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Indledning.

1. Tidligere Behandlinger af Æmnet.

Man har allerede længe været opmærksom paa, at Finsk og de hermed nærmest beslægtede 

Sprog indeholde et ikke ganske ringe Antal Ord, som genfindes i de fuldstændig ubcslægtede, 
til den indoeuropæiske Æt hørende »baltiske» Sprog, Litauisk og Lettisk (samt det uddøde 
Oklpreussiske).

Den förste Forfatter, der kommer ind paa en udførligere Omtale af dette Forhold, 
er J. Thunmann i sine «Untersuchungen über die alte Geschichte einiger Nordischen 
Völker» (Berlin 1772). I den förste af de i dette Arbejde optagne Afhandlinger, «Ueber 
den Ursprung der alten Preussen und der übrigen Lettischen Völker», søger han at vise, 
at de lettiske Folk ere Slaver, men at deres ejendommelige Udvikling skyldes en efter deres 
Ankomst til Østersøen foregaaet Blanding med Goter og Finner (S. 8) ; Finnerne betragter 
han som de oprindelige Beboere af disse Egne. Til Støtte for denne Antagelse gennem- 
gaar han bl. a. ogsaa en Kække af Ord, som han genfinder baade i de lettiske og i de 
finske Sprog (S. 75 ff., særlig 88 ff.), lians Opfattelse af Forholdet er den, at alle disse 
Ord — blandt hvilke han navnlig fremhæver en Del, der angaa Søvæsen, til Dels ogsaa saa- 
danne, der vedrøre Husvæsen, Agerdyrkning, Slægtskabsforhold in. m. — fra Finsk ere 
gaaedc over til Lettisk-litauisk igennem den af ham antagne Folkeblanding. Denne Thun- 
manns Opfattelse er allerede kort og klart imødegaaet af Bask, der — uden for øvrigt at 
komme ind paa Enkelthederne med Hensyn til de omtalte Ordligheder — bemærker herom 
(Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse, 1818, S. 153 f.1)): 
«Denne [den lettiske] Sprogklasses Indretning er saaledes for det meste ligesom modsat

') Jf. det i Nord. Tidskr. for Filologi, N. R., I (1874), S. 301 meddelte Stykke af Rask, ligesom ogsaa 
Vater, Die Sprache der alten Preussen, 1821, S. XXVI if. og XXXI; samme, Analekten der Sprach
kunde 2. Hft., S. 85 f.; Pott, De Borusso-Lithuan. . .. principatu, 1837, S. 5 ff.; samme, De linguarum 
lettic. sum vicinis nexu, 1841, S. 2 ff., 69 ff.
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den filmiske1), og derimod saa overensstemmende med den græske Sprogbygning, at jeg 
ikke begriber hvorledes en saa granskende, fordomsfri og sprogkyndig Historiker, som 
Tlinnmann, kunde antage den for en Blanding af Finsk, Slavisk og Gotisk, og derimod 
(S. 7) haanlig forkaste den Mening, at den nedstammede fra Græsken2). Det er klart, at 
Lighederne imellem Finnisk og Lettisk ene maa tilskrives Blanding, eller i det mindste et 
yderst fjernt Slægtskab, og de finniske Folk kan ligesaavel have blandet sig med de lettiske 
og laant af dem, som omvendt; rimeligvis have begge laant noget gjensidig, dog sikkerlig 
de finniske langt mere end de lettiske; af disse er de egentlige Letters Sprog mest blandet 
med Finnisk, af hines er Lappernes mest blandet med Lettisk» (denne sidste Bemærkning 
er, som det senere vil vise sig, afgjort urigtig). Af Tlmnmanns c. 110 Sammenstillinger 
maa for øvrigt efter vor Tids strængere Methode omtrent de 70 betegnes som ganske vil- 
kaarlige og uholdbare, i c. 30 Tilfælde maa antages Laan til de finske Sprog fra Litauisk
lettisk, og i de øvrige dels omvendt Laan fra Finsk (Estisk eller Livisk) til Lettisk, dels 
parallele Laan i begge Sproggrupper fra Gotisk, Nordisk eller Tysk.

En herhen hørende Afhandling af C. F. Watson «Ueber die Abstammung der 
lettischen Sprachen von der slavisch-russischen und über den Einfluss des Gothischcn 
und Finnischen auf’s Lettische» (trykt i Jahresverhandlungen der kurländ. Gesellschaft für 
Literatur und Kunst, II, 1822, S. 269—281, i Forbindelse med en Afhandling «Ueber den 
lettischen Völkerstamm» smst. S. 254—268) er mig ikke tilgængelig; jeg kender kun 
Resultaterne fra den temmelig udførlige Gengivelse af disse hos Koppen, «Ueber den 
Ursprung, die Sprache u. Literatur der lithauischen [oder lettischen] Völkerschaften» 
(i Magazin herausgeg. von der Lettisch-literär. Gesellschaft, I, 3. Stück, 1829) S. 13 ff. 
Herefter synes der imidlertid ikke nu til Dags at kunne være noget af Betydning at hente 
fra dette Arbejde. Watsons Anskuelse om de lettiske Folks Oprindelse staar i det væsentlige 
temmelig nær ved Thunmanns. Ogsaa han antager Letterne (og Litauerne) for at være et 
Folk af slavisk Oprindelse, men blandet med Goter, som allerede för hines Indvandring 
havde staaet i Forbindelse med Finner. Da de lettiske Folk trængte frem til Østersøegnene, 
trak Finnerne sig tilbage for dem, uden at nogen fuldstændig Blanding af de to Folkeslag 
fandt Sted; kun til Betegnelse af nye Genstande optoge Letterne finske Ord i deres Sprog,

’) Man erindre, at Rask bruger Formen finnisk som en bredere Fællesbenævnelse (jf. anf. Skr. S. 93; 
Saml. Afh. I, S. 13 ff., 27, 40), hvorimod han med finsk kun betegner Sproget i Finland.

2) Det turde ikke være overflødigt at minde om, at Rask strængt taget opfatter Forholdet saaledes (jf. 
anf. Skr. S. 301), at Lettisk-litauisk (ligesom længere ude Nordisk og Germansk) er en Gren af den 
Stamme, som han efter det geografiske Midtpunkt kalder den «thrakiske», og hvortil han umiddel
bart henregner Græsk og Latin; Kilden til alle disse Sprog er «det gamle Thrakiske», hvormed han 
egentlig blot mener, hvad vi vilde kalde «Grundsproget for de indoeuropæiske Sprog i Europa». 
Græsk er imidlertid det ældste og oprindeligste af disse Sprog og kan derfor træde i Stedet for 
det tabte «Thrakiske».



7

dels umiddelbart fra Finnerne, dels middelbart gennem Goterne. Ogsaa han fremhæver 
blandt disse navnlig en Række Ord, der angaa Skibsfart, Agerbrug og Livsbekvemmelig
heder, hvori han ser en Antydning af, at Finnerne ikke blot bedre kendte de lokale For
nødenheder, men ogsaa støde paa et højere Kulturtrin end Letterne. Omtrent Ve af Ord- 
forraadet baade i Lettisk og Litauisk er efter Watsons Mening af finsk Oprindelse. Hvor 
urigtigt alt dette er, vil forhaabentlig fremgaa af det følgende.

1 et i 1869 udkommet Arbejde "Den gotiske sprogklasses indflydelse på den finske»1) 
har jeg ved Siden af det egentlige Æmne ogsaa paa forskellige Steder omtalt Berøringerne 
mellem de finske og baltiske Sprog og anført en Række Exempter paa Ord, som de finske 
Sprog bevislig have optaget fra de baltiske, idet jeg den Gang maatte forbeholde mig 
senere at komme udførligere tilbage til dette Spörgsmaal. S. 108 gjorde jeg opmærksom 
paa, at denne Indflydelse (ved Siden af hvilken der staar en yngre og mere begrænset 
Indflydelse af Lettisk paa dets nærmeste Nabosprog af finsk Stamme, Livisk og til Dels 
Estisk) forudsætter en Forandring i de to Stammers Beboelsesforhold, og at den, at domme 
efter den ensartede Maade, hvorpaa vedkommende Ord ere udbredte i alle de vestfinske 
Sprog, maa være af en lignende Alder som den ældste Indflydelse fra Gotisk. Hvad Tiden 
for denne sidste angaar, har jeg vist, at den maa tilhøre de fürste Aarhundreder af vor 
Tidsregning, og at Folkene af den finske Stamme paa den Tid enten endnu ikke havde 
forgrenet sig eller i al Fald levede i langt nærmere Forbindelse med hverandre, end det i 
deres nuværende Boliger vilde være tænkeligt. Derimod har jeg tillige gjort opmærksom 
paa, at Finnerne først noget senere kunne være komne i umiddelbar Berøring med Slaverne, 
idet de i de vestfinske Sprog forekommende slaviske Laaneord i det væsentlige maa tilhøre 
et noget yngre Trin, for største Delen endog en temmelig ny Tid* i 2).

') Citeres i det følgende med GSI. — Ogsaa oversat paa Tysk af E. Sievers: «Ueber den einfluss der 
germanischen sprachen auf die finnisch-lappischen», Halle 1870 (citeres «Einfl.»).

2) Jeg bemærker paa dette Sted — hvad jeg haaber engang senere at kunne komme tilbage til —, at 
der ved det GSI. S. 2 f. berörte, aabenbart meget gamle Lag af Laan fra indoeuropæiske Sprog (Ord 
som f. Ex. f. sata hundrede) ikke mere kan tænkes paa Muligheden af Indflydelse fra Slavisk eller 
Litauisk, hvormed Lydforholdene, efter hvad vi nu vide, ikke vilde stemme, men at Oprindelsen 
til disse Ord (ligesom til en Række forholdsvis yngre Laaneord i de østlige fmsk-ugriske Sprog og
i Magyarisk) i det væsentlige er at søge i Eranisk (Skythisk, Sarmatisk o. 1.). Et ikke ringe Antal 
Sammenstillinger af finsk-ugriske Ord med eraniske findes bl. a. i Tomascheks interessante Arbejde 
om Pamirdialekterne (= Centralasiatische Studien II, i Sitz.-her. d. Wien. Akad. 96, 1880, S. 735 11’.). 
Adskillige af dem turde imidlertid være temmelig tvivlsomme, en Del aabenbart falske, som naar
han S. 796 under «Gelage, Hochzeitfest» opfører et f. syli o. s. v. «Festschmaus», der skal være 
laant fra Skolotisk; men f. syli og de anførte beslægtede Ord betyde «Favn»; hele Sammenstil
lingen maa altsaa hvile paa en Misforstaaelse, som jeg kun kan forklare mig ved at T. i en eller 
flere Ordfortegnelser har fundet den latinske Oversættelse «orgyia» og har opfattet dette som «orgia».

Omtrent samtidigt hermed er det i sit Anlæg betydeligt mere omfattende Arbejde 
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af A. Ahlqvist: »De vestfmska språkens kulturord» (Helsingfors 1871)*), hvori han søger 
at give et almindeligt Billede af de vestfinske Folks Kulturhistorie, saaledes som den af
spejler sig i Benævnelserne paa de forskellige Kulturgenstande. Af hans Undersøgelser 
fremgaar det tydeligt, hvilke overordentlig stærke Sprog- og Kulturpaavirkninger de finske 
Folk have modtaget udefra, i Sammenligning med hvilke de fra dem selv udgaaede Ind
flydelser paa andre Folk og Sprog næsten ere for intet at regne. Imidlertid kan jeg ikke 
nægte, at saa aandfuldt og lærerigt dette Arbejde i mange Henseender er, saa skorter det 
dog jævnligt i huj Grad paa Skarphed i den sprogsammenlignende Methode, hvorfor ogsaa 
Forfatterens Resultater ofte ere temmelig løse og tvivlsomme. Paa hvad Tid og ad hvilken 
Vej Ahlqvist antager at de lit.-lett. Ord ere gaaede over i de fmske Sprog, derom udtaler 
han sig ikke bestemt eller udførligt, og dette Punkt staar derfor lidt uklart; hvorledes han 
imidlertid i Almindelighed tænker sig Forholdet, turde fremgaa af Steder som disse: 
«I dessa [de lit.-lett. Sprog] beter arten litth. zirnis pi. zirnei, lett. simi. Iläraf hafva 
Letternas närmaste finska grannar Liverna fått sitt jernas, hvaraf de ofriga finska namnen 
für arten äro modifikationer: f. lierne o. s. v.» (S. 33), eller: «Originalet für detta ord 
[f. hjpärä Hue o. 1.] är litth. kepurre hatt. . . . Ordet är inkommet üfver Liviskan och Estni- 
skan till Finskan och sedan till Lappskan» (S. 137). At Ahlqvist nødvendigvis maa tænke 
sig denne Paavirkning fra Lit.-Lett. — ad den antydede Vej gennem Livisk og Estisk til 
Finsk — fortsat meget langt ned i Tiden, synes at fremgaa af, at han f. Ex. lader Ord 
som f. pakana Hedning eller apostoli Apostel være indkomne fra henholdsvis lat. paganus 
og gr. ànôaroÀoç med Lit.-lett. som Mellemled (S. 221). Men herom mere i det følgende.

Af herhen hørende Arbejder* 2) maa dernæst nævnes Nik. Anderson’s «Studien zur 
vergleichung der ugroflnnischen und indogermanischen sprachen» (Dorpat 1879), skönt 
dette Arbejde indtager en noget ejendommelig Stilling til vort Sporgsmaal. Anderson vil 
vel ikke nægte Muligheden af, at et eller andet Ord kan være gaaet over fra Litauisk i de 
vestfinske Sprog og selv i Mordvinsk (S. 102), ligesom det er mig en Glæde at fremhæve 
den imødekommende Maade, hvorpaa han i det hele stiller sig til mine Undersøgelser over 
den gotisk-nordiske Indflydelse ; men for øvrigt synes han dog forholdsvis sjældent at ville 
indrömme denne Udvej. For saa vidt han ikke f. Ex. antyder Muligheden af Laan fra Finsk 
til Litauisk (henholdsvis Svensk eller andre Sprog) eller af gammelt fælles Laan fra en 

') Citeres i det følgende med VFSK. De forste to Kapitler, svarende til S. 1 —48, havde tidligere været 
trykte i Tidskriftet Suomi, 2. jakso, VI, S. 67 IT., 1866. Senere er kommet en noget omarbejdet 
tysk Udgave: «Die Kulturwörter der westflnnisclien Sprachen», Helsingfors 1875 (citeres KWFS.).

2) En Række Sammenstillinger af finske Ord med litauisk-lettiske findes ogsaa i L. Diefenbachs Völker
kunde Osteuropas, særlig II (1880), S. 219 IT., men uden at Spörgsmaalets Behandling egentlig kan 
siges at være væsentlig fremmet herved, da der ikke göres noget Forsøg paa nærmere at klare 
Forholdet i de enkelte Tilfælde.
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anden Kilde I som de gamle Skythers Sprog), betragter han i en Række af Tilfælde, selv 
hvor Laan synes uomtvisteligt, Overensstemmelsen som Vidnesbyrd om et ældgammelt 
Grundslægtskab mellem de indoeuropæiske og de finsk-ugriske Sprog1)- Paavisningen af 
et saadant Slægtskab er overhovedet det Maal, Anderson her har sat sig. Vistnok maa 
det indrömmes, at han i dette alvorlige og skarpsindige Arbejde i ikke faa Tilfælde har 
rettet tidligere Forskninger og fremdraget Synspunkter, der fortjene al Opmærksomhed. 
Men selv om man ikke i og for sig vil bestride Muligheden af det af Anderson hævdede 
Grundslægtskab mellem de indoeuropæiske og de fmsk-ugriske Sprog (jf. GSI. S. 1 f.), lader 
det sig paa den anden Side ikke nægte, at han i det hele aldeles ikke naar det Maal, han 
har sat sig, idet han skyder altfor langt ud over det. En væsentlig medvirkende Grund 
hertil er — ved Siden af de mange tvivlsomme Sammenstillinger dels indenfor selve de 
fmsk-ugriske Sprog, dels indenfor de indoeuropæiske — ikke mindst netop hans Stilling i 
Spörgsmaalet om de sproglige Laan mellem de finske og de indoeuropæiske Sprog; med 
Hensyn til dette Punkt synes han paa en besynderlig Maade at være forudindtagen, og den 
kritiske Methode, som han andensteds med saa stort Held anvender, lader ham her kun 
altfor ofte i Stikken* 2).

') Jeg kan ikke undlade at anføre nogle tilfældig valgte Exempler paa Forfatterens Betragtningsmaade 
og Methode. S. 248 og 250 f. afleder han (tildels i Overensstemmelse med Donner, Vergi. Wörterbuch 
der Finn.-Ugr. Sprachen, Nr. 141) f. karvari Garver og karvata at garve, af f. karva Haar, hvilket 
han atter anser for rodbeslægtet med oldnord. hår Haar, MrrHør o. 1., lit. gauras Haar, rnss. fcoré'r 
Tæppe, uanset at disse sidstnævnte Ord aldeles ikke kunne være beslægtede indbyrdes. Han finder 
det derhos sandsynligt, at svensk garfea, garfeare er laant fra Finsk. Her er det dog saa klart 
som noget, at Forholdet er omvendt, at de nævnte finske Ord ere laante fra de tilsvarende svenske 
(GSI. 121), hvilke atter ligesom dansk garve,-r ere indkomne fra Tysk (mnt. gerwen, gerwer o. s. v., 
etymologisk samme Ord som vort göre, oldn. gera, gøra, *ganvia-). Lige saa besynderligt er det, 
naar A. S. 297, 310 f., om end med Tvivl, sammenstiller lapp. gierddo Tøndebaand, med de østlige 
linsk-ugriske Sprogs Benævnelse paa Jærn, syrj. kört o. s. v. (som sikkert ikke er ægte, men maa 
være af eranisk Oprindelse: zend kareta, nypers, kärd o. s. v. Kniv) og med f. karta, Jærnblik, i Stedet 
for at det er Laan, med regelmæssig Lydudvikling, fra oldnord. gjörÖ, Gjord, Tøndebaand (GSI. 124), 
eller naar han S. 317 f. lader lapp. garre vas, guerra, gierra calix, -sære oprindeligt og oldn. ker, 
norsk kjer atter laant derfra, i Stedet for at disse sidste Former ere den regelmæssige Fortsættelse 
af ældre *kaza-, goteos (GSI. 121); saaledes m. a. I ingen Henseende bedre er f. Ex. Forsøget paa 
(S. 122 ff., 132 ff.) at hævde f. kirves, Øxe, som ægte, beslægtet med votjak. tir, syrjæn. éer id., og 
lade lit. kirvis være laant fra Finsk i Stedet for omvendt.

2) Jf. den ganske lignende Bed"mmelse af dette Skrift i J. Budenz’s udførlige Anmeldelse i Hunfalvy’s 
Literar. Berichte aus Ungarn IV (Budapest 1880), S. 160 —174. S. 173 f. siger Budenz: «Uebrigens 
mag der Grund davon, dass Anderson mit altem Ernst und Eifer den Nachweis einer ugrisch-indo- 
germ. Verwandtschaft zu führen unternommen, einigermassen auch darin liegen, dass er das Ent- 
lehnungsverhältniss insbesondere des süd-ugrischen Zweiges, namentlich der finnischen Sprache zu 
indogermanischen, und zwar nicht blos germanischen, sondern auch letto-slavischen Sprachen nicht 
mit gehöriger Unbefangenheit betrachtet hat. Er sträubt sich sehr stark gegen die Annahme der 
Entlehnung und nimmt die betreffende Wortübereinstimmung lieber für ein Merkmal der Verwandt
schaft oder acceptirt höchstens eine gewisse umgestaltende Einwirkung der benachbarten Sprachen.

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Aid. 1. 1. 2
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Vort Æmne har endelig for kort Tid siden været Genstand for en særlig Behand
ling af den finske Sprogforsker O. Donner i en Afhandling «Über den Einfluss des Litau
ischen auf die finnischen Sprachen» (trykt i Techmers Internationale Zeitschrift für allgem. 
Sprachwissenschaft, 1, 1884, S. 257—271) Ifølge Donner (S. 259) «beløber det samlede 
Antal af litauiske Ord, der ere gaaede over i de finske Sprog, derunder ogsaa indbefattet 
nogle lettiske, der hidtil ikke ere efterviste i Litauisk, sig til noget over 120. Deraf fore
komme omtrent 20 kun i Estisk-livisk og ere forholdsvis senere optagne i disse Sprog. 
Af de øvrige over 100 ere nogle og 80 fælles for Finsk og andre af de finske Østersøsprog, 
og i de lappiske Dialekter, ligesom tillige i Finsk eller andre af de baltiske Sprog fore
komme omtrent 19 Laaneord.» Dan tilföjer dernæst, at «Berøringen imellem de saa for
skellige Folkeslag ingenlunde var ensidig udgaaende fra Litauerne til Finnerne. Ogsaa i 
modsat Retning ere forskellige finske Udtryk trængte ind i de litauisk-lettiske Sprog, 
hvorvel det ved flere er temmelig vanskeligt at afgöre deres Oprindelse.» Donner anslaar 
Antallet af saadanne Ord til omtrent 20, «hvoraf kun sex ogsaa forekomme i Lappisk, de 
øvrige i Finsk og de andre Sprogarter». Ilvad Tiden angaar, slutter Donner sig til den 
Opfattelse, som jeg havde udtalt GSI. S. 108, at «Berøringen mellem de litauiske Folk og 
de endnu en Enhed udgörende finske i Egnene SO. for det baltiske Hav falder i de første 
Aarhundrede af vor Tidsregning». Derimod ere hans Anskuelser om Tid og Omraader for 
de Indflydelser, som de finske Sprog have modtaget dels fra Gotisk, dels fra de nordiske 
Sprog, og om Tidsforholdet mellem disse og Berøringen med Litauisk-lettisk temmelig 
vilkaarlige, hvad jeg senere vil faa Lejlighed til at komme tilbage til.

I Sammenligning med Donners tidligere udkomne «Vergleichendes Wörterbuch der 
Finnisch-Ugrischen Sprachen» (Helsingfors 1874—76) fortjener det at fremhæves, at medens 
han her overhovedet gik altfor uhyre vidt i at nægte Laan fra andre Sprog, har han i den

In solchem Fall würde das vorsichtige Verfahren darin bestehen, dass man die im Verdacht der 
Entlehnung stehenden Wörter beim Nachweise der Verwandtschaft ganz bei Seite lasse. Dass aber 
namentlich die finnische Sprache auch vom Letto-Slavischen (oder wenn es beliebt, theilweise von 
einem arischen Zweige des Indogerm.) viel entlehnt habe, erscheint schon im Vorhinein unzweifel
haft, wenn wir erwägen, welch’ wichtige einzelne Fremdwörter sich im Finnischen finden, deren 
Entlehnung nicht einmal nothwendig gewesen. Ein solches ist z. B. das finnische hambasa = 
]\t. ¿ambas «dens» (das ursprüngliche ugrische Wort ist pii, aber nicht mehr mit der Bedeutung 
von «dens» [jf. GSI. S. 73]) oder tyttäre = mord, tejter, tester und stir «Alia». Wo dergleichen 
Vorkommen kann, dort kommt ganz gewiss auch mehr vor.» Han föjer dertil Ønsket om, at For
holdet med disse Laan jo für jo heller maa blive omhyggelig undersøgt. (Jfr. om Andersons 
Arbejde ogsaa H. Winkler, Uralaltaische Völker und Sprachen, Berlin 1884, S. 75 f.) — Jeg tilföjer 
her, at Budenz ogsaa i sit fortjenstfulde Værk «Magyar-ugor összehasonlitö szótár» (Budapest 
1873 —1881) oftere henviser til slige Laan, uden dog just i Enkelthederne at fremdrage synderligt 
nyt i denne Retning.

') Jf. en kortere Meddelelse paa Finsk i Tidskriftet Suomi, 2.jakso, XV, 1882, S. 366 if. 
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sidste Afhandling behandlet et temmelig stort Antal Ord som laante fra Litauisk, hvilke 
han tidligere ansaa for ægte. Det er at haabe, at han da ogsaa har forandret Mening 
med Hensyn til en Mængde andre Ord, som han tidligere ligeledes søgte at hævde som 
ægte, f. Ex. saa tydelige Laaneord, dels fra Nordisk, deis fra Gotisk, som f. juusto Ost 
(Wörterb. Nr. 359), kakko Kage (5), kaltio Kilde (231), kello Klokke (on. skella, 196), keula 
Forstavn (on. kjéll, 299), kudu Mælkespand (sv. skjula, ligeledes 299), kulta Gnid (215), tappi 
Tap (525), lap. dælle, tele haard Sne (on. fteli, 513), fjerva Strand (on. fjara. II. S. 89) o.m.a.1) 
Men for øvrigt kan jeg ikke tilbageholde den Mening, at Donners Afhandling gennemgaaende 
forekommer mig at have saa mange Huller og at lide af saa betydelige Mangler, hvad 
angaar saavel de sproghistoriske Principer som den filologiske Akribi, at jeg ikke kan anse 
Spörgsmaalet for endelig løst herved. Ikke blot er Bestemmelsen af de litanisk-lettiske 
Grundformer og Sondringen mellem de forskellige Lag af Laaneord og de forskellige 
Retninger, i hvilke disse have bevæget sig, ofte temmelig mangelfuld, men medens der paa 
den ene Side er ikke faa mere eller mindre sikre Laaneord, som han ikke har faaet 
med, har han paa den anden Side her medtaget mange Ord, som aabenbart ikke høre 
herhen. De af ham angivne Tal miste derfor i væsentlig Grad deres Betydning ; særlig er 
Angivelsen af de for Estisk-livisk ejendommelige lit.-lett. Ord til omtr. 20 altfor latterlig
lav; i Livisk turde snarere henved Halvdelen af hele Ordforraadet være rent lettisk eller 
dog skyldes Efterdannelse af lettisk Sprogstof (som de talrige Sammensætninger med lettiske 
Præpositioner), og ogsaa i Estisk naar Antallet af slige yngre Laan fra Lettisk i ethvert Til
fælde over 20.

