voc: kirje
Abl: tast kirjest.
3 — 694470 E. Nordberg

Plur
Nom: kirjek
Gen: tai kirji
Dat: taita kirjite
Ace. tak kirjek
voe. kirjek.
Abl: tain kirjin.
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in libro, tam kirjest.
cum libro, kirjen.
in libris tain kirjin
cum libris, kirjikuirn,

sina libro, nuckta vel alma kirjet.
de libro, kirjest.
sine libris, alma kirjitaga.
de libris, kirjist.
Conjuga Amo.

mon raekestam
Ind: Praes. amo,
amas,
ton rackestak
son rackesta
amat,
Plur: amamus, mij rackestep
amatis, tij raekestepit
aniant sij rackestick.
imperf.

amabam mon rackestim
ton rackestik
son rackesti
Plur:
mij rackestime
tij rackestite
soi rackestick.

Perf. amavi

Plur:

Plusqu. Perf.

Plur:

mon lem rackestam
ton leck rackestam
son le rackes- Imper:
tam
mij lep rackestam
tij lep rackastam
soi lebe rackes- Fut:
tam.
mon leijim rackestet
ton leijick rackestet
son leij rackestet
mij leime
rackestet

tij leite rackestet
soi leiji rackestet.
Fut:

Plur:

Ama,
amet,
Plur:

mon kalgam
rackestet
ton kalgak
rackestet
son kalga
rackestet
moi kalgap rackestet
toi kalgapet rackestet
soi kalga rackestet.
rackes tode
rackestus son.
adde mijn rackestet
raekestette tij
rackestus sij

amatotu, ton kalgak rackestet
son kalga rackestet
Plur:
mij kalgap rackestep
tij kalgapet rackestep
soi kalgiek rackestet.

Numeralia:
1. acht. 2. kuocht. 3. kolm. 4. nelje. 5. witt. 6. kutt. 7. zhiezha. 8. kautze.
9. outze. 10. låge.
11 achtnubbelockai.
12 kuochtnubbelockai etc. 20 kuochtelåge.
21 achtakolmadlockai. 22 kuochteolmadlockai etc. 30 kolmalåge.
31 achtaneliactlockai. 32 kuochtneljädlockai etc. 40 neljälåge.
41 achtawidatloekai. 42 kuochtwidatlockai etc. 50 wittalåge.
51 achtakudatlockai. 52 kuochtkudatlockai etc. 60 kuttalåge.
61 achtazhiezhatlockai 62 kuoehtzhiezhatlockai 70 zhiezhalåge.
71 achtakautzatlockai 72 knochtkautzatlockai 80 kautzalåge.
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81 aehtaoutzatlockai 82 kuochtoutzatlockai 90 outzelåge
91 outzelåge ja milt 92 outzelåge ja kuocht 100 zhuotte
101 zhuotte ja acht 102 zhuotte ja kuocht 110 zhuotte ja låge
111 zhuotte ja achtnubbelockai 1 000 tuhat
Af 1 Psalmen, wuostamos Psalmest, af 2 Psalmen, nubbe Psalmest, 3. Kolmat
Psalmest, 4 neliäd Psalmest. 5 vijdat Ps. 10 lågat Psal:1

8.
Kyrkoherden i Kautokeino, Johan Tornberg,2 hade gjort sig mödan att
uppsätta en grammatik och meddelade härom följande:
HögEhrewördige och Höglärde Hr Magister, förnäme och gunstige gynnare!
Min skykligheet hafwer wähl want längst för detta uppå HögEhrewördige
Hr Mag:s begäran swar gifwa; men till mitt uteblifwande orsaken want de långa
reesor som jag effter ämbetes plicht måste fortsättia emellan kyrekiorne jemte
andra occupationer, hwarföre beder jag ödmiukel:n om ursächt. Här innelycht
föllier nu omsider begärte Gramrnatica den iag effter wunnen ledigare stund
effter första Böndagen för händer tagit utan lapp Tålck, doch sedan upläsit för
mina åhörare, som bekänna det wara effter deras Dialect verterat, men det
märcker jag at verburn passivum icke kan böijas som det bör i mangel af tienlige
ord i thet språket. Angående Orthographien huru Consonantes pronunc: e.g.
giada galg, item d. b. Så swares der till: at giada pronunc: här zhiada som är
genom ett materialt ting, galg skrifwes med k. kalga, d. b. med t. p. e.g. tat
tam pådi etc. ita in reliqvis. Bijr pronunc: pirra omkring, men praep. de om,
fins intet i heela lappska språket icke heller i finskan, utan så offta det ordet
mötes i skrifften elr i tahlet så innehålles det uti nomina e.g. de Baptism°
castatusast, de Copulatione Wikatemest, de S. Coena Herra Ehtoladzast, etc
Sijes förstås här intet. Många vocales fogas wähl på en gång tillsammans, men
Wueinaijea Cap. 1:33 förstås ej här. tune är talle annon ijkas, Cap. 1:13 dah jueh
äh läh, pronunc. här tak kudi ij le. Concordantierne så wäl som Surnmarieme
wore nyttiga.
Af det öfwerskickade Specirnine förstå mina åhörare litet förr min uthtydningh
effter deras egen Dialect, som och HögEhrewördige her Magr sielf kan märcka
af den version som genom HögEhrew: her Probsten öfwergåt, at det är stoor
åtskilnad emellan desses och andras Dialect. För 14. dagar sedan ährhölt jag
Ven. Consistorii Höggunstiga instruction Hemosand af d. 1. Matrii huru jag i
Gudz församling lefwa skal och migh förehålla, hwar om jag altid beflitat mig
will och här effter med Guds bistånd der wed förblifwa, huru jag mina åhörare i
lärdom må wnderwijsa så och med godt exempel dem föregå, som rättsinnige
menniskior kunna meddela migh det goda wittnesbördet. Ehuruwähl mina
1 Linköpings stifts- och landsbibliotek: Walliana G 48, där dessa dokument ingå som
bilagor.
2 Johan J. Tornberg var född 1670 i Hietaniemi, där fadern var komminister. Denne
blev kyrkoherde i Kautokeino 1675, i Jukkasjärvi 1682-87 och sist i över-Torneå
1687-1717. Sonen Johan J. Tornberg blev student i Uppsala 1694, adjunkt hos fadern
1698, därefter kyrkoherde i Kautokeino 1707-19 och i Jukkasjärvi 1719-51. (Bygdån:
FIärn. stifts herdaminne II, under Kautokeino och Jukkasjärvi.)
provtrycket wuäinaije.
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åhörare icke förstå det swänska Språket, så äro de lijkwähl så wäl öiwade i thet
finska tungomålet, att de kunna utan Tålck med större frucht åhöra mina finska
än andras lappiska Predikningar såsom de sielf bekänna, till prof hafwer jag
understundom effter sluten gudstienst qvaestionerat hwad de lära kunnat af
Predikan, så hafwa de gifwit godt beskedh. Eljest hafwa de giordt wackra
progresser uti sin Christendom, som de och fått godt beröm under examen af
Hr Probsten, de kunna och med dina egna ögon see guds ord, Guds salig giörande
ord hafwer så mycket wärckat hoos them, at de nu (så wida migh kunnigt är)
icke effterfölja sina förfäders gamla widskieppelsser som brukat Spåtrumbor
och dyrckat ståekar och steenar etc. Här med will jag HögEhrew: her Magistern
vnder Guds beskydd troinnerl. anönskat hafwa med städse förblifwande
HögEhrewördige och Höglärde Hr Mag.s Tienstödmiuke Tienare
Joh. Tornberg
Koutokeino d. 3 Maji. 1716.
P. S. Mina åhörare hafwa owissa heemwister effter lapparnes sedwänio, understundom närmare och understundom aflägnare äro ifrån kyrckian, annexan
ligger här ifrån 37 mijl, tijt jag reeser på wissa tider till at förrätta gudstiensten
och drifwa Catechismi lära, de som höra till moder kyrckan, somblige wistas å
12 13 mijhl ifrån kyrekan hwilcka allenast infinna sig i Guds huus om stora
Högtider, och några deremellan om Sundagarna, andra boo ifrån kyrekan å
1.2.3.4. mijhl som bijwista gudstiensten offta hwar Sundagh.1
Den grammatika som Tornberg nämner am är ett manuskript i flera
delar. Den första delen bär överskriften »Lappiske Pronomina et eorum
flexiones», den andra »De verbo», den tredje »De verbis anomalis» med
latinsk-lapsk text, sista delen är ett »Vocabularium» omfattande A—H i
alfabetet med svensk-lapsk text. Manuskriptet omfattar 40 sidor.2

9.
Sent omsider lät även komminister Olof Sirma i Enontekis höra av sig.3
Han sände ett lapskt manuskript, en katekesöversättning som han gjort,
och meddelade följande:
Ährewyrdige och Höglärde Her Magister
Enär Eders Ähr[ewyrdigh]heet för par åhr sedan, sitt påbegynte vackra
arbete Speen:nen Lapp: N.T. hijt tul orten, at öf:sees, gunstigast öfversända
monde, hugnade iag mig intet ljtet der öfver, at Vår Herre hade beveckt Eders
Ährevyrdigheet draga någon försorg för Lapparnas eviga välfärd, önskandes
1 Brevet

i Wallenstråhleska samlingen Tom X.
Manuskriptet i Wallenstråhleska samlingen, Tom II, här som Bilaga I och II.
Olof Matthiae Sirma, född av lapska föräldrar inskrevs vid Uppsala universitet
1 febr. 1672, blev prästvigd 1675 och förordnades 1676 till kapellan i Enontekis, där
han avled 1719. Under studenttiden meddelade han Scheffer den lapska sång, som
denne tryckt i sin Lapponia. Originalet bevaras i Kungl. Biblioteket i Stockholm.
(Leon. Bygdån: Härnösands stifts herdaminne del II, sid. 52.)
2
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det Vår H[er]re ville Eders Ährevyrdigheet der med continuera. nu denna min
lilla verk D.I.Gezelii Spörsmåhl på lapperska språket iag Eders Ährevyrdigheet
ödmiukel:n framteer, vijsandes egentel:n der uti Torneå lapperska tungomåhl,
hvikket iag allareda den tjden iag först hijt til Enotekis at vara siälesörjare
förordnat blef, verterade, och sedermera A:o 1688 tå iag tul Stockholm var,
presenterades det underdånödmiukel:n Hans Kongl May:tt glorvyrdigst i
åminnelse K. Carl XI, hvilket Hans May:t väl behagade och remitterade tul Ven:
Cons:m i Hernösand, ändoch der med icke vijdare giort blef. Kunde det nu
ig[eno]m Eders Ehrw:tz osparde flijt och gudelige opsåt, jemte flera lapperska
böcker allment utkomma, hemstelles Eders Eh: ödmiukel:n.. och näst Guds
trogne anbefallan iag framgent förblif.
Ährewyrdige och Högl: Herr Magisters ödmiuke T:re
Torneå Lappmarck och Enotekis
d 2 Oct: 1717

Olaus Sirma
Sacellanusl

Sirmas katekesmanuskript har publicerats av professor K. B. Wiklund
år 1913 i tidskriften »Le monde oriental», emedan det är »så godt som enda
och i alla händelser det värdefullaste minnesmärket af en nu för länge
sedan försvunnen dialeit».2
Wiklund meddelar data om Sirma och påpekar att han var från Kemi
lappmark, »äfwen språket i Sirmas katekes tyder på Kemi lappmark som
hans hembygd». Annan mening har dock framförts, näml. Torne lappmark.3
Om manuskriptets proveniens skriver Wiklund:
»Sirmas uppgift, att hans katekes skulle wara en öfwersättning af J.
Gezelii katekesförklaring, dvs, den kända »Lasten paras tavara (1666), är
icke fullt riktig. I vissa partier har han visserligen följt detta verk mer eller
mindre noggrant och utförligt, men på andra ställen följer han i stället
Ericus Erici Sorolainens kortare katekesförklaring (som icke blott utkom
fristående, utan också aftrycktes i många upplagor af det finska manualet)
och i åter andra partier, särskildt i andra och femte hufwudstyckena, har
han utgått från någon för mig okänd källa, förmodligen någon af 1600talets många svenska katekesförklaringar. En närmare utredning häraf
torde icke vara af större vikt för min nuvarande uppgift, att redogöra för
språket i hans översättning.»
»Sirmas katekesmanuskript utgör ett litet häfte i duodes och är i sina
lapska partier alltigenom skrifvet med latinsk stil, tydligen af honom själf.
Det lyder som följer.