') Dette Punkt staar i Forbindelse med, hvad der maa betegnes som en Grundfej] i den Methode, 
Donner følger i sin Vgl. Wb. (og som ogsaa er optagen af Anderson i det nysnævnte Værk), nemlig
i forste Linie at operere ikke med de virkelige Ord, men med vilkaarlige «Rødder», der baade i 
Form og Betydning kunne gores saa elastiske, som det skal være. Det er tilvisse ingen vanskelig 
Sag at göre f. Ex. kakko Kage eller kakia Hals (= lit. kåklas) til ægte finske Ord blot ved at op
stille dem under en «Rod»: diak, kok, kuk-, kek, kik gebogen, krumm; mit vokalsteiger ung: 
kauk, kouk, kuok; keile, kiek, ktk, kiuk«. Man maa blot ikke tro ad denne Vej at kunne bevise 
noget som helst, lige saa lidt som f. Ex. ved under en fingeret «Rod»: «kal, kol, kul, kel, kil glatt, 
glänzend, blass, kalt; Steigerung: käl, (häl), kuol, kuel, kil« at forene Ord som kalea glat, keli 
Slædeføre (med mange andre som Nr. 201), kala Fisk (202), kallo Hjerneskal (204), ÆaZføo Klippe (205), 
kalvo Hinde (206) kileä klar (207), kalma, kalmea ligbleg (208, men kalma Liglugt, Grav, 222, 
under en helt anden Rod), kelta gul Farve, kulea bleggul (ligeledes 208), kulo vissent Græs (209), 
kulun aftage (210), kuolen dø (211), kylmä kold (212), kuu Maane (! 214), kulta Guld (215; jeg maa, 
protestere mod et «got. gulthas», hvoraf D. lader mig aflede det f. Ord) foruden en Række andre Ord. 
Jf. den mange sande Bemærkninger indeholdende Afhandling af Ahlqvist, Om möjligheten af ett 
finskt-ugriskt etymologiskt lexikon oeh om Donners komparativa ordhok, i Öfversigt af Finska 
Vetenskaps-Societetens Forhandlingar 1878—79, S. 83 ff.

Til Ord, der paa denne Maade maa udskydes, høre for det fürste adskillige, der i 
Virkeligheden ere optagne fra Slavisk (Russisk), ikke fra Litauisk (ved nogle ganske enkelte * i 

2
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antyder Donner slavisk Oprindelse som en Mulighed), saaledes f. kassa Haarflætning, kurva 
Skøge, moisio Herregaard ( ogsaa indhegnet opdyrket Mark i en Skov; opr. finsk?), paasma 
Fed Garn, pakana Hedning, patukka, paatukka Pisk, Ferie, piirakka, piiras, piiro Bagværk, 
porkkana Roe, Gulerod, sipuli Rødløg, sirppi en Segl, tuuma Raad, Hensigt, rimeligvis 
turku Torv, Staden Åbo o. 11. af de tilsvarende russ. kosá., kúrva, myza^l), pasmo, pogányj 
(poganií), batóg, piróg, borkdn, cybúlja (igennem Tysk fra lat. cepuUa}, serp (sirpü), dúma, 
torg (türgü), ikke af lit. kasà, kurva, lett. muifcha, lit. posmas (lett. päsms, pasma), pagónas 
(left, yra^tms), botágas (lett. pátagd), pyrágas (lett. pïrags), burkantai burkäns), lett. slpols, 
zirpe, Wt.dümà, tùrgu s, hvilke alle i Lit.-lett. ere yngre Laan fra Slavisk1). Paa samme 
Maade forholder det sig med f. saapas (med tiere Sideformer), votisk säppoga o. s. v. Støvle, 
der, ligesom de tilsvarende Former i andre finsk-ugriske Sprog, aldeles utvivlsomt er laant 
fra russ. d. s., hvilket Ord Donner ikke nævner; derimod betragter han S. 263 f., 
ligesom tidligere i Vergi. Wörterb. Nr. 762, de finsk-ugriske Ord som ægte og lader lit. 
sopågas, lett. fåbaks være laant fra Finsk, skønt ogsaa disse Ord i Virkeligheden aldeles 
tydeligt ere laante fra Russisk (jf. Brückner S. 135 og 189). De Ord, han anfører for at 
støtte de finske Ords Oprindelighed, vise intet; thi f. saapukka ell. saapka, Hue (!), er laant 
fra russ. sapka d. s. (af tyrkisk-tatarisk Oprindelse), og f. säpäke, der af Lönnrot forklares 
som «fotlös benbeklädning af renbenlingar 1. renskinn (sträckande sig från fotvristen upp 
öfver knäna)», staar i sin Form for fjernt til at kunne have nogen Beviskraft. Allerede 
Ahlqvist har i VFSK. S. 133 ( = tysk Udg. S. 149) og udførligere i den S. 11 Note 1 
nævnte Afhandling uimodsigelig godtgjort, at de finske Ord ere laante, skönt han lader 
det uafgjort, om det er fra Russ. eller fra Lit.-lett., og har tillige vist, at Brugen af Støvler 
er ligesaa ny hos Finnerne, som upraktisk efter hele deres Maade at leve paa i ældre Tid.

') Jf. A. Brückner, Die slavischen fremdwörter irn litauischen (Weimar 1877), under vedkommende 
Ord. Man tænke sig f. Ex. blot, at den fra lat. paganus stammende, igennem Kristendommen op
komne Benævnelse paa Hedning allerede skulde være naaet til Litauisk saa tidligt, at dette Ord 
derfra, altsaa »i de forste Aarhundreder af vor Tidsregning», kunde optages i de finske Sprog.
1 Virkeligheden er det först i 9de Aarh. bragt til Slaverne i Mæhren og Pannonien af tyske Missio
nærer og derfra efterhaanden med Kristendommen og det kirkelige Sprog vandret videre ogsaa til 
de russiske Slaver og fra dem atter dels til Finnerne, dels til Litauerne og Letterne, til hvem 
det ikke kan være kommet fór tidligst i det 12te Aarh.; jf. f. Ex. Miklosich, Die christl. terminologie 
der slav, sprachen (Wien 1875), S. 10.

2) Zeitschr. f. vgl. Spracht XX, S. 139 f. ; jf. Tidskrift for Philologi og Pædag. VIII, S. 291.

Andre finske Ord er der, som Donner afleder fra Lit.-lett., men som i Virkeligheden 
maa være indkomne fra Gotisk eller Nordisk. Dette gælder f. Ex. om f. siekla, siegla, seula, 
Sold (udbredt i alle de vestflnske Sprog), hvilket Ord lian, i Henhold til en dristig Tanke 
af Ahlqvist, udleder fra lit. sékla Sæd. Det stammer, som S. Bugge slaaende har vist* 1 2), fra 
got. *sedl = oldn. såid. — Finsk liista (lüste) Liste, Pind, maa sikkert være Laan fra Nor-
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disk (oldn. Z¿s/a), medens lit. lÿsta, lyste, loti, liste, saml est. Zzs/, ere parallele Laan fra Tysk 
(liyht. Leiste, mht. liste'). — Paa samme Maade ere Lpiki og lit. pikis, \e[{.pik'is, Beg, paral
lele Laan, det første fra oldn. og gi. sv. bik, det sidste fra Tysk (mnt. pik-, jf. Bielenstein, 
Die lett. Sprache I, g 311 b). — At f. viina, Vin, som Donner mener S. 265, skulde være 
laant fra lit. vynas, er meget lidet sansynligt (skønt jeg selv har antydet denne Mulighed 
GSI. S. 160) efter det Kulturtrin, som ellers afspejler sig i disse Laan; det maa utvivlsomt 
stamme enten fra Nordisk eller fra russ. vmó. (Jf. bl. a. ogsaa nedenfor i Ordfortegnelse I 
under katilas, kunigas, rugys, runa, vads, vagis, verlas.)

Endelig er der hos Donner adskillige Sammenstillinger, der maa betegnes som 
i boj Grad tvivlsomme, tildels afgjort falske. Dette gælder f. Ex., naar han S. 268 
forklarer «Rongoteus», efter Mich. Agrícola (i et Indledningsdigt til hans finske Over
sættelse af Davids Psalmer, 1551) en karelsk Guddom, der beskyttede Bughøsten, af 
«lett. [ S. 259 urigtigt «lit.»] rungitis myth. Hüter der Ackerfelder». Hvorfra Donner har 
et lettisk Ord med denne Betydning, er mig ubekendt, og han oplyser selv intet 
derom; jeg ved ikke af, at det forekommer i noget af de mig tilgængelige Arbejder 
paa eller om Lettisk eller Litauisk. Derimod læses ganske vist i Stenders, Lett. Gramm, 
nebst Léxico (Braunschweig 1761) II, S. 122 «rungitis, rudju- [Gen. af rudfi Rug], soll ein 
Drache seyn, der Korn, zubringt oder im Mahlen zuschüttet», og i sammes Lett. Lexicon 
(Mitau 1789) II, S. 230 «rzzmfcs, rudfu rungitis Kornalp, der das Korn einem abnehmen und 
dem andern zubringen, oder im Mahlen zuschütten soll». Denne sidste Forklaring gen
findes i Ulmanns Lett. Wörterbuch (Riga 1872) under ruñgis (ogsaa «ein Hahnrei (?) ; Jemand 
der seinen Leib gut pflegt»), af hvilket Ord rungitis blot er en Deminutivdannelse (jf. Bielen
stein, Die lett. Spr. g 236). Dette Ord synes imidlertid hverken i Betydning eller i Form 
at passe til Agrícolas «Rongoteus», der derfor vistnok indtil videre maa henstaa som lige- 
saa usikkert og tvivlsomt, som det hidtil har forekommet allex). — Ligesaa tvivlsom synes 
mig den Forklaring, som Donner S. 261 og 269, i Overensstemmelse med en Gisning af 
Ahlqvist (VFSK. S. 72), giver af f. pakla, paula, est. pael, Baand, Snor, Snare, som Laan 
fra lit. pakelé, lett. pak'eles PL, Strömpebaand (af lit. kélis, Knæ, sammensat med pa-, under). 
Er det i og for sig lidet sandsynligt og i al Fald uden Exempel, at et Ord, hvis Sammen- 
sætningsmaade føles saa levende som dette, optages helt og holdent i Finsk, bliver et 
saadant Forhold dobbelt usandsynligt dels ved det finske Ords langt bredere Betydning,

J) Jf. Castren, Finsk mythologi (= Nord, resor och forskningar 111), S. 91 ; Boeder, Der Ehsten aber- 
gläub. Gebr., Weisen und Gewohnheiten (St. Peth. 1854), S. 53; Kreutzwald A Neus, Mythische u. 
magische Lieder der Ehsten (St. Petb. 1854), S. 108 f. — Hr. Pastor Dr. Bielenstein har i et under 
Trykningen heraf modtaget velvilligt Svar paa en Forespørgsel af mig angaaende det lett. Ord fuld
stændig bekræftet mine ovenfor fremsatte Tvivl.
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dels ved at heller ikke Formen ganske passer1). — S. 261 og 265 opstiller Donner lit. 
siúlcis {súlas), Traad til at sy med (af súti sy), som Stamordet til f. siula, hvilket han 
gengiver «Faden, Band am Bande des Netzes«; efter Lönnrots store finske Ordbog betyder 
imidlertid siula «den yttre utskjutande delen af ngt.; yttre stängselsgrenarne på hvardera 
sidan om en rengård; verkon s. nåtteln; nuotan s. notarm; rysän s. yttre delen af en ryssja« 
o.s.v. (jf. Kalevala 48, 68), og paa samme Maade forklares det i Renvalls Lex. linguae fmnicae 
(1826) «margo naviculæ superior, Bootsrand; margo extremos retís, pars extensa nassæ, 
cujus maculae majores, äusserer Theil des Netzes.» Det ses let, at dette ligger saa fjærnt 
fra «Sytraad», at en Forbindelse her ikke synes mulig. Det finske Ord er aldeles utvivl
somt blot en Afledning af f. sivu (ogsaa s¿w), Side. — Endnu blot et Exempel paa en meget 
løs Sammenstilling. S. 267 fremstilles lett. Pris, som laant fra f. hinta, d. s., der 
utvivlsomt er ægte finsk. Men lett. zenna (zena, z = ts) er ganske simpelt laant fra russisk 
cena, d. s., hvilket intet som helst har at göre med f. hinta* 2}.

’) For øvrigt gör f. pakla ganske Indtryk af at være laant fra et indoeuropæisk Sprog; men jeg ser 
ikke, al vi have Midler til sikkert at føre det tilbage et bestemt Ord i noget af disse. Est. pakel, 
pokal, Blaar (= russ. paklja-, lit. påkulos, lett. pakulas), som Ahlqvist (ovf. anf. St.) er mest til
bøjelig til at sætte det i Forbindelse med, er dog vistnok forskelligt.

2) Jf. Brückner a. St. S. 169; Joh. Schmidt i Ztschr. f. vgl. Spr. XXV, S. 78; Miklosich, Etymol. 
Wörterb. der slav. Spr. (Wien 1886), S. 28.

1 Betragtning heraf turde en fornyet Undersøgelse af Berøringerne mellem de finske 
og de litauisk-lettiske Sprog ikke være overflødig, og for at give mit Bidrag hertil frem
lægger jeg her en fuldstændig Behandling af det Materiale, jeg efterhaanden har samlet 
og med hvis endelige Bearbejdelse jeg just var sysselsat, da Donners Afhandling kom mig 
i Hænde, efter at jeg allerede i April 1877 havde givet Videnskabernes Selskab en foreløbig 
Meddelelse om de Resultater, hvortil jeg var naaet. Jeg anser det ikke for overflødigt at 
fremhæve, at mit Materiale altsaa er samlet aldeles uafhængigt af Donners Arbejde, og at 
jeg ikke i dette har fundet nogen eneste ny Sammenstilling, til hvilken jeg har kunnet 
slutte mig; derimod glæder jeg mig over enhver Overensstemmelse imellem os, idet jeg 
deri ser en Støtte for Sammenstillingens Rigtighed.

II. De baltiske (litauisk-lettiske) og de linsk-iigriske Folk og Sprog.

Det turde ikke være overflødigt, inden vi gaa over til vort egentlige Æmne, at give 
en Udsigt over de Folk, hvis Sprog vi her ville faa at göre med, samt over de historiske 
Forhold, der maa forudsættes som Baggrund for Berøringerne mellem disse Folk.
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Paa den ene Side have vi da de litauisk-lettiske eller, som man ogsaa kalder dem, 
de haltiske Folk, der som bekendt udgöre en egen, skimt mi kun temmelig lille Stamme 
indenfor den indoeuropæiske Æt. Blandt de øvrige Led af denne Æt staa Slaverne dem i 
det hele taget nærmest, og disse to Stammer maa ogsaa antages bestandig at have levet 
i hinandens Naboskab. Slavernes oprindelige Fælleshjem maa vistnok væsentlig søges syd 
tor de baltiske Folks, men allerede tidlig (navnlig fra ointr. det 5te Aarli. af) begyndte 
Slaverne at udbrede sig saa stærkt, at de ikke blot kom til at omgive de baltiske Folk 
ogsaa mod Øst og til Dels mod Vest, men tillige i Tidens Løb mere og mere have ind
skrænket disses Omraade i Syd og Øst.

Fra nmindelige Tider synes den baltiske Stamme at have boet ved Østersøens 
østlige Kyststrækninger, og de antages her at have strakt sig fra den finske Bugt omtrent 
indtil Pregel, senere endnu længere mod Vest indtil Weichselens Munding, efterat de 
germanske Stammer havde trukket sig tilbage fra disse Egne1). Det er aabenbart denne 
Stamme, som vi hos Tacitus (Germania Kap. 45) finde omtalt under Navnet Aestui] hos 
Jordanes omtales (36 og 96, Mommsens Udg.) Vidivarii som boende ved Weichselens 
Munding, og hinsides dem langs Østersøens Kyst Aesti, «pacatum hominum genos omnino» 
(36 og 120); endnu i Vulfståns Rejseberetning (Rask, Saml. Afh. I, S. 324 f.) finde vi Navnet 
Estas i samme Betydning (Estmere, det friske Hav) og Vitland om en af «Ester» beboet 
Strækning ved Weichselens Munding. Det tör vistnok antages, at Navnet Aister* 2) i hine 
fjærne Tider særlig har været brugt af Germanerne om disse deres nordøstlige Naboer; 
det lever endnu som bekendt med forandret Betydning i Navnet Ester og Estland 
(jf. nedf.), skönt vi for øvrigt ingen udtrykkelige Efterretninger have om, al denne Land
strækning engang har været beboet af litauisk-lettiske Folk, men kun en vis Sandsynlighed 
for at dette har været Tilfældet.

') Jf. Zeuss, Die Deutschen und ihre Nachbarstämme, 1837, S. 2G7 ff. GG7 ff.
2) Jf. endvidere Haesti, Cassiodori Varia V, ep. 2; Aisti, Einhardi Vita Karoli magni Kap. 12.

Den baltiske eller litauisk-lettiske Stamme omfatter kun to nulevende Folkeslag 
og Sprog.

Det nordligste af disse Uf Folkeslag ere Letterne (lett. Latwëschi, piur. af 
Eatwëtis, eller Latwji, piur. af Latwis}. Letternes Omraade, der i den historiske Tid (det 
vil egentlig kun sige fra omtr. det 12te Aarliundrede, hvad der ikke tillader nogen Slutning 
med Hensyn til tidligere Tider) ikke vides at være bleven synderlig indskrænket, medens 
det imod Vest endogsaa er bleven noget udvidet paa Bekostning af finske Stammer, Liver 
og Kurer (hvorom mere nedenfor), omfatter nu til Dags den større sydlige Halvdel af Lif- 
land (lett. Vidj'erne] indtil en Linie, der gaar fra noget nord for Salis over til Pleskauer- 
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søen eller den nordlige Spids af Guvernementet Vitebsk; endvidere hele Kurland (der som 
politisk Benævnelse omfatter det egentlige Kurland mellem Rigabugten og Østersøen, 
Semgallen, lett. Semgale [med «stemt» /], gi. rnss. Zimegola, «Lavlandet», syd for Riga
bugten, og «Højlandet», lett. Aug seit-Jeme, længst mod Øst) med Undtagelse af en lille 
Kyststrækning, der endnu er beboet af Liver (se nedf.); endelig den nordvestligste Del af 
Guvernementet Vitebsk, hvor deres Østgrænse omtrent kan betegnes ved en Linie dragen 
fra Østspidsen af Kurland lige mod Nord. De forskellige Lokaldialekter samle sig til 3 
Hovedgrupper: den «tamiske» eller nordvestkuriske Dialekt imellem Rigabugten og Øster
søen (i det egl. Kurland), den mellemste Dialekt, «nederlettisk» (den der nærmest ligger 
til Grund for det lettiske Skriftsprog), væsentlig i den større Del af Lifland og Semgallen, 
og den «overlandske», «höjlettiske» eller, som man ogsaa har kaldt den i al Fald i dens 
østligste Omraade, den «inflantiske» i den sydøstlige Del af Lifland, i det kurlandske 
«Højland» og i Gnvern. Vitebsk (det tidligere [indtil 1772] polske Lifland, «Inllanty polskie»)1).

*) De vigtigste af mig benyttede Arbejder om Lettisk ere foruden de ældre af Stender (Lett. Gramm., 
Braunschweig 1761 [2den Udgave, Mitau 1783, er mig ikke tilgængelig], og Lett. Lexikon, Mitau 
1789) i Særdeleshed Bielen stein, Die lett. Sprache, I—II, Berlin 1863—64; Ulmann, Lett.- 
deutsches Wörterbuch, Riga 1872; Ulmann A Brasche, Deutsch-lett. Wörterb., smst. 1880; 
Bezzenberger, Lett. Dialektstudien, Göttingen 1885.— Hvad den her brugte Lydbetegnelse for 
Lettisk angaar, følger jeg den konventionelle Retskrivning i Brugen af z — ts, f = stemt («blødt») 
s, der i andre Sprog betegnes med z, og /c/i = z. Det almindelige stemmeløse s (i Skriftlettisk 
udtrvkt ved gennemstrøget f) betegner jeg s; sch som paa Tysk = å. De øvrige gennemstrøgne 
i>: mouillerede) Bogstaver gengiver jeg ved ' over Tegnet: g, k', l', n, r. Vokalernes Længde, 
der i den konventionelle lett. Retskrivning udtrykkes ved Tilføjelsen af 7¿, betegner jeg ved en Streg 
over Tegnet; det almindelige ee, Bielensteins c og i, gengiver jeg med det af Schleicher for den 
tilsvarende Lyd i Litauisk indførte Tegn ë, og det almindelige oh, Bielensteins ö og $, ligeledes 
med det lit. Tegn Û, De forskellige Tonelag betegner jeg overhovedet ikke, da de ingen Rolle spille 
for vort Æmne.

Det andet af de herhen hørende Folkeslag ere Litauerne, hvis Sprog i det hele 
staar paa et betydeligt ældre og oprindeligere Standpunkt end Lettisk. Litauernes Omraade 
omfatter i vore Dage det nordøstligste Hjørne af Preussen indtil omtrent en Linie fra 
Labiau ved det koriske Hav lige mod SO., samt en langt større Strækning i Rusland; 
deres Sproggrænse kan her omtrent betegnes ved en Fortsættelse af den allerede nævnte 
Linie indtil noget nord for Byen Grodno, hvorfra den bojer imod NO. (vest om Ryen Vilna) 
indtil omtr. Sydvestspidsen af Kurland for saa endelig paa det nærmeste at følge Grænsen 
mellem Guvernementet Kovno og Kurland indtil Østersøen. Ilvad Dialektforholdene angaar, 
kan sondres imellem de egl. Litauere (lit. Lëtùi-ininkai, Lëiùviai) i den störste Del af saavel 
det preussiske som del russiske Omraade, men med mange forskellige Afskygninger (Øst
litauerne kaldes i al Fald tidligere Auksztóczai, Højlændere, jf. lett. Augschjeme}, og Zemaiter 
(lit. Zemaiczai, i Sing. Zemaítis, af izémas, lav = lett. fems, hvoraf Semgale) i den nordvest
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lig hel af Guvernementet Kovno1), hvortil endnu kommer den ejendommelige, noget, 
lettiserende memelske Dialekt i den nordligste Spids af Preussen omtr. fra Heidekrug af* 2). 
Litauisk er, ligesom Lettisk, fuldstændig indskrænket til at være Landalmuens Sprog; i 
Preussen svinder den litauiske Nationalitet Aar for Aar med rivende Hastighed og ogsaa i 
Rusland trænges den mere og mere tilbage, om end næppe saa stærkt som i Preussen3).

’) At anvende Navnet zemaitisk om líele det russisk-litauiske Omraade eller dog hele den nordlige 
Del deraf (som f. Ex. Schleicher gör) er i sproglig Henseende urigtigt, om end det ældre Landskabs
navn Samogitien omfatter næsten hele det nuværende Gouvernement Kovno (sml. ogsaa Brückner, 
Die slav, fremdwörter im lit., S. XIII f. ; Bezzenberger, Lit. Forschungen S. 38).

2) Muligvis er Befolkningen her egentlig litauiserede Letter eller opstaaet ved Blanding af Litauere og 
Letter; jf. Mittheil. d. litauischen liter. Gesellsch. I, S. 80; 163 f.

3) Af vigtigere Skrifter om Litauisk nævner jeg her: Nesselmann, Wörterbuch der lit. Sprache, Königs
berg 1851; Schleicher, Handbuch der lit. Sprache, 1. Gramm., 2. Leseb. u. Glossar, Prag 1856—57; 
Kurschat, Gramm, der lit. Sprache, Halle 1876; samme, Wörterbuch der lit. Sprache, l.Deutsch- 
lit., 2.Lit.-d., Halle 1870, 1883; Geitier, Litauische studien, Prag 1875; Bezzenberger, Beiträge 
zur Geschichte der lit. Sprache, Göttingen 1877 (betegnes her BGLS.); samme, Lit. Forschungen, 
smst. 1882 (betegnes LF.). — Hvad Lydbetegnelsen i Litauisk angaar, følger jeg den almindelig 
brugte Retskrivning (bruger altsaa f. Ex. sz, ikke é, cz, ikke c). Accenten betegner jeg i Overens
stemmelse med Schleicher (' lang, ' kort betonet Vokal), da Adskillelsen af de forskellige Arter af 
Accent ingen væsentlig Betydning har for vort Ænine.

4) Litauernes ældre Historie er overhovedet endnu meget lidet opklaret; jf. Brückner, Die slav, freind- 
xvörter im lit., S. 2 11“. og E. Wolters i Mitlheil. d. litau. lit. Ges. 11, 5, S. 306 ff. (største Delen af de 
der citerede Arbejder ere mig desværre ikke tilgængelige).

5) Jf. Zeuss, Die Deutschen u. ihre Nachbarst. S. 680. Kurschat, Gramm, d. lit. Spr. g 5.
®) Ne’stors russ. Krønike overs, af G. W. Smith, Khh. 1869, S. 24 Kap. VII; jf. S. 21 Kap. HI, S. 29 

K. XV, S. 207. Brückner, anf. Si. Perxxolf, i Archiv f. slav. PhiloL VII, S. 594 f.
Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophísk Afd. I. 1.