1 Brevet jämte katekesmanuskriptet i Wallenstråhleska samlingen, Tom III,
»Folkkunskap».
2 »En Kemilapsk text från år 1716» i Le monde oriental, vol. VII, 1913, sid. 82,
Uppsala 1914.
3 Erkki Itkonern »Olaus Sirman kotiseudusta ja kielistä» i Virittäja, årg. 44, Helsingfors 1940, s. 334 och 406. Itkonen gör gällande att Sirma var från Sodankylä i Kemi
lappmark.
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CATECHISMI
Kort och Enfaldige Förklaring genom Spörsmål och Swar för thetta på
finska språket stelt af Johanne Gezelio D. och B. i Åbo: Men nu på Lapperska tungomål verterat af Olao Sirma comminister i Torneå Lappmarch
och Enotekis Anno 1716.»
Den skrivelse som Sirma säger sig ha inlämnat i Stockholm år 1688 är
bevarad och avtryckt av Isak Fellman.1

10.
Utom dessa brev och lapska manuskript finner man bland de papper som
ur Wallins kvarlåtenskap överlämnats till Linköpings stiftsbibliotek och
Kalmar gymnasiebibliotek en del anteckningar av mindre omfattning som
äro att hänföra till Wallins studier rörande lapska språket. I Wallenstråhleska samlingen Tom II ligga jämte det tryckta »Specimen Nov. Testamenti
Lapponici» några lösa blad, ett med pronomina sammanställda ur lapska
dialekter, ett upptagande en lapsk-svensk ordlista grundad på provtrycket,
ett med överskriften »Bibliotheca Lapponica», innehållande anteckningar
av litteratur om lapparna enligt Schefferus Lapponia och å baksidan en
förteckning över pastorat och präster i Lappmarken. I samma samling
Tom III ligga dels ett blad med Fader vår i två lapska versioner dels en
svensk-lapsk ordförteckning uppgjord efter två kapitel i något arbete,
kap. 5 Om husgerådssaker och kap. 6 Om Kyrkan, samt en förteckning på
»svenska lappmarkeme och deras för tiden warande Pastores» med ett
utkast av Wallin för skrivelsen till lappmarksprästerna.2
Den avhandling som Wallin författade om kristendomens uppkomst och
fortgång i Lappmarken, »Narratio de ortu et progressu Religionis Christianae in Lapponia Svethica, servata seculorum serie, ad nostra usque tempora»,
och som publicerades år 1727 i Acta Literaria Sveciae, tillkom med anledning av att två böcker på lapska språket utkommit år 1726, Luthers lilla
katekes och Abcboken. Denna händelse gav Wallin impulsen att i slutet av
sin avhandling uppställa en förteckning på lapska böcker och på litteratur
om lapparna, deras land och seder. Bland böcker i manuskript upptar han
1. »Novum Testamentum Lapponicum a Laurentio Rangio, Pastore
quondam Silbojockensi, & Svethica lingua, translatum, sed a me revisum».
Härtill fogar Wallin upplysningen att Joh. Ev. kap. 1 och 2 varit utsända
till lappmarksprästerskapet för granskning.
1 Isak Felman: Handlingar och uppsatser angående Finska Lappmarken och Lapparna*, del II, sid. 174.
2 Av biskopen i Kalmar Martin Georg Wallenstråhle, Georg Wallins son, som adlades
med namnet Wallenstrale, skänktes en del av Wallins efterlämnade handlingar dels
till Linköpings stiftsbibliotek, dels till Kalmar gymnasiebibliotek.
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2. Sirmas manuskript.
Vidare upptar han utan angivande av författare
»Grammatica Lapponica secundum singulas dialectos».
»Vocabularium Latino-Svethico-Lapponicum, cum parallelismo dialectorum» samt
»Itineraria Lapponica, duo, Årselense de A:o 1715. & Lykselense de
A:o 1717: & c.»
År 1747 trycktes Wallins arbete »Gottländska Samlingar». I den tredje
avdelningen, »Samlingen om Gothlands Andeliga Upsyningsmän och Superintendenter», placerar han sig själv, och efter biografiska data inför han en
»Förtekning på de ringa skrifter, som utkomne äro». Bland sina tryckta
arbeten upptar han »Specimen N. Test. Lapponici, Vpsal. in 4:to Anno
1715» samt »Lapponia Christiana». Bland outgivna, i manuskript liggande
, skrifter nämnes bl. a. »Theatrum providentiae Divinae, siue Descriptio
itinerum Lapponicorum». Däremot nämner han icke de grammatiska
lapska arbeten i manuskript, vilka han omnämnt år 1727. Om de existerat,
borde de ha ingått i de till Kalmar och Linköping skänkta samlingarna.
Där påträffar man endast de av lappmarksprästerna insända uppgifterna
och de ytterst fragmentariska anteckningarna av Wallin. Det förefaller
som om Wallin räknat med att åstadkomma både en grammatik byggd
på de lapska dialekterna och en latinsk-svensk-lapsk ordbok. Han har
tagit upp dessa arbeten i sin förteckning men har saknat möjlighet att
genomföra sin avsikt att utarbeta dem. Själv hade han icke tillräcklig
insikt i lapska språket, och det material som han fick in var ofullständigt.
Insamlingen av uppgifter från de skilda dialektområdena visar dock att han
varit inne på rätt spår. Wallins uppgift att han reviderat Rangius manuskript är lika oegentlig. Någon revision åstadkom han icke. Hans försök
att förenkla ortografin i Rangius manuskript stötte på motstånd från
Rangius själv. »Itineraria Lapponica duo», som han år 1727 förtecknat bland
manuskripten, torde vara samma som han i Gottländska samlingar kallar
»Theatrum providentiae Divinae siue Descriptio Itinerum Lapponicorum».
Måhända har Wallin räknat med en bearbetning av reseberättelserna. I
slutet av den bibliografi som avslutar hans år 1727 tryckta avhandling
»Narratio — —» har han skrivit följande: »quod si parva nimis cuipiam
videtur nostra Bibliotheca Lapponica, idem ej respondendum existimo,
quod reposuit olim Antonius Eremita Philosopho quaerenti, cur pauci ac
prope nulli apud illum libri conspicerentur? Meus codex, inquit, 0 Philosophe, natura rerum est creatarum, quae mihi, quotiens verba Dej legere
cupio, adesse consuevit. Et profecto tota Lapponia, liber est, atque amplissimum potentiae, sapientiae, gratiaeque Divinae theatrum.»

Bilaga I. Johan Tornbergs
i Kautokeino lapska grammatik
Tornbergii i Koutokejno

Lappiske Pronomina et eorum flexiones.
Nom: Ego, mon, Gen: mej, mu, Dat. mihi, muidni. Acc: me, muu, voc. caret,
ij le, Abl. å me muust. Et pl:Nom: nos mij, Gen: nostrum, mijn, Dat. nobis miji
vel mijidi, Me. nos mijn, voc. caret ij le, Abl: å nobis, mijst.
Nom: Tu, ton, Gen. tui, tu, Dat. tibi, tuidni, Ace. te, tuu, voc. 6 tu, 6 ton,
Abl. å te,.tuust. Et pi: Nom. vos, tij, Gen. vestrurn, tijn, Dat. vobis tiji vel
tijidi, Acc. vos tijn, voc, 6 vos, o tij, Abl. å vobis tijst.
Nom: ille, Son, Gen. illius, Su, Dat. illi, suidni, Acc. illum, suu, voc. caret ij le,
Abl. ab illo suust. Et pl. Nom. illi Sij, Gen. illorum, Sijn, Dat. illis Siji vel
Sijidi, Acc. illos Sijn, voc. caret ij le, Abl. ab illis Sijst.
Inter genus maseulinum et faemininum nulla datur differentia.
Neutrius Generis.
Nom. illud, tat, Gen. illius tam, Dat. illi tasa, Acc. illud taam, voc. caret ij le,
Abl. ab illo tast. Et pl. Nom. illa, taak, Gen. illorurn, tain, Dat. illis taida, Acc.
illa, taait. voc. caret ij le, Abl. ab ipsis taist vel tain.
Masc. Generis.
Nom: ipse jedzh, Gen. ipsius., jedzhas, Dat. ipsi jedzahses vel altzis, Acc: ipsum,
jedzhas, voc. caret ij le, Abl. ab ipso jedzhastes. Et pi: Nom. ipsi jedzha Sij,
Gen. ipsorum jedzhasa, Dat. illis jedzhaidasa, vel altzisak, Acc. ipsos, jedzhasaa,
voc. caret ij le, Abl. av ipsis, jedzhaines.
Nom: qvis vel qvi. kutti, vel kij, Gen. cujus, kon, Dat. cui keesa. Acc: qvem keen,
voc. caret ij le, Abl. å qvo keest. Et pl. Nom. qvi, kudi, Gert. qvorum, kei, Dat.
qvibus, keida, Acc qvos keit, voc. caret ij le, Abl. å qvibus kein.
De Verbo.
Anao, mon raekestam, amas ton rackestack, amat, Son rackest. Et pi: amamus,
mij rackestep, amatis, tij rackestepit, amant, Sij rackestick. el:r Soi rackesteba.
Praet. imperf.
Amabam, mon rackestim, amabas, ton rackestick, amabat, Son rackesti.
Et pi: amabamus, mij rackestime, amabatis tij rackestite, amabant, Sij rackesti(ck)1
1 Skrivaren har strukit över eller sökt utsudda vissa ändelser. Det markeras med
parentestecken.
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Praet. perf.
Amavi mon lem rackestam, amavisti, ton lack rackestam, amavit Son le rackestam, Et pl: amavimus mij lep rackestam, amavistis, tij lepit rackestam,
amaverunt Sij le rackestam.
Praet. plusqvamp.
Amaveram, mon leim rackestam, amaveras ton leik rackestam, amaverat Son
lei rackestam, Et pl: amaveramus mij leime rackestam, amaveratis tij leite
rackestam, amaverant, Sij leiji rackestam.
Futuro.
Amabo, mori kalgam rackestet, amabis ton kalgack rackestet, amabit, Son
kalga rackestet. Et pi: amabimus mij kalgap rackestet, amabitis, tij kalgabet
rackestet, amabunt Sij kalgi(ck) rackestet.
imperat.
Arna, rackes ton, amet, rackestus son. Et pi: amemus rackestep mij, amate
rackestette tij, ament rackestus Sij.
Futuro.
Amato tu, ton kalgack rackestet, amato ille, Son kalga rackestet, Et pi: amemus
mij kalgap rackestet, amatote, tij kalgabet rackestet, amantote, Sij kalgi(ck)
rackestet.
Opt. modo temp. praes. & praet. imp:
Utinam amarem wai mon rackestiffsim, amares, wai ton rackestiffsick, amaret
wai Son rackestiffsi. Et pi: utinam amaremus wai mij rackestiffsime, amaretis
wai tij rackestiffsitte, amarent wai Sij rackestiffsi(ck).
Praet. perf. & plusqwperf.
Utinam amavissem, wai mon leijim rackestet, amavisses, wai ton leijick
rackestet, amavisset, wai Son lei(ji) rackestet. Et. pi: utinam amavissemus,
wai mij leime rackestet, amavissetis wai tij leite rackestet, amavissent wai Sij
leiji rackestet.
Futuro.
Utinam amem, wai mon zhidasim rackestet, ames wai ton zhidasick rackestet,
amet, wai Son zhidasi rackestet. Et pi: utinam amemus wai mij zhidaisime
rackestet, ametis wai tij zhidaisitte rackestet, ament wai Sij zhidaisi rackestet.
Subj: modo temp. praes.
Cum amem, kåss mon rackestam, ames kåss ton rackestack, amet kåss Sån
rackest. Et pi: cum amemus kåss mij rackestep, ametis kåss tij rackestepit,
ament kåss Sij rackesti(ck).
Praet. imperf.
Cum amarem, kåss mon rackestim, amares kåsa ton rackestick, amaret, kåss
Son rackesti. Et pi: cum amaremus kåss mij rackestime, amaretis kåss tij
rackestitte, amarent kåss Sij rackesti(ck).
Praet. perf.
Cum amaverim, kåss mon lem rackestam, amaveris kåss ton lek rackestam,
amaverit kåss Son le rackestam. Et pi: cum amaverimus kåss mij leme rackestam, amaveritis kåss tij lete rackestam, amaverint kåss Sij leba rackestam.
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Praet. plusqvamperf.
Cum amavissem, kåss mon leim rackestam, amavisses, kåss ton leik rackestam,
amavisset kåss Son lei rackestam, Et pi: cum amavissemus kåss mij leime
rackestam, amavissetis kåss tij leite rackestam, amavissent kåss Sij leiji rackestam.
Futuro.
Cum amavero, kåss mon lem rackestube, amaveris kåss ton lek rackestube,
amaverit kåss son le rackestube. Et pl. cum amaverimus kåss mij bp rackestube,
amaveritis kåss tij lepit rackestube, amaverint kåss sij leba rackestube.
infinitiv° modo temp. praesenti.
Amare, rackestet.
Praet. perf. & plusqw perfecto
Amavisse rackestam / rackestam lei /
Amatum ire, vel amaturum esse
pottet raekestummai, taicke kalga rackestet.
Gerundia.
Amandi, rackestedzi, amando rackesteme pacht,
amandum, rackestedzi.
Supina.
Amaturn, amatu, rackestedzi.
Duo participia trahuntur ab hoe verbo activo.
Praesens ut amans, tat kutti rackest.
Futurum, ut amaturus, tat kutti kalga rackestet.
Conjuga Amor.
Amor, muu rackesteba, amaris vol amare, tuu rackesteba, amatur, Suu rackesteba, Et pi: amamur, mijn rackesteba, amamini, tijn rackesteba, amantur,
Sijn rackesteba.
Praet. imperf.
Arnabar, muu rackesti(ck), amabaris, tuu rackesti(ck), amabatur, Suu rackesti(ck). Et pi: amabamur, mijn rackesti(ck), arnabamini, tijn rackesti(ck),
amabantur, Sijn rackesti(ck).
Praet. perfecto.
Amatus Sura vel fui, muu leba rackestam, es vol fuisti, tuu leba rackestam,
est vol fuit, Suu leba rackestam, Et pi: amati Sumus vol fuimus, mijn leba
rackestam, estis vol fuistis, tijn leba rackestam, Sunt fuerunt vol fuere, Sijn leba
rackestam.
Praet. plusqw perf.
Amatus eram vel fueram, muu leiji rackestam, eras vol fueras, tuu leiji rackestam, erat vel fuerat, Suu leiji rackestam. Et pi: amati eramus vol fueramus,
mijn leiji rackestam, eratis vol fueratis, tijn leiji rackestam, erant vol fuerunt,
Sijn leiji rackestam.1