At Litauerne i ældre Tid have strakt sig en Del længere mod Øst og Syd, end 
Tilfældet nu er, tide vi med Sikkerhed, skönt vi mangle Midler til nøjere at bestemme 
Forholdet til forskellige Tider4 5). De Antydninger af Litauens Grænse, som vi have fra 
noget ældre Tid, navnlig 15—16de Aarhundrede6), ere uden væsentlig Betydning i denne 
Henseende, da de öjensynlig kun vedrøre den politiske Grænse, ikke Sproggrænsen; men 
vi vide, at den litauiske Stat i sin Tid ogsaa omfattede et stort russisk (hviderussisk) Ele
ment. Paa samme Maade er det vel at forstaa, naar der f. Ex. forekommer Navne som Brest 
Litovskij ved Floden Bug, hvor der ikke nogensinde har boet egentlige Litauere (men vel 
engang i Tiden Stammefrænder af dem, se ndf.). For en endnu ældre Tids Vedkommende 
(omtr. ilte Aarh.) fremgaar del af de russiske Krøniker, at Litauernes nærmeste Naboer i 
Øst vare krivicerne, en slavisk Stamme, der boede «ved Udspringet af Volga og af Dvina 
og af Dnjeper»6) med Hovedbyen Smolensk (derunder ogsaa indbefattet de saakaldte Polo
baner ved Floden Polota med Byen Polotsk). Paa den Tid maa altsaa Litauernes Østgrænse 
i ethvert Tilfælde have gaaet betydeligt nærmere lien ad Dnjeper til, end den nu gör. At 
Krivicerne ogsaa have været Letternes Naboer — hvad der atter gör det sandsynligt, al 

3
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disse i det mindste i den sydligste Del af deres Omraade, Egnene omkring Düna, ligeledes 
engang have strakt sig noget længere mod Øst end nn til Dags — turde med temmelig 
stor Sikkerhed kunne sluttes af at «en Russer» endnu paa Lettisk hedder Krëws {Kreews}, 
et Navn der aabenhart stammer ned fra Navnet Krivicer. livad der ligger forud for disse 
ældste historiske Efterretninger, taber sig naturligvis mere eller mindre i Mörke. Kan der 
end ikke lægges stor Vægt paa de i de russiske Krøniker overleverede slaviske Vandrings
sagn, hvorefter bl. a. ogsaa Krivicerne (Polocanerne) og de nord for dem fremtrængte 
Novgorod-Slaver éngang skulde være indvandrede syd fra1), saa turde det dog i det følgende 
blive sandsynligt, at en saadan Indvandring virkelig maa have fundet Sted, og det næppe 
for omtrent i det 4de eller 5te Aarhundrede, i nær Sammenhæng med andre slaviske Folke
vandringer, og at Litauerne eller en litauisk - lettisk Befolkning tor den Tid maa have 
strakt sig ind over Krivicernes senere Omraade eller en Del deraf, medens Slaverne den
gang endnu kun have boet sydligere.

’) Smith, anf. St. S. 21 og 24 samt 196. Jf. nedf. S. 38.
2) Jf. Sjögren, Ueber die Wohnsitze und Verhältnisse der Jatwägen; Mémoires de T Acad. imp. des 

sciences de St.Pétb., Série VI, tome IX, 1859, især S. 168(8) f.
3) Nesselniann, Thesaurus linguae prussicae. Der preussische Vocabelvorrath. Berlin 1873.

Ved Siden af de to nu omtalte Folk, Letter og Litauere, har den baltiske Stamme 
i tidligere Tid omfattet to andre nu uddøde Folk, hvis Skæbne viser, at det ikke blot er mod 
Øst, men ogsaa mod Syd og Vest, at denne Stammes Omraade i Tidens Løb er bleven 
indskrænket. Det ene af disse to Folk boede syd for Litauerne. Det var Jatvingerne 
(gi. russ. Jatvjazi, Jatvjagi piur. af Jatvjagïi, polsk Jadzwingowie piur. af Jadzwing), et Folk, 
der i sin Tid har levet i Egnene omkring Pripets øverste Løb, Bug, Narev og Niemen, 
deri indbefattet det sydostligste Hjørne af del nuværende Ostpreussen* 2). Dette Folk, der 
skildres som i boj Grad vildt og raat, knækkedes allerede fuldstændig i det 13de Aar
hundrede og forsvandt derefter snart uden at have efterladt sig noget som helst sprogligt 
Mindesmærke.

Imod Vest endelig har den baltiske Stamme, som ovenfor antydet, engang naaet 
helt hen til Weichselens Munding. Her boede de med Litauerne nær beslægtede gamle 
Preussere, hvis Sprog fuldstændig uddøde i Begyndelsen af det 17de Aarhundrede. 
I dette Sprog have vi dog endnu nogle faa, om end ikke meget omfattende Mindesmærker 
tilbage, af hvilke de væsentligste ere et preussisk - tysk Vokabular, optegnet i Begyndelsen 
af det 15de Aarhundrede i Marienburg, altsaa i den vestligste Egn af det preussiske Om
raade (Pomesanien), og nogle Oversættelser af Luthers Katechismus fra Midten af det 
16de Aarhundrede, blandt hvilke særlig den vigtigste, fra 1561, synes at høre hjemme i 
Samland, altsaa længst mod Øst3).
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Ligeoverfor den Gruppe af Sprog, vi nu have betragtet, staa som den anden Side 
af vort Æmne de iinsk-ugriske Folk og Sprog1)- Medens det vil være unødvendigt at dvæle 
ved de østligere Folk af denne Æt ([den ugriske Stamme:] Ostjaker og Voguler; Magyarer; 
[den permiske Stamme:] Syrjæner, Permiere og Votjakker), hvilke ikke staa i nogen 
umiddelbar Forbindelse med vort Æmne, skal her kun omtales de Folk, hvis Sprog vi i 
det følgende ville faa at göre med. hisse ere:

I. Den finske (Ahlqvists og Donners vestfinske) Stamme, der omfatter følgende 
Folk, hvis Sprog (eller, om man vil, Dialekter) alle staa hinanden meget nær, saaledes at 
Grænsen mellem hvad man vil kalde Sprog og hvad Dialekt, tildels er temmelig vilkaarlig2):

a. Finnerne i hele Finland (finsk Suomi) med Undtagelse af nogle Kyststræk
ninger i Nyland og Österbotten, der have ægte svensk Befolkning. Finnerne tilhøre 
egentlig to i Sprog- som i Legemsform3) forskellige Grene, som den historiske Udvikling 
har forenet til ét Folk og tildels blandet sammen, og imellem hvilke Grænserne i selve 
Finland nu ikke lade sig skarpt drage, selv om Forskellen paa Yderpunkterne endnu stedse 
er stærkt fremtrædende, nemlig Tavasterne eller Jæmerne (f. Hämäläiset) i den vestlige 
Del af Landet, og Kar el er ne (f. Karjalaiset) mod Øst, særlig i Landskabet Kareten4). 
Udenfor selve Finland linde vi endvidere

b. Karelere med mere udprægede Sprog- og Folkeejendommeligheder, men tillige 
med stærkere Paavirkning fra Russisk, i russisk Kare len (hele Strækningen 0. for Fin-

*) Inddelingen af de til den linsk - ugriske (af andre mindre heldigt kaldet den finske, af Budenz den 
ugriske) Æt hørende Sprog er først opstillet af Rask i 1819 (se hans Samlede Afhandlinger I, 
S. 1 If., særlig S. 40; jf. ogsaa Donner i Acta Soc. scient, fenn. XI, S. 411), og hans Inddeling ligger 
i Virkeligheden til Grund for de senere, navnlig Castréns. De nyeste Arbejder om dette Punkt ere 
Budenz, Ueber die Verzweigung der ugrischen sprachen, i Bezzenbergers Beitr. z. K. d. idg. Spr.IV, 
S. 192 lf. og Donner, Die gegenseitige Verwandtschaft der finnisch-ugrischen sprachen, i Acta Soc. 
scient, fenn. XI, S. 409 11’., og Die Finnisch-ugrischen Völker i Suomalais-ugrilaisen seuran aika- 
kauskirja = Journal de la société linno-ougrienne I, Helsingfors 1886, hvor der ogsaa findes 
et Sprogkort for hele den finsk-ugriske Æt. Om disse Afhandlinger mere nedenfor. Jf. ogsaa
J. Szinnyei, Suomen kielen heimolaiset, Borgå 1883.

2j Jf. GSI. S. 9 ff. Navnet finsk, Finner, bruger jeg i det følgende dels om Sproget og Folket i 
Finland dels som Fællesbenævnelse paa den her nævnte Stamme («de finske Sprog»), men ikke i 
endnu videre Betydning (flnsk-ugrisk).

3) Se G. Retzius, Finska kranier, Stockholm 1878, S. 153 tf.
4) Af lexikalske Arbejder over Finsk nævner jeg her blot Lou nr ot, Finskt-svenskt Lexikon, I—II, 

Helsingfors 1874—80. Naar jeg i Ordfortegnelsen foretrækker at oversætte dc finske Ord paa Latin, 
følger jeg oftest Renvall, Lexicon linguæ finnicæ, Åbo 1826, til Dels ogsaa Geitlin, Lexicon 
Fennico-Latinum, Helsingf. 1883. Grammatiske Arbejder og Dialektundersøgelser er det overflødigt 
her at opregne (en Fortegnelse med Litteraturhenvisninger og tilhørende Kort over de hidtil under
søgte Dialekter findes i Virittäjä, toimittanut Kotikielen Seura I, Borgå 1883, S. 261 f.). — Jeg bibe
holder uforandret den for det finske Skriftsprog engang vedtagne Retskrivning, hvorefter altsaa 
f. Ex. Vokallængde betegnes ved Fordobling.

3
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land fra Kaiidalaks og det Hvide Hav indtil et Stykke V. for Onega)1). Til denne Gren 
maa endxidere vistnok nærmest henregnes den Dialekt, der tales i Olonets (f. Aunus) O. 
for Ladoga indtil henimod Onega, skönt denne Dialekt i adskillige Henseender staar nær 
ved Nabosproget Vepsisk (se nedf.) og ligesom danner et Overgangsled dertil* 2). Som 
Følge af yngre Indvandringer træffe vi endelig rene Karelere, dels i störste Delen af Inger
manland, hvorhen de dog forst ere komne efterhaanden i forholdsvis yngre Tid (efter

1) A. Genetz, Versuch einer karelischen Lautlehre, Helsingfors 1877; samme, Tutkimus Venäjän Karjalan 
kielestä, i Tidskr. Suomi, 2. j., XIV (1880), S. 1—247.

2) Genetz, Tutkimus Aunuksen kielestä, i Suomi, 2.j., XVII (1885), S. 1 —194. Beboerne i Olonets 
kalde i alt Fahl delvis sig selv Livviköt [Liyiköt], og deres Sprog Liwin kiéli (Liygi), aabenbart 
det samme Navn som det, hvormed störste Delen af Vepserne benævne sig selv og deres Sprog, 
Ljüdikot, Ljydikot eller Lyydikot, Ljudin, Ljydin, Lyydin kel.

3) Sjögren, lieber die finnische Bevölkerung des St. Petersburgischen Gouvernements und über den 
Ursprung des Namens Ingermanland, i Mein. d. l’Acad. imp. des sciences de St. Pétb., VI. Ser., II, 
1833, S. 123 ff. (= Gesammelte Schriften I, St. Petb. 1861, S. 543 ff.). Porkka, Uebcr den Inguschen 
Dialekt mit Berücksicht, der iibr. finnisch-ingermanl. Dialekte, Helsingfors 1885.

4) Jf. Ahlqvist i Suomi, 2. j., IV (1865), S. 1 ff. *
5) Naar Yrjö Koskinen i sin Tid (Sur l'antiquité des Lives en Livonie, i Acta soc. scient, fenn. VIII, 

2, 1866) stillede Liverne i et nærmere Forhold til Karelerne, tör det vistnok antages, at han ikke 
mere holder fast ved denne Anskuelse, som heller ikke fra nogen Side har Mindet Tilslutning.

s) L ön nrot, Om det nord-tschudiska språket, Helsingfors 1853. Ahlqvist, Anteckningar i nord- 
tschudiskan, i Acta Soc. scient, fciui. VI, 1859, S. 94 tf. Genetz, Vepsän pohjoiset etujoukot, i 
Kieletär toimittanut Ahlqvist, 1, 4, S. 1 ff. og 5, S. 1 ff., Helsingfors 1872—73.

c. 1200) fra forskellige nordligere Egne og hvor de i Sprog som i Sæder og Skikke lydelig 
sondre sig i i—5 til Dels endog meget skarpt adskilte Befolkninger3), dels spredt imellem 
Russere længere inde i Rusland, i Guvernementerne Novgorod og Tver, hvor de forst ere 
indvandrede efter Freden i Stolbova og tale en russisk-karelsk Dialekt4). Det er ntvivl
somt, at Kårdernes Sprog ingenlunde bör betragtes som en Dialekt af Finsk i Finland, 
men med fuldt saa megen Ret som tiere af de nedenfor nævnte Sprog som et eget Sprog, 
hvilket altsaa efter det foregaaende fortsætter sig fra russisk Karelen ind i det østlige 
Finland, om end med gradevis Aftagen i Dialekterne af de typiske karelske Karaktermærker.

Hvorledes Adskillelsen i de to Grene, der, som vi have set, mødes i Finland, er 
opstaaet — i hvilket Omfang Spirerne dertil allerede have været tilstede, førend de finske 
Folk begyndte at forgrene sig, og i hvilket Omfang den beror paa, at Karelsk efter den 
Tid er gaaet sin egen Vej og har udviklet sig paa ejendommelig Maade, til Dels aaben- 
bart under fysisk Blanding og stærk sproglig l’aavirkning udefra — dette skal her ikke 
undersøges. Sikkert er det imidlertid, at Karelsk nu indtager en særlig Stilling i Mod
sætning til de øvrige Sprog, der alle slutte sig nærmere til den jæmiske Gren5).

c. Vepserne (jf. Note 2), et mærkeligt lille Folk, der nu kun bor dels i et langt 
smalt Bælte paa Vestsiden af Onega dels sydligere omkring Floden Ojats øvre Løb indtil 
henimod Vestkysten af Bjelozero6).
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d. Voterne ( Vadjalaiset), der nu kun bo i nogle Sogne i den nordvestligste l>el 
af Ingermanland, men i tidligere Tid have beboet i det mindste en stor bel af Ingerman
land1). Herhen hørte ogsaa de saakaldte dire e vin er», der tidligere levede i Nærheden 
af Byen Banske i Kurland; endnu i Begyndelsen af dette Aarhundrede gaves der enkelte, 
der talte «krcevinsk» ; men nu ere de fuldstændig gaaede op i Letterne, og deres Sprog 
kende vi kun lidet til gennem nogle Optegnelser fra forrige Aarhundrede (1771) og Be
gyndelsen af dette. be stammede fra votiske Krigsfanger, som den liflandske Ordens
mester Heinrich Vinke under en Krig mellem Ordenen og Novgorod 1444-—47 bortførte 
fra Ingermanland og nedsatte i Kurland. Da, de bragtes herhen efter en Krig med Rus
land, tik de Navnet Kreeviner, en Alledning af lett. Krëivs (Kreews), Russer2). Ha 
denne lille Befolkning saaledes havde været skilt fra sine Stammefrænder i Ingermanland 
siden Midten af del 15de Aarhundrede, kan Sproget tjene til Oplysning om, hvad der i 
Votisk er ældre end denne Tid, og hvad der er yngre. Til det sidste hører, som det paa 
denne Maade viser sig, f. Ex. den for Votisk ejendommelige Forandring af k foran palatale 
Vokaler til c, hvilken ikke kendes i Kreevinernes Sprog. Iler hed det f. Ex. endnu kazi 
(«kâjï, kej'fù} Haand, kivi Sten, killmä (»kühn, k'ülme») kold, enki Aand, Sjæl, medens Votisk 
har cå'sz, civi, cülmä, enci o. I.3).

e. Esterne i Estland og den nordlige Del af L i fland, hvor de støde op til 
Letterne (se ovf.) ; ogsaa paa nogle enkelte Steder udenfor dette sammenhængende Omraade 
forekommer der estiske Sprogøer midt imellem Letterne4). Navnet Ester er for øvrigt 
fremmed for selve dette Folk og overhovedet for Finnerne (ligesom ogsaa for Letterne) og 
kan sikkert kun være blevet til hos de germanske Folk ved en Overførelse af det ovenfor 
S. 15 omtalte Navn Aister. De estiske Dialekter, af hvilke der er omtrent lige saa mange, 
som der er Sogne, lade sig samle til to Hovedgrupper: en större nordlig, som man sæd
vanlig benævner Reval - estisk, i Estland og den nordligste, navnlig nordvestlige Del af 
Lifland, og en mindre sydlig, omfattende de to Undergrupper, som man plejer at kalde 
Dorpat-estisk og Verro-estisk, i den sydostlige Del af det estiske Omraade omkring Byerne 
Dorpat og Verro5).

]) Jf. Sjögren a. St., særlig S. 116 11’. (= 557 ff.). Ahlqvist, Votisk grammatik jämte språkprof och 
ordförteckning, i Acta Soc. scient, fenn. V, 1856, S. 1 ff. Mustonen, Muistoonpanoja Vatjan kielestä, 
i Virittäjä, toim. Kotikielen Seura, 1, Borgå 1883, S. 14 i ff.

2) Wiedemann, Ueber die Nationalität und die Sprache der Kreewinen in Kurland, 1871, i Mém. de 
l’Ac. imp. des sciences de St. Pétb. VII. série, XVII.

s) Ogsaa omtalt af Anderson, Studien S. 137.
4) Jf. især Wiedemann, Die Éhsteninseln in den lettischen Kirchspielen Marienburg und Schwaneburg 

in Livland, i Bull, de l'Acad. imp. de St. Pétb. XIII (1868), S. 497 ff. = Mélanges russes, IV, S. 634 ff.
5) Wiedemann, Ehstnisch-deutsches Wörterbuch, St. Petersb. 1869; samme, Grammatik der ehstni- 

schen Sprache, smst. 1875. — Den af Wiedemann brugte fonetiske Skrivemaade er bibeholdt her;
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,/’• hiverne, der un ere indskrænkede til en lille Befolkning af Fiskere paa en 
kort kyststrækning af Kurland fra Egnen om Domesnæs indtil henimod Lyserort, medens 
de fra Landsiden helt ere omgivne af Letter1). 1 sproglig Henseende er der indenfor dette 
lille Omraade nogen Forskel mellem den østlige Dialekt med Hovedbyen Kolken og den 
vestlige med Hovedbyen Pisen. I tidligere Tid har dette Folk imidlertid strakt sig betydelig 
videre, og det paa begge Sider af Rigabugten2). Den nordlige Afdeling, til hvilken Navnet 
Liver (de russiske Krønikers Lib', lett. Libëschi, piur. af Lïbëtis) oprindelig nærmest har 
været knyttet (uden at det for øvrigt kan afgøres, om det fra fürst af tilhører dem selv 
eller kun har været tillagt dem af deres Naboer), boede paa den Tid, da vi fürst faa ud
førligere Efterretninger om disse Egne, d. v. s. i det 12te Aarhundrede, i den vestlige Del 
af det efter dem opkaldte Landskab Lifland, nemlig i en bred Strækning langs Kysten 
mellem Salis og Düna (ved denne Flods nederste Løb vistnok ogsaa paa den venstre Bred 
af den); nord for dem boede Esterne, øst for dem Letterne (de russiske Krünikers Lètgola, 
Latygola = Henrik Lettes Letgalli, i Modsætning til Zimëgola syd for Düna; jf. S. 16). I 
Tidens Løb er imidlertid denne liviske Befolkning helt gaaet op i Letterne ; Sjögren fandt 
i 1846 ved Salis kun 22 Personer, der endnu kunde noget Livisk, skünt det almindelige 
Talesprog allerede var Lettisk, Wiedemann i 1858 kun 8, og nn maa det liviske Sprog i 
Lifland antages at være helt uddødt. Den sydlige Afdeling vare de gamle Kurer, hvis 
Navn forlængst er forsvundet som Folkenavn, men hvis finske Nationalitet maa anses for 
at være fuldt bevist navnlig af Wiedemann. Disse maa engang, og vistnok endnu i det 
13—14de Aarh., have udgjort Hovedbefolkningen i det egentlige Kurland, den fremspringende 
Halvø mellem Rigabugten og Østersøen, navnlig langs hele Kyststrækningen, og maaske 
endog lige ned til det koriske Hav. Deres Naboer i Øst maa altsaa have været sydligst 
Zemaiterne, nordligere Letterne, og ligesom i Lifland saaledes maa disse ogsaa her efter- 
haanden have opslugt den liviske (koriske) Nationalitet, blot med Undtagelse af den sidste 
lille Levning, som endnu er tilbage, men som med stærke Skridt gaar sin Undergang 
imøde3).

mærkes maa kun, at o betegner en ogsaa i visse af de beslægtede Sprog forekommende Lyd, der 
«forholder sig til e ligesom russisk y forholder sig til i« (Wiedemann, Gramm, g 8; Genetz, Laut
physiolog. Einleitung in das Studium der westfinn. Sprachen, Helsingfors 1877, S. 11).

') J. A. Sjögren, Gesamm. Schriften 11. 1—2, bearbeitet von F. J. Wiedemann, St. Petersb. 1861 
(1. Livische Gramm, nebst Sprachproben. 2. Liv.-deutsches u. deutsch-liv. Wörterb.). Jf. ogsaa 
Wiedemann, Leber die liv. Sprache und ihr Verhältniss zu der ehstnisclien, i Bull, de la classe 
hist.-philol. de lAcad. imp. ties sciences de St. Pétb. XVI (1859). — Om nogle Punkter af den ejen
dommelige Lydudvikling i Lix. jf. det følgende Exkurs (S. 40 tf.).

2) Sjögrens Gesamm. Sehr. II, 1, S. IX tf.
3) Angaaende liviske Stednavne i hele det egl. Kurland og i det sydvestlige Lifland jfr. Wiedemann 

anf. St. S. XVI; Bielenstein, die lett. Spr. I, S. 318. Man har endvidere gjort opmærksom paa
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U. Foruden de nu omtalte Folk, hvilke vi særlig sammenfatte under Navnet Finner, 
er der to andre finsk-ugriske Folk, hvis Sprog vi i det følgende undertiden ville faa Lej
lighed til at sysselsætte os med. Almindeligvis sammenfattes disse lo Folk til en Stamme 
under N.avnet Volgafolkene (eller naar man bruger Finner soin Fællesbenævnelse paa 
hele Ætten, Volgafinnerne), og i Overensstemmelse hermed betragte vi dem her samlede, 
idet det for øvrigt lades uafgjort, hvorvidt Opstillingen afen saadan Stamme overhovedet 
er berettiget, eller om man paa \ idenskabens nuværende Standpunkt maaske gjorde rigtigere 
i at opstille vedkommende Folk og Sprog hvert for sig. Disse to Folk ere:

I) Mordvinerne (Mordva i deres eget Sprog og i de russiske Krøniker), der 
bo — i boj Grad spredte og blandede med Russere — over en temmelig stor Strækning 
mellem Floderne Tsna og Oka mod Vest og Volga mod Øst (pletvis, ved yngre Ned
sættelser, endog paa mange Steder øst for Volga), i Guvernementerne Niznij Novgorod, 
Simbirsk, Tambov, Penza og Saratov. Sproget deler sig i to Hoveddialekter: Ersa-mor- 
dvinsk imod Nord, i de to førstnævnte Guvernementer, og Moksa-mordvinsk mod 
Syd; den sidste Dialekt er i det bele oprindeligere og renere end den forste1). Förste 
Gang, vi finde Mordvinerne omtalte, er hos Jordanes Kap. 116 (23), hvor «Mordens» nævnes 
blandt de af Ermanarik undertvungne Folkeslag. Efter den Tid forekommer Navnet oftere 
(f. Ex. hos Konstantin Porphyrogen., de adm. imp. Kap. 37, hvor Mopdia siges at ligge 
10 Dagsrejser borte fra Pecenegernes Land); selve denne Omstændighed tyder hen paa, 
at det maa have været et temmelig betydeligt Folk, ligesom Mordvinerne endnu den Dag 
idag, til Trods for at deres Nationalitet efterbaanden paa store Strækninger har maatte * III, 

(Wiedemann anf. St., Bielenstein I. S. ííf., 98 if. og navnlig Yrjö Koskinen i Historiallinen Arkisto
III, Helsingfors 1871, S. 150 f.), hvorledes de gamle Grænser for den liviske Befolkning i Kurland 
(Klirerne) netop synes at falde sammen med Grænserne for den saakaldte «tamiske» Dialekt af 
Lettisk, hvad der tyder hen paa en vis Sammenhæng mellem disse to Forhold, og hvorledes endog 
visse Ejendommeligheder ved denne Dialekt (som Udviskning af Femininum og dermed af Kons
forskellen, af Verbernes Personendelser [?] o. a.) netop kunde synes at bero paa, at de, der tale den, 
oprindelig vare Liver, som have antaget lettisk Sprog. Mod det sidste synes der dog at kunne rejses 
visse Tvivl, saa meget mere som de anførte Fænomener ikke ere indskrænkede til tamisk Dialekt, 
men ogsaa træffes andensteds, skønt ganske vist fortrinsvis atter paa gammelt livisk Omraade, i 
Nord-Lifland; jf. Bezzenberger, Lett. Dialekt-Studien S. 136 og fra den anden Side Bielenstein i 
Gott. gel. Anz. 1885, S. 367, 369 (naar det paa det sidste Sted hedder: «Die finn. Sprachen haben 
eben keine Personalendungen und keine Geschlechtsunterschiede’', da er vel det sidste rigtigt, men 
det forste ganske urigtigt selv for et saa afslebet Sprog som Livisk). Jf. endvidere J. Dörring, 
Ueber die Herkunft der kurland. Letten, i Sitzungsber. d. kuri. Gesellsch. f. Lit. u. Kunst, 1880, 
Mitau 1881 (mig kun bekendt gennem et Referat af Stieda i Sitzungsber. d. gel. estn. Ges. 1881, 
Dorpat 1882, S. 228 ff.).

’) A. Ahlqvist, Versuch einer Mokscha-mordwinischen Grammatik nebst. Texten und Wörterver- 
zeichniss, St. Petersb. 1861. F. .1. Wi ede man n, Grammatik der Eisa-mordwin. Sprache nebst 
Wörterbuch, smst. 1865 (= Mcm. de l’Acad. imp. des sciences, VIIe série, IX, No. 5). .1. Budenz, 
Mordvin kôzlések, i Nyelvtudományi kôzlemények, V, Pest 1866, S. 81—238.
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vige for den russiske, er det talrigste af alle finsk-ugriske Folk næst efter Magvarer 
og Finner.