1 Skrivaren

har ändrat från »deijk* till »leiji» i denna verbform.
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Futuro.
Amabor, muu kalgi(ck) rackestet. amaberis tuu kalgi(ck) rackestet, amabitur,
Suu kalgi(ck) rackestet. Et. pi: amabimur mijn kalgi(ck) rackestet, amabimini,
tijn kalgi(ek) rackestet, amabuntur Sijn kalgi(ek) rackestet.
Imp. modo temp. praesenti.
Arnare, rackestusa tuu, ametur rackestusa Suu, Et pi: amemur rackestusa
mijn, amamini raekestusa tijn, amentur rackestusa Sijn.
Futuro.
Amator tu, tuu kalgi(ek) rackestet, amator ille, Suu kalgi(ek) rackestet. Et pi:
amemur mijn kalgi(ck) rackestet, amaminor tijn kalgi(ck) rackestet, amentor
Sijn kalgi(ck) rackestet.
Opt. modo temp. praes. & praet. imperf.
Utinam amarer, wai muu rackestiffsi(ek), amareris vel amarere, wai tuu rackestiffsi(ek), amaretur, wai Suu rackestiffsi(ek). Et pi: utinam amaremur, wai
mijn rackestiffsi(ek), amaremini wai tijn rackestiffsi(ek), amarentur wai Sijn
rackestiffsi(ek).
Praet. perf. & plusqw perf.
Utinam amatus essem vel fuissem, wai muu leiji rackestet, esses vel fuisses,
wai tuu leiji rackestet, esset vel fuisset, wai Suu leiji rackestet. Et pi: Utinam
amati essemus vel fuissemus, wai mijn leiji rackestet, essetis vel fuissetis wai
tijn leiji rackestet, essent vel fuissent, wai Sijn leiji rackestet.
Futuro.
Utinam amer, wai muu zhidasi(ck) taicke kalgazi(k) rackestet, ameris vel
amere, wai tuu zhidasi(k) taicke kalgazi(k) rackestet, ametur wai Suu zhidasi(ck)
taicke kalgazi(ek) rackestet. Et pi: utinarn amemur wai mijrt zhidasi(ck) taicke
kalgazi(ck) rackestet, amemini, wai tijn zhidasi(ck) taicke kalgazi(ek) rackestet,
amentur wai Sijn zhidasi(ck) taicke kalgazi(ek) rackestet.
Subjunctivo modo temp. praes.
Cum amer, kåss muu tal rackesteba, ameris vel amere kåss tuu rackesteba,
ametur kåss Suu rackesteba, Et pi: cum amemur kåss mijn rackesteba, amemini,
kåss tijn rackesteba, amentur kåss Sijn rackesteba.
Praet. imperf.
Cum amarer, kåss muu rackesti(ck), taicke kalgazi(ck) rackestet, amareris vel
amarere kåss tuu rackesti(ck), amaretur kåss Suu rackesti(ck). Et pi: cum
amaremur, kåss mijn rackesti(ck), amaremini kåss tijn rackesti(ck), amarentur
kåss Sijn rackesti(ck).
Praet. perf.
Cum amatus Sim vel fuerim, kåss muu leba rackestam, Sis vel fueris, kåss tuu
leba rackestam, Sit vel fuerit, kåss Suu leba rackestam. Et pi: eurn amati
simus vel fuerimus, kåss mijn leba rackestam, Sitis vel fueritis kåss tijn leba
rackestam, Sint vel fuerint, kåss Sijn leba rackestam.
Praet. plusqvamperf.
Cum amatus essem vel fuissem, kåss muu leiji rackestam, esses vel fuisses kåss
tuu leiji rackestam, esset vel fuisset, kåss Suu leiji rackestam, Et pi: cum amati
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essemus vel fuissemus kåss mijn leiji raekestam, essetis vel fuissetis, kåss tijn
leiji rackestam, essent vel fuissent. kåss Sijn leiji rackestam.1
Futuro.
Cum amatus ero vel fuero, kåss mon tast oudan podam rackestummai, ens vel
fueris kåsse ton tast oudan podak rackestummai, erit vel fuerit, kåss Son tast
oudan potta rackestummai. Et pi: cura amati erimus vel fuerinaus, kåss mij
tast oudan pottep rackestummai, eritis vel fueritis kåsa tij tast oudan pottebet
rackestummai, erint vel fuerint kåss Sij tast oudan potti(ek) rackestummai.
infinitiv° modo temp. praes. & praet. imp.
Arnari, rackestattit
Praet. perf. & plusqvamperfecto.
Amatum esse, vel fuisse, raekestattum let.
Futuro.
Amaturn in, kalga pottet rackestummai.
Duo part. trahuntur ab hoc verbo passivo.
Praet. ut amatus, tat kutti le rackestum.
Futurum: ut anaandus, tat kutti kalga raekestufwud.
Conjuga Doeeo.
Doceo, mon pagadam, doces, ton pagadack, docet, Son pagat. Et pl: docemus
mij pagadep, docetis, tij pagadepit, docent, Sij pagadiek
Praet. imperf.
Doeebam, mon pagadim, docebas ton pagadiek, docebat Son pagadi. Et pi:
docebamus mij pagadime, docebatis, tij pagadite, doeebant, Sij pagadi(ek).
Praet. perfecto.
Docui, mon lem pagadam, docuisti, ton lek pagadam, docuit, Son le pagadam,
Et pi: docuimus, mij bp pagadam, docuistis, tij lepit pagadam, docuerunt vel
docuere, Sij le(k) pagadam.
Praet. plusqvamperf.
Docueram, mon leim pagadam, docuefras, ton leik pagadam, docuerat, Son lei
pagadam. Et pi: docueramus mij leime pagadam, docueratis tij leite pagadam,
docuerant, Sij leiji pagadam.
Futuro.
Docebo, mon kalgam pagadet, docebis, ton kalgack pagadet, docebit, Son
kalga pagadet, Et pl: docebimus, mij kalgap pagadet, docebitis tij kalgabet
pagadet, docebunt Sij kalgi(ek) pagadet.
imperat. modo temp. praes.
Doce, pagat ton, doceat, pagatus Son, et pl: doceamus, pagadup, mij, docete,
pagadete tij, doceant, pagadusa Sij.
1 Skrivaren

har i denna verbform ändrat »leik» till »leijia.
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Futuro.
Doceto tu, ton kalgack pagadet, doeeto ille, Son kalga pagadet, Et pi: doeeamus
mij kalgap pagadet, doeetote, tij kalgabet pagadet, docento vel docentote,
Sij kalgi(ck) pagadet.
Optativo modo temp. praes. & praet. imp.
Utinam Docerem, wai mon tal pagadiffsim, doceres, wai ton tal pagadiffsick,
doceret, wai Son tal pagadiffsi. Et pi: utinam doceremus, wai mij tal pagadiffsime, doceretis, wai tij tal pagadiffsitte, docerent, wai Sij tal pagadiffsi(ck).
Praet. perf. & plusqvamperf.
Utinam docuissem, wai mon leijim pagadet, docuisses, wai ton leijik pagadet,
docuisset, wai Son lei(ji) pagadet. Et pi: utinam docuissemus, wai mij leijime
pagadet, docuissetis, wai tij leijite pagadet, docuissent, wai Sij leiji pagadet.
Futuro.
Utinarn doceam, wai mon mattazim pagadet, doceas, wai ton mattazik pagadet,
doeeat, wai Son mattazi pagadet. Et pi: utinam doceamus, wai mij mattazime
pagadet, doceatis, wai tij mattazitte pagadet, doceant, wai Sij mattazi(ck)
pagadet.
Subj. modo temp. praes.
Cum doceam, kåss mon pagadam, doceas, kåss ton pagadack, doceat, kåss Son
pagat. Et pi: cum doeeamus, kåss mij pagadep, doceatis, kåss tij pagadepit,
doceant, kåss Sij pagadick.
Praet. imperf.
Cum docerem, kåss mon wiel pagadim, doceres, kåss ton wiel pagadick, doceret,
kåss Son wiel pagadi. Et pi: cum doceremus, kåss mij wiel pagadime, doceretis,
kåss tij wiel pagaditte, docerent, kåss Sij wiel pagadi(ck).
Praet. perfecto.
Cum docuerim, kåss mon lem pagadam, Docueris, kåss ton lek pagadam,
docuerit, kåss Son le pagadam. Et pi: cum docuerimus, kåss mij leme pagadam,
doeueritis kåss tij lete pagadam, docuerint, kåss Sij le(k) pagadam.
Praet. plusqvamperf.
Cum docuissem, kåss mon leirn pagadam, docuisses kåss ton leik pagadam,
docuisset, kåss Son lei pagadam. Et pi: cum docuissemus, kåss mij leime pagadam, docuissetis, kåss tij leite pagadam, docuissent, kåss Sij leiji pagadam.
Futuro.
Cum docuero, kåss mon kalgam pagadet, docueris, kåss ton kalgack pagadet,
docuerit, kåss Son kalga pagadet. Et pl:•cum docuerimus. kåss mij kalgap
pagadet, doeueritis kåss tij kalgabet pagadet, docuerint, kåss Sij kalgi(ck)
pagadet.
infinitivo modo temp. praes. & praet. imp.
Docere, pagadet.
Praet. perf. & plusqvamperfecto.
Docuisse, pagadam le.
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Futuro.
Doctum ire, vel docturum esse. kalga pagadet.
Gerundia.
Docendi, pagadedzi, docendo, pagademe pacht,
docendum, pagadedzi.
Supina.
Doetum, doetu, pagadedzi.
Duo part: trahuntur ab hoc verbo activo.
Praesens: ut doeens, tat kutti pagat.
Futurum: ut docturus, tat kutti kalga pagadet.
Conjuga Doeeor.
indieativo modo temp. praesenti.
Doceor, muu pagadeba, doceris vel docere, tuu pagadeba, docetur, Suu pagadeba. Et pi: doeemur, mijn pagadeba, docemini, tijn pagadeba, docentur, Sijn
pagadeba.
a
Praet. imperf.
Docebar, muu pagadi(ck), docebaris vel docebare, tuu pagadi(ck), doeebatur,
Suu pagadi(ck). Et pi: doeebamur, mijn pagadi(ck), docebamini, tijn pagadi(ck),
docebantur, Sijn pagadi(ck).
Praet. perf.
Doctus Surn vel fui, muu leba pagadam, es vel fuisti, tuu leba pagadam, est
vel fuit, Suu leba pagadam, Et pi: doeti Sumus vel fuimus, mijn leba pagadam,
estis vel fuistis, tijn leba pagadam, Sunt fuerunt vel fuere, Sijn leba pagadam.
Praet. plusqvamperf..
Doctus eram vel fueram, muu leiji pagadam, eras vel fueras, tuu leiji pagadam,
erat val fuerat, Suu leijk pagadam, Et pi: docti eramus vel fueramus, mijn leiji
pagadam, eratis vel fueratis, tijn leiji pagadam, erant vel fuerant. Sijn leiji
pagadam,'
Futuro.
Docebor, muu kalgi(ek), pagadet, doceberis vel doeebere, tuu kalgi(ek) pagadet,
doeebitur, Suu kalgi(ek) pagadet. Et pi: docebimur, mijn kalgi(ek) pagadet,
docebimini, tijn kalgi(ek) pagadet, docebuntur, Sijn kalgi(ek) pagadet.
imp. modo temp. praes.
Doeere, pagadusa tuu, doeeatur, pagadusa Suu, Et pi: doceamur, pagadusa
mijn, docemini, pagadusa tijn, doceantur, pagadusa Sijn.
Futuro.
Docetor tu, tuu kalgi(ck) pagadet. docetor ile, Suu kalgi(ek) pagadet. Et pi:
doeeamur, mijn kalgi(ek) pagadet, doceminor, tijn kalgi(ek) pagadet, doeentor,
Sijn kalgi(ck) pagadet.
Opt: modo temp. praes. & praet. imperf.
Utinam docerer, wai muu pagadiffsi(ck), docereris vel docerere, wai tuu pagadiffsi(ek), doeeretur, wai Suu pagadiffsi(ek). Et pi: utinam doeeremur, wai
11

denna verbform är »kilo troligen ändrat till »leiji*.

47
mijn pagadiffsi(ck), doceremini, wai tijn pagadiffsi(ck), doeerentur, wai Sijn
pagadiffsi(ck).
Praet. perf. & plusqvamperf.
Utinam Doctus essem vel fuissem, wai muu leiji pagadet, esses vel fuisses,
wai tuu leiji pagadet, esset vel fuisset, wai Suu leiji pagadet. Et pi: utinam
docti essemus vel fuissemus, wai mijn leiji pagadet, essetis vel fuissetis, wai
tijn leiji pagadet, essent vel fuissent, wai Sijn leiji pagadet.1
Futuro.
Utinam docear, wai muu zhidasi(ck) taicke kalgazi(ck) pagadet, docearis vel
doceare, wai tuu kalgazi(ck) pagadet, doceatur, wai Suu kalgazi(ck) pagadet.
Et pi: utinam doceamur, wai mijn kalgazi(ck), pagadet, doceamini, wai tijn
kalgazi(ck) pagadet, doceantur, wai Sijn kalgazi(ck) pagadet.
Subj. modo temp. praes.
Cum docear, kåss muu pagadeba, docearis vel doceare, kåss tuu pagadeba,
doceatur, kåss Suu pagadeba. Et pi: cum doceamur, kåss mijn pagadeba,
doceamini, kåss tijn pagadeba, doceantur, kåss Sijn pagadeba.
Praet. imperf.
Cum docerer, kåss muu pagadi(ck), taieke kalgazi(ck) pagadet, docereris vel
docerere, kåss tuu pagadi(ck), doceretur, kåss Suu pagadi(ck). Et pi: cum
doceremur, kåss mijn pagadi(ck), doeeremini, kåss tijn pagadi(ck), docerentur,
kåss Sijn pagadi(ck).
Praet. perf.
Cum doetus Sim vel fuerim, kåss muu leba pagadam, Sis vel fueris, kåss tuu
leba pagadam, Sit vel fuerit, kåss Suu leba pagadam, Et pl: cum docti Simus
vel fuerimus, kåss mijn leba pagadam, Sitis vel fueritis, kåss tijn leba pagadam,
Sint vel fuerint, kåss Sijn leba pagadam.
Praet. plusqvamperf.
Cum Doctus essem vel fuissem, kåss muu leiji pagadam, esses vel fuisses, kåss
tuu leiji pagadam, esset vel fuisset, kåss Suu leiji pagadam, Et pl: cum docti
essemus vel fuissemus, kåss mijn leiji pagadam, essetis vel fuissetis, kåss tijn
leiji pagadam, essent vel fuissent, kåss Sijn leiji pagadam.2
Futuro.
Cum doctus ero vel fuero, kåss mon tast oudan podam pagadumnaai, ens vel
fueris, kåss ton tast oudan podack pagadummai, erit vel fuerit, kåss Son tast
oudan potta pagadummai, Et pl: cum docti erimus vel fuerimus, kåss mij tast
oudan pottep pagadummai, eritis vel fueritis. kåss tij tast oudan pottepit
pagadummai, ecint vel fuerint. kåss Sij tast oudan potti(k) pagadummai.
infinitiv° modo temp. praes. et praet. imp.
Doceri, pagadattit.
Praet. perf. & plusqvamperf.
Doetum esse, vel fuisse, let pagadum.
1I
2

denna verbform är »leik» ändrat till »leiji» eller tvärtom.
I denna verbform är »leik» ändrat till »leiji» eller tvärtom.

48
Futuro.
Doctum id, kalga pottet pagadummai.
Duo part. trahuntur ab hoc verbo passivo.
Praet: ut Doetus, tat kutti le pagadum.
Futurum: ut Docendus, tat kutti kalga pagadufwut.
Conjuga Lego Activum 3 w Conjnis
Lego, mon lågam, legis, ton lågack, legit, Son låcka, Et pi: legimus, mij låekap,
legitis, tij låckabet, legunt, Sij låckick.
Praet. imperf.
Legebam, mon låckim, legebas, ton låckick, legebat, Son lågai. Et pi: legebamus, mij lågaime, legebatis, tij lågaite, legebant, Sij låcki(ck).
Praet. perf.
Legi, mon lem låckam, legisti, ton lek låckam, legit, Son le låckam, Et pi:
legimus, mij bp låckam, legistis, tij lepit låckam, legerunt vol legere, Sij lek
låckam.
Praet. plusqvamperf.
Legeram, mon leim låckam, legeras, ton leik låckam, legerat, Son lei låckam.
Et pi: legeramus, mij leime låckam, legeratis, tij leite låckam, legerant, Sij
leiji låckam.
Futuro.
Legam, mon kalgam låckat, leges, ton kalgack låckat, leget, Son kalga låckat.
Et pi: legemus, mij kalgap låckat, legetis, tij kalgabet låckat, legent, Sij kalgi(ek)
låckat.
imp. modo temp. praes.
Loge, låga ton, legat, låckus Son. Et pi: legamus, låckom mij, legite, låeket tij,
legant, låckusa Sij.
Futuro.
Legito tu, ton kalgaek låckat, legito ille, Son kalga låckat. Et pi: legamus, mij
kalgap låckat, legitote, tij kalgabet låckat, legunto vel leguntote, Sij kalgi(ck)
låckat.
Opt: modo temp. praes. & praet. imperf.
Utinam legerem, wai mon tal lågazim, legeras, wai ton tal lågaziek, legeret,
wai Son tal lågazi(k) Et pi: utinam legeremus, wai mij tal lågazime, legeritis,
wai tij tal lågazitte, legerent, wai Sij tal lågazi(ck).
Praet. perf. & plusqvamperf.
Utinam legissem, wai mon leijim låckat, legisses, wai ton leijik låckat, legisset,
wai Son lei låckat. Et pi: utinam legissemus, wai mij leime låckat, legissetis,
wai tij leite låckat, legissent, wai Sij leiji låckat.
Futuro.
Utinam legam, wai mon mattazim låckat, legas, wai ton mattaziek låckat,
legat, wai Son mattazi låckat. Et pi: utinam legamus, wai mij mattazime
låckat, legatis, wai tij mattazitte låckat, legant, wai Sij mattazi(ck) låckat.
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Subj: modo temp. praesenti.
Cum legam, kåss mon lågam, legas, kåsa ton lågack, legat, kåss Son låcka.
Et pi: cum legamus, kåsa mij låckap, legatis, kåss tij låckabet, legant, kåss Sij
låckick.
Praet. imperf.
Cum legerem, kåss mon låckim, legeres, kåss ton låckick, legerat, kåss Son lågai,
Et pi: cum legeremus, kåss mij lågaime, legeretis, kåss tij lågaite, legerent, kåss
Sij låcki(ck).
Praet. perf.
Cum legerim, kåss mon lem låckam, legeris, kåss ton lek låckam, legerit, kåss
Son le låckam, Et pi: cum legerimus, kåss mij leme låckam, legeritis, kåss tij
lete låckam, legerint, kåss Sij leba låckam.
Praet. plusqvamperf.
Cum legissem, kåss mon leim låckam, legisses, kåss ton leik låckam, legisset,
kåss Son lei låckam. Et pi: cum legissemus, kåss mij leime låckam, legissetis,
kåss tij leite låckam, legissent, kåss Sij leiji låckam.
Futuro.
Cum legero, kåss mon lem låcke, legeris, kåss ton lek låcke, legerit, kåss Son le
låcke, Et pi: cum legerimus, kåss mij lep låcke, legeritis, kåss tij lepit låcke,
legerint, kåss Sij leba låcke.
infinitiv° modo tempore praes. & praet. imp.
Legere, låckat.
Praet. perf. & plusqvamperfecto.
Legisse, låckan.
Futuro.
Lectum ire, vel lectum esse, pottet lågatummai.
Gerundia.
Legendi, lågazet, legendo låckame pacht, legendurn, lågazet.
Supina.
Lectum, lectu, lågazet.
Duo part. trahuntur ab hoc verbo activo.
Praesens: ut legens, tat kutti låcka.
Futurum: ut Lecturus, tat kutti kalga låckat.
Conjuga Legor.
Legor, muu lågadeba, legeris vel legere, tuu lågadeba, legitur, Suu lågadeba.
Et pi: legimur, mijn lågadeba, legimini, tijn lågadeba, leguntur, Sijn lågadeba.
Praet. imperf.
Legebar, muu lågadi(ck), legebaris vel legebare, tuu lågadi(ck), legebatur, Suu
lågadi(ck). Et pi: legebamur, mijn lågadi(ck), legebamini, tijn lågadi(ck),
legebantur, Sijn lågadi(ck).
4 — 694470 E. Nordberg
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Praet. perf.
Lectus Sum vel fui, muu leba lågadam, es vel fuisti, tuu leba lågadam, est vel
fuit, Suu leba lågadam. Et pi: leeti sumus vel fuimus, mijn leba lågadam, estis,
vel fuistis, tijn leba lågadam, Sunt, fuerunt vel fuere, Sijn leba lågadam.
Praet. plusqvamperf.
Leetus eram vel fueram, muu leiji lågadam, eras vel fueras, tuu leik (leije?)
lågadam, erat vel fuerat, Suu leiji lågadam, Et pi: leeti eramus vel fueramus,
mijn leiji lågadam, eratis vel fueratis, tijn leiji lågadam, erant vel fuerant, Sijn
leiji lågadam.
Futuro.
Legar, muu kalgi(ek), lågadet, legeris vel legere, tuu kalgi(ck) lågadet, legetur,
Suu kalgi(ek), lågadet. Et pi: legemur, mijn kalgi(ek) lågadet, legemini, tijn
kalgi(ek) lågadet, legentur, Sijn kalgi(ck) lågadet.
imp. modo temp. praesenti.
Legere, lågadusa tuu, legatur, lågadusa Suu, Et pi: legamur, lågadusa mijn,
legimini, lågadusa tijn. legantur, lågadusa Sijn.
Futuro.
Legitor tu, tuu kalgi(ck) lågadet, legitor ille, Suu kalgi(ek) lågadet. Et pi:
legamur, mijn kalgi(ek) lågadet, legiminor, tijn kalgi(ck) lågadet, leguntur,
Sijn kalgi(ck) lågadet.
Opt: modo temp. praes. & praet. imp.
Utinam legerer, wai muu lågadiffsi(ck), legereris vel legerere, wai tuu lågadiffsi(ck), legeretur, wai Suu lågadiftsi(ck). Et pi: utinam legeremur, wai mijn
lågadiftsi(ck), legeremini, wai tijn lågadiftsi(ck), legerentur, wai Sijn lågadiftsi(ck).
Praet. perf. & plusqvamperf.
Utinam lectus essem vel fuissem, wai muu leiji lågadet, esses vel fuisses, wai
tuu leiji lågadet, esset vel fuisset, wai Suu leiji lågadet. Et pi: utinam lecti
essemus vel fuissemus, wai mijn leiji lågadet, essetis vel fuissetis, wai tijn leiji
lågadet, essent vel fuissent, wai Sijn leiji lågadet.
Futuro.
Utinam legar, wai muu mattazi(ck), taicke kalgazi(ek) lågadet, legaris vel
legare, wai tuu kalgazi(ck) lågadet, legatur, wai Suu kalgazi(ek) lågadet, Et pl:
Utinam legamur, wai mijn kalgazi(ck) lågadet, legamini, wai tijn kalgazi(ek)
lågadet, legantur, wai Sijn kalgazi(ek) lågadet.
Subj: modo temp. praesenti.
Cum legar, kåss muu lågadeba, legaris vel legare, kåss tuu lågadeba, legatur,
kåss Suu lågadeba. Et pi: cum legamur, kåss mijn lågadeba, legamini, kåss tijn
lågadeba, legantur, kåss Sijn lågadeba.
Praet. imperf.
Cum legerar, kåss muu lågadi(ek), taieke kalgazi(ek) lågadet, legereris vel legerere, kåss tuu wiel lågadi(ek), legeretur, kåss Suu wiel lågadi(ek). Et pi: cum
legeremur, kåss mijn wiel lågadi(ek), legeremini, kåss tijn wiel lågadi(ek),
legerentur, kåss Sijn wie! lågadi(ek).
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Praet, perf.
Cum lectus Sim vel fuerirn, kåss muu leba lågadam, Sis vel fueris, kåss tuu leba
lågadam, Sit vel fuerit, kåss Suu leba lågadam, Et pi: curn leeti Simus vel
fuerimus, kåss mijn leba lågadam, Sitis vel fueritis, kåss tijn leba lågadam,
Sint vel fuerint, kåss Sijn leba lågadam.
Praet. plusqvamperf.
Cum lectus essem vel fuissem, kåss muu leiji lågadam, esses vel fuisses, kåsa tuu
leiji lågadam, esset vel fuisset, kåss Suu leiji lågadam, Et pi: cum lecti essemus
vol fuissemus, kåss mijn leiji lågadam, essetis vel fuissetis, kåss tijn leiji lågadam.
essent, vol fuissent, kåss Sijn leiji lågadam.
Futuro.
Cum lectus oro vel fuero, kåss mon tast oudan podam lågadummai, eris vel
fueris, kåss ton tast oudan podack lågadummai, erit vel, fuerit, kåss Son tast
oudan potta lågadummai, Et pi: eurn lecti erimus vel fuerimus, kåss mij tast
oudan pottep lågadummai, eritis vel fueritis, kåss tij tast oudan pottepit
lågadummai, erint vel fuerint, kåss Sij tast oudan potti(ck) lågadummai.
infinitivi modo temp. praes. & praet. imperf.
Logi, lågadattit.
Praet. perf. & plusqvamperfecto.
Leetum esse vel fuisse, let lågadum.
Futuro.
Lectum in, kalga pottet lågadummai,
Duo part. trahuntur ab hoc verbo passivo.
Praet: ut lectus, tat kutti le lågadum.
Futurum: ut legendus, tat kutti kalga lågadufwut.
Conjuga Audio.
Activum quartae conjugationis
indicativo modo temp. praesenti.
Audio, mon kulam, audis, ton kulack, audit, Son kulla. Et pi: audimus, mij
kullap, auditis, tij kullabet, audiunt, Sij kullaba.
Praet. imperf.
Audiebam, mon kullim, audiebas, ton kullick, audiebat, Son kulai. Et pi:
audiebamus, mij kulaime, aucliebatis, tij kulaite, audiebant, Sij kulli(ek).
Praet. perf.
Audivi, mon lem kullam, audivisti, ton lek kullam, audivit, Son le kullam,
Et pi: audivimus, mij bp kullam, audivistis, tij lepit kullam, audiverunt vel
audivere, Sij leba kullam.
Praet. plusqvam.perf.
Audiveram, mon leim kullam, audiveras, ton leik kullam, audiverat, Son lei
kullam. Et pi: audiveramus, mij leime kullam, audiveratis, tij leite kullam,
audiverant, Sij leiji kullam.