Nær beslægtede med Mordvinerne, ja maaske blot en vestlig eller nordvestlig For
grening eller Fortsættelse af dem, maa Muromerne have været, et for længe siden ud
dødt Folk, der nævnes i de russiske Krøniker under Navnet Maroma. Navnet lever endnu 
i forskellige Stednavne vest for Oka f. Ex. Byen Murom i Guvern. \ladimir1).

’) Jf. D. E. D. Europæus i Tidskr. Suomi, 2. j., Vit (1868), S. 152 IT. Dog ere næppe alle de der anførte 
Stednavne umiddelbart afledte af Folkenavnet. Om Oldsager fra Mordvinernes og Mnromernes Om- 
raade se Aspelin, Antiquités du Nord linno-ougrien, 3° live., p. 179 if.

2) Castren, Elementa grammatices tscliereinissæ, Kuopio 1845. Budenz, Cseremisz tanulmányok, 
i Nyelvtudományi küzlemények, III og IV, Pest 1864 og 1865. Samme, Vocabularium ceremissicum 
utriusque dialecti, Pest 1866 ( = Nyelvtud. közlem. IV, S. 332 IT.).

3) Jf. A. Ouvaroff, Étude sur les peuples primitifs de la Russie. Les Mériens. Trad, du russe par 
M. F. Malaqué, St. Pétersbourg 1875. Aspelin, Antiquités du Nord ilnno-ougrien, 3me livr., p. 201 fl*.

4) .HT. V. Düben, Om Lappland och Lapparne, Stockh. 1873. S. 360 IT. Retzius, Finska kranier S. 148 ff. 
Y. Koskinen i Suomi, 2.j., XV, S. 345 IT.

2) (i e r e mi s ser n e (eller som de kalde sig selv, Mari}, der bo Nord for Mordvinerne 
paa begge Sider af Volga (for største Delen dog paa den venstre Bred), i Guvernementerne 
Kazan og Niznij - Novgorod. Deres Sprog* 2), der deler sig i to Hoveddialekter, hver paa 
sin Side af Volga, har i adskillige Henseender fjærnet sig betydeligt mere fra det op
rindelige end Mordvinsk, hvad der til Dels skyldes en stærk Paavirkning fra Tatarisk.

Et nu uddødt Eolk, der utvivlsomt maa have staaet Ceremisserne nær og udgjort 
en Slags vestlig Fortsættelse af dem, vare Merierne [Merja i de russiske Krøniker), som 
synes at have boet i de nuværende Guvernementer Kostroma, Jaroslav og Vladimir (efter 
de russ. Krøniker omkring Bostov- og Klescino- [= Perejaslavl-] søerne)3). Deres Navn, 
der aabenbart er det samme som det ceremissiske Mari. forekommer allerede hos Jordanes 
Kap. 116 (23) i Formen «Merens» ved Siden af det ovenfor nævnte «Mordens» (og «lm- 
nisearis« [?] = Ceremisser?).

III. Endnu en tredje finsk-ugrisk Stamme skal her blot nævnes, nemlig Lap
perne. Som bekendt bo Lapperne nu kun i den nordligste Del af den skandinaviske 
Halvø og Finland samt paa Kysten af den russiske Halvø Kola. I ældre 'rider maa de 
imidlertid øst for den botniske Bugt (til Dels vistnok ogsaa paa den skandinaviske Halvø, 
men her i ethvert Tilfælde i ringere Grad) have strakt sig betydelig længere mod Syd ; i 
Finland og de tilgrænsende Egne af Rusland skal der være Spor til, at der endnu ved Middel
alderens Slutning fandtes Lapper saa sydligt som c. 62°, og del er ikke usandsynligt, livor- 
vel det ikke kan afgørende bevises, at de i en fjærnere Fortid have naaet endnu videre og
f. Ex. udgjort den oprindelige Befolkning i Finland 4).
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Tilbage staar endelig endnu at forsøge paa at komme til Klarhed over Forholdet 
mellem de forskellige her nævnte finsk-ugriske Stammer og deres For
historie, to Spörgsmaal, der maa behandles i Sammenhæng og hvis Besvarelse er en 
nødvendig Forudsætning for den følgende Undersøgelse.

Ilvad først angaar Forholdet mellem Lapperne og Finnerne, da er det ube
strideligt, at det lappiske Sprog frembyder en stor. Masse af særlige Overensstemmelser 
med Finsk, og de tidligere Forskere have da ogsaa alle henregnet Lapperne og Østersø- 
finnerne til én Gruppe1), saaledes at Mordviner og Ceremisser af nogle (som Rask, 
Ahlqvist) medregnedes som et tredje Led i denne Gruppe, af andre (som Castren, Hunfalvy) 
opstilledes som en særlig Gruppe for sig.

En herfra væsentlig afvigende Opfattelse med Jlensyn til Lappernes Stilling har 
Budenz søgt at hævde i sin Afhandling «lieber die Verzweigung der ngrischen sprachen» 
li Bezzenbergers Beiträge zur kunde der indogerm. Sprachen, l\, 1878, S. 192—258; jf. 
Magyar-ugor üsszehasonlító szótár, S. 383 If.), lian deler her alle de finsk-ugriske (eller 
som han kalder dem, ugriske) Sprog i 2 Hovedgrupper, hvilke han benævner den nordugriske 
og den sydugriske; den sidste omfatter efter ham kun I) Finsk (for Kortheds Skyld bruger 
jeg her og i det følgende denne Benævnelse som omfattende alle de S. 19—22 opregnede Sprog) 
og 2) Mordvinsk og Ceremissisk, hvorimod alle de øvrige Sprog, deriblandt særlig ogsaa 
Lappisk, henregnes til den nordugriske Gruppe. Ilvad angaar de ganske vist overordentlig 
talrige Overensstemmelser mellem Lappisk og Finsk, navnlig i Ordforraadet — og de 
Exempler, han anfører, knude let forøges med mange andre2), — men ogsaa til Dels i 
Former, søger han al vise, at disse dels skyldes en uhyre stærk sekundær Indflydelse fra 
Finsk paa Lappisk — som allerede maa have begyndt i en meget gammel Tid, vistnok 
forud for Finnernes og Lappernes nuværende Beboelsesforhold, og som, navnlig for visse 
lappiske Dialekters Vedkommende, er fortsat lige ned til vore Dage, — dels i Virkeligheden 
ikke ere saa ejendommelige for disse Sprog, som man hidtil har antaget.

hnod denne Opfattelse har Donner taget til Genmæle i en Afhandling «Die 
gegenseitige Verwandtschaft der finnisch-ugrischen sprachen» (Helsingfors 1879, trykt i 
Acta Societ. scient, tenu. XIi. lian søger her at hævde en noget anden Inddeling, hvor
efter bl. a. Lappisk, lige som man hidtil almindelig har gjort, stilles sammen med Finsk 
til en Gruppe, den vestfinske8), der sammen med Volgagruppen udgør en særlig Afdeling,

*) .leg tager her naturligvis ikke Hensyn til Andenhaandsfremstillinger, der ikke have selvstændige 
Sprogstudier at støtte sig til, som f. Ex. hos Schiern, Europas Folkestammer, Kbh. 1851, S. 50 11'.

2) .If. J. K. Qvi gstad, Beiträge zur Vergleichung des verwandten Wortvorrathes der lappischen und 
der finnischen Sprache, Helsingfors 1881 (Acta Societ. scient, fenn., XII).

3) Naar Donner finder et særlig nært Slægtskab mellem Lappisk og Livisk (jf. Sjögren-Wiedemann, 
Liv. Gramm., S. XXXVIII o. flfLSt.), bygges denne Opfattelse væsentlig kun paa en vilkaarlig Tydning

Vidensli. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd I. 1. 4 
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den Volga-baltiske. Det vilde ikke være paa sin Plads her at komme nærmere ind paa 
hele det komplicerede Spörgsmaal om det indbyrdes Forhold mellem de forskellige Stammer 
af den fmsk-ngriske Æt, et Spörgsmaal, hvis Besvarelse ntvivlsomt frembyder endnu större 
Vanskeligheder end Bestemmelsen af Slægtskabsforholdet mellem de gennem en lang Ud
vikling kendte indoeuropæiske Sprog og ganske sikkert endnu mindre nogensinde vil kunne 
gives i Form af et simpelt «Stamtræ», saaledes som baade Budenz (S. 228 = 38) og Donner 
(S. 565 = 157) opstille det1)- Dog kan jeg ikke undlade at udtale, at, medens Budenz’s 
Argumentation for, at Lappisk maa henregnes til hans «nordugriske» Gruppe forekommer 
mig i sig selv at være lidet overbevisende2) (den støtter sig egentlig kun paa ét Fænomen, 
nemlig den fælles Forekomst af Lyden n i Forlyd i bestemte Tilfælde) og at göre Afstanden 
mellem Lappisk og hans «sydugriske» Sprog större, end det synes foreneligt med andre 
Fænomener, maa jeg derimod i det væsentlige slutte mig til ham i hans Opfattelse af det 
særlige Forhold mellem Finsk og Lappisk. Jeg mener derfor i ethvert Tilfælde, at Lap
pisk bor udskilles som en Stamme for sig3), uden at dennes Stilling i det mindste for 
Øjeblikket nærmere kan bestemmes, og at Sprogvidenskaben bor afholde sig fra at operere 
med et «fmsk-lappisk Fællestrin».

af visse ejendommelige Vokaludviklinger i Kurlandsk-livisk (ikke engang i Liflandsk-liv,), som 
lian kalder "Steigerung», saaledes navnlig Diftliongeringen af opr. kort o og e til uo og ie, et 
Fænomen, som vel ligeledes er almindeligt i Lappisk, skimt i langt större Formrigdom og uden 
særlig Overensstemmelse med Livisk i det enkelte, men som tillige genfindes i saa mange andre 
Sprog (f. Ex. ital. lyuono, viene o. m. a.) og er fysiologisk saa let at forklare, at der allerede af 
denne Grund intet kan bygges derpaa med Hensyn til Bestemmelse af sprogligt Slægtskab.

*) Jfr. O. Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte, 1885, S. 97 tf. og Brugmann i Techmers 
Internationale Zeitschrift 1, S. 22G ff. De der udviklede Principer gælde lige saa fuldt for de finsk
ugriske som for de indoeuropæiske Sprog.

2) Saaledes ogsaa Anderson, auf. St. S. 92* *.
3) Jf. ogsaa Winkler, Uralalt. Völker und Sprachen, S. 248, 37<?

I den nysnævnte Afhandling (I), gegens. verwandtsch. S. 54 og 154 f. — Acta Soc. 
sc. fenn. XI, S. 462 og 562 f.) henter Donner bl. a. en Støtte for sin Opfattelse af For
holdet mellem Finsk og Lappisk fra de i begge Sprog forekommende «gotiske» Laaneord, 
idet han betragter disse som optagne i en Periode, da Østersøfinner og Lapper endnu 
udgjorde en Enhed efter at have skilt sig fra A olgafolkene. Det samme gentages som en 
Kendsgerning i Techmers Zeitschrift 1, S. 257 og 259. Da vi ere enige om, at Finnernes 
Berøring med Goterne fandt Sted i Østersøegnene i de forste Aarhundreder af vor Tids
regning, skulde der altsaa endnu paa den Tid ikke have existeret Finner og Lapper som 
særlige Sprogindividualiteter, men kun et i hine Egne levende Folk eller Folkekomplex, af 
hvilket senere i Tiden de to Folk (hvert med sine Underafdelinger) skulde være fremgaaede. 
Medens jeg aldeles ikke vover at bestride Muligheden af, at Finner og Lapper allerede paa 
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den nævnte Tid og i de nævnte Egne kunne have beroet hinanden som Naboer (Lapperne 
da naturligvis nord for Finnerne), maa jeg lige over for den af Donner fremsatte \nsknelse 
paa ny (jf. GSI. S. 99, 102) hævde ikke blot Usandsynligheden men den sproglige og 
historiske l mulighed af det af ham formodede Forhold. Idet jeg ser bort fra de Ind
åndinger, der ellers knude rejses imod ham — saasom det exempelløse og ntænkelige i, at 
en saa gennemgribende Forskel, som den, der findes (og i det mindste for 250 Aar siden 
fandtes ganske paa samme Maade som nn) imellem Finsk og Lappisk saa vel i Lydforhold 
som i grammatiske Former og i Ordforraad, skulde kunne være udviklet i Løbet af lidt 
over et Aartnsende, — maa jeg her kun fremhæve det aldeles uberettigede i de Slutninger, 
Donner drager af Laaneordene; ja, jeg forstaar ikke engang, hvorledes min ærede Ven 
kan forene disse Slutninger med de Fakta, han selv anfører. Da baade Budenz og Donner, 
hver paa sin Maade, have hentet Argumenter fra disse Laaneord, vilde jeg gerne benytte 
Lejligheden til at dvæle lidt nærmere ved dette SpOrgsmaal.

Af de i Ordfortegnelsen til mit oftere anførte Arbejde optagne Ord ere, som ogsaa 
Donner siger, omtr. 150 fælles for Finsk og Lappisk. Blandt disse er der imidlertid mindst 
omir. 50, der her ikke kunne komme i Betragtning, idet de bevisligt maa være langt yngre 
og dels ere parallele Laan dels — hvad der vistnok er det hyppigste — ere optagne i 
Finsk fra ældre eller nyere Svensk og fra Finsk atter i Lappisk1). Af Laaneord, der fore- * i 

J) I Virkeligheden er Antallet af saadanne Ord langt större end c. 50, idet jeg i min Ordfortegnelse 
kun har optaget slige yngre Ord i et Udvalg, der let kunde forøges med mange liere (jf. Registeret 
S. 162 IV. og Qvigstad auf. Afh. S. 121 IV.). Som nogle faa Exempler paa Ord af denne Gruppe 
nævner jeg (jf. Ordfortegnelsen i GSI. under vedkommende Ord): finsk auskari, kéluntai, herra, 
huora, joulu, kannu, kirkko, kirnu, kynttilä, laki, lykky, markka, markkina, merkki, mylly, 
piika, puksut, punta, siélu, siunaan, sänky, taska, tiima o. a. -— I O. gegens. venvandtscli. S. 155 
udtrykker Donner sig for øvrigt saaledes, at man maa tro, at 150 er Antallet af de paa «det finsk- 
lapptske Fællestrin» optagne «gotiske» Ord; sinst. S. 54 taler han derimod, i Overensstemmelse med 
Budenz, kun om omtr. 100. Atter en anden Betragtningsmaade synes at ligge til Grund for nogle 
korte Bemærkninger af Donner i Tidskriftet Suomi XV (1882), S. 366 f., der væsentlig indeholde 
statistiske Opgivelser om de forskellige Lag af Laaneord. Derefter skal der f. Ex. af Laan fra «Old
nordisk» lindes: i Lapp, alene 130—140 Ord (hvoraf c. ’/j tilhøre de ældre Runeindskrifters Sprog),
i Finsk alene 57, fælles for Finsk, Est. og Liv. 27 (hvoraf i begge Tilfælde '/s ældre), fælles for F. 
og Lap. c. 70 (hvoraf ’/s ældre), fælles for F., Lap. og Liv. 27 (deraf kun 4 ældre); af dette Forhold 
sluttes, at Lapper, Finner, Ester og Liver senest i det 5te Aarhundrede ere komne i Berøring med 
Nordboerne. Af endnu ældre «gotiske» Laaneord skal der findes: i Lap. alene 26, i Finsk alene 
28, fælles for F., Est. og Liv. 17, fælles for F. og Lap. 23, fælles for F., Lap. og Liv. 24! Desværre 
meddeles der ikke et eneste Exempel, hvoraf man kunde se, hvilken Rettesnor Forf. har brugt for 
at naa til en saa sikker og nöjagtig Optælling. Da imidlertid flere af Tallene ere afgjort aldeles 
falske (f. Ex. 26 for Lappisk ejendommelige gotiske Laaneord!), og da det, som enhver, der er inde 
i germansk Sproghistorie, vil vide, i mangfoldige Tilfælde er umuligt at sige med Bestemthed, om 
en eller anden løsreven Ordstamme f. Ex. er gotisk eller nordisk, er det indlysende, at disse 
paa en Gang alt for abstrakte og all for specialiserede Talangivelser ingen som helst Betydning 
kunne have.

4*
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komme baade i Finsk og i Lappisk, er der dernæst mindst c. 20, som enten i begge 
Sprogene eller kun i det ene af dem maa tilhøre det ældste Lag af Laan, men som 
temmelig sikkert kunne betegnes som parallele Laan — i Lappisk fra Nordisk, i Finsk 
enten fra det Trin, jeg betegner som Gotisk, eller fra Nordisk, f. Ex. sv. lap. /tabres, n. lap. 
harves Og f. kapris., kauris Gedebuk (on. Åa/r), sv. lap. malte og f. mallas St. maltaha- Malt, 
n. lap. sÆcndrfa og f. kaide (hvoraf n. lap. gaidas i enkelte Dialekter er laant) Væverkam, -ske 
(on. stód), n. lap. daigge og ï.taikina Dej (on. deigr, GSI. S. 151), inaaske lap. vacca, facca og 
f. vandu, vantus Vante, o. a. (nogle liere Exempler nedenfor). Tilbage staar der da i det 
højeste omtr. 80 Ord (i Virkeligheden dog næppe mere end omtr. 60), som med større eller 
mindre Sikkerhed kunne henføres til det eller de ældste Lag af Laan og som foreligge 
i begge Sprogene i saa overensstemmende Former, at det — selv om inaaske nogle af 
dem desuagtet turde være parallele Laan — dog for de allerflestes Vedkommende (som 
ogsaa udtalt baade af Budenz, Verzweig. S. 54 = Bezzenb. Beitr. IV, S. 244, og af Dornier 
auf. St.) er højst usandsynligt, at de skulde være optagne særskilt og uafhængigt i hvert 
af de to Sprog1). Inden man imidlertid kan tænke paa i disse Ord eller en Del af dem 
at ville se Minder om et «finsk - lappisk Fæliestrin», maa først det nævnte Tal atter be
tydeligt, formindskes, idet en temmelig stor Del af dem — hvad jeg selv har paavist for 
adskillige og Budenz, anf. St., gjort sandsynligt for mange liere — aldeles aabenbart ere 
optagne i Lappisk fra Finsk2): dels forudsætte de i deres Form Lydovergange, Stamme-

') l)e Ord, jeg tænker paa, ere i det væsentlige følgende (se nærmere Ordfortegnelsen i GSI.; med 
Hensyn til en Del af disse, maaske c. ’/i, der ikke ellers frembyde særlige Aldersmærker og 
kun kunne eftervises i Finsk i Finland og i Lappisk, deriblandt navnlig adskillige med Endelsen « 
paa Finsk,.er det dog höjst usikkert, om de hore til det ældste Lag af Laan; ved andre, som jeg 
her betegner med(?), er germansk Oprindelse overhovedet noget tvivlsom): finsk aalto, ainoa (sv. 
lap. ames parallelt Laan), airo, airut, akkio, ansaitsen, arina, arka, armo, autuas (for *audugas), 
liartio, harukka (for *habukka), (van)hurskas, ja, kakko, kallio, kaltio, kana, kanSaty), kartano, 
kauppa, kihla, kiusa, kuningas, lammas (for lambas), lato, lattia, laukka, leipä, liina, lunastan, 
lupa, mainitsen, matoj), miekka, rnitta, nakla, nauta, nautitsen, nuotta, paita, panta, pelto, 
raippa, rauta, rauha(t), rauma, rauta, rengas, riita, rikas, saha (men n. lap. savva, sv. 1. sako 
parallelt), saipio, sama, santa, sauna, siima, sukka, tar ve (men lap. darbbo' tarbo parallelt), tauti, 
telta, tila, tina, tiuris, työ, tuomio (f. tuomitsen og lap. dubmit, duobmet vistnok parallele), turska, 
vaaja, raina, ralas, valin, valta, rara, varjo, vartoon, (vértaan), vihin, viina, riisas, vitja. Ord, 
som jeg til Dels med Tvivl havde optaget i Ordfortegnelsen og hvis germanske Oprindelse jeg nu 
betragter som lidet sandsynlig, ere : finsk aika, lieimo, kunta, mure, napa, nepas, pöytä, rakentaa, 
solki, surku, tapa, terra, rero, rirka, og maaske enkelte andre. En Del af disse ere snarere 
laante fra Litauisk, andre maaske ægte finske.

2) For enkelte Undtagelsestilfælde indrömmes dette ogsaa af Donner: «Dass einzelne lehnwörter erst 
durch das finnische ins lappische gelangt sein können, scheinen lapp, naule, navlle —■ westiinn. 
naula, ostfinn. nakla schlüssel [læs «nagel»] anzudeuten» (D. gegens. Verwandtsch. S. 155, Note). 
Tilføjelsen: «Doch ist dieser Lautübergang nicht speciflsch finnisch, wie z. b. aus lapp, okta, ofta, 
gen. ovta eins, ovtse neun hervorgeht » modbeviser intet, da der ingen Lighed er mellem de to 
Tilfælde.
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dannelser ell. lign., der kun ere karakteristiske for Finsk isaasoni Forandring af oprindeligt 
a til //, af /r, </, p, 6, foran /, r til u, Verbaldannelse paa -Use- > lap]), -ase-, GSI. S. 98 
o. Id, dels stemme de ikke med de Lydovergange, der ellers i ikke-laante Ord regelmæssig 
fremtræde i Forholdet mellem Lappisk og Finsk, dels endelig forekomme de i Lappisk 
kun dialektvis, sierlig i saadanne Dialekter, der ogsaa ellers ere stærkest blande med 
Finsk. Men er der saaledes blandt de omhandlede Ord en ikke ubetydelig Del, der nød
vendigvis in aa være optagne i Lappisk fra Finsk, saa er der paa den anden Side ikke et 
eneste af dem alle sammen, der ikke kan være gaaet denne Vej. At dette sidste i Virkelig
heden er den ene rigtige Forklaring med Hensyn til dem alle (for saa vidt som ikke nogle 
af dem muligvis ere parallele Laan eller et og andet enkelt Ord kunde være gaaet den mod
satte Vej, fra Lappisk til Finsk, hvad der dog er meget lidet sandsynligt), bliver næsten til 
Vished, naar man ser hen til den uhyre Masse af finske Ord, som Lappisk overhovedet 
har optaget1)- Det forekommer mig endogsaa, at Donner langt fra at modbevise denne 
Opfattelse tværtimod selv bestyrker den ved den Maade, bvorpaa hau (auf. St.) argumenterer 
i modsat lletning paa Grundlag af de gensidige Lydforhold.

J) Jeg indser ikke, hvorfor Optagelsen af disse Ord, saaledes som Budenz mener anf. St., netop skal 
have fundet Sted i «de förste Aarhundreder af vor Tidsregning», den Tid da Finsk maa antages at 
have faaet sine gotiske Laaneord ; det höjeste, man kan slutte, er da, at de maa være optagne efter 
den Tid.

2) Jeg ser her hort fra Muligheden af et tredje, i al Almindelighed «østgermansk» Lag, der kunde 
ligge forud for Differentieringen af Gotisk og Nordisk (jf, Einfl. d. germ. Spr. auf d. f.-lapp., 
S. 124).

Men ogsaa fra et andet Synspunkt er Domiers Theori i höj Grad angribelig. Som 
ovenfor bemærket mener han at kunne skelne mellem en gotisk Indflydelse, der skal have 
virket paa det «finsk-lappiske Fællestrin» (men dog ogsaa skal have efterladt sig stærke 
Spor i de enkelte Sprog, og det baade Lappisk og Finsk, se ovf. S. 27 Note 1), og en 
nordisk (dels urnordisk dels oldnordisk), der, som det navnlig udtales i Techmers Ztschr. 
S. 257, först skal have begyndt at virke, efter at det supponerede finsk-lappiske Folke- 
komplex havde opløst sig i enkelte Folk. Tilstedeværelsen i Finsk af en saadan dobbelt 
Indflydelse, dels en der nærmest synes at maatte betegnes som gotisk, dels en nordisk* 2), 
har jeg selv i sin Tid paavist og inaa vedblivende anse for rigtig, ligesom jeg ogsaa ge*rne 
vi! indrømme Muligheden eller endog Sandsynligheden af, at den «gotiske» Indflydelse paa 
Finsk kan være lidt ældre end den ældste nordiske. Men den Maade, hvorpaa Donner tænker 
sig disse Indflydelser fordelte, er ganske vilkaarlig; han gör ej heller det mindste Forsøg 
paa at føre noget Bevis derfor, hvad det ogsaa turde være temmelig umuligt, saa 
meget mere som der forholdsvis kun er faa sikre Skelnemærker, der paa et saa gammelt 
Sprogtrin og med et saa begrænset Materiale som Laaneordene lade sig eftervise 
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mellem gotisk og nordisk Sprogstof1). Paastanden om en gotisk Indflydelse paa et iinsk- 
lappisk Fællestrin er imidlertid ikke blot vilkaarlig, men ogsaa aldeles uholdbar; en om
hyggelig Undersøgelse vil nemlig snart vise, at de Ord, der i en eller anden Henseende 
nærmest ere karakteriserede som gotiske, netop kun lindes i Finsk, ikke i Lappisk, eller for 
saa vidt som de findes her, i deres Form tydelig bære Præg af at være laante fra Finsk; 
saaledes f. Ex. Lniekla, neula Naal = got. rd [da, men la]), nållo oldnordisk nå/* 2); f. siekla, 
seula Sold = got. *ó¿tZZ (se ovf. S. 12), medens n. lap. sæulle, sæullo tydelig nok er laant 
fra den yngre vestfinske Form seula, og sv. lap. salde fra den tilsvarende nordiske (ældre 
svenske) Form (oldn. sdld)\ (f. kulta fluid — got. gul/) [urnord, "gutya], men la]), golle, koile 
—- oldn.yuZZ); f. kauta, kauto Overlæder paa Sko — got. skauda (i skaudaraip Skorem), men 
sv. lap. skuoudo Skede, Futeral = nord. skauô-, f. autia ode =-■ got. Stamme au[)ja-, men lap. 
audes = on. audr, *auf)a-z, o. s. v. Jeg maa vedblivende holde fast paa (jf. GSI. S. 102), at 
Lappisk kim kan opvise direkte Laan fra Nordisk, men ikke fra Gotisk, med hvilket Sprog 
Lappisk overhovedet aldrig kan være kommet i umiddelbar Beröring hverken for eller efter 
sin Existens som selvstændigt Sprog. Til Gengæld er en ikke ringe Del* af de for Lappisk 
ejendommelige nordiske Laan aabenbart saa gamle, at vi trygt kunne sige, at Lapperne 
som en fra Finnerne forskellig Sprogindividualitet allerede maa have levet i Beröring med 
Nordboerne (dels muligvis i Finland, men dels ogsaa, og det vistnok væsentligst, i den 
nordlige Del af den skandinaviske Halvø), paa den Tid Donner endnu lader dem leve i 
Østersøegnene som en Enhed sammen med Finnerne3). Denne Opfattelse af Forholdet 

') En Udtalelse som denne: "Die Art mit Quirl (førøu) Butter zu bereiten, war wohl schon bei der 
Berührung mit den Goten eingeführt" (Techm. S. 259) tyder ikke paa, at Donners Thcori overhovedet 
stotter sig til omhyggelige Sammenligninger mellem de forskellige germanske Sprogtrin. Thi 
f. kirnu maa nødvendigvis være langt yngre end det gotiske Trin og kan kun være laant fra 
Nordisk, specielt fra Gammel-svensk (kirna; jf. GSI. S. 44, 93 11'., 124).