52
Futuro.
Aucliam, mon kalgam kullat, auclies, ton kalgack kullat, audiet, Son kalga
kullat. Et pi: audiemus, mij kalgap kullat, audietis, tij kalgabet kullat, audient,
Sij kalgi(ck) kullat.
imp. modo temp. praesenti.
Audi, kula ton, audiat, kullus Son, Et pi: audiamus, kullom mij, audite, kullit
tij, audiant, kullusa Sij.
Futuro.
Audito tu, ton kalgaek, audito ille, Son kalga kullat. Et pi: audiamus, mij
kalgap kullat. auditote, tij kalgabet kullat, audiunto vol audiuntote, Sij kalgi(ck)
kullat.
Opt: modo temp. praes. & praet. imperf.
Utinam audirem, wai mon tal kulazim, audires, wai ton tal kulaziek, audiret,
wai Son tal kulazi(t). Et pi: utinam audiremus, wai mij kulazime, audiretis,
wai tij kulazitte, audirent, wai Sij kulazi(ck).
Praet. perf. & plusqvaniperf.
Utinam auclivissem, wai mon leijim kullat, audivisses, wai ton leijik kullat,
audivisset, wai Son lei kullat. Et pl: utinam audivissemus, wai mij leime kullat,
audivissetis, wai tij leite kullat, audivissent, wai Sij leiji kullat.
Futuro.
Utinam audiam, wai mon mattazim kullat, audias, wai ton mattazick kullat,
audiat, wai Son mattazi kullat. Et pl: utinam audiamus, wai mij mattazime
kullat, audiatis, wai tij mattazitte kullat, audiant, wai Sij mattazi(ck) kullat.
Subj: modo temp. praesenti.
Cum audiam, kåss mon kulam, audias, kåss ton kulack, audiat, kåss Son
kulla. Et pi: cum audiamus, kåss mij kullap, audiatis, kåss tij kullabet, audiant,
kåss Sij kullaba.
Praet. imperf.
Cum audirem, kåss mon kullim, audires, kåss ton kullick, audiret, kåss Son
kulai. Et pi: cum audiremur, kåss mij kulaime, audiretis, kåss tij kulaite audirent, kåss Sij kulli.
Praet. perfect°.
Cum aucliverim, kåss mon lem kullam, audiveris, kåss ton lek kullam, audiverit,
kåss Son le kullam, Et pi: cum audiverimus, kåss mij leme kullam, audiveritis,
kåss tij lepit kullam, audiverint, kåss Sij leba kullam.
Praet. plusqvamperf.
Cum audivissem, kåss mon leim kullam, audivisses, kåss ton leik kullam,
auclivisset, kåss Son lei kullam. Et pi: eurn audivissemus, kåss mij leime kullam,
audivissetis, kåss tij leite kullam, audivissent, kåss Sij leiji kullam.
Futuro.
Cum audivero, kåss mon lem kulle, audiveris, kåss ton leh kulle, audiverit,
kåss Son le kulle. Et pi: cum audiverimus, kåss mij lep kulle, audiveritis, kåss
tij lepit kulle, audiverint, kåss Sij leba kulle.
infinitiv° modo temp. praes. & praet. imperf.
Audire, kullat.
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Praet. perf. & plusqvamperf.
Audivisse, kullam.
Futuro.
Auditum ire, vel auditurum esse, pottet kulatummai, taicke kulatum.
Gerun.dia.
Audiendi, kulazet, audiendo, kullame paeht,
audiendum, kulazet.
Supina.
Auditum, auditu, kulazet.
Duo part. trahuntur ab hoe verbo aetivo.
Praesens: ut audiens, tat kutti kulla.
Futurum: ut auditurus, tat kutti le kulle taicke kalga kullat.
Conjuga Audior.
Audior, muu kuldaleba, audiris vel auclire, tuu kuldaleba, auditur, Suu kuldaleba. Et pl: audirnur, mijn kuldaleba, audimini, tijn kuldaleba, audiuntur, Sijn
kuldaleba.
Praet. imperf.
Audiebar, muu kuldali(k), audiebaris vel aucliebare, tuu kuldali(k), audiebatur,
Suu kuldali(k). Et pl: audiebamur, mijn kuldali(k), audiebamini, tijn kuldali(k),
audiebantur, Sijn kuldali(k).
Praet. perf.
Auditus Sum vel fui, muu leba kuldalam, es vel fuisti, tuu leba kuldalam, est
vel fuit, Suu leba kuldalam, Et pl: auditi Sumus vel fuimus, mijn leba kuldalam,
estis vel fuistis, tijn leba kuldalam, Sunt fuerunt vel fuere, Sijn leba kuldalam.
Praet. plusqvamperf.
Auditus eram vel fueram, muu leiji kuldalam, eras vel fueras, tuu leiji kuldalam,
erat vel fuerat, Suu 1eiji kuldalam, Et pi: auditi erannus vel fueramus, mijn
leiji kuldalam, eratis vel fueratis, tijn leiji kuldalam, erant vel fuerant, Sijn
leiji kuldalam.
Futuro.
Audiar, muu kalgi(k) kuldalet, audiens vel audiere, tuu kalgi(k) kuldalet,
audietur, Suu kalgi(ek) kuldalet. Et pi: audiemur, mijn kalgi(ck) kuldalet,
audiernini, tijn kalgi(ck) kuldalet. audientur, Sijn kalgi(k) kuldalet.
imp. modo temp. praesenti.
Audire, kuldalusa tuu, audiatur, kuldalusa Suu, Et pi: audiamur, kuldalusa
mijn, audiamini, kuldalusa tijn, audiantur, kuldalusa Sijn.
Futuro.
Auditor tu, tuu kalgi(k) kullat. auditor ille, Suu kalgi(k) kullat. Et pl: audiamur,
mijn kalgi(k) kullat, audiaminor, tijn kalgi(k) kullat, audiuntor, Sijn kalgi(k)
kullat.
Opt. mod° temp. praes. & praet. imperf.
Utinam audirer, wai muu kuldaliffsi, audireris vel audirere, wai tuu kuldaliffsi,
audiretur, wai Suu kuldaliffsi. Et pl: utinam audiremur, wai mijn kuldaliffsi,
audiremini, wai tijn kuldaliffsi, audirentur, wai Sijn kuldaliffsi.
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Praet. perf. & plusqvamperf.
Utinam auditus essem, vel fuissem, wai muu leiji kuldalet, esses vel fuisses,
wai tuu leiji kuldalet, esset vel fuisset, wai Suu leiji kuldalet. Et pi: utinam
auditi essemus vel fuissemus, wai mijn leij i kuldalet, essetis, vel fuissetis, wai
tijn leiji kuldalet, essent vel fuissent, wai Sijn leiji kuldalet.
Futuro.
Utinam audiar, wai muu kalgazi taicke mattazi kullat, audiaris vel audiare,
wai tuu mattazi kullat, audiatur, wai Suu mattazi kullat Et pi: utinam audiamur,
wai mijn mattazi kullat, audiamini, wai tijn mattazi kullat, audiantur, wai
Sijn mattazi kullat.
Subj: modo temp. praesenti.
Cum audiar, kåss muu kuldaleba, audiaris vel audiare, kåss tuu kuldaleba,
audiatur, kåss Suu kuldaleba. Et pi: cum audiamur, kåss mijn kuldaleba,
audiamini, kåss tijn kuldaleba, audiantur, kåss Sijn kuldaleba.
Praet. imperf.
Cum auclirer, kåss muu wiel kuldali, taicke kallgazi kullat, audireris, vel audirere,
kåss tuu wiel kuldali, audiretur, kåss Suu wiel kuldali. Et pi: cum audiremur,
kåss mijn wiel kuldali, audiremini, kåss tijn wiel kuldali, audirentur, kåss Sijn
wiel kuldali.
Praet. perf.
Cum auditus Sim vel fuerim, kåss muu leba kuldalam, Sis vel fueris, kåss tuu
leba kuldalam, Sit vel fuerit, kåss Suu leba kuldalam, Et pi: cum auditi Simus
vel fuerimus, kåss mijn leba kuldalam, Sitis vel fueritis, kåss tijn leba kuldalam,
Sint vel fuerint, kåss Sijn leba kuldalam.
Praet. plusqvamperf.
Cum auditus essem, vel fuissem, kåss muu leiji kuldalam, esses vel fuisses, kåss
tuu leiji kuldalam, esset val fuisset, kåss Suu leiji kuldalam, Et pi: curn auditi
essemus, vel fuissemus, kåss mijn leiji kuldalam, essetis, vel fuissetis, kåss tijn
leiji kuldalam, essent vel fuissent, kåss Sijn leiji kuldalam.
Futuro.
Cum auditus oro vel fuero, kåss mon tast oudan podam kuldalummai, eris, vel
fueris, kåss ton tast oudan podack kuldalummai, erit vel fuerit, kåss Son tast
oudan potta kuldalummai. Et pl: cum auditi erimus vel fuerimus, kåss mij tast
oudan pottep kuldalummai, erititis val fueritis, kåss tij tast oudan pottepit
kuldalummai, erint vel fuerint, kåss Sij tast oudan potti kuldalummai.
infinitivo modo temp. praesenti. & praet. imp.
Audiri, kuldalattit.
Praet. perf. et plusqvamperfecto.
Auditum esse, vel fuisse, let kuldalum.
Futuro.
Auditum fri, kalga pottet kuldalummai.
Duo part. trahuntur ab hoc verbo passivo.
Praet: ut auditus, tat kutti le kuldalum.
Futurum: ut audiendus, tat kutti kalga kuldalufwut.
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DE VERBIS ANOMALIS:
Conjuga Fero.
Fero, mon feuredam, fars, ton feuredak, fert, Son feuret. Et pi: ferimus, mij
feuredep, fertis, tij feuredepit, ferunt, Sij feuredeba.
Praet. imperf.
Ferebam., mon feuredim, ferebas, ton feuredik, ferebat, Son feuredi. Et pi:
ferebamus, mij feuredime, ferebatis, tij feureditte, ferebant, Sij feuredik.
Praet. perf.
Tull, mon lem feuredam, tulisti, ton lek feuredam, tulit, Son le feuredam. Et pl:
tulirnus, mij bp feuredam, tulistis, tij lepit feuredam, tulerunt vel tulere, Sij
leba feuredam.
Praet. plusqvamperf.
Tuleram, mon leim feuredam, tuleras, ton leik feuredam, tulerat, Son lei feuredam, Et pi: tuleramus, mij leime feuredam, tuleratis, tij leite feuredam, tulerant,
Sij leiji feuredam.
Futuro.
Feram, mon kalgam feuredet, feres, ton kalgack feuredet, feret, Son kalga
feuredet. Et pl: feremus, mij kalgap feuredet, feretis, tij kalgabet feuredet,
ferent, Sij kalgi feuredet.
imp. modo temp. praesenti.
For, feuret ton, ferat, feuredus Son. Et pl: feramus, feuredep mij, ferte, feuredepit tij, ferant, feuredusa Sij.
Futuro.
Ferto tu, ton kalgak feuredet, ferto ille, Son kalga feuredet. Et pi: feramus,
mij kalgap feuredet, fertote, tij kalgabet feuredet, ferunto vel feruntote, Sij
kalgi feuredet.
Opt. modo temp. praes. & praet. imperf.
Utinam ferrem, wai mon tal feurediffsim, ferres, wai ton tal feurediffsik, ferret,
wai Son tal feurediffsi. Et pi: utinam ferremus, wai mij tal feurediffsime,
ferretis, wai tij tal feurediffsitte, ferrent, wai Sij tal feurediffsi.
Praet. perf. & plusqvamperf.
Utinam tulissem, wai mon leijim feuredet, tulisses, wai ton leijik feuredet,
tulisset, wai Son lei feuredet. Et pi: utinam tulissemus, wai mij leijime feuredet,
tulissetis, wai tij leijite feuredet, tulissent, wai Sij leiji feuredet.
Futuro.
Utinam feram, wai mon kalgazim, taicke mattazim feuredet, feras, wai ton
kalgazick feuredet, ferat, wai Son kalgazi feuredet. Et pi: utinam feramus,
wai mij kalgazime feuredet, feratis, wai tij kalgazitte feuredet, ferant, wai Sij
kalgazi feuredet.
Subj: modo temp. praesenti.
Cum feram, kåss mon feuredam, feras, kåss ton feuredak, ferat, kåss Son feuret.
Et pi: cum feramus, kåss mij feuredep, feratis, kåsa tij feuredepit, ferant, kåss Sij
feuredeba.
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Praet. inaperf.
Cum ferrem, kåss mon wiel feuredim, ferres, kåss ton wiel feuredik, ferret, kåss
Son wiel feuredi. Et pi: cum ferremus, kåss mij wiel feuredime, ferretis, kåss tij
wiel feureditte, ferrent, kåss Sij wiel feuredi.
Praet. perf.
Cum tulerim, kåss mon lem feuredam, tuleris, kåss ton lek feuredam, tulerit,
kåss Son le feuredam. Et pi: cum tulerimus, kåss mij bp feuredam, tuleritis,
kåss tij lepit feuredam, tulerint, kåss Sij leba feuredam.
Praet. plusqvamperf.
Cum tulissem, kåss mon leim feuredam, tulisses, kåss ton leik feuredam, tulisset,
kåss Son lei feuredam. Et pl: cum tulissemus, kåss mij leime feuredam, tulissetis,
kåss tij leite feuredam, tulissent, kåss Sij leiji feuredam.
Futuro.
Cum tulero, kåss mon feuretedzam, tuleris, kåss ton feuretedzak, tulerit, kåss
Son feuretedza. Et pl: cum tulerimus, kåss mij feuretedzap, tuleritis, kåss tij
feuretedzabet, tulerint, kåss Sij feuretedzi(k).
infinitiv° modo temp. praes. & praet. imperf.
Ferre, feuredet.
Praet. perf. & plusqvamperfecto.
Tulisse, feuredam.
Futuro.
Latum ire, vel laturum esse, pottet feuredummai.
Gerundia.
Ferendi, feuredadzi, ferendo, feuredeme pacht,
ferendum, feuredadzi.
Supina.
Latum, latu, feuredadzi.
Duo participia trahuntur ab hoc verbo Activo.
Praesens: ut ferens, tat kutti feuret.
Futurum: ut laturus, tat kutti kalga feuredet.
Conjuga Feror.
Passivum.
Feror, muu fearedeba, ferris vel ferre, tuu feuredeba, fertur, Suu feuredeba.
Et pi: ferimur, mijn feuredeba, ferimini, tijn feuredeba, feruntur, Sijn feuredeba.
Praet. imp.
Ferebar, muu feuredi, ferebaris vel ferebare, tuu feuredi, ferebatur, Suu feuredi.
Et pi: ferebamur, mijn feuredi, ferebamini, tijn feuredi, ferebantur, Sijn feuredi.
Praet. perf.
Latus Sum, vel fui, muu leba feuredam, es, vel fuisti, tuu leba feuredam, est,
vel fuit, Suu leba feuredam, Et pi: lati Sumus vel fuimus, mijn leba feuredam,
estis vel fuistis, tijn leba feuredam, Sunt fuerunt vel fuere, Sijn leba feuredam.
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Praet. plusqvamperf.
Latus eram vel fueram, muu leiji feuredam, eras vel fueras, tuu leiji feuredam,
erat, vel fuerat, Suu leiji feuredam. Et pi: lati eramus vel fueramus, mijn leiji
feuredam, eratis, vel fueratis, tijn leiji feuredam, erant vel fuerant, Sijn leiji
feuredam.
Futuro.
Ferar, muu kalgi feuredet, fereris, vel ferere, tuu kalgi feuredet, feretur, Suu
kalgi feuredet. Et pi: feremur, mijn kalgi feuredet, feremini, tijn kalgi feuredet,
ferentur, Sijn kalgi feuredet.
imp. modo temp. praesenti.
Ferre, feuredusa tuu, feratur, feuredusa Suu. Et pi: feramur, feuredusa mijn,
ferimini, feuredusa tijn, ferantur, feuredusa Sijn.
Futuro.
Fertor tu, tuu kalgi feuredet, fertor ille, Suu kalgi feuredet. Et pi: feramur,
mijn kalgi feuredet, feriminor, tijn kalgi feuredet, feruntor, Sijn kalgi feuredet.
Opt. modo temp. praes. & praet. imperf.
Utinam ferrer, wai muu tal feurediffsi, ferreris vel ferrere, wai tuu tal feurediffsi,
ferretur, wai Suu tal feurediffsi. Et pi: utinam ferremur, wai mijn tal feurediffsi,
ferremini, wai tijn tal feurediffsi, ferrentur, wai Sijn tal feurediffsi.
Praet. perf. & plusqvamperf.
Utinam latus essem vel fuissem, wai muu leiji feuredet, esses, vel fuisses, wai
tuu leiji feuredet, esset, vel fuisset, wai Suu leiji feuredet. Et pi: utinam lati
essemus vel fuissemus, wai mijn leiji feuredet, essetis, vol fuissetis, wai tijn
leiji feuredet, essent, vel fuissent, wai Sijn leiji feuredet.
Futuro.
Utinam ferar, wai muu mattazi feuredet, feraris vel ferare, wai tuu mattazi
feuredet, feratur, wai Suu mattazi feuredet. Et pi: utinam feramur, wai mijn
mattazi feuredet, feramini, wai tijn mattazi feuredet, ferantur, wai Sijn mattazi
feuredet.
Subj: modo temp. praesenti.
Cum ferar, kåss muu feuredeba, feraris vel ferare, kåss tuu feuredeba, feratur,
kåss Suu feuredeba. Et pi: cum feramur, kåss mijn feuredeba, feramini, kåss tijn
feuredeba, ferantur, kåss Sijn feuredeba.
Praet. irnperf.
Cum ferrer, kåss muu feuredi, ferreris, vel ferrere, kåss tuu feuredi, ferretur,
kåss Suu feuredi. Et pi: cum ferremur, kåss mijn feuredi, ferremini, kåss tijn
feuredi, ferrentur, kåss Sijn feuredi.
Praet. perf.
Cum latus Sim vel fuerim, kåss muu leba feuredam, Sis, vel fueris, kåss tuu leba
fueredam, Sit vel fuerit, kåss Suu leba feuredam. Et pi: cum lati Simus vel
fuerimus, kåss mijn leba feuredam, Sitis vel fueritis, kåss tijn leba feuredam,
Sint vel fuerint, kåss Sijn leba fueredam.
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Praet. plusqvamperf.
Cum latus essem, vel fuissem, kåss muu leiji feuredam, esses, vel fuisses, kåss
tuu leiji feuredam, esset, vel fuisset, kåss Suu leiji feuredam. Et pi: eum lati
essemus, vel fuissemus, kåss mijn leiji feuredam, essetis, vel fuissetis, kåss tijn
leiji feuredam, essent, vel fuissent, kåss Sijn leiji feuredam.
Futuro.
Cum latus ero vel fuero, kåss mon tast oudan podam feuredummai, er, vel
fueris, kåss ton tast oudan podak feuredummai, erit, vel fuerit, kåss Son tast
oudan potta feuredummai, Et pi: cum lati erimus, vel fuerimus, kåss mij tast
oudan pottep feuredummai, eritis, vel fueritis, kåss tij tast oudan pottepit
feuredummai, erint, vel fuerint, kåss Sij tast oudan potti feuredummai.
inf. modo temp. praes. & praet. imperf.
Fern, feuredattit.
Praet. perf. & plusqvamperfecto.
Latum esse, vel fuisse, let feuredattum.
Futuro.
Latum in, kalga pottet feuredummai.
Duo part. trahuntur ab hoe verbo passivo.
Praeteriturn: ut latus, tat kutti le feuredum.
Futurum: ut ferendus, tat kutti kalga feuredufwut.
Conjuga Sum.
indicativo modo tempore praesenti.
Sum, mon lem, es, ton lek, est, Son le, Et pi: Sumus, mij bp el:r leme, estis,
tij lepit el:r lete, Sunt, Sij leba.
Praet. imperf.
Eram, kåss mon leim, eras, kåss ton leik, erat, kåss Son lei. Et pi: eramus,
kåss mij leime, eratis, kåss tij leite, erant, kåss Sij leiji.
Praet. perf.
Fui, mon lem lemadz, fuisti, ton lek lemadz, fuit, Son le lemadz. Et pi: fuirnus,
mij lep lemadz, fuistis, tij lepit lemadz, fuerunt vel fuere, Sij leiji lemadz.
Praet. plusqvamperf.
Fueram, mon leijim lemadz, fueras, ton leijik lemadz, fuerat, Son lei lemadz,
Et pi: fuerannus, mij leijime lemadz, fueratis, tij leijite lemadz, fuerunt, Sij leiji
lemadz.
Futuro.
Ero, mon kalgam let, ens, ton kalgack let, erit, Son kalga let. Et pi: erimus,
mij kalgap let, eritis, tij kalgabet let, erunt, Sij kalgi let.
imp. modo temp. praesenti.
Sis, lock ton, Sit, leckus Son, Et pi: Simus, lekup mij, este, lepit tij, Sint, lekusa
Sij.
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Futuro.
Esto tu, ton kalgak let, esto ille, Son kalga let. Et pi: Simus, mij kalgap let,
estote, tij kalgabet let, Sunto ve! Suntote, Sij kalgi let.
Opt: modo temp. praesenti & praet. imp.
Utinam essem, wai mon liffsim, esses, wai ton liffsick, esset, wai Son liffsi. Et pi:
utinam essemus, wai mij liffsime, essetis, wai tij liffsitte, essent, wai Sij liffsi.
Praet. perf. & plusqvamperf.
Utinam fuissem, wai mon leijirn lemadz, fuisses, wai ton leijik lemadz, fuisset,
wai Son lei lemadz. Et pi: utinam fuissemus, wai mij leijirne lemadz, fuissetis,
wai tij leijite lemadz, fuissent, wai Sij leiji lemadz.
Futuro.
Utinam Sim, wai mon mattazim, taicke kalgazim let, Sis, wai ton kalgazick let,
Sit, wai Son kalgazi let. Et pi: utinam Simus, wai mij kalgazime ta icke mattazime
let, Sitis, wai tij kalgazitte let, Sint, wai Sij kalgazi let.
Subj: modo temp. praesenti.
Cum Sim, kåss mon lem, Sis, kåss ton lek, Sit, kåss Son le. Et pi: eum Simus,
kåss mij bp, Sitis, kåss tij lepit, Sint, kåss Sij leba.
Praet. imperfecto.
Cum essem, kåss mon wiel leim, esses, kåss ton wiel leik, esset, kåss Son wie!
Et pi: curn essemus, kåss mij wiel leime, essetis, kåss tij wiel leite, essent, kåss
Sij wiel leiji.
Praet. perfecto.
Cum fuerim, kåss mon lem lemadz, fueris, kåss ton lock lemadz, fuerit, kåss Son
le lemadz. Et pi: eum fuerimus, kåss mij leme lemadz, fueritis, kåss tij lepit
lemadz, fuerint, kåss Sij leiji lemadz.
Praet. plusqvamperf.
Curn fuissem, kåss mon leijim lemadz, fuisses, kåss ton leijik lemadz, fuisset,
kåss Son lei lemadz. Et pl: eurn fuissemus, kåss mij loijime lemadz, fuissetis,
kåss tij leijite lemadz, fuissent, kåss Sij leiji lemadz.
Futuro.
Cum fuero, kåss mon tast oudan lem, fueris, kåss ton tast oudan leck, fuerit,
kåss Son tast oudan le. Et pi: eum fuerixnus, kåss mij tast oudan bp, fueritis,
kåss tij tast oudan lepit, fuerint, kåss Sij tast oudan leba.
inf. modo temp. praes. & praet. imperf.
Esse, let.
Praet. perf. & plusqvamperfecto.
Fuisse, lemadz.
Futuro.
Fora, vel futurum 'esse, kalgazi let.
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Gerundiis & Supinis earet.
Participia Duo habet.
Praesens: ut ens. tat kutti le.
Compsitis dicitur, praesens, lacka leije, absens, erinleije.
Futurum: ut futurus, tat kutti kalga let,
taicke pååtte le.
Conjuga Volo.
Volo, mon zhidam, vis, ton zhidak, vult, Son zhitta. Et pl: volumus, mij zhittap,
vultis, tij zhittabet, volunt, Sij zhittaba.
Praet. imperf.
Volebam, mon zhittim, volebas, ton zhittick, volebat, Son zhidai. Et pi: volebamus, mij zhidaime, volebatis, tij zhidaite, volebant, Sij zhitti.
Praet. perf.
Volui, mon lem zhittam, voluisti, ton leck (leek)? zhittam, voluit, Son le zhittam,
Et pl: voluimus, mij lep zhittam, voluistis, tij lepit zhittam, voluerunt vel
voluere, Sij leba zhittam.
Praet. plusqvamperf.
Volueram, mon leim zhittam, volueras, ton leik zhittam, voluerat, Son lei
zhittam, Et pl: volueramus, mij leime zhittam, volueratis, tij leite zhittam,
voluerant, Sij leiji zhittam.
Futuro.
Volem, mon kalgam zhittat, voles, ton kalgack zhittat, volet, Son kalga zhittat,
Et pi: volemus, mij kalgap zhittat, voletis, tij kalgabet zhittat, volent, Sij kalgi
zhittat.
imperativo caret.
Opt. modo temp. praesenti, & praet. imp.
Utinam vellem, wai mon tal zhidasim, velles, wai ton tal zhidasick, vellet, wai
Son tal zhidasi. Et pi: utinam vellemus, wai mij tal zhidasime, velletis, wai tij
tal zhidasitte, vellent, wai Sij tal zhidasi.
Praet. perf. & plusqvamperf.
Utinam voluissem, wai mon leijim zhittat, voluisses, wai ton leijik zhittat,
voluisset, wai Son lei zhittat. Et pi: utinam voluissemus, wai mij leijime zhittat,
voluissetis, wai tij leijitte zhittat, voluissent, wai Sij leiji zittat.
Futuro.
Utinam velim, wai mon mattazim zhittat, velis, wai ton mattazick zhittat,
velit, wai Son mattazi zhittat. Et pi: utinam velimus, wai mij mattazime zhittat,
velitis, wai tij mattazitte zhittat, velint, wai Sij mattazi zhittat.
Subj: modo temp. praesenti.
Cum velim, kåss mon zhidam, velis, kåss ton zhidack, velit, kåss Son zhitta.
Et pi: cum velimus, kåss mij zhittap, velitis, kåsa tij zhittabet, velint, kåss Sij
zhittaba.
Praet. imperf.
Cum vellem, kåss mon wiel zhittim, velles, kåss ton wiel zhittick, vellet, kåss
Son wiel zhidai. Et pi: eum venernas, kåss mij wiel zhidairne, velletis, kåss tij
wiel zhidaite, vellent, kåss Sij wiel zhitti.
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Praet. perf.
Cum voluerim, kåss mon lem zhittam, volueris, kåss ton lek zhittam, voluerit,
kåss Son le zhittam. Et pi: eum voluerimus, kåss mij bp zhittam, volueritis,
kåss tij lepit zhittam, voluerint, kåss Sij leba zhittam.
Praet. plusqvamperf.
Cum voluissem, kåss mon leijim zhittat, voluisses, kåss ton leijik zhittat,
voluisset, kåss Son lei zhittat. Et pl: cum voluissemus, kåss mij leijime zhittat,
voluissetis, kåss tij leijite zhittat, voluissent, kåss Sij leiji zhittat.
Futuro.
Cum voluero, kåss mon lem zhidastume, volueris, kåss ton lock zhidastume,
voluerit, kåss Son le zhidastume. Et pl: eum voluerimus, kåss mij bp zhidastume,
volueritis, kåss tij lepit zhidastume, voluerint, kåss Sij lock zhidastume.
infin.itivo modo temp. praesenti, & praet. irnp.
Velle, zhittat.
Praet. perf. & plusqvamperfecto.
Voluisse, zhittam.
Futuro earet.
Gerundiis & Supinis caret.
Partieipium unum: ut volens, tat kutti zhitta, taieke le zhittame.