2) Naar (omvendt af Donner) Wimmer i et hos Fr. Burg, Die ältesten nord, runeninschriften (Berlin 
1885) S. 153 meddelt Brev siger: «Das lange geineingermanische (und gotische) ë ist im nordischen 
schon in den ältesten inschriften zu « geworden ...; ein andenken an eine ältere sprachperiode 
wo auch das nordische ê hatte, finde ich indes in den alten finnischen lehnworten miekka (got. 
mëkis, altnord, nizefcir), niekla (got. nëfila, vgl. altn. ndZl, in denen ich also nicht mit Thomsen 
(über den einfluss etc. p. 123) .bestimmte spuren des gotischen im gegensatz zum nordi
schen’ linde”, saa er denne Slutning uberettiget; thi det skulde jo netop först bevises, at de 
nævnte finske Ord ere optagne fra Nordisk og ikke fra Gotisk. Men at i det mindste niekla er 
gotisk, viser ingenlunde blot ê (hvorpaa man selvfølgelig i vore Dage ikke kan lægge den Vægt, 
som man i 1869 maatte anse sig for berettiget til), men ogsaa Endelsen a, den for Gotisk (i Mod
sætning til Nordisk) karakteristiske Forandring af fællesgerm. udlydende o, som derimod paa Nordisk 
bliver til o >■ (w) (jf. lap. nallo}. Naar dette forholder sig saaledes, bliver det højst sandsynligt, 
af f. Ex. f. miekka, hvor den øvrige Form ingen bestemte Oplysninger giver (Bevarelsen af Stamme- 
udlyden a taler hverken for eller imod gotisk Oprindelse), ogsaa er gotisk.

3) Til Lapperne paa den skandinaviske Halvø sigtes vel allerede hos Ptolemæus 2,11 (Car. Müllers Ud
gave I, 1, Paris 1883, S. 276): xaré/ouatv aÙTTjÇ [Exavdiaç} rà pèv âurcxà Xaiôstvot, rù â’àvaroÀtxà
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mellem Finnerne og Lapperne vil, som jeg tror, linde en stærk Støtte i den Undersøgelse, 
der ndgör det egentlige Æmne for denne Afhandling.

Men medens vi saaledes maa hævde, at de nyere Forskninger have uddybet For
skellen mellem Lappisk og Finsk, synes det derimod at være ubestridelig eftervist1) — 
som allerede anet af Rask —, at intet af de andre linsk-ugriske Sprog staar Finsk saa nær 
som Mord vi nsk. En Række mærkelige Overensstemmelser saa vel i Ordforraad som i 
Lydforhold og Bøjningsformer knytte disse Sprog sammen, til Trods for den store Afstand, 
hvori de nu ere fjærnede fra hinanden. Tör man end ikke, i Kraft af en «Stamtrætheori», 
heraf uden videre slutte, at Finnerne og Volgafolkene engang have udgjort en virkelig 
Enhed, efter at Forbindelsen med deres øvrige Stammefrænder for længst var afbrudt, saa 
kan der dog ingen Tvivl være om, at særlig Finner og Mordviner i en tidligere Periode 
maa have levet i nær indbyrdes Berøring, og at de først forholdsvis sent ere bievne skilte 
saa langt fra hinanden, som de nu ere, dels ved Omflytninger dels vel ogsaa ved at 
Mellemled ere uddøde.

Qauóvai xal (Ikpaiøot, rà âè àpxrtxà Qivvot x.r.k. (forudsat at denne Bemærkning om Finnerne, 
der kun synes at findes i ét Haandskrift, ikke er et senere Indskud). Ellers ere som bekendte 
de ældste historiske Efterretninger om Lapperne, som boende i Norden, först fra det 6te Aarhundrede : 
Prokopios’s (jf. Zeuss anf. St. S. 684 if.) i det nordlige 8oúh], der hos ham betegner den
skandinaxiske Hahø, og Jordanes’s med dette Navn identiske Screrefennae(?) (og Finni mitissimi} i 
Scandza. Men selvfølgelig forudsætte selve disse Efterretninger, at de maa have boet der adskilligt 
for de nævnte Forfatteres Levetid, sandsynligvis lange Tider forinden.

’) Donner, Om Finnarnes forna honingsplatser i Ryssland, i Bidrag till kiinnedom af Finlands natur 
och folk, XXIV (1875), S. 140 11". Anderson, Studien S. 91 ff. Budenz, Verzweig, d. ugr. spr. S. 34 ff. 
(= Bezzenbérgers Beitr. z. K. d. idg. Spr IV, S. 224 11'.).

Dette fører os endelig til Spörgsmaalet om Finnernes Forhistorie, Spörgs- 
maalet om, naar og ad hvilken Vej de maa antages at være komne til deres nuværende 
Boliger mellem Østersøen og det hvide Hav. Selvfølgelig kunne vi ikke vente noget Sted 
at linde umiddelbare Efterretninger om disse Punkter; men derfor mangle vi dog ikke 
indirekte Vidnesbyrd, der sætte os i Stand til nogenledes at danne os en Forestilling derom, 
hvor usikre end mange Enkeltheder nødvendigvis maa være. Det skal da strax siges, at 
Finnerne umulig, som man tidligere almindelig har antaget, kunne være indvandrede fra 
Nordost eller Øst, fra Egnene nord for Ladoga og Onega eller mellem disse Søer og Volga, 
men at deres tidligere Hjem maa have ligget sydligere, og at dernæst deres Nedsættelse i 
deres forskellige nuværende Omraader eller dog den største Del deraf forst kan have fundet 
Sted adskillige Aarhundreder efter Kristi Fødsel.

Et vigtigt Vink til Bestemmelse af den Retning, hvori deres Vandring maa være 
foregaaet, giver det ovenfor omtalte nære Slægtskab med Mordvinerne, der, som allerede 
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nævnt, med Nødvendighed forudsætter, at de to Stammer tidligere engang inaa have boet 
i umiddelbar Nærhed af hinanden. At det nn ikke saa meget kan være Mordvinerne, der 
ere vandrede mod Syd eller Sydost, som Finnerne, der have udbredt sig mod Nord eller 
Nordvest, derom vidne visse for de finske og Volgasprogene fælles Benævnelser paa Natur
genstande, navnlig Træer1). Egen f. Ex. hedder finsk og vot. tammi, est. tam, liv. tam, 
tam = moksa mordv. tuma, ersa mordv. tumo, cerem. tumo, turn', Ordet forekommer derimod 
ikke i noget af de øvrige beslægtede Sprog (Lappisk har fra Nordisk laant Ordet aik). Nu 
gaar imidlertid Nordgrænsen for Egen (Sommeregen, Querens pedunculata Elirh.) — efter 
at have gennemskaaret den sydligste Del af Finland — omtrent fra det inderste af den 
finske Bugt mod SO. og derpaa videre mod Øst eller OSO. gennem de sydligere Dele af 
Guvernementerne Jaroslav, Kostroma, Vjatka o. s. v.; en större Udbredelse og kraftigere 
Udvikling, der gür den brugelig til Tømmer, naar Egen endog fürst noget sydligere (i Lif- 
land omtr. ved 58° n. Br.)* 2). Dette viser altsaa, at Finnerne engang inden deres Bo
sættelse i Finland og de tilgrænsende Egne, paa samme Maade som \ olgafolkene maa 
have boet Syd for den nævnte Linie, i et Omraade, hvor Egen hører hjemme3). I lignende 
Retning pege forskellige andre Na\ne, f. Ex. paa Lönnen, hvis Nordgrænse er omtrent 
den samme som Egens (finsk vahtera, vaahtera, vaahder m. 11. Former, est. walder, xoalier, 
liv. vad'ør = moksa m. ustyr, ersa in. ukstura, ukstor, cerem. vastar), og saaledes 11. a.

J) Se Donner, anf. St. S. 146 tf. Anderson, Studien S. 99 ff.
2) Bode, i Baer A Helmersen, Beitr. zur Kenntniss d. Russ. Reichs, XVIII (St. Petit. 1856), S. 35 f. 

A. S. Ørsted, Bidrag til Kundskab om Egefamilien i Nutid og Fortid, i K. I). Vidensk. Selsk. Skr., 
5. Række, naturv.-math. Afd. IX, S. 412 ff.

3) Skulde der maaske i den Maade, hvorpaa Egen omtales i Finnernes Oldsagn (se især Kalevala 2, 
43 ff.; jf. ogsaa Neus, Ehstnische Volkslieder, Reval 1850, S. 47 ; 131) kunne ligge et Minde herom? 
Nødvendig er en saadan Antagelse dog næppe.

Yderligere Oplysninger angaaende Finnernes Forhistorie turde være vundne gennem 
de allerede oftere berørte Resultater med Hensyn til Indflydelse afen gotisk, henholdsvis 
en urnordisk Sprogform paa de huske Sprog, hvilket tillige er et af de faa Momenter, der 
giver os lidt besterntere kronologiske Holdepunkter. Denne Indflydelse maa nemlig, efter 
Sprogformen at domme, tilhøre omtrent de lorste Aarhundreder af vor Tidsregning, og 
Laaneordenes ensartede Udbredelse viser derhos, at de til den finske Stamme hørende Eolk. 
paa den Tid da de vare udsatte for denne Paavirkning, enten endnu ikke havde forgrenet 
sig eller i al Fald levede i langt nærmere Forbindelse med hverandre, end det i deres 
nuværende Boliger vilde være tænkeligt (GS1. S. 104, jf. ovenfor S. 7).

I Modsætning dertil skal det her fremhæves, at en Indflydelse fra germansk Side 
ikke med Sikkerhed kan eftervises i andre af de finsk-ugriske Sprog end netop i dem, vi 
her særlig kalde de finske (samt Lappisk, hvorom se ovf.), ikke engang i Mordvinsk. Vel
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siger Donner (Techmer S. 260, jf. S. 257): «Das mordvinische zeigt nicht nur Einfluss durch 
gotische Völkerstämme, möglicherweise zu derselben Zeit als sich die Ostseefmnen von 
den Mordvinen abzweigten, o. s. v.» (jf. Snomi XV, S. 360 og nedenfor S. 35 Note I); men 
han anfører intet Exempel derpaa, og Berettigelsen af en saadan Paastand er i Virkelig
heden i højeste Grad tvivlsom (jf. GSI. S. 102 Note). Det eneste mordvinske Ord, der 
maaske kunde se lidt mistænkeligt ud, er m. mord, /ata, e. mord, lato Skur, Lade (ogsaa 
e. m. lat-alks, af alks hvad der er underneden, altsaa lato vel egentlig et Slags Tag, Over
dækning); men herved er at mærke, at det, dersom det er laant, maa være laant fra 
Nordisk (on./t/atta), ikke fra Gotisk, hvor (i det mindste hos Vulfila) en Lade hedder bansts, 
og at man endvidere i saa Tilfælde skulde vente en Form med c/, ikke med t. Det er 
derfor meget muligt — især saa længe der ikke kan eftervises andre sikre Laaneord — at 
vi her blot have en tilfældig Lighed med det nordiske Ord (ligesom f. Ex. i syrjænsk burnja 
Brønd o. a.). E. mord, kardas Gaard, m. mord, kardå, e. mord, kardo Stald, og mord, odar 
Yver, behøve ikke blot ikke at være laante fra Gotisk, men have endogsaa med større Sand
synlighed en anden Oprindelse (jf. Ordfortegnelse I under gardas og udrüti). Andre 
mordvinske Ord, der kunde minde om Gotisk, har det selv efter fornyet Undersøgelse ikke 
været mig muligt at finde; thi f. Ex. den mordvinske og finske Benævnelse for 1000 kan slet 
ikke være gotisk (se Ordfort. 1 under tukstantis og GSI. S. 3)1). For saa vidt som Mordvinerne 
have haft nogen umiddelbar Berøring med Goterne (jf. S. 23), maa denne have været alt for 
løs og kortvarig, til at den har kunnet afsætte bestemte Spor i Sproget. I ethvert Tilfælde 
tör vi sikkert slutte, at den nære Forbindelse mellem Finnerne og Mordvinerne 
allerede maa have været afbrudt paa den Tid, da de fürste vare Genstand 
for den omtalte østgermanske Sprogindflydelse.

’) Jf. ogsaa GSI. S. 132 under mahti (Budenz, Összehasonl. -szót. S. 800) og S. 134 merta.
2) Dersom Tacitus’s Fenni er = vore Finner, vilde hans Antydning af deres Bolig stemme ret godt 

hermed, naar han (Germ. 46) siger om Slaverne (Veneti): «quicquid inter Peucinos [nord for nedre 
Donau] Fennosque silvarum ac montium erigitur, latrociniis pererrant». Derimod vilde dette 
vanskelig passe, dersom Finnerne skulde tænkes boende höjere oppe mod Nordost; thi Slaverne 
kunne paa hans Tid ikke engang have naaet saa nordlig som til Düna-Dnjeper. Naar Ptolemæus 
(3, 5) omtaler <Piv>ot som boende ved Weichsel syd for Goterne [? Pufa/tveg), maa dette være lige 
saa urigtigt som hans Anbringelse af Slaverne (Oñerédac) i Stedet for Aisterne ved Østersøen (jf. 
Zeuss auf. St. S. 266; Perwolf i Archiv f. slav. Philol. VII, S. 615); men selve den Omstændighed 
at han kan sætte Finnerne paa dette Sted (og der er næppe nogen Grund til at foretage Text-

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 1. 

Ilvad angaar Finnernes Bopæl paa denne Tid, antog jeg tidligere — idet jeg gik 
ud fra den ældre Anskuelse, hvorefter de skulde være komne fra Ost eller Nordost —, at 
den væsentlig maatte søges i Egnene øst for den finske Bugt. Da imidlertid den nævnte 
Forudsætning nu maa betragtes som uholdbar, tör vi sikkert antage, at deres Omraade 
paa den Tid har strakt sig noget længere mod Syd* 2), hvad der ikke vil være uden Betyd
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ning med Hensyn til Forklaringen af det omhandlede Sprogfænomen. En nærmere Be
stemmelse kan man imidlertid blot ad denne Vej ikke naa til.

Det er vistnok muligt, af der ad anden Vej, særlig gennem arkæologiske Under
søgelser, med Tiden vil kunne kastes noget mere Lys over forskellige herhenhørende 
Spörgsmaal; men slige Undersøgelser ere endnu i ethvert Tilfælde altfor meget i deres 
forste Begyndelse, til at der allerede nu kan 
gjorte Forsøg paa at henføre de forskellige

bygges noget sikkert derpaa, og de hidtil 
af Mindesmærker, der ligge forud for

de nuværende Beboelsesforhold og de til dem knyttede Kulturformer, til bestemte Nationa
liteter, ere for største Delen meget tvivlsomme. Der er derfor i det hele ingen Anledning 
til lier at komme nærmere ind paa disse Spörgsmaal; kun nogle enkelte Forhold skulle 
her berøres, fordi de dels — som det ogsaa særlig fra arkæologisk Side er bleven frem
hævet — synes at staa i en vis Sammenhæng med de ovennævnte sproglige Resultater, 
dels maaske ogsaa indeholde enkelte kronologiske Vink med Hensyn til Finnernes For
historie 1).

rettelser) tyder maaske dog paa, at de ikke kunne have boet saa langt mod Nord, som man tidligere 
har tænkt sig. At der dengang eller overhovedet nogensinde skulde have boet Finner ved Weichselen 
(hvad Yrjö Koskinen i sin Tid har søgt at forsvare i «Tiedot suomen-suvun muinaisuudesta», Helsing
fors 1862, S. 112 if.), strider imod alle andre Vidnesbyrd og kan ikke støttes ved noget eneste 
virkeligt Argument.

’) Worsaae, Ruslands og det skandin. Nordens Bebyggelse, i Aarb. f. nord. Oldk. 1872, S. 388 f. 
Grewingk, i Archiv f. Anthropologie, X, 1878, S. 73 ff., 297 11'.; i Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch. 
1876, S. 85 lf. ; 1885, S. 98 ff. ; i Verhandl, d. gel. estn. Ges. XII, 1884, S. 104 ff. (med et arkæologisk 
Kort over Liv-, Est- og Kurland). J. R. Aspelin, Suomalais-ugrilaisen muinaistutkinnon alkeita, 
Helsingfors 1875, S. 140 ff. ; Antiquités du Nord finno-ougrien, S. 249 ff. (Finland), S. 325 ff. (Øster- 
søprovinserne) ; La Rosomonorum gens et le Ruotsi, 1884, S. 4 ff.; Tidskr. Suomi IX, 1871, S. 80 ff., 
149 ff.; XV, 1882, S. 353 ff. Montelius, Sur le premier âge de fer dans les provinces baltiques de 
la Russie et la Pologne, i Congrès internat, d’anthropol. et d’archéol. préhistor., Compte-rendu 
de la 8me session à Budapest, 1876, 1, S. 48111'. G. Retzius, Finska kranier, Stockh. 1878, S. 14 11'. 
Undset, Jernalderens begyndelse i Nord-Europa, Kristiania 1881, S. 136 ff., især 146 11'. (Østersø- 
provinserne), S. 425 f. (Finland). V. Thomsen, Bemærkn. om de russiske Østersøegnes Be
byggelsesforhold o. s. V. i Beretn. om det Ilte skandin. Naturforskermøde i Kjøbenhavn 1873, S. 636 f ; 
Ryska rikets grundlaggning genom Skandinaven)», öfvers. af Söderberg, Stockh. 1882, S. 72 f.

Paa den ene Side har man paa forskellige Steder langs Kysterne af Finland, til 
Dels ogsaa inde i Landet, navnlig langs visse af de store Søer, ligesom ogsaa paa Aalands- 
øerne, gjort en Række mest spredte Fund fra den senere Del af den ældre Jærnalder og 
til Dels (Österbotten) maaske fra Mellemjærnalderen ; men derefter synes en Standsning at 
indtræde. Disse stemme i det hele saa nöje overens med samtidige Fund fra Norden, 
særlig Sverig, at de ubestridelig kun kunne forklares som Vidnesbyrd om Tilstedeværelsen 
af en fra Sverig udgaaet nordisk Befolkning, der atter synes at forsvinde senest ved Aar 
700, paa de fleste Steder vistnok noget tidligere. Först flere Aarhundreder efter frem- 



35

trader der igen, under andre Former, nye Spor, der vise i samme Retning. Det er ikke 
usandsynligt, at fremtidige Undersøgelser ville bringe tilsvarende Minder fra en rent nordisk 
ældre Jærnalder for Dagen ogsaa andensteds ved Kysterne af den finske Bugt; men hidtil 
have saadanne ikke med Sikkerhed kunnet eftervises.

Betydelig större Vanskeligheder knytter der sig til Tydningen af en Række Fund 
fra den ældre Jærnalder, der ere fremdragne i Liflaiul og Kurland (Estland er i arkæologisk 
Henseende endnu meget lidet undersøgt.) samt syd derfor, over litauisk og polsk Omraade. 
Ved Siden af adskilligt ejendommeligt, der endnu er dunkelt og uopklaret, møde vi her 
Former, der mere eller mindre vise et umiskendeligt Slægtskab dels med dem, vi kende 
fra den ældre Jærnalder i Norden, dels med visse Grupper af østpreussiske (gotiske?) Fund 
fra samme Periode. Hvad Tiden angaar, hævdes det fra arkæologisk Side, at der (tydeligst 
maaske i Lif- og Kurland) omtr. 150—500 synes at indtræde en brat Afbrydelse af hele 
denne Kultur, der uden Spor af Overgange maa vige Pladsen for helt andre, endnu for 
øvrigt lidet opklarede Kulturformer; Tanken ledes derved hen paa större Forstyrrelser i 
Beboelsesforholdene, og man har allerede tidligere (Montclius) særlig sat dette i Forbindelse 
med de omtrent ved denne Tid stedfindende Vandringer af Slaverne. Idet jeg for øvrigt 
med Hensyn til disse Fund og de forskellige Resultater, navnlig i ethnologisk Henseende, 
som man har troet at kunne bygge paa dem, lader mig nöje med at henvise til de i Noten 
til forr. Side anførte Arbejder, bemærker jeg, at der næppe kan være nogen Tvivl om, at de 
maa sondres i et större eller mindre Antal indbyrdes forskellige Grupper ; men til Gennem
førelsen af en saadan Sondring turde det for Øjeblikket foreliggende Materiale endnu afgive 
altfor utilstrækkeligt og usikkert et Grundlag, og endnu usikrere maa da ogsaa paa Under
søgelsernes nuværende Standpunkt enhver nærmere Henførelse af disse Fund til bestemte 
Folkeslag blive. At en væsentlig Del af dem umiddelbart hidrører fra østgermanske (gotiske, 
paa enkelte Steder maaske nordiske) Befolkninger, er i sig selv höjst sandsynligt, hvorvel 
det vistnok maa indrömmes, at Arkæologien endnu egentlig fuldstændig savner Midler til 
at føre noget fyldestgørende Bevis herfor eller til at afgöre, i hvilket Omfang en saadan 
Antagelse er tilstedelig. Men lige saa sikkert turde det paa den anden Side kunne paa- 
staas, at der ikke er nogen Nødvendighed, ja ikke engang nogen Sandsynlighed for, at 
hele den her omhandlede Række af Fund skulde være at henføre til denne samme Kilde, 
og det saa meget mindre som de tilhøre en Tid — den ved romerske Paavirkninger karak
teriserede Periode af den ældre Jærnalder —, i hvilken der overhovedet finder en stærk 
Udvexling af Kulturformer Sted1). Om adskillige Fund (eller Grupper af Fund) turde det * i 

*) Jeg bemærker her, at dersom Aspelin (Antiqu. du Nord f.-ougr., 3me livr., S. 180) har Ret, naar han
i visse mordvinsk-muromiske Oldsagsformer mener at finde Lighedspunkter med de østbaltiske — 
hvad der dog næppe gælder nogen eneste blandt disse forekommende sikkert germansk Form —, 

5*
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derfor gælde, at de, for saa vidt som en Sammenhæng med virkelig germanske Former 
maatte være uafviselig, i det höjeste kunne opfattes som et nyt Led blandt Vidnesbyrdene 
om Goternes, henholdsvis Nordboernes Kulturindflydelse og til Dels vel ogsaa Magtud
bredelse blandt de øst for Østersøen levende, ikke blot finske, men ogsaa litauisk-lettiske 
Folkeslag.

fil disse Vidnesbyrd høre i fürste Linie de oftere omtalte sproglige Berøringer, 
der saaledes synes gennem Arkæologien at ville kunne faa en uventet Støtte. Det maa
paa dette Sted fremhæves, at disse ikke ere indskrænkede til de finske Sprog, men at vi 
ogsaa i Litauisk og Lettisk træffe et Antal Ord, som stemme med germansk, men paa en 
saadan Maade, at de ubestridelig kun kunne være laante i gammel Tid fra et østgermansk 
Sprog, hvorved man sikkert nærmest maa tænke paa Gotisk. Jeg skal ikke her komme 
nærmere ind paa dette Punkt, der for øvrigt i boj Grad trænger til omhyggelig Under
søgelse, men bemærker kun, at disse Ord paa det allernærmeste synes at afspejle den samme 
Sprogform som de gamle finske Laaneord, hvad der tyder paa, at de ere optagne under 
lignende forhold som disse, hor saa vidt som de samme Ord af denne Art forekomme 
baade i finsk og i Litauisk-lettisk, kan det herved ofte være vanskeligt at afgöre, om de 
ere parallele Laan eller om de i Finsk atter ere indkomne fra Lit.-lett. ; i de tleste Til
fælde, men ikke i alle, synes der dog at være mest, der taler for det fürste (jf. saaledes 
i Ordfortegn. I katilas, kuuigas, runa, stuba, o. a.)1).

i ældre
Et vigtigt Moment 
Tider er endelig

suing om Finnernes Forhistorie og
netop de finske Sprogs Berøringer med

særlig deres Boliger 
de litauisk - lettiske.

Sammenholde vi de forskellige i det foregaaende omtalte Forhold med de Resultater, som 
Undersøgelsen al dette Punkt dels allerede har ført til (jf. ovf. S. 7) dels, som jeg haaber, 
i det følgende nærmere vil føre til, kunne vi vistnok temmelig sikkert sige, at Finnerne 
endnu i de fürste Aarhundreder af vor Tidsregning maa have boet samlede 
umiddelbart nord eller snarere nordost for de baltiske Folk, gennem hvilke

vilde der heri ligge et Vidnesbyrd om, hvorledes saadanne Former have kunnet udbrede sig uaf
hængigt af Nationaliteten. Ganske ugrundet er det imidlertid, naar han tilföjer : «Cette analogie 
est d autant plus digne de remarque que les recherches linguistiques ont révélé dans la langue 
morduine les mêmes traces d’une ancienne influence germanique que dans les tribus finnoises de 
l’ouest»; jf. ovf. S. 32 f. I Modsætning hertil gör jeg blot opmærksom paa, at Montelius (ovf. auf- 
St. S. 483) som Støtte for Antagelsen af en germansk Befolkning i Østersøprovinserne i den ældre 
Jærnalder lægger særlig Vægt paa den Omstændighed «que les mêmes types manquent complète
ment dans la Russie proprement dite».

’) Bekendt er det, at ogsaa de slaviske Sprog indeholde maaske endnu stærkere Spor end de baltiske 
af en lignende Indflydelse, der utvivlsomt nærmest maa staa i Forbindelse med de i Historien be
kendte Goterstammers Fremtrængen i sydlig Retning (vel snarere gennem det senere Polen, Vol- 
hynien o. s. v. end ad Düna-Dnjeper), ligesom der paa den anden Side herved ogsaa er kommet en 
Del slaviske Ord ind i den os overleverede gotiske Sprogform hos Vulfila. 
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ved denne Tid Østgermaner (særlig vel Goter) paa et eller flere 1‘nnkter 
maa have trængt sig frem indtil eller ind iblandt Finnerne; paa den anden 
Side in a a de baltiske Folk endnu paa den Tid, i det mindste i Egnene ved 
Düna og øvre Dnjeper, have strakt sig saa langt mod Øst, at de ganske have 
skilt Slaverne og Finnerne fra hverandre. Finnernes ældre boliger maa altsaa i 
det væsentlige søges øst for det nuværende Lifland og Estland, vel omtrent fra den finske 
Bugt og Ladoga i Nord indtil henimod Düna i Syd. Nøjagtigere er det naturligvis umuligt 
at bestemme deres Grænser, ikke blot mod Nord, men særlig ogsaa mod Øst, lige saa 
lidt som det kan afgøres, naar og ad hvilken Vej (langs med Volga?) de ere komne til 
disse Egne, hvad der for vort foreliggende Æmne ogsaa har mindre Betydning.

Indenfor det nævnte Omraade maa da Finnerne endnu dengang have levet nogen
ledes som en sluttet Enhed, skönt sikkert allerede delte i forskellige mindre Stammer, i 
hvilke Grundlagene for de senere stærkere Dialektspaltninger maa have været tilstede. Den 
indbyrdes Fordeling af disse forskellige Stammer maa utvivlsomt tænkes at have staaet i 
nært Forhold til deres senere Udbredelse og Gruppering (jf. S. 19—22). Vi synes da at 
maatte antage, at Karelerne stedse have været længst fremskredne mod Nord og Nordost, 
og deres videre Udbredelse i denne Retning kan kun have fundet Sted øst om Ladoga. 
Syd for dem maa da de forskellige jæmiske Underafdelinger have siddet, Vepserne længst 
mod Nordost, Esterne længst mod Nordvest, saaledes at disse sidste, eller i al Fald Reval- 
Esterne, fra forst af maa være indvandrede til deres nuværende Boliger nord om Peipus- 
søen. Bag ved dem maa vi dernæst tænke os Hovedmassen af Jæmerne boende, af hvilke 
en væsentlig Del senere drager ind i Finland, utvivlsomt sydvest om Ladoga eller til Dels 
tværs over den finske Bugt; af de disse nærmest staaende Jæmer, der maa være bievne 
tilbage syd for den finske Bugt og Ladoga, ere nu til Dags kun de sidste Levninger af 
Voterne tilbage (endnu langt ned i Middelalderen synes et Bælte af Jæmer at have strakt 
sig syd for Ladoga og knyttet Voter og Vesper sammen). Længst mod Syd eller Sydvest 
maa endelig Liverne have siddet, rimeligvis ikke saa meget langt fra Düna; deres Ind
vandring i de Egne, hvor u senere træfle dem, kan i ethvert Tilfælde næppe tænkes at 
være foregaaet ad anden Vej end langs med denne Flod, i det mindste dens nedre Løb, 
og herfra maa de saa have bredt sig til begge Sider langs med Kyststrækningerne.

Spörge vi til Slutning om Tiden, paa hvilken de forskellige finske Stammer ere 
naaede til deres senere Boliger eller i al Fald maa tænkes at have spredt sig til forskellige 
Sider fra de Egne, hvor vi, efter det foregaaende, maa søge deres fælles Hjem i de forste 
Aarhundreder af vor Tidsregning, da kan ogsaa dette Spörgsmaal kun besvares tilnærmelsesvis. 
Som det Tidspunkt, inden hvilket dette i ethvert Tilfælde maa have fundet Sted, kunne 
vi med Sikkerhed sætte c. 800. Fra den Tid af begynde — som det navnlig er frem



38

hævet af Y. Koskinen — de historiske Efterretninger at flyde saa meget rigeligere, at hvis 
en større samlet Folkebevægelse havde fundet Sted senere, maatte vi utvivlsomt have haft 
Efterretninger eller dog Sagn derom. Dertil kommer, at vi i det 9de Aarhundrede have i 
det mindste Kurerne (jf. ovfr. S. 22) omtalte som boende i en Egn, der kun kan være det 
nuværende Kurland1). Vi tör da sikkert slutte, at de finske Stammer omtr. 800 have boet 
i Hovedsagen (bortset fra visse senere, historisk paaviselige Forandringer), ligesom de nu 
göre, og deres Fortrængning fra deres gamle Omraade eller i det mindste den större 
sydlige Del deraf maa altsaa have fundet Sted i Mellemtiden mellem de to anførte Tids
grænser. Det er vistnok sandsynligt, at Aarsagen til den saaledes indtraadte Forandring 
væsentlig er at søge i et Tryk udefra, selv om en langsom og umærkelig Fremrykning 
navnlig af de nordligere boende af Finnerne meget vel kan have begyndt spontant for den Tid. 
Erindre vi nu (jf. S. 17 f.), at vi efter de gamle russiske Krøniker finde slaviske Stammer — 
Novgorod-Slaverne og til Dels maaske Krivicer — boende ved Begyndelsen af den russiske 
Historie i en betydelig Del af det Omraade, hvor vi have ment at maatte søge Finnernes 
ældre Hjem, bliver det i boj Grad sandsynligt, at det netop er Slavernes Fremtrængen, 
der — successivt eller paa én Gang — har sprængt dem fra hverandre, efter at Slaverne 
forst havde banet sig Vej gennem litauisk-lettiske Siammer og trængt disse til Side* 2). 
Desværre have vi intet som helst sikkert Holdepunkt med Hensyn til Tiden for denne Be
givenhed, men med en vis Sandsynlighed maa den dog sættes til Tiden for det 5te—6te Aar
hundrede, og ved denne Tid maatte altsaa Finnerne være fortrængte fra de af de nævnte 
slaviske Stammer indtagne Egne (for saa vidt som ikke nogle af dem bleve tilbage og 
efterhaanden assimileredes med Slaverne)3).

') Gens enim quaedam longe ab eis posita, vocata Gori, Sueonum principatui olim subiecta fuerat, etc. 
Vita S. Anskarii, c. 30 (Pertz, Mon. Germ, hist., Ser. II, S. 713 f.). Hvad betegner «olim»?

2) Jf. Perwolf i Archiv für slav. Philol. VIII, S. 30: »Die Novgoroder Slovenen sind jedenfalls spätere 
Ankömmlinge von Süden her, wie auch bisher der Dialect der Novgoroder an den südruss. mahnt. 
Sie haben ihr Land von den dortigen Finnen erobert , sei es mit dem Schwerte oder mit dem 
Pfluge; bis jetzt ist die geographische Nomenclatur, namentlich die Fluss-Namen, nördlich der 
Dvina [Düna] und östlich des oberen Dnjepr grossentheil finnisch (vgl. Barsov, Ocerki russkoj isto- 
riceskoj geografli)». Jeg bemærker paa dette Sted, at jeg intet Hensyn har kunnet tage til Sted
navne, da jeg savner Midler til de nødvendige Detailundersøgelser angaaende saadanne. 1). E. D. 
Europæus’s Behandling af dette Æmne i Tidskr. Suomi, 2.j., VII og VIII indeholder for mange løse 
Gisninger til uden videre at kunne accepteres i alle Enkeltheder.

3) Et Moment, som forskellige finske Forskere have tillagt Betydning til Bestemmelse af Tiden for 
Finnernes Adskillelse, er det for de finske Sprog fælles Navn for Sverig, Ruotsi, idet man af denne 
Overensstemmelse slutter, at dette Navn altsaa allerede maa have tilhørt den finske Enhedsperiode 
(hvad jeg GS1. S. 107 havde antydet som en Mulighed). Dersom jeg har Ret i den Etymologi af 
dette Ord, jeg har opstillet i Relations between Ancient Russia and Scandin., S. 96 f. = Ryska rikets 
grundläggning, S. 85 f., kan Navnet ikke vel være ældre end Vikingetidens Begyndelse, og de finske 
Folks Adskillelse maatte altsaa være yngre end denne Tid; efter V. Koskinen, i Suomi XV, S 362 f, 
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Den Stamme, som dette maa antages först at være gaaet nd over, vilde naturligvis 
være den sydligste, Liverne. Ved denne Lejlighed maa disse da være bievne pressede 
mod Vest, ind over tidligere lettisk (paa enkelte Punkter østgermansk?) Omraade, og have 
sat sig fast paa Kyststrækningerne paa begge Sider af Düna, medens Letterne bleve 
trængte tilbage fra disse og först sent og langsomt atter have vundet dem tilbage1). 
Dersom Arkæologerne have Ret i, at de kur- og liflandske Oldtidsminder tyde hen paa 
større Omvæltninger i Beboelsesforholdene ved Tiden omkring 500 e. Kr., vilde det ligge 
nær at sætte dette i Forbindelse med de finske Livers og Kurers Indtrængen; i ethvert 
Tilfælde vilde denne Tidsbestemmelse passe godt med andre Forhold.

skulde under denne Forudsætning Livernes og Kurernes Indvandring ikke kunne have fundet Sted 
för mellem 600 (?) og 800. Hvorledes det imidlertid end forholder sig med Oprindelsen til Navnet 
Ruotsi, forekommer det mig, at der intet som helst kan bygges derpaa med Hensyn til Kronologien 
for Finnernes Forhistorie; det kan særdeles vel tænkes, at dette Navn först igennem senére For
bindelser (navnlig ad Søvejen) har udbredt sig fra det ene finske Folk til det andet, især naar man 
erindrer den Rolle, som Bærerne af dette Navn have spillet i Ruslands eller de østbaltiske Landes Hi
storie. Det kan saa meget mindre være nødvendigt at antage Ruotsi for oprindelig fælles, som vi f. Ex. 
ligeledes i alle de finske Sprog (blot i Vepsisk er Forholdet mig ubekendt) finde et fælles Navn for 
Tyskland og den tyske Nationalitet, nemlig Salcsa, og dog kan dette Navn af historiske Grunde ikke 
være ældre end omtr. det 12te Aarhundrede. —Yderst usandsynligt er det, at Navnet Ruotsi skulde 
staa i Forbindelse med det mythiske Navn »Rosomonorum gens« i Ermanarik-sagnet hos Jordanes — 
hvad Aspelin senest har udtalt (i sin Afhandling La Rosomonorum gens et le Ruotsi, 1884), idet 
han gætter, at dette kunde være Navnet paa den gotiske Befolkning, som man ad arkæologisk Vej 
har troet at kunne eftervise i de russiske Østersøprovinser.

’) Dette Forhold er navnlig eftervist af Yrjö Koskinen i hans Afhandling «Sur l’antiquité des Lives en 
Livonie» (Acta Societatis scient, fenn. VIH, 2 [1866], S. 389 il*.). Jf. ogsaa Virchow i Zeitschr. f. 
Ethnologie IX, Verhandl. S. 367 f., 433 If.

2) Jf. Koskinen i Suomi, XV, S. 348 if.

Vanskeligere endnu er det at finde bestemte kronologiske Holdepunkter med 
Hensyn til de øvrige finske Stammers Udbredelse. Dersom man, hvad særlig Finland 
angaar, tör antage, at Ophøret af de der forefundne Spor af en nordisk ældre Jærnalders 
Kultur staar i Forbindelse med Finnernes Fremtrængen, vilde denne være at sætte til om
trent samme Tid som Livernes og Kurernes eller vel snarere lidt senere. For øvrigt 
foregaar deres Udbredelse her meget langsomt imod Nord og til de indre Dele af Landet, 
hvilke endnu langt ned i Tiden i det højeste kunne have været gjennemstrejfede af spredte 
Stammer af Lapper. Endnu paa den Tid Landet erobredes af Svenskerne, synes det ikke 
at have været befolket synderlig nordligere end til omtr. 61° 30', maaske med Undtagelse 
af Kyststrækninger i Österbotten, i det indre af Landet næppe engang saa nordligt, og endnu 
ved Middelalderens Slutning synes Ødemarken her at have begyndt omtr. ved 62° 2).
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Exkurs.

Nogle Punkter af Lydudviklingen (Vokalismen) i Livisk.

Medens det næppe turde være nødvendigt her at give en samlet Udsigt over saa- 
danne Hovedpunkter af de finske Sprogs Bygning, særlig deres Lydforhold, som maatte 
kunne forudsættes til Forstaaelse af de Forandringer, der indtræde ved Laan fra fremmede 
Sprog (jf. mit tidligere Arbejde GSI. S. 18 ff.), stiller Forholdet sig anderledes med Hensyn 
til ct af de herhenhørende Sprog, som vi i det følgende oftere ville faa Lejlighed til særlig 
at sysle med, nemlig Livisk (ovf. S. 22). Dette Sprog udmærker sig nemlig ved en Række 
ejendommelige sekundære Lydudviklinger, der ofte give Ordene et fra de beslægtede Sprog 
højst afvigende Udseende. Da der i Sjögren-Wiedemanns Liv. Gramm, ikke er gjort noget 
methodisk Forsøg paa ad sproghistorisk Vej at opklare disse Forhold eller bringe dem 
under almindeligere Synspunkter1), og da saadant andensteds, saa vidt mig bekendt, kun 
har fundet Sted med Hensyn til nogle enkelte Punkter, turde det ikke være overflødigt her 
at dvæle lidt nærmere i Sammenhæng ved de vigtigste af disse sekundære Fænomener 
særlig indenfor Vokalismen. Det vil herved være tilraadeligt i det væsentlige at holde sig 
til den bedst kendte og eneste endnu levende Form af Livisk, den der tales i Kurland (med 
sine to Underdialekter Østlivisk i og omkring Kolken, hvilken Dialekt her ligesom hos Sj.- 
Wied. betragtes som Hoveddialekten, og Vestlivisk i Pisen2)), og derimod se bort fra den 
nu uddøde liviske Dialekt i Lifland; thi vel synes denne Dialekt at have holdt sig fri for 
visse, til Dels meget karakteristiske Lydudviklinger i den kurlandske Dialekt (f. Ex. de 
fleste af de nedenfor g 19 ff. omtalte Fænomener), hvilke altsaa herved røbe deres for
holdsvis yngre Oprindelse; men til Gengæld frembyde de Optegnelser om Livisk i Liiland, 
der ere naaede til os, ikke blot saa mange sekundære Udviklinger af anden Art end dem, 
der træffes i Sproget i Kurland, men bære tillige et saa stærkt Præg af Usikkerhed og 
Opløsning i selve Sproget, til Dels maaske i Forbindelse med Unøjagtighed i Gengivelsen, 
at det ikke mere synes muligt at give et paalideligt og sammenhængende Billede af Lyd
forholdene i denne Dialekt.

') At den sproghistoriske Betragtningsmaade i dette ellers saa fortjenstfulde Værk lader saa meget "til
bage at ønske (jf. ogsaa Wiedemann, Ueber die liv. Spr. und ihr Verhältniss zu der elistn., i Bull, 
de la cl. hist.-phil. de l'Acad. imp. de St.-Pétb. XVI, 1859), staar for en Del i Forbindelse med, at 
W. i Almindelighed blot sammenligner de liv. Former med de estiske og kun ganske undtagelsesvis 
med de finske, skönt disse sidste i de fleste Tilfælde stemme paa det nærmeste med de fælles 
Grundformer, fra hvilke saavel de estiske som de liviske ere udgaaede, men oftest ad helt for
skellige Veje. — I Donners Fremstilling af Aisse liviske Lydforhold (Die gegenseit. Verwandtsch. d. 
finn.-ugr. Spr., S. 20—31) bliver paa den anden Side Forholdet fordunklet, i visse Henseender 
stillet paa Hovedet, dels ved Indblanding af vilkaarlige Begreber som «Steigerung» dels ved Be
stræbelsen efter at tilvejebringe en rent kunstig Overensstemmelse mellem Livisk og Lappisk, som 
i Virkeligheden ikke existerer.

2) Disse betegnes i det følgende østl. eller K., vesti. eller P.

Med Hensyn til selve Lydsysteinet, særlig de betonede (fürste Stavelses, Rodstavelsens) 
Vokaler, maa fremhæves følgende :

$ i. Det oprindelige lange å (finsk aa) antager i Kurland en dybere Udtale, enten 
en å-agtig Lyd (i Kolkensk Dialekt), som Sjögr.-Wied. betegner o, eller en dyb tz-Lvd (i 
Pisensk Dialekt), hos Sjogr.-M ied. a. Her bruges for begge disse Nuancer Tegnet å, f. Ex. 
må (Sj.-Wied. mo K., ma P., i Lifland wzä), Land (= f. maa). Ved Siden deraf forekommer 
i Kurland, navnlig i Kolkensk Dialekt, ogsaa det almindelige «, men regelmæssig kun ved 
yngre Forlængelse af a (Excmpler nedenfor gg 23 og 24), meget sjældent = opr. å som 
kårnøs Ravn, pi. kårnød = f. kaarne^ est. kåren.
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g 2. I Stedet for oprindeligt a indtræder paa Liv. i Kurland (ligesom i den 
lettiske Ñabodialekt) o foran v og i Tvelyden ou (ov) = f. au, som ovar vid = f. avara ! 
koval listig — f. kavala \ sova Stok (for *sava) — f. sauva | loul synge =■ f. laulaa. (Derimod 
forudsættes det uforandrede a i Former som säv Ler = f. savi, § 14.)

g 3. Regelmæssig svarer liv. o til f. o, dog saaledes at der ved en for Kurland 
ejendommelig yngre Udvikling i dette Tilfælde almindeligt (navnlig foran ilydende Kon
sonanter, derimod sjælden umiddelbart foran k, t, p) indtræder et svagere Forslag af u (eller 
w), hvad Sj.-Wied. betegner uo, som oksä Gren = f. ohsa | opp lære, discere = f. oppia\ 
koda, kuoda Hus =-- f. kota | poi, puoi Barm = f. povi | posk', puosk' Kind = f. poski\ 
kuolm (Liti. kolm) tre = f. kolme | suorm (Lill, sorm) Finger = f. sormi.

Ved sekundær Forlængelse kan dette uo blive til uö (Exempler nedenfor $ 23).

g 4. Forskellig herfra er den gamle Difthong úo (for Liflandsk, der ikke kender 
Difthongeringen efter % 3, skriver Sj.-Wied. i dette Tilfælde blot uo), hvilken fungerer som 
oprindelig Længde af o, svarende til ï.uo (est. ö)1), som púol' Side = ï.puoli \ júod drikke 
=■- f. juoda I tuorøs frisk — f. tuore j ruogøs Rör — f. ruoko.

Undertiden synes dog uo eller uö at kunne indtræde i Stedet for úo, som uol', 
vol' Omsorg = f. huoli | juön Bevægelse = f. juoni (jfr. g 20 Slutn. og « § 8).

g 5. Ved Siden af o forekommer ogsaa 5, den samme Lyd som det est. «urene» 
(«mixed») o (jf. ovf. S. 21 Note 5), dog kun i Kolkensk Dialekt (hvorimod Pis. i Stedet 
derfor har o, uo efter g 3) og kun som kort og altid forbundet med foregaaende v, svarende 
til f. o i Forlyd (undtagen foran k, t, p), som vömi Lykke = f. onni, est. ônn | vôlda være 
= f., est. olla j vol'g Halm = f. olki, est. öl'g | vöst købe = f. ostaa, est. ostma, ôstma.

g 6. Med o gengiver jeg den Lyd, som Sj.-Wied. i Overensstemmelse med Lepsius’s 
Standard Alphabet betegner o (o) og beskriver som liggende mellem ö og ü (Gram. S. 10); 
den stemmer altsaa vistnok paa det nærmeste med vort danske hikkede o og er følgelig
vel at adskille fra det aabne ö og endnu mere fra 5, hvormed man i mindre nöjagtige 
Gengivelser af det Sjögren-Wiedemannske Materiale ofte kan finde den sammenblandet. I 
Stedet for ø i Rodstavelsen har Livisk i Liliane! og den vestlige Dialekt i Kurland ü (und
tagen i Forbindelserne øi, øv, øo).

I ubetonede Stavelser er ø i det hele den hyppigst forekommende Vokal og 
kan etymologisk svare til allehaande Vokaler i de andre Sprog, saa vel naar de ere korte 
som særlig ogsaa naar de oprindelig have været lange. Exempler i Mængde ville findes i 
det følgende. Hvor denne Lyd skulde ventes som ubetonet Udlyd, er den for øvrigt oftere 
bortkastet end bevaret (jf. nedenfor g 16 tf.), og ogsaa foran Konsonant er der ofte Vaklen 
med Hensyn til Anvendelsen eller Bortkasteisen af den (jf. Sj.-Wied. Gramm. S. 19).

I Kod stavel ser svarer denne Lyd oftest til est. Ö, er altsaa dels = f. «haardt» 
(«dybt») e (e med «liaarde» Vokaler i Endelserne2)), som kølb due ■= f. kelpaan, kelvata, est. 
kölba-ma , tømb trække = f. tempaan, temmata, est. tomba-ma j vorg Næt = f. verkko,

]) At Difthongen úo skulde være indkommet fra Lettisk ($, oh), som det formodes Sj.-Wied. Gram. 
S. 12, blot fordi den mangler i Estisk, er ikke alene i sig selv höjst usandsynligt, men modbevises 
bestemt af Parallelismen med liv. øo =■ f. yö, men est. langt Ö.

2) Jf. Genetz, Lautphysiolog., Einleitung in das Studium der west finn. Sprachen, Helsingfors 1877, 
S. 17, 22, og samme, Karet Lautlehre, 1877, g 20. Det oprindelige er her (som ogsaa Genetz mener) 
utvivlsomt et »mixed» e, forholdende sig til e som russisk y til i, altsaa paa det nærmeste samme 
Lyd som est. o. For saavidt som est. o (ofte vexlende med o) svarer til f. o, turde det derimod 
vistnok snarere bero paa en Overgriben af den nævnte Lyd (til Dels omvendt af f. o i Stedet for 
oprind, o) end paa en oprindelig Forskel mellem to o-Lyd.

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 1. 6 
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est. work | vøza Skud, Spire = f. vesa, est. ivöza | nøv Raad = f. neuvo, est. nöu (øv = 
f. eu)', dels = f. o i enkelte Tilfælde, dog langt sjældnere end est. ö = f. o, næsten kun 
i Forbindelserne øi og øv — f. o¿, ow, som øigi ret = f. oikea, est. dige j vøi Smör — 
f. voi, est. wôi I søvd ro — f. soutaa, est. söud-ma | tøvk støde — f. toukata, est. töuka-ma\ 
obdi Sølv = f. hopea, est. höbe | østl. vøtt (vesti. vutt, utt) tage = f. ottaa, est. wöt-ma. 
Sjældnere findes Exempter paa andre Forhold, som søna Ord = est. söna, f. sana | jevg 
Sand = f. hiuka, hiue (for *hiugeh) | søv Sommer = est., f. suvi | tørg Pris, Torv = f. turku 
(jf. S. 12), est. turu | t.øva dyb = f. syvå, dorp.-est. süwä.

Endvidere indgaar ø i Tvelyden uö = f. yö (est. o), som søod spise = f. syödä\ 
too Værk = f. työ.

Langt ø svarer regelmæssigt (for saa vidt som det ikke beror paa yngre Forlængelse, 
jf. ndf. § 23) til f. «haardt» ¿ø, est. langt ô, f. Ex. veras fremmed = f. vieras | pøn Træ
liste = f. piena.

§ 7. Lyden e — svarende almindeligst til finsk «blødt» («højt») e (e med «bløde» 
Vokaler i Endelserne), est. e — faar i Forlyd oftest et Forslag af J, som jell leve = f. elää, 
og bevirker paa lignende Maade undertiden Mouillering af en foregaaende Konsonant (jf. 
uo § 3) f. Ex. segg blande = f. sekaan | éeldø klar = *selgedä, f. selkeä | k'evåd Foraar = 
f. kevät I pera Ende = f. perd | p'ett bedrage = f. pettää. I enkelte Former indtræder 
ie for oprindeligt ø, uden at jeg dog kan afgøre, om Udtalen er ganske den samme som 
af den i § 8 omtalte Lyd (jf. S. 43 Note 1 ?) og om der altsaa kan antages at være foregaaet 
en virkelig Sammenblanding med denne (den oprindelige Forskel spores dog endnu i Virk
ningerne paa et efterfølgende ubetonet a, § 16), saaledes mer llav, gen. mier, partitiv 
mierda o. s. v. og ligesaa ver Blod, gen. vier o. s. v. = f. mm, vm, gen. nieren, veren o. s.v.