Bilaga II. Johan Tornbergs
i Kautokeino lapska ordlista

Vocabularium
A.
Aas, död kropp, Rumbo, jaabme
rumas.
abbor, vuåskun,
achta, waldet waara, kuldalet.
achta sin helsso, waldet waarra terwaswuådast.
achta sitt gagn, kiedzat su jedzhas
puårrewuåda.
achta tiden, aigest waarra waldet,
af all macht, puåckain fahmoin,
af alt hierta, puåckast waibmåst,
af Barndomen, ma,nnawuådast,
af Begynnelssen, algost wuåstasen,
af Begynnelse till änden, algost låppui.
afbijta, Eritt pårrat,
afbryta, Eritt tåijalet,
af Christi födelsse, Christusa riegademest,
af en godh mening, puårre mielest,
ustost,
af gamble wanen, påres wierost,
tawest,
afgrund, Siengalwuåt.
afgudar, Eppejibmelack,
afguderij, Eppe jibmela palwalus,
afhugga, Eritt Suåppat,
afhuggelsse, Erit Suåppamus,

afskoo, Erit nuållat Kabmakit,
afskodd, kabmakatta,
afslå, Eritt zhasket,
afstryka, Eritt Siekåt,
aftäckia, ånedet,
aftäckt, ånedum,
afsättia, Eritt pieijat,
afsättia någon af sitt kall, Eritt
pieijat såmes su wirgest.
affton, äcket,
afftonmåltijdh, äcketes maales,
afftonstierna, äcketes naste,
afftonward, åudal äcketes maallas,