§ 8. Den tilsvarende Længde, finsk «blødt» («höjt») ie, est. ø, fremtræder al
mindeligt i Formen ie (jf. úo § 4, øo % 6), sjældent som e, især men ikke udelukkende 
foran mouillerede Lyd (i Regelen beror e paa sekundær Forlængelse af e, §23, jf. uo, ud 
§§ 3 og 4), f. Ex. mies, miez Mand = f. mies | niel sluge = f. niellä I tied vide = f. 
kël' (og kiel') Tunge, gen. kiel, part. sg. og nom. pi. kield o. s. v. = f. kieli, gen. kielen) 
v'er rulle = f. vierrå, vieretå, vieriå.

§9. I de paa i og u (y) endende Difthonger er det sidste Led til Dels, navnlig 
foran en anden Konsonant, mere konsonantisk end i Finsk eller Estisk; i Stedet for u 
skriver Sj.-Wied. i disse Tilfælde v (saaledes regelmæssig åv, ev, iev, iv, øv, men ou), men 
beholder gennemgaaende i (hvorfor Sjögren i sine Optegnelser havde brugt j). Forlængelsen 
af et i og u som sidste Led af en Difthong betegnes ij og uv. 1 kvantitativ lienseende 
have alle disse forskellige Forbindelser (ligesom de deraf senere udviklede Former, § 23) 
i det væsentlige samme Værdi som Forbindelser af en kort Vokal 4- en Konsonant (ikke 
som en lang Vokal), f. Ex. med Hensyn til Behandlingen af et efterfølgende ubetonet a 
(§ 16). Dog indtage de, sammen med Forbindelser (indenfor samme Stavelse) af en kort 
Vokal l, r eller Næselyd, en egen Stilling, hvad der særlig træder frem ved de i g 23 
omhandlede yngre Lydlove (jf. ogsaa § 17); disse forudsætte nemlig, at i disse Tilfælde 
hele Forbindelsen udgör Stavelsens sonantiske Element; det sidste, konso- 
nantiske Led (i eil. j, u eil. v, l, r, m, n, ñ) fungerer altsaa som det, vi med F. de Saussure 
kunne kalde «sonantisk Koefficient».

§ 10. Lyden h mangler ganske. I Forlyd (og Udlyd, jf. S. 45 Note 2) bortfalder 
den uden videre, som åb Asp — f. haapa | el'm Perle = f. lielmi | jeñg Sjæl = f. henki\ 
juva god = f. liyvå-, ligesaa i Indlyd foran en Vokal, hvorved sammenstødende ensartede 
Vokaler sammentrækkes, uensartede kunne adskilles ved et j eller v, som vana gammel 
= f. vanha | rå Penge = f. raha | viri gul = f. viheriåinen gron | vija Gift = f. z’z7a«| 
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leja Kød = Ï.lïha ¡ pava hellig = f. pghä. 1 Indlyd foran en Konsonant bevirker derimod 
den oprindelige Tilstedeværelse af h regelmæssig, at en foregaaende Vokal forlænges (hvor
ved a, «, o blive henholdsvis til å, ie eller ê [§ 8], úo sjæld. uo, uö [g 4]), f. Ex. ai Ovn 
— f. alijo { kådøks otte — f. kalideksan | tàd ville = f. tahtoa | tågøs Slibesten = f. tahko\ 
piløg, pligøs Rön = *pihlaga, f. pildaja | tüg Aske = f. tulika | üdoks ni — f. ylideksân) 
ødøg Aften — f. ehtoo | nädo (näed) se = f. nähdä [ tied göre = f. tehdä1) ( piemd(o) blød 
= f. pelimeä | viemør, -ørs Vognstang = f. vehmäre, vehmerä m. fl. Former | led' Blad = 
f. leliti I kúods Ret, Dom — f. kohtuus Maadehold, Billighed, Ret | púoi Bund, Nord = 
î.pohja \ tuod' (saal. Sj.-Wied., Wb. ikke túod'; men i Lifl. tuod; jf. g 4) vove = f. tolitia\ 
(juod føre = f. johtaa).

g 11. Foran s bortfalder n med Forlængelse af den foregaaende Vokal, som åz, 
as Hank = f. ansa | kåzgønd Bryllup, formelt = pi. af f. kansakunta Folk | måskøs 
Jordbær = f. mansikka | pøz Busk — f. pensas | ezmi, ësmi först = f. ensimäinen. Kun i 
Nominativer paa -ns eller (med indskudt l) -nts (= f. -nsi) af Stammer paa -nd- (= f. -nte-) 
har Analogien fra de andre Kasusformer genindsat (eller bevaret?) n, medens paa den anden 
Side Vokalforlængelsen er bleven fuldstændig gennemført (jf. Sj.-Wied. Gram, § 105 og 
nedenfor g 23 c), f. Ex. kåns, kants Laag, pi. kåndød — f. kansi | küns, künts Klo, Negl, 
pi. kåndød = f. kynsi.

g 12. Lydene v og j assimileres (i Kuri.) med foregaaende r og l til hen
holdsvis rr, Il og mouilleret rr, l'l' (ligesaa vistnok nj til nn) f. Ex. arr mene = f. arvata\ 
pall bede — f. palvoa \ purrød pi. Sejl = ï.purjeet | pal'l'ød pi. nøgne = ï.paljaat. Lige
ledes assimileres almindeligvis v med et foregaaende i som sidste Led af en Difthong (J) 
enten til ij eller til uv (v), som kuij törre = f. kuivata | kouv grave = f. kaivaa | (køv Birk 
= f. koivu). Efter andre Konsonanter bortfalder v, som lada Top = f. latva | raza Fedt 
= f. rasva; om j jf. g 13 ff.

g 13. De i Liv. hyppigt forekommende mouillerede og præpalatale Konsonanter frem
kaldes i Ind- og Udlyd i Almindelighed af et oprindelig efterfølgende j eller i (jf. g 7). Herved 
bliver s til s, z; sk til sk', sk; st til st; undertiden indskydes endnu i efter en kort Vokal 
foran s, z, navnlig i den vestlige, Pisenske Dialekt. Exempler ere aza Ting = *asja, f. asza| 
ëzmi forst — f. ensimäinen | måskøs Jordbær = f. mansikka | väski (vesti. vaiski) Kalv — 
f. vasikka(inen) | üz ny = f. uusi | kuz (vesti. kuiz) Urin = f. kusi [ mez (vesti. meiz) Hon
ning -■=> f. mesi I veiz Vand = f. vesi 1 taggis (vesti. taggis) tilbage = f. takaisin | kuozz, 
kozz at fri = f. kosia 1 üks en = f. yksi | tävz fuld — f. täysi | vask' Metal, Kobber, gen. 
vask — f.vaski, gen. vasken | puosk', posk' Kind, gen. p(u)osk — f.poski, gen. posken | nusk 
snuse = f. nuuskia | rist Kors = f. risti. (Afvigende f. Ex. veis pi. vesid Kniv = f. veitsi.) 
Undertiden fremkaldes s af et foregaaende i (eller en ved Udfald af i mouilleret Konsonant), 
som vonst lykkes = f. onnistua ( vestliv. riigs Rug — f. ruis (for rugis). Ligeledes mouilleres 
i Almindelighed, dog ingenlunde altid, l, r, n, samt t, d, ogsaa hvor de have været skilte 
fra i ved en anden Konsonant, f. Ex. tul' Vind, gen. tül = f. tuuli, gen. tuulen | súol' Tarm, 
gen. súol — f. suoli, gen. suolen | kel' Tunge, gen. kiel — f. kieli, gen. kielen | vel'(l) Broder, 
gen. d. s. = f. veli, gen. veljen | suol'g Spænde = f. solki | suol'm Knude = f. solmi | el'm,

') Efter Sj.-Wied. Gr. S. 13 er der en lille Forskel paa Længden af i i tied vide (f. tietää) og tied 
göre (ligesaa mellem ied skære, præs, iedøb [f.ehtää fremskynde?] og ied forblive, præs, ieb [f. jää- 
dä]), og det samme skal kunne være Tilfældet med Hensyn til u i Difthongen úo, uden at der 
dog nævnes noget Exempel. Skönt Forholdet beröres.saa kort, at det ikke engang oplyses, hvor i (u) 
er længere og hvor det er kortere, er det dog klart, at dette intet kan have at göre med den for
skellige Oprindelse af ie (úo), men udelukkende maa være afhængigt af den følgende Stavelses op
rindelige Kvantitet (jf. g 20).

6
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el'mas Perle = ï. helmi | val'mas færdig = f. valmis ; — mer llav, gen. wzør = f.meri, gen. 
meren \ jür Rod — f. juuri | vörz Stang — f. orsi (men ver Blod = f. veii ¡ sür stor — 
f. suuri I varz Skaft = f. varsi)] — mn .Bast — f. niini j un Sovn — f. uni | vÖnn Lykke, 
gen. vönn = f. onni, gen. onnen] under Indflydelse af et foregaaende i anges Lysterjærn 
=== f. ahingas | vantl se, efterstræbe = f. vainutella opspore; — pad'a Pude = f. patja\ 
tdd', tëd' eller med Epenthese af i leid Stjærne = ï.tâhti i tuod' vove — ï.tohtia ¡ nåt'es 
Kaal = f. naatti | vet'med pl. af vetïm en Nögle = est. woti pl. wôt'med, f. otin pl. ottimet 
ted'res, ted'd'ers Urhane = f. tetri | kat'l'a Kedel — f. kattila.

g 14. Læbelydenc p, b, v, m kunne ikke mouilleres i lud- og Udlyd (jf. g 7); 
derimod indtræder foran dem ofte Oinlyd af a til ä, o til ö og u til ü (tildels kun dialektvis 
navnlig i den østlige, Kolkenske Dialekt, sjældnere omvendt), f. Ex. tåmm (vestí.; ogsaa 
tarnm) Eg = f. tammi | äbt, äpt hjælpe = est. abita-ma | käba Hov — *kabja, f. kapio,
veps. kabï pl. kabjad | lâbdi Skovl = veps. labid(a-), f. lapio, -a | laps Barn, gen. laps =
f. lapsi - gen. lapsen ¡ päp Præst — f. pappi j zäp Galde = f. sappi säv Ler — f. savi\ 
drb (vestí, arb) Ar = f. arpi | kürp (vesti. karp) Æske = f. karpio] — tëb Sygdom —
f. topi] — lüm (vestí, ogsaa lum) Sne, gen. lum = f. lumi, gen. lumen | vestí, nümm (øst),
mzmtti) Lyng, Ilede, gen. nimm — f. nummi, gen. nummen | vestí, niirm (østl. nurm) Mark, 
gen. nurm == f. nurmi, gen. nurmen. — Efter andre Vokaler forekommer foran Læbelydene 
undertiden Epenthese af z, dog mere i fremmede (lettiske) Ord end i ægte; Exempter 
i det følgende Afsnit.

g 15. Ogsaa Ganelydene g ere (i al Fald i Kurland) i ægte Ord nu som oftest
uimodtagelige for Mouillering i Ind- og Udlyd (undtagen efter s, se § 13, og i Indlyd foran 
liv. i). I Stedet for Mouillering kan der undertiden indtræde O miyd, dog sjældnere end 
foran Læbelyd; ä for a forekommer f. Ex. i østliv. cirk (vesti. ark) Gaffel under Vognen, 
Aag — est. liark Gaffel, f. harkki Dræg; ü for u f. Ex. i rügges, nigs (i Lill, rugid, rüd’id 
pl.) Rug = veps. rugis, f. ruis j sügg börste, kæmme = f. sukia (men suga = f. suka 
Börste) ' tilg (i Lift, tüdj Støtte = f. tuki. Epenthese af i forekommer f. Ex. i vesíliv. 
joig (østl. jog) Flod = f. joki | låigi itu, Revne, en Afledning paa -i (f. -inen) af */azz¡r = 
f. lahki (derimod låg at revne = f. laliketa), samt i særlig karakteristiske Former foran 
oprindeligt gj (jf. % 24 a) i Ordene aiga (i Lifl. «ad'a») Rand, Bred, Egn, pl. aigåd Borter = 
reval-est. ai Broderi, Stribe, karelsk agja Spids, Ende, Stavn, veps. agj pl. agjad d. s.x) | laigå 
(i Liti. «ladja») vid, bred = dorp.-est. laga, lagja, rev.-est. lai, vot. lad'a, f. laaja, lavia, 
lavea (for *lagja) | maigås (vestliv. mad'åks) lækkersulten — dorp.-est. magjas, majas, rev.- 
est. maias, vot. mad'jas, f. maajas lækkersulten; lækker, sød (for * magjas-, jf. f. makea, 
est. mage, liv. magd, magdi sød m. m.) | raiga Lænd, Hofte = f. raaja, ravio (for '’ragja, -o)| 
vaigä Kile ==. dorp.-est. vaga, rev.-est. vai, vot. vad'ja, f. vaaja (vavia?, for *vagja, jf. Ord
fortegn. I under vágis). En Del flere Exempter paa saadan Epenthese foran k og g fore
komme i de fra Lettisk laante Ord, jf. det følgende Afsnit.

i< 16. De ubetonede Vokaler ere i Livisk i boj Grad underkastede Svækkelse (jf. ji 6) 
og Rörtkastelse. Her skal kun antydes de væsentligste Træk med Hensyn til Udviklingen2).

’) Synes laant fra et got. Femininum ‘'agja = oldn. egg, oht. ekka o. s. v.
2) Wiedemann har intet Forsøg gjort paa at oplyse Forholdet. Med Hensyn til Udlyden göres kun 

S. 53 opmærksom paa, at Forholdet i Livisk ikke altid stemmer med Estisk, hvor der i Virkelig
heden ogsaa gælder helt andre Love: lier bevares enhver oprindelig udlydende kort Vokal i To
stavelsesformer med kort Rodstavelse (a: med kort Vokal efterfulgt af en enkelt Konsonant); i alle 
andre Tilfælde bortkastes en udlydende ubetonet og kort Vokal, hvorimod en lang Vokal i samme 
Stilling altid blot bliver forkortet. Hermed synes Lifl.-liv. nærmest at stemme; de ovenfor givne 
Regler angaa som sædvanlig kun Sproget i Kurland.
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а) Oprindeligt kort a (= finsk a, ä1)) bevares regelmæssig (i visse Til

J) Vokalharmonien er ganske opgiven i Livisk.
2) Her kan en Gang for alle bemærkes, at af oprindelig udlydende Konsonanter ere li altid og n 

med faa Undtagelser bortkastede (for saa vidt som Liv. ikke i Stedet for h har enten g eller s, 
hvilke dog vistnok oftere skyldes Analogidannelser dels med andre Bøjningsformer dels med andre 
Ord, end umiddelbar Bevarelse af noget gammelt), og de med li og n endende Former ere be
handlede ganske, som om de oprindelig endte vokalisk — atter forskelligt fra Estisk, hvor de samme 
to Lyd vel ogsaa ere bortfaldne som oprindelig Udlyd, men altid bevirke, at en foregaaende Vokal 
bevares.

fælde forlænget til å, se g 24) i anden Stavelse saavel i Udlyd* 2) som i Indlyd, 
naar Rodstavelsen har oprindelig kort Vokal, ligegyldigt om der efter denne 
folger en eller flere Konsonanter (med de strax nedenfor nævnte Undtagelser), derunder 
ogsaa medregnet et difthongdannende i og u (g 9), f. Ex. kala Fisk, gen. d. s., iness. kalds, 
\>\.kaldd = f. kala, gen. -n, iness. -ssa, pi. -t | jdlga Fod, gen. d. s., yA. jdlgad == f. jalka, 
gen.jalan, ]A.jalat (for *jalga-n, -t) \ tülda partit, af tul' Ild — f. iw/to af fø/i | mierda part, 
af mer Hav = f. mertd af meri | volda at være = f. olla (for *oZda) [ oksd Gren ==■■ f. oksa\
leba Brød = f. leipä | rôda Jærn = f. rauta. Undertiden kan et saadant a være indtraadt
i Stedet for andre Vokaler, navnlig efter II og rr (med deraf opstaaende Forandringer, jf. 
gg 12 og 23 a), som pila Sky — f. pilvi 1 k'ëla Klokke — f. kello j t'eras sund — f. terve¡
püras Sejl =-■ f. purje. (Temmelig enestaaende er liv. kure, kure, kurie ond = f. kurja. Om
i f. Ex. i meidi os = f. meitä jf. b.)

б) Derimod bliver a enten fordunklet til o (sjældent z) eller bortkastet
(utvivlsomt med o som Mellemled) i anden Stavelse, naar Rod stavelsen enten har 
oprindelig (henholdsvis ved «Erstatningsforlængelse» for li [g 10] eller n [g 11 ] opstaaet) 
lang Vokal eller kort Vokal efterfulgt af Klusil -]- r eller l, samt regelmæssig 
i tredje og følgende Stavelser uden liensyn til Bodstavelsens Bygning. 1 Udlyd er 
Bortkastelse det regelmæssige, og kun undertiden, navnlig efter haardere Konsonantfor
bindelser, kan Sætningsfonetiken medføre Anvendelsen af et udlydende o = opr. a (jf. Sj.- 
Wied. Gr. S. 19). I Indlyd er derimod o det almindelige, men kan dog ogsaa i mange 
Tilfælde (om end ofte med Vaklen, jf. Sj.-Wied. anf. St.) udelades mellem Konsonanter, 
der let slutte sig sammen, i Særdeleshed i Ord paa mere end to Stavelser. Exempler ere: 
db, åbøs Poppel, pi. åbød — f. haapa | pön Træliste, pi. pønød — f. pien a j tüld part, af tul' 
Vind — f. tuulta af tuuli kield part, af kel' Tunge = f. kieltä af kieli | júod at drikke = 
f. juoda I tied at göre = f. tehdd | tug Aske, pi. tugød = f. tuhka | åz, ås Ilank, pi. -ød 
= f. ansa | kagr og kagrøs, kaggørs Havre = f. kakra, kaura [ pagl, paggøl 1 jaand = 
f. pakla, paula | jumdl Gud, dat. jumåløn, pi. jumdld — f. jumóla j lagd , lagdø flad, 
pi. lagdød — *lageda, f. lakea, veps. laged(a-) \joudz, joudzø, ogsaa joudzi (Sj.-Wied. 
gg 31. 81) kraftig = î.joutuisa. — Indtrædelsen af i er betinget af Nærheden af præpalatale 
Lyd (z, J), som Endelsen -ji eller -i (præs, partie, akt.) = f. -ja, -jä, f. Ex. lölaji, lölai Sanger 
------ ï.laulaja | nïtiji eller sammentrukket niti Høstkarl — f. niiltäjä-, Endelsen -di i Partitiv 
pi. (=f. -i-ta) ved Tiljævning til det foregaaende Pluralismærke -i-, som rikkidi af rikas rig
= f. rikkaita af rikas og i Analogi hermed Former som kalidi, kal'di af kala Fisk (g 22 a /)|
meidi os = f. meztói | mådi af må Land, Jord (ved Tilslutning til nom. pi. mad) for *maidi
— f. maita af maa-, ligesaa bl. a. Inessiv pi. måsi — f. maissa | silmsi ved Siden af silmis
(Analogidannelse efter Former som rikkis af rikas) af silma Öje = f. silmissä af silmå’, paa 
lignende Maade läbdi Skovl (jf. g 14) = *labida, f. lapio, lapia o. 11. a.

g 17. Alle andre korte Vokaler end a bortkastes regelmæssig i Udlyd 
(z ofte med Eftervirkning paa foregaaende Lyd, g 13 ff.), uden Hensyn til Bod
st ave Ise ns Kvantitet. Undertiden kan en saadan Vokal være bevaret som ø (t?) paa 
samme Maade som omtalt g 16 b. I Indlyd' er Forholdet mange sekundære Krydsninger 
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underkastet. Det almindeligste er ø eller Bortkastelse af Vokalen, hvilket sidste Fænomen 
her er langt hyppigere end efter g 16 b, til Dels fordi der her saa ofte forekommer kort 
Vokal i Rodstavelsen ; i mange Tilfælde er der Vaklen mellem disse to Fremgangsmaader. 
1 Stedet for 0 indtræder i under Indflydelse af præpalatale eller mouillerede Nabolyd, 
undertiden ogsaa ellers, men da saa godt som kun efter en Rodstavelse med kort Vokal 
(og uden sonantisk Koefficient). Ikke sjældent er w, meget sjældent 0, der begge ligeledes 
kun kunne forekomme efter en kort Rodstavelse. Exempter : tul' Ild, gen. iw/, dat. tuløn, 
tulløn (g 22 e), pi. tuld = f. tuli, St. tule- | tül' Vind, gen. tul, dat. tülon, pi. tüld — 
f. tuuli, St. tuule- I kuolm tre = f. kolme \ rist Kors, ristid = ï. risti-1 | kiv Sten, pi. kivid 
= f. kivi, St. kive- | puosk' Kind, gen. puosk, iness. puosks, puoskøs, puosküs, pi. puosküd 
— f. poski, St. poske- (Iigesaa nim Navn, pi. nimüd — f. nimi, St. nime- o. a. I.) | lug Tal, 
dat. luggøn, iness. lugs, luggøs, lugüs, pi. lugüd = f. luku ' lind Fugl, pi. llndod — f. lintu\ 
nøv Raad, dat. nøvvøn, pi. nøvd = f. neuvo I opp at lære, discere, præs. opub’, oppømi 
Læren, oppiji, oppl lærende, Lærling — î.oppia, præs, opin-, oppiminen, oppija ¡ vari Skygge 
for *vårø (jf. g 23 a) = f. varjo | azøm (og azurn} Plads, Seng = f. asen, St. aserne- Plads, 
asun, St. asume- Bolig, Forhold | suormøks Ring = f. sormus, St. sormukse- | varlks Krage 
= f. varis (-¿s), St. varikse- [-ekse-} | tulüks Fyrtöj = f. tulus, St. tulukse- 1 panmø vi sætte, 
kulmø vi høre = f. ptfnemme, kuulemme ' maksam (og maksamo} vi betale, opum (og opurno} 
vi lære = f. muks amme, opimme1).

’) Den Mangel paa Fasthed, der i mange Tilfælde hersker med Hensyn til de ubetonede Vokaler, viser 
det mislige i at operere med «Stammer» i et saa afslebet Sprog som Livisk; jeg undgaar derfor i 
følgende Opstillingen af saadanne for Liv. og bruger i Regelen blot færdige Ordformer.

2) Livisk forudsætter i disse og lignende Tilfælde sammentrukne Former med udstødt h (— opr. s}, 
uden at det med Sikkerhed kan algores, om dette staar i Forbindelse med det almindelige Tab af h 
(g 10) eller — hvad der er sandsynligere — er uafhængigt deraf og ældre. I Overensstemmelse 
hermed opfører jeg, naar jeg i det følgende anfører finske Ord af denne Art til Sammenligning, disse 
i Almindelighed blot i den sammentrukne Form.

(Af Undtagelser med Hensyn til Udlyden kan mærkes u i enkelte Ord, navnlig nogle 
af Verber afledte Substantiver (= f.-o), somjajw Del = f. jako | tegu Gerning = f. teko. 
Tvivlsommere er det om udlydende ubetonet i nogensinde svarer umiddelbart til oprindeligt 
z; maaske tori Ror = f. tori.}

§ 18. Oprindelig lange Vokaler i ubetonede Stavelser ere regelmæs
sig forandrede til kort <?, oprindelige z-Difthonger til kort i (jf. g 22). Ogsaa 
sammenstødende uensartede Vokaler ere ofte dragne ind under Analogien af lange Vokaler 
og Difthonger. Saaledes af rikäs rig (— f. rikas}, gen. rikkø — f. rikkahan, smlr. rikkaan-, 
n. pi. rikkod — f. rikkahat, smtr. rikkaat-, part. pi. rikkidi — f. rikkaliita, smtr. rikkaita* 2}\ 
jalgø part, og illativ sg. af jaføa Fod = ï.jalkaa og jalkalian, smtr. jalkaan, af jalka. Flere 
Exempter i g 22. I Udlyd kan et saadant 0 bortkastes, skønt der i denne lienseende er en 
Del Vaklen; medens 0 maaske vanskeligere kan udelades i en Form som rikkø, kan det 
temmelig almindelig udelades i Nominernes Partitiv og Illativ Sg. (som jalg for jalgø}-, og 
i Verbernes Infinitiv er Udeladelsen af 0 saa almindelig, at disse Former af Sj.-Wied. 
gennemgaaende skrives uden 0, som and at give = f. antaa (jf. g 22 c).

g, 19. Af særlig Vigtighed er en Række sekundære (for Kurlandsk - livisk mere 
eller mindre ejendommelige) Fænomener med Hensyn dels til Vokalernes dels ogsaa Kon
sonanternes Kvantitet (jf. Sj.-Wied. Gr. S. XCI f. og gg 10 og 54 og Wiedemann i Bull, de 
l’Acad. de St. Pétb. XVI, 1859, S. 227 tf., hvor dog, som allerede antydet, disse Fænomener 
ikke blot ikke ere satte i System eller oplyste i deres Sammenhæng, men ogsaa ere 
blandede sammen med ganske forskelligartede Forhold i de beslægtede Sprog). I deres 
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Grundlag synes disse Fænomener at vise et nært Slægtskab med den i Estisk og adskillige 
Dialekter i Finland forekommende «Firmation», d. v. s. Forstærkelse af første Stavelse, 
naar anden Stavelses Vokal er oprindelig lang1). Men det ejendommeligste ved Fænomenet 
i Livisk er den stærke og regelmæssige Udvikling af den modsatte Bevægelse : For
længelse i bestemte Tilfælde enten af første eller af anden Stavelses Vokal, naar disse 
begge oprindelig ere korte.

De Love, der herved göre sig gældende, ere saa vidt jeg kan se, i det væsentlige 
følgende.

§ 20. Rodstavelser med oprindelig eller ved «Erstatningsfor
længelse» for h (g 10) og n (g 11) opstaaet Vokallængde bolde sig tilsyne
ladende uforandrede under Afledning og Böjning, hvad angaar saavel selve Vokalen som 
den eller de efterfølgende Konsonanter; ej heller kan anden Stavelses Vokal i dette Til
fælde modtage nogen sekundær Forlængelse. Exempler: ab, abes Asp (= f. haapa), dat. 
åbon, pi. åbed. Adjektiv åbi (= f. liaapainen] | núol slikke ( = f. miolld], præs, nuoløb, 
impf, núolis, præs. part. akt. núoliji, núoll, præt. part. akt. niioløn, præt. part. pass, nuoldød. 
Af det nedenfor Note 2 og S. 43 Note I anførte fremgaar det imidlertid temmelig sikkert, 
at der, parallelt med de i gg 22 og 23 omtalte Forhold, maa være en Forskel i Rod
vokalens Længde (og Accentuationsform?) afhængig af den følgende Stavelses oprindelige 
Kvantitet; det synes at, ligesom i Estisk, Vokalen er endnu længere (overlang) foran en 
oprindelig lang Stavelse (ved «Firmation» gg 19, 22) end foran en kort. (En anden Sag
er det, at oprindelig lange Vokaler undertiden ere forkortede, f. Ex. päzz, præs, päzüb 
undslippe == f. pääse-n, est. peaze-n, päze-n j pust, præs, pästäb frelse = f. päästää, est. 
joeasia-n.)

§ 21. En oprindelig kort Vokal i Rod stavelsen holder sig stedse som 
kort i alle E n stavelse s former ; lige saa i To- eller Fler s taveis esformer foran 
en enkelt kort Konsonant; foran lang (dobbelt) Konsonant og Konsonantforbindelser 
derimod kun, for saa vidt Formen ikke falder ind under de i g 23 nævnte Tilfælde, f. Ex. 
tul' Ild, pi. tuld (men part. sg. tülda g 23 c) = f. Zw/z, St. tule-’, ligesaa tul'li fyrig, tuliiks 
Fyrtøj I kala Fisk, pi. kalåd = f. kala-t | ull gal (men pi. idød g 23 a) — f. hullu | oksä 
Gren = f. oksa.

g 22. Efter en kort Rodvokal indtræder i bestemte Tilfælde foran 
ø og sjældnere i Forlængelse (Fordobling) af en Konsonant, der i andre Former 
fremtræder som kort (enkelt). Det gör herved ingen principiel Forskel, om Konsonanten 
oprindelig er kort og Forlængelsen altsaa sekundær, eller om omvendt Længden er op
rindelig (henholdsvis grundet i en Assimilation, hvad der kun tinder Sted i de i g 12 om
talte Tilfælde); det er øjensynligt den samme Aarsag, der i det første Tilfælde fremkalder 
Forlængelse af en oprindelig kort Konsonant og i det andet bevarer ældre Længde fra at af
kortes (jf. nedf. gg 23 a og 24 a)2). En nærmere Betragtning viser nu, at i de allerfleste af de

') Se især M. Weske, Untersuchungen zur vergi. Gramm, des finn. Sprachstammes, Leipzig 1873, 
S. 6 IL Jf. ogsaa O. Donner, Die gegenseit. Verwandtschaft der finn.-ugr. Spr., 1879, S. 29 (= 437) ff.; 
V. Porkka, lieber den ingrischen Dialekt, Helsingfors 1885, S. 37—47.

2) Uagtet disse to Tilfælde saaledes ikke kunne skilles ad, synes der dog endnu stedse at være en 
lille Forskel tilstede i Udtalen, uden at vor eneste Kilde til Kundskab om Livisk gör noget Forsøg 
paa at betegne den. Det hedder nemlig Sjögr.-Wied., Liv. Gr. S. 11 : «In der Dehnung der Vocale 
unterscheiden die Liven noch zwei Stufen Sie unterscheiden z. B. piløb (von pil [staa]) und pin 
[pine] durch grössere Lange des i von piløb (von pili [ødelægge]) und pin [Hætte]. Etwas diesem 
ganz Aehnliches ist es noch, dass sie auch in den Liquiden, welche einer continuirlichen Aus
sprache, d. h. eines Verweilens der Stimme nicht auf dem Vocal der Sylbe sondern auf diesem 
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herhen hørende Tilfælde har Konsonanten oprindelig været efterfulgt af en lang Vokal 
(henholdsvis to sammenstødende korte Vokaler) eller en Difthong (jf. g 18); der kan derfor 
ikke være Tvivl om, at det er Tilstedeværelsen af denne lange Vokal (eller overhovedet 
el langt sonantisk Element), der fra forst af har bevirket en «Firm at i o 11» (g 19) af den 
foregaaende Stavelse i Form af (en svagere) Forlængelse af en enkelt, kort Konsonant og 
Bevarelse (med lidt længere Udtale) af oprindelig Længde (Fordobling). Fænomenet maa 
da vel forklares som Udtryk for en Bestræbelse efter at skalle Ligevægt mellem Stavelserne 
tilveje; man giver den første Stavelse en større Vægt, som Modvægt mod den efter
følgende tunge Stavelse, ved at lade den ende konsonantisk (med den fürste Halvdel af 
den forlængede Konsonant). For saa vidt som Wiedemann ogsaa i Udlyd skriver dobbelt 
Konsonant i de Tilfælde, hvor en paafølgende Slutningsvokal (0) er bortkastet, synes dette 
at være rent grafisk; thi efter Gr. S. 19 f. gör Udtalen i Udlyd ingen Forskel paa kort 
(enkelt) og lang (dobbelt) Konsonant. I enkelte Tilfælde turde ogsaa de Analogier, hvorpaa 
han grunder denne Skrivemaade, ikke være fuldt tilforladelige (jf. nedf. b Slutn.).

For øvrigt maa det her bemærkes, at skönt Wiedemann kun betegner og omtaler 
Konsonantfordobling (Forlængelse) som Sideform til enkelt Konsonant, kan det næppe be- 
tvivles, at en tilsvarende Firmation ogsaa indtræder (eller tidligere iudtraadte?) 
ved forskellige andre Lydforbindelser (se gg 23 og 24 a, jf. g 20). Endvidere kan 
der næppe være Tvivl om, at selve den aabenbart yngre Svækkelse af den opr. lange 
Vokal i anden Stavelse til 0 (zj, henholdsvis Bortkasteisen af den, er en Følge af 
den forøgede Væg4, forste Stavelse ved «Firmationen» har faaet.

De vigtigste Rækker af Tilfælde, hvor den omtalte Konsonantforlængelse frem
træder, turde være følgende :

g) Partitiv og Illativ Sing, af vokaliske Nominalstammer, med 
Endelsen 0 (der i disse Former ogsaa overalt kan udelades), samt regelmæssig den 
kortere Partitiv PI ur. paa z, der i visse Grupper af Stammer er ene brugelig, i andre 
kan vexle med den længere paa z'rfz, di. Af disse Kasusformer har Illativ oprindelig altid 
lang Vokal (endnu oprindeligere to eus korte Vokaler med mellemstaaende 7i) + n1); 
Partitivs Mærke efter vokalisk Stammeudlyd maa paa Liv. forudsættes at have været ligesom 
paa Finsk -ø, -ä (for ældre -Ja, -c/a, -frz, -rfä), der er smæltet sammen med et stamme- 
udlydende a, ä til langt ä, ä, men har holdt sig adskilt fra de andre Vokaler. Denne 
Forskel er nu paa Liv. forsvunden, hvad enten det fra først af beror paa en virkelig Sammen
trækning (f. Ex. af oa til ö o. I.)2) eller, mindre sandsynligt, paa en yngre Analogiindflydelse 
fra a-Stammernes Partitiv. Exempter ere «) baade Part, og 111. Sg'. kallø af kala Fisk = 
f. kalaa^ kalaan af kala | azzø af aza Ting = f. aszaa, asiaan af asia | leijø af leja Kød — 
f. lihaa, lihaan af liha | nimmø af nim Navn = f. nimeå, nimeen af nom. nimi^ St. zzzznø-| 
teggo af tegu Gerning = f. tekoa, tekoon af teko | villø af vila Uld — f. villaa, villaan af vz'Z/a|

Consonanten selbst, besonders fähig sind, eine grössere und geringere Länge unterscheiden, z. B. 
bei bul'l’ø (von bul'l' pl. bülid [Tyr, af tysk Bull, optaget i Liv. gennem leit, bullís]) länger auf 
dem V verweilen als bei bul'l'0 (von bul' pl. bulid [Vandboble]), etwa wie wir auch im Deutschen 
durch die Aussprache «hart» und «schalt» von «harrt» und «schallt» unterscheiden. Dieses Mehr 
und Weniger noch durch besondere Zeichen anzugeben habe ich nicht für nöthig erachtet» 0. s. v. 
(jf. ovf. S.43 Note). — Jeg bemærker her, at Weske, der auf. St. S. 17 ogsaa citerer dette Stykke, 
med Urette sammenstiller det her anførte liv. pin, flætte, med f. painaa, trykke, medens det i 
Virkeligheden er laant fra lett. pit præs, pinu, hætte (lit. pïnti, pift, pr. pinu), med sekundær, om 
end ikke ganske klar Forlængelse af i. Den korte Forklaring af Forholdet, som Weske giver, bliver 
derfor heller ikke ganske korrekt.

J) Den oprindelige Illativ Piur. (f. -ihiri) er tabt paa Livisk og dens Funktion overtaget af Inessiv.
z) Jf. lignende Sammentrækninger i forskellige finske Dialekter, Ahlqvist, Suomen kielen rakennus, 

S. 97 f.; Genetz, Tutkimus Aunuksen kielestä gg 45 og 60 (= Suomi XVII, S. 135f.. 148). En saadan 
Sammentrækning forudsættes ogsaa i Estisk. 
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sarrø af såra Horn = f. sarvea, sarveen af sarvi] — ß) blot Illativ: verra áf ver Blod = 
f. vereen af veri | kåddø af käiz, käz llaand = f. käteen af käsi | minnø af mina jeg = 
f. minuun af minä, ligesaa nogle oprindelige Tllativer som üllo ovenfor = f. yleen | jeddo 
foran = f. eteen (jf. mitte en forstærket Nægtelse [Sj.-Wied. Gr. S. 188], opr. quidquam 
— f. mitään, af tmto quid); — ^) Partitiv Piur.: sarri (eller sa/ridi, der egentlig maa være 
en Analogidannelse9, væsentlig efter Formerne i de sammentrukne Stammer, jf. b og g 16b, 
med samme form al Stammen som i Nom. pi. sårad) af såra Horn = f. sarvia | (men 
käzi, käizi af käiz Haand = f. käsiä af käsi).

b) Alle Kasus udenfor Nom. og Part. Sing, af sammentrukne Nominal
stammer, f. Ex. rikås rig, part, rikåsta, gen. rikkø, n. pi. likkød, part, rikkidi o. s. v. — 
f. rikas, rikasta, rikka(h)an, rikka(h)at, rikka(h)ita ligesaa puras lluggejærn, gen. purre o. s. v. 
= í. puras, pura(h)a- | klras Øxe, gen. kirrø o. s. v. = f. larves, kirve(h)e- puras Sejl, gen. 
purre o. s. v. = f. purje, purje(h)e- | egs (vesil.), ägges (østl.) liarve, gen. åggø o. s. v. = 
f. äes (for "äges), äke(h)e~. Ligesaa nogle Part. præt. akt. som pand, pl. panned af pan- 
sætte = f. pannut, pX.panneet (egl. pannueti). Saaledes forklares ogsaa Fordoblingen i nogle 
Ord, hvor det oprindelige Forhold ellers er mere udvisket, som amm (Sj.-Wied.; rettere 
am?) Kjole, pi. amnied = f. líame, pi. hameet | imm (rettere ¿m?) Vidunder, part, imt, 
pi. immed, part, immidi = f. ime (hyppigere, men mindre oprindeligt Hirne), imettä, imeet, 
imeitä I lämm, varm, pl. lämmed == est. lämme, pl. -ed (for *-ëi), f. lämmeä (hyppigere 
Stammeformer med -m/>-), ingermanl. lämmää ' katt (rettere kat1!), Torklæde, Shawl, pi. 
kattød = f. kate, pi. katteet] maaske ogsaa enkelte andre, navnlig fremmede Ord som åmm, 
pl. dimmed Amme I k'emm Kain, pi. k'emmød (af leti. k'emme) I ioZ7'Told, Afgift, pi. tol'l'ød o. a.

J) Jf. f. Ex. en lignende Videreførelse af Endelsen -du, -dû (for -da, -da) i Dialekten i Olonets, se 
Genetz, Tutkimus Annuksen kielestii § 61 (= Suomi XVII, S. 149), eller af Endelsen -ztZ (og -sid)
i Estisk, se Wiedemann, Gramm, d. ehstn. Spr., S. 349, 352 f., 379 if. o. fl. St.

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 1. 7

For saa vidt som Fordoblingen ogsaa findes i Nom. Sg. paa -øs (sjældent -as) og 
tilsvarende Partitivformer, skyldes den udelukkende Overførelse fra de andre Kasus, som 
det nævnte østliv. åggøs og ligesaa riiggøs Hug o. a. ved Siden af vestliv. egs, rügs\ rikkas 
for rz'/ca.s rig; det samme gælder om afkortede Nominativer som amm, imm, katt, forudsat 
at Skrivemaaden med dobbelt Konsonant her er etymologisk berettiget eller, med andre 
Ord, at Formerne virkelig ere afkortede af "ammo, *imme, *kattø] dette kan egentlig kun 
afgøres, dersom disse længere Former virkelig forekomme ved Siden af de kortere, hvad 
der imidlertid ikke synes at være Tilfældet. Derimod angiver Wiedemann (S. 20) som eneste 
Grund til Skrivemaaden med dobbelt Konsonant Analogien med Nom. pi., hvor Konsonanten 
høres dobbelt (lang). Men da der, efter hvad jeg ovenfor har udviklet, netop ikke tör 
hentes nogen Analogi fra disse Former, bliver dermed Berettigelsen af den Wiedcmannske 
Skrivemaade meget tvivlsom.

c) Den store Masse af Verbernes Infinitiver uden fremtrædende 
særlig Endelse skrives ■ af Sj.-Wied. med dobbelt Endekonsonant, og vistnok for saa 
vidt med Rette, som disse Former tidligere gennemgaaende maa have endt paa o, der nu 
vel oftest er udfaldet, men dog ikke sjældent kan findes bevaret, ved tydeligere Udtale eller, 
naar Sætningsfonetiken begunstiger vokalisk Udlyd. Den lydlige Udvikling maa da være 
ganske den samme som ved Nominernes Partit. Sing, (se a), kun med endnu stærkere 
Analogiudjævninger. Saaledes pall brænde = ï.palaa (for "palada') | pall bede = f.palvoa\ 
imm die = f. imeä vann sværge = f. vannoa | kazz voxe = f. kasvaa. | küzz spörge — 
f. kysyä | vedd drage = f. vetää | tagg smede = f. takoa | opp lære = f. oppia | jovv 
male — f. jauhaa | a/J drive = f. ajaa | magg ligge = f. maata ("magata).. — Lyden o * i
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med foregaaende Konsonantforlængelse træder besterntere frem i visse Bøjningsformer af 
Infinitiv, som Inessiv veddøs — *vedässä, f. vetäessä.

Til Analogien fra Infinitiv har der, som det synes, sluttet sig visse Verbalnomina 
med Konsonantforlængelse foran 0 eller t‘, hvilke Lyd lier kim i de færreste Tilfælde svare 
til en tidligere lang Vokal (nemlig kun i de sammentrukne VerbaTstammer), saaledes f. Ex. 
vannømi Sværgen, immimi Dien, maggimi Liggen = f. vannominen, imeminen, makaaminen', 
vanniji, sværgende, immiji diende, maggiji liggende — f. vannoja, imejå, makaaja (derimod 
præs, vånob, imüb, magüb o. s. v., og de nævnte Verbalnomina med a f. Ex. af pall brænde, 
palami, palåji — f. palaminen, pal aja).

d) Et mindre Antal Verber har genn cmgaaende Konsonantforlængelse, 
hvad der etymologisk viser tilbage til de sammentrukne Verbalstammer paa Finsk (i ad
skillige Tilfælde har dog Analogien udvisket dette Karaktermærke), saaledes urr mene, præs. 
(irrøb (vestliv. dog arøb) — f. arvaa-n j kuorr samle, præs, kuorrøb = f. korjaa-n | paij 
klappe, præs, paijøb = f. paijaa-n. Paa samme Maade især nogle (fra Lettisk) laante Ord, 
som k'ernm-øb kæmme — fett, k'emmët [ rul'l'-øb (vestí, rul'øb) rulle — lett. rullet.

e) Gennemgaaende foran Forbindelserne or, øl, øn (sjældnere er, z’Z', gm 
o. I.), uden Hensyn til deres Oprindelse. Det synes, som om her hele den sonantiske For
bindelse o + r, /, n o. 1. (jf. g 9) er bleven behandlet paa samme Maade. som en lang 
Vokal og altsaa har medført samme Virkning som en saadan paa den foregaaende Konso
nant. Exempter ere: abbors (K.), abrøs (P.) skør = f. hapras, hauras j kagr, kaggørs (K.), 
kagrøs (P.) Havre = f. kakra, kaura | voddørs (K.), vodrøs, vuodrøs (P.), Byg = f. otra\ 
vad'd'ørs (K.), vad'røs (P.) Fadder | nummer, -ørs Nummer ' oppor, opper Offer (af Nt.) ; — 
saddøl (K.), sadløs (P.) Sadel — f. satula i veddøl tynd, liydende = f. vetelä | paggol, pagl 
Baand = f. pakla, paula | noggøl(s), nøgl (K.), nilggøl, nugløs (P.) Naal = f. niekla, neula\ 
eggiï, egl' igaar = f. eglen, eilen | Allativer og til Dels Adessiver paa -øl, som abbol til 
Hjælp (Nom. efter Sj.-Wied. abb, rettere ab) — * abulle, f. avulle All. af apu | soddol (gaa) 
i Krig, af soda, suoda ■= f. sodalle af sota 1 merrøl (gaa) til Søs, af mer = f. merelle af wmj 
jeddøl, jedlo for = f. edellä Adessiv af esi, St. ete-1)-, — abbon (K.), abnøs (P.) Skæg = 
f. hapena, hapen, haven \ nikkøn ondskabsfuld = lett. nikns-, saaledes alle de saakaldte 
Dativer paa -øn (== f. Essiv paa -na, hvortil i enkelte Tilfælde maaske kan have sluttet 
sig «Lativ» paa -(njne* 2)) som nirnmøn af nim Navn (f. mzm), nøvvøn af nøv Raad (f. neuvo), 
ullon af ull gal (f. hullu), ammen af tzmfmy Kjole (f. hame, jf. b), rikkon af rikås rig (f. rikas, 
jf. b); endvidere Part. perf. akt. paa -øn som palløn baade af pall brænde (= f. palanut) og 
af pall bede (= f. palvonut), vannon af vann sværge (= f. vannonut), maggøn af magg ligge 
(= f. maannut for *magannut) ; ligeledes Ordenstal med Suffixet -ønd(ø)-, som nell'ønd(ø)- 
4de, kummønd(ø)- 1 Oende, nom. (med Konsonantforlængelse ved Analogi fra de øvrige 
Kasus, jf. § 23 a) nel'l'øs ell. nel'l'as, kilmmøs — f. neljäs, kymmenes, St. neljänte-, kymmenente-.

f) Visse Afledninger, hvoriblandt særlig maa mærkes de paa -i (Stamme udenfor 
Nom. -zs-, -iz-, Sj.-Wied. Gr. 29, 99) = f. -inen (St. -ise-)'. Forlængelsen er her 
muligvis fra først af udgaaet fra Former med Difthong (f. -ainen, -oinen o. I.), saaledes 
at dette tungere sonantiske Element enten kan være gaaet over til et langt i, der senere 
er forkortet, eller umiddelbart har virket ligesom en lang Vokal for senere at blive til

’) Andre Adessiver (af hvilken Kasus der for øvrigt ligesom af Allativ og Ablativ kun er Ruiner til
bage) stemme ikke med Regelen, som mierøl (være) til Søs (Sj.-Wied. g 72); men disse ere, lige
som forskellige andre Dobbeltformer af Kasus, nyere Analogidannelser efter Gen.

2) Jf. Ahlqvist, Suomen kielen rakennus, g 160. Weske, Untersuchungen S. 49 if.
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Exempter: verri blodig = f. verinen | sarri af Horn (såra) = f. sarvinen | villi af I ld (vila) 
= î. villainen | sinni blaa = f. s/mwen I pvnni rød = f. punainen | ummi egen = f. omarøen| 
obbi Hest = f. hepoinen, hevoinen.

Af andre herhen hørende Afledninger kunne mærkes de paa -øs (Sj.-Wied. g 22) — 
-ui/s, St. -uute-^ som vannøs Alder (af vana gammel) = f. vanliuus (af vanlia) | rikkøs, rikkus 
(eller riküs, Analogidannelse efter nom. rikås, jf. b), Rigdom = f. rikkaltus, -aus. Beslægtede 
hermed ere de i Maalsbestemmelser brugelige Alledninger paa -it (egl. stivnede Partitiver 
== *-itz7ta?, jf. Sj.-Wied. g 17 og S. 261), som vannit Alder, tovvit Dybde (af tova dyb).

I enkelte andre Tilfælde er der foregaaet saa stærke Udjævninger, at der ikke mere 
lader sig paavise bestemte Regler.

23. 1 Ord paa mere end én Stavelse, hvor fürste Stavelses Sonant 
bestaar af en oprindelig kort Vokal en Stavelsen endende «sonantisk 
Koefficient» (g 9), bliver denne Vokal regelmæssig forlænget, naar anden 
Stavelse har bevaret en oprindelig kort Vokal. Derimod udebliver Vokalforlængelsen 
(foruden i visse specielle Tilfælde, hvorom nedenfor) regelmæssig, om end med enkelte 
Analogiudjævninger, 1) i de samme Tilfælde, i hvilke der efter g 22 indtræder Konsonant
forlængelse («Firmation»), altsaa hvor anden Stavelses Vokal oprindelig har været lang eller 
er bleven behandlet i Analogi med en lang Vokal, 2) naar den liviske Form er fremkommen 
ved Udstødelse af den oprindelige korte Vokal i anden Stavelse, ligegyldigt om herved 
den Lyd, der fremtræder som «sonantisk Koefficient», fra forst af har hørt til samme 
Stavelse (i hvilket Tilfælde den paafølgende Konsonant nu drages over til denne) eller til 
næste Stavelse (fingerede Exempler *ank-tod for "'afi-ko-ted, 'andob for 'an-no-dob eller 
*a-no-dob).

Disse to Rækker af Undtagelser ere i deres Væsen muligvis ikke ganske ensartede. 
Den fürste Række Former, af hvilke de der svare til de nedenfor under a omhandlede, 
allerede ere omtalte i g 22, ere at betragte som «Armerede». I Overensstemmelse hermed 
maa der ventes en Udtaleform, der dvæler forholdsvis mere ved Stavelsens Slutningslyd, 
den sonantiske Koefficient, end Tilfældet er i de u Armerede Former, og en saadan Mod
sætning træder ogsaa mere eller mindre tydelig frem ved de under a og b omtalte Former. 
Hvor vidt der imidlertid, særlig ogsaa ved b og c, indtræder nogen virkelig Fremhævelse 
af den sonantiske Koefficient, ved Længde eller Accenttryk, eller om de herhen hørende 
Former blot af Sprogbrugen ere bievne ligestillede med de i g 22 omtalte Armerede, uden 
at nogen egentlig Firmation har fundet Sted, derom giver Sj.-Wied. desværre ingen be
stemt Oplysning. En saadan Forstærkelse at den sonantiske Koefficient kan derimod næppe 
i noget Tilfælde antages at være til Stede i den anden af de ovennævnte Rækker af Former 
med kort Rodvokal, lier synes fürste Stavelse at maatte være behandlet paa samme Maade 
som Enstavelsesord (g 21), og der maa vel altsaa forudsættes en Udtaleform, hvorved 
der hverken dvæles særlig paa Vokalen eller paa den «sonantiske Koefficient»1).

') Af den af Weske, anf. St. g 7 Anm., og g 8 Anm. omtalte estiske Firmation af en lang Vokal eller 
Difthong, naar en kort Endevokal i anden Stavelse er udfalden, kan jeg ikke se nogen Antydning 
hos Sj.-W.

I Modsætning til disse to Rækker af Former staa de i hele deres Habitus langt 
mere paafaldende og for Livisk (for stürste Delen for Livisk i Kurland) ejendommelige 
Former, som vi her særlig skulle betragte, og hvis Særkende er, at Stemmen dvæler 
længere ved den fürste Del af Sonanten, selve Vokalen, for at ile saa meget hurtigere 
hen over dens sidste Del, den «sonantiske Koefficient» ; denne kan herved endog svækkes 

7
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saa meget, at den helt kan bortfalde. Til selve de herved fremtrædende Lydovergange kan 
der eftervises Paralleler i forskellige andre Sprog; den mider a omtalte Konsonantfor
kortelse med «Erstatningsforlængelse» af Vokalen (sml. hermed g 24 a) genfindes f. Ex. i 
Græsk i bekendte Former som *<zZÁ-¿2zwv a^z-^zrøv, /9øZÅ« ftcoÅå ßouM], *xópFOQ xóppoc, 
xíopoQ xovpoQ, eppt 7]pí ecpí o. I.; de under b og særlig de under c omtalte ligeledes i 
ikke faa Sprog i stürre eller mindre Udstrækning1). Det ejendommelige ved Udviklingen 
i Livisk er imidlertid Afhængigheden af den følgende Stavelses oprindelige Kvantitet; i 
Anvendelsen af de to (eller tre?) sideordnede Hækker af Former er der opnaaet et Sprog
følelsen tilfredsstillende Udtryk for Ligevægten mellem de forskellige Stavelser i ved
kommende Ordform. Saaledes som Forholdet mellem de forskellige Hækker af Former nu 
fremtræder, synes man at maatte gaa ud fra den i g 22 omtalte