Aff.
afkläda, Eritt nuåladit,
afldädelsehuus, Eritt nuåladam wiessä.
aflefwo, kuådamusack, riback.
aflåta, Eritt kuådet,
afskrapa, Eritt faskått,
afwända, Erit pådnjalet,
afskära, Eritt suåppat,
afskärelsse, Erit suåppamus,

Al.
aldeles, peretaga,
aldrigh, Eij ickenes,
alle, Puåck,
alleen, achtu,
allenast, ainustes,
alle mermeskior, puåck ållmu,
allemäst, puåckai enemus,
allestädes, jåcke paickest,

Aff. all.
afwända, Eritt pådnjalet,
afträda, Eritt luåppat,
af werldennes begynnelsse, Wäraldis
algost,
afwända någon från sitt företagande,
Eritt pådnjalet såmes su åudases
waldemestep, ficln näst,
af wrede, wasest,
afwund, kaadastebme,
afwundas, kaadastet,
afwundsfull, kaadas,
afwäges, wäre radhie,
agnebröd, kahlolaibe,
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allmenneligh skattkammar, achtasadz
tafwer wiesså,
allmenneligh ordspråk, achtasadzpackowaij as .
Al. an.
almeent, achtasadzast,
almoge, achtusadz ålmu,
altijd, am,
altijd älskande, amn rackesteije,
alt in till natten, ija raijai,
alt för myckit sofwa, ådet ila kucke,
ednack.
alt til thenne dagh, ådnais päiwe
raijai.
alt titt sinne står effter rijkedom,
Puåck tu miellat suåidzo riggeswuåda mangai.
alt till änden, låppa raijai,
alzmächtigste, puåckwiexamus,
amma, niamatteije.
andas, Sackat,
ande, hägga,
andedrägt, hägga kestemus
andeligh, häggalass,
andra, nubbe,
annat säger tu och annat menar tu,
nubbi ton saarnåck, ja nubbi ton
jurdasack.
annorledes, nubbe laackai,
ansichte, amadaggie, muåtto,
anslagh, rade.
Ar.
arbeta, tuåji tackat, tuåijut,
arbeta förgefwes, tussit•tuåijot,
arbeta hårdt, karrasest tuåijot,
arbete, tuåje,
arbetare, tuåijoäije,
arbetsam, tafja tuåijo,
arff, arbe,
arffsynd, arbesuddo,
arffwelös göra, arbetemen tackat,
argh, zhada paha,
argheet, pahawuåt,
arm, fattigh, keuhe,
armband, kietta padde,
armboge, kargniel,
armhohl, kiedawuålle,
armodh, keuhewuåt,
armekläde, kietta lidna,

axl, ålge,
aska, kunack,
Ba.
Baakdanta panatallat,
Baakdantan, panatallamus,
Baakdantare, panattalle,
Baakom, tuåckan.
Baakstam, mange keule,
Backe, luåcka,
Badh, Saune,
Bada, twätta, passat,
Badekaar, pasadam litte,
Badelakan, pasadam liclne,
Badstugu, Pasadam wiesså,
Badstugkärel, Saune litte,
Badstugpijga, Sauneneita,
Baka, laibu,
Baketrogh, laibum karre,
Bakeugn, laiburn aarran,
Bakare, laibetacke,
Band, padde,
Banda, kierdot,
Banna, karrådet,
Barck, parcku,
Barcka, parcku Eritt waldet,
Barrnhertigh, wuålles, armåkas,
Barmhertigheet, wuålleswuåt,
Barn, maanack
Barnaföderska, manariegadam nissun,
Barnalekan, manatuåckuramkauclne
Barnegrååt, maana sierrum.
Be.
Beck, Picka,
Bedragare, Pettaleije,
Been, taffte,
Been nedan knädh, nietzakas,
Beenkalff, lappeladas,
Beet, kuåttum,
Beeta, walla boskapen, kuådottet,
Begrafwa, haudadet,
Begrafning, haudadebme,
Begråta, Sierrot, mårastet,
Begynna, alget,
Bekläda, karwådet,
Beklädd, karwånam,
Bekomma, åidzot,
Bekänna, tåbdastet,
Bekännare, tåbdasteije.
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Bekännelse, tåbdastus,
Beläte, kåufwa,
Beprydd, zhiabasmattum,
Bepryda, zhiabestet,
Beprydelsse, zhiabeswuåt,
Bergh, warre,
Beswära, waiwedet,
Beswärligh, waiwaladz.
Bi.
Betala, maxet,
Betala skadan, maxet wahagg,
Betrodd, åskåtum,
Bett, morsus, kasskum,
Bette, Pecke el:r pitta,
Bidia, råckatallat,
Bidia Gudh, råckatallat Jibmela,
Bielcke, täddame, (täddama?)
Bij, ufflo,
Bijda, wuårdet,
Bijta, pårrat, kassket,
Binda, sadnat,
Binda tillhopa, sadnat achti,
Binda swärd wid sijdan,
Sadnat mieeke pååckanasas,
Bitter, karkes,
Bitterheet, karkeswuåt,
Biugg, kårne,
Biuggbrödh, kårnelaibe,
Biörn, guåudza,
Bli.
Blifwa fattigh, Baddat keuhen,
Blifwa feet, saddat poiten, påidut,
Blifwa helbregda, saddat tärfwasan.
Bli. Br.
Blifwa högmodigh, saddat ilbaden,
Blifwa laat, saddat laicken,
Blifwa mager, saddat lassen,
Blifwa rijk, saddat riggesen,
Blifwa rutin, saddat kuåtzan,
Blifwa siuk, saddat puåtzen, sairasen,
Blifwa trött, wiessat,
Blind, zhalmettebme.
Bio.
Plodh, warra,
Blodgirigh, warrahahnes,
Bloodigh, warranaga.
Blodkorff, warramarffe.
Blodhlöös, warratebme,

Br.
Brinna, puållat,
Brinnande, puålle,
Brinnande eeld, puålle tålla,
Brinnande is, puålle kintal
Broder, wielja,
Broderligh, wieljaladz,
BroderSon, wielja Parne,
Brodersdotter, wielja neita,
Brödrabarn, wieljasi maanack,
Bru. Brä.
Broo, Silde
Brudh, mårsse,
Brudgumme, Jrge,
Brudehuus, mårsse wiesså,
Brudesång, mårsse wirssa
Brudesäng, mårsse ådemsaije
Brundswatn, kaldå zhatze,
Brä.
Bräde, luåude, fiello,
Bränna, puåldet,
Brännare, Puålde,
Brännemärcke, puållam miercka.
Brännewijn, puållam wijdne,
Brö.
Bröd.h, laibe,
Brödkammare, laibe wiesså,
Brödkorg, laibe litte,
Brödsmola, laibe pitta, el:r pecke,
Bröst, Radde,
Bröstduk, radde lijdne,
Bu.
Bundet, zhadnum,
Buske, miesta,
Buuk, zhåfje.
Bä.
Bäär, muårje,
Bära, kuåddet,
Bära omkring, kuåddet pirra,
Bärare, kuådde,
Bäsk, karkas,
Bättra, puårredet, tiuwåt,
Bättring, puår:ratus,
Dö.
Dödh, jabmem,
döda, dräpa, kåddet, jabmedet,
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döda med hunger, kåddet nälkin,
dödekött, jabma åidze,
dödeligh, jabmeladz,
döff, peljettebme,
döff göra, peljettebmen tackat,
dölia, Sieekat,
döpa, kaastaset,
döpelsse, kaasta,
döpelssedagh, kaastasam päiwe,
dör, uusa, uxa,
dörehake, uusa råeke,
dörewachtare, uusa kietze,
döö, jabmet,
döö af brådödb, fackat jabmet.

Fluga, zhuruek,
Fly, paattaret,
Flyeht, paattaremus,
Flyga, kirdet,
Flyta, kålgat,
Flytande, kålge,
Flytelsse, kålgame,

El. Em. Fa.
Elff, jåeka,
Eller, taicke,
Elaka, rackestet,
Elskare, rackesteije,
Elskeligh, rackes,

Fo. Go.
Folek, ålmuck,
Folckhoop, ålmui kippo.
Footbladh, juålge laappe,
Footfolck, wadze wääcka,
Footpall, tuålmastam luåude,
Footsola, juålge wuådu,
Footspor, luådda,

Em.
Embete, wirke,
Embetzman, wirkeålmai,
Emillan sättia, kaski pieijat,
Emotsträfwa, wuåstai suåidzot,
Enda, lychta, låppadet,
Fa.
Faat, karre,
Fader, atze,
Faderfader, atzen atze,
Faderligheet, atzewuåt,
Faderlöös, atzettebme,
Fager, wacker, zhiabbes,
Falck, fiellar,
Fall, jårralemus,
Falla, jårralet, katzat,
Falla till jorden, ednami jorralet,
katzat.
Fi. Fl.
Fisk, kuålle,
Fiskerijk, kuålle rigges, påånda,
Fiskia, kuållit piudet.
Fiskiare, kuålle piude,
Fiskiarebååt, kuålle piude wanas,
Fl.
Flinta, tidno,
Flodh, Jåcka,

Fo.
Fogel, lådde,
Fogelbur, lådde wiesså,
Fogleboo, lådde peesse,
Fogde, Suncli,
Foga tillsamman, achti pieijat,

Go.
Godh, Puårre,
Godachtigh, Puårrelagadz,
Godachtigheet, Puårrudack,
Godmorgon, puårre idet,
God dagh, Puårre päiwe,
God affton, Puårre äcket,
Godwilligh, Puårre udnåladz,
Godwilligheet, Puårre udnå,
Godt samwet, Puårre jedzas tåbdå,
Golff, latti,
Golfärga, fiskat,
Golsoot, fiskes tauda,
Goom, quåbme,
Gr.
Gr. Gu. Gå.
Grijs, Spijdne,
Groop, rågge,
Grå, zhuårgut,
Gråfärga, ranes,
Grå håår, zhuårges, wuåfftack,
Gråna, zhuårgådet,
Gråta, zhierråt,
Grååt, zhierrom,
Gräfwa, kåifwåt,
Gräfware, kåifwo ålmai,
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Grääs, Raasse,
Gröön, Ruådna,
Gudh, Jibmel,
Gudh fader, Atze jibmel,
Gudhz Son, Jibmela Parne,
Gudh then Helge Ande, Passe Hägga
Jibmel.
guld, kålle,
guldgrufwa, kålle rågge,
guldsmedh, kålle zheppe,
guldsmedzboo, kålle zheppe wiesså,
gumsse, wiertza,
gunstigh, armokas,
gylden, kålle rutta,
Gå.
gå, wadzet,
gå af wägen, zhaijedet,
gång, laucke,
gångare, lauckeije,
gård, karden,
gårdzhund, karden pena,
gå saehta, aståst wadzet,
gå tillbaka, ruåfftåt wadzet,
gå till galgan, wadzet hardzi,
gå till någon, wadzet såbmas lusa,
gå till strijdh, wadzet tåråzet,
gå till rådz, Rade adnet,
gå uth, mannat ålkås,
gå emot, mannat wuå,stai,
gå wid sijdan på någon, wadzet såbmasa paldast,
Gå.
gäld, welge,
gäst, kuåsse,
gästgifware, kuåssåteije,
Gö.
göda, påidudet,
gärna, wuårekit,
gömare, wuårkeije.
gärna sig, Sieekat jedzhas,
Gö. Ha.
gärna maten, wuårckit pierku,
göra, tackat,
göra drucken, tackat juckamen,
göra effter sin wilje, tackat su wiljo
mangai,

göra frijdh, tackat rauhe,
göra förbund, tackat litto,
göra gladh, tackat illon,
göra hwass, tackat pastelen,
göra hwijt, tackat wielgaden,
göra ljus, tackat kintal,
göra rijk, tackat pååndan,
göra saligh, tackat autugasan,
göra up eeld, tackat tåla,
göra up wägen, tackat radhie,
göra wäl moot någon, tackat puårist
såbmasi,
göra wijelh, kåufdaken tackat,
göök, kijeeka.
Ha.
Haaff, meerra,
haafzstrijdh, meerra tårrå,
haala, dröija, aijanet,
hafwande qwinna, zhåfje nissun,
haka, kåibe,
halss, Sebet,
halshugga, Sebet jaggaldet.
Ha. Hi.
Halssband, käd, Sebet padde,
halt, skierma,
halta, skiermot,
hand, kietta,
handbook, kietta kirje,
handkläde, kietta lijdne,
han hafwer bijtit hufwud af skammen,
Son le kasskain åifwe hääppadest,
han är en sanferdig man, Son le
tuådaladz ålmai,
hare, niåmniel,
hatt, lucka,
hatteband, lucka padde,
Hi.
hicka, niackastallat,
hickan, niackas,
hielp, wäcke,
hielpa, wäcketet,
hierne, wuåinazhack,
hierta, waibmå,
himmel, alme,
himmelske, almeladzack,
hindra, estet,
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hindrad af mång syslor, estatum måd- huru, kåff,
huus, wiesså,
de tuåjoist,
hwarföre, mantiet,
hitta, kaudnat,
Ho. Hu.
Hogh, miella,
hohl, raige,
hohleka, kåppat,
hohlot, raigum,
hoop, kippå,
hoossittiare, lutt zhåckaeije,
hoota, aittet,
hoot, aittemus,
hosta, kåssat,
Hu.
huud, nacke,
hufwud, åifwe,
hufwudbolster, å,ifwewuålus,
hufwudskåål, åifweskure,
hugga wed, muårait zhuåppat,
hund, pena, pednack,
hunde dagar, pednaka päiweck,
hunde stieme, pednaka naste,
hunger, nälke,
hungrigh, nälkahadz.

Hå.
håår, w-uåfftack,
hå.årband, wuåfftapadde,
håårigh, wuåfftai,
Hö.
högh, allagg,
högre hand, rieuhtes kietta,
högheet, allagwuåt,
högferd, ilbatwuåt,
högferdas, ilbuzet,
högferdigh, ilbat,
höna, wuåndzes,
hönsehuus, wuåndza wiesså,
höra, kullat,
höst, zhaffza,
höö, Suåineck,
höökrook, Suåinewagge,
höömånad, Suåinemanå,
Tanturn.
Joh. Tornberg if. Koutokeino

Bilaga III. Johan Laestadius
i Arjeplog lapska ordlista

Cap. 5. om Husgerådz saker. Wijtedh
Pecke. Kåtegaunei pijra.
Hus. Kåte.
Lijtet hus. Vckie kåtadg.
Våning, hus som man bor utj. Kåte
jelle Sije juesne årråh.
Hus. Kåteh.
Bygning ./. timmer wärk & sie.
Dibber pargu
Förstlig saal. Aiwemusi kåte, saal.
Försaal. Oudekåte, Sale
Bondehydda. Bondankåte.
Herdehydda Räinotzskijni kåte.
Sofwekamm,ar. Ådemgammar,
kammar.
Säng. Sängo.
Lijten säng. vckie sängodg.
Nattbäcken. piss-kärel Gaggiegare.
Jnnersta rum i ett hus. Sisnemus sije
kåtesn.
Hwalf, hwälfd kammar. jorbekammar.
Stufwa, warmt hus. Ståpa, biwuls
kåte.
Grun.dwal. Wademere.
Vägg. Väggie.
Springia. Raige väggesn.
Håål. Raige.
Måsa. Darfe.
Taak. Ruppe.Daak.
Näfwer. Besse.
Ståck, takwed. Stuock dakemuere.
Taktegel. Dakentigl.
Fastigium tecti:dat (piemus)1 jellemus
dakesn
Piemus överstruket.
överstruket.
' Med annat bläck och (1) av annan hand.
4 Med annat bläck och (1) av annan hand.

1
2

Columen. Ruppe.
Pelare. dat juek nanken wuölesn le.
aut giådgo
Stöd Dzagge.
Fall, slump. Backiem, Vada.
thet öfwersta (på) taket (Hwalf)2 Dat
piemus dake(sn).2
Golf. Guelbe.
Vrå. Ruåen.
Watturänna juem mete gatze galga.
quod juxta aqua !kåta

Dör. Ox. raro Oxe.
Dörewächtare. Oxe Gatteskij.
Twå dörar brede wid hwarandra.
Qweckte oxeh mubben baldisn.
Port. Borte.
Bomstängel. Dappem.
Stängel, stång. Staggo.
Döreträ. Oxenmuere.
Dörehake. ferrum quo in porta pendet4
Råude juen nalne Oxe götza.
Tröskel. Selmo.
Döregåta. Muere juek le oxen pijr
eirca4

Handtog. Kieteduepem.
Lås. Lase.
Nyckel. Lackul.
Spik. Spike. Naule.
Förstufwa. Audkåte.
Trappa. Drappo.
Stega. Raiders.
Glas. Glase.
Spis. Spise.
Spiäld. Spiälde.
Ugn. Wuebne.
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Bakugn. Bakkiemwuebne.
Glödkara, eldraka eldgaffel. Dolk
nastem.1
Steen. Gedge.
Storsteen. Stuore gedge.
Tegel, tegelsten. Diglegedge.
Kalek. Galck.
Ved. Muere.
Vedehög, Vedekast. Muerefeino.
Eld. Done.
Eldföre. Gaskem.
Stål. Stale.
Flinta. Dödeni
Fnöske. Tunder. (Nifzeck)2 Niwseck
Dåule.
Swafwel. Riskie.
Swafwelstieka. Riskiesåda.
Gnista. Giåneg
Fumus. Suåfwe.
Sot
Eldzlåga. Snjaibull.
Vådeld. Wadodolle.
Aska. Gone.
Fahlaska. Arteg
Glöd, Glodande kohl. Bueli kile.
utsläeht Kohl. Jamketem giadde.
Glödande brand. Bueli bradde-neffel.
utslächt brand. Jamketem bradde.
Os. Sågges.
Eldskofwel. Dollegåifwo.
Lims. Giåuges, Leusn.
Liusstaka. Giåugesen Leusen vdneti.
Talg. Bueide, Leps.
Liuslmipa. Giåugesskarja
Liusweka. Giåugesen håros.
Liusbrand. Leusen bradde.
Lampa. Lampo.
Fakla. Låwa.
Cantoor. Gantoor. hille.
Bänck. Bäneke.
Säte, Stol. Seht, Stole.
Pall. Ball.
Bord. Buerde.
Skänekeskifwa. Buerde juen name
jokem Ga,reh udneh.
Bordeduk. Buerdelijne.
Kärel. Kara.

Fat. Gaugie.
Diupt fat. Gengeles Gaugie.
Rund talriek. Jarbtalrick.
Qvadra. Neljeruenetalrick.
Handkorg. Ketekorg.
Korg. Korge.
Brödkorg. Laibekorg.
Saltkar. Saltegare.
Knif. Naibe.
Liten knif. Uckie naibebaggie.
Täljeknif. Guleke.
Gaffel. Gaffe. Giåpsiem,
Sked. Buiste.
Matskap Bergoskåp.
Säck. Seck.
Lädersäck. Hodseek.
Kista. Gesto.
Skrin. Velde gestoggie.
Kök. Kök, Wuåtzskiemkåte.
Råck. Wuåtzskij.
Gryta. Greut, Batte.
Kättel. Gebne.
Låck. Lueeke.
Slef. Sleif.
Kräkla, hwisp. Hergem, skiåfskiem.
Köttgaffel. Aggiegaf fel, Giå,pskiem.
Vatuämbar, skopa. Giatzekare, Ausa.
Vatukruka. Giatzegrok.
Miölckebytta, stäfwa. Melekedalleek,
Nappe.
Sij1 Sijle.
Löpe Snierga
Musfålla. Sniära Göller.
Stekespett. Bissem.
Stekepanna. Bissembanno.
Handfat. Ketegare.
Pelvis. Gare juesne juelgeid basseh.3
Qwast. Suåpskiem.
Qwarn.. Gwarn.
Handqwarn. Getegwarn.
Väderqwarn. Beggeqwam.
Vatuqwam. Giatzegwarn.
Qwarnsten. Gwamegedge.
Mölnare. Maleskij.
Bagarehus. Backuskijen gåte.
Bagare. Baekuskij.
Såll, Risl. Saldi. Rissel.

Ändrat från Braddeneffe.
överstruket.
' »fat som man tvättar fötterna i» (Utg. översättn.).

1
2
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Sicht. Secht.
Degtrog. Daigedrucke.
Deg, Klimp. Daige, Giågger.
Källare. Källarn
Skaffare. Juketije.
En öpen bod, Acht rappes bodh.
qwist, löfsal. Luåf gate.'
Vinkällare. Vinekällar.
källarswän, källarswein, läikoi
Vinskänck. Vinswaines.
Gårkök. Gåte juesne bergo duåtglwa2
Dryckeskärel. Jokem Gare.
Bägare. Bägar.
Vid dryckesskål. Gabd jokem gam.
Kanna. Gadno.
Handfang. Geteduepem,
Skafft. Naudh.
Ett kårel med grepar på båda sidor.
Acht gare juek beljeid vdna gåbbagiacken pelesn.
Flaska. Flask.
Vinlägel, Glase gare juesne Vine le.
Kruka. Grok.
Ölkrus. Vuålegkruse.
Ölfat. Vualegkare.
Tratt. Dratt.
Hana, tapp. Dapp.
Hemligt hus. Giekus Gåte
Hemlig wrå. Giekus ruene.
Cap. 6. Om kyrckian och thes heliga
saker. Gotädh pecke. Kerckon ja
dai ailes åhunei pijra.
Kyrekia. Kerko.
Capell. Capel.
HögChor. Chore.
Altare. Altarr.
Predikstol. Sarnomstohl.
Sakristia. Sakerstij.
Försambling. Giåggulus.
Sammankomst Achtzpåtem.
Sochn, försambling. Såehna, Giåggulus.
Folek. Vlmugh.
Hedning. Hedigg.
Christen. Christålma.
Åhörare. Koleskadi.
Gudfruchtig. Jubmelnaidesti.

2

Og-udachtig. Jubmelnoaidesti.
Predikant. Sarnotije Puedgestije
Predikan, försambling. Puedgesteme,
Giåggulus
Präst. Prästa.
Biskop Bisp.
Dom-Capitel. DuomePecke.
Prästemöte. Prästaiachtspåtem.
Biskopzting Bispending.
Probst. Prost.
Kyrckioherde. Kerckoherra.
Capellan. Caplan
Gudz ordz tienare. Jubmeln Pakon
Dienar. Swaines.
Thet Ii. Predikoämbetet. Det ailes
samopargo.
Medtienare. Qweimeswaines.
Medhielpare. Qweimeweeketi.
Klockare. Klockar.
En rätt tro. Acht riechtz jacko.
Orthodoxus. Dat juek riechtz jackom
odna.
Sacrament. Saeramente.
Dop. Castetem.
Funt. Funte.
Herrans natward. Herran Ecketesmale masn.
Messekalck. Kalck.
Sedwänja el:r bruk i gudztiensten.
Praude Jubmelets denostisn.
Messekalck. Messokalcke.
Helgedom. Aileswuåth.
Gudztienst. Jubmeln denost.
Sedwänja elr bruk i gudztiensten.
Praude Jubmeln denostisn.
Kyrckestraff. Kerekobeckebdes.
Messa. Messo.
Sångwijsa. Laulom. Wuele.
Låfsång. Laulutes.
Sångare. Lauloi.
Wälsignelse. Pueresignedus.
Klocka. Kerckobello.
Klockestapel. KerckobellonstuMpe.
Dödgräfware. Dah jueh grepteid gåiwods.
Kyrkegård. Kerekogardi.
Graf, grifft. Grepte. Galme.
Begrafningzplatz. Galmetem sije

Pro gåte?
»hus där man gömmer (förvarar?) kött» (Utg. översättn.).
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Begrafning. Galmetem.
Lijk-predikan. Galme(tem) puedgestem.
Lijksång. Galme-laulutes.
Grafskrifft. Galmegialugg.
Dödbår. Juen naln jahmgijd galnas
qweddeh.
Almosa. Almese.
Tijonde. Tijodh.
Gudz ord. Jubmeln pako.
Bibel. Bibel.
Then h. skrift. Datt Alles gialugg.
Thet Gamla Test: Datt åhme Testament
Thet nya Test: Datt oddhe Testament.
Handlingars berättelse Sopzesi Sar.
nom.
Mirakel. Vnderwärek. Auda.
Effterdöme. Praude.
Hemlighet. Gieko.
Gudz försyn. Jubmeln audwueinem.
Gudz skickelse. Jubmeln siedstem.
Guds lag. Jubmeln riechto.
Tijo Gudz budh. Lueke Jubmeln
bodah.
Evangelium. Acht puere sarne.
Then Apostoliska tron. Apostoli jacko.
Gudz kunskap. Jubmeln tobdern.
Trons bekännelse. Jaekon biketziem.
Gudzfruchtan. Jubmeln Pellem.
Kors, bedröfwelse. Kruess.
Qwal, plåga. Waiwe.
Anfächtning, frestelse. Kiettelem.
Förföljelse. Waiwetern.
Tro. Jacko.
Hopp, utzhialm, jatto.
Kärlek. Kereswuåth.
Bön. Ruckolus.
Tacksäyelse. Aldestem.
Betrachtelse. Utzhiudem.
Öfwerträdelse. Pijelemenem
Fahl. Backiem.
Synd. Soddo.
Syndare. Suddar.

Syndenes kännedom. Suddontabdem.
Bot, bättring. Puerebdem.
Omwändelse. Jargelåwem.
Aflösning. Luetem.
Himmelrijksens nycklar. Almen åhmen lackulah.
Syndernas förlåtelse. Suddon andagas
wuebdem.
Nåd. Anno.
Barmhertighet. Armowuåt.
Bewarelse, beskydd. Varjelem.
Christi förtienst. Christusen maehsem.
Then H. andes vplysning. Dan ailes
vueigenesen toijas giåugem.
Tröst, hugswalelse. Acketem.
Then nyja födelsen. Dat odde riegadåwem.
Helgelse. Ailes dackem.
Löfte. Dåiwotem.
Skry-mterij. Albetem.
Skrymtare. Albetije.
Forargelse. Witzhio.
Säkerhet. Laikeswuåt.
Otro. Jeresjacko.
Kätterij, falsk lära. Fånosåppem.
Kättare. Fånosämptije.
Afguderij. Mubbij Jubmelij vdnem.
Afgudadyrekare. Mubbij Jubmelij
vdnij.
Afgud, afgudabeläte. Jeres Jubmel
Jeres Jubmeln Gufwa.
Aff all. Serrijt Gackiem.
Affälling. Serrijt gackije.
Påwen i rom. åiwernus presta Romesn.
Papist. Papist.
Munek. Muncke.
Klöster Klöster.
Kyrcketiufnadt. Kerckosuåladem.
Kyrcketiuf. Kerckosuålagh.
Förtwiflan. Glenugh.
Diefwul. Perkell.
Ewig fördömelse. Eckewen dömmadåwem
Helfwete. Helfwet.
Helfwetes eld. Helfwetn dollo.
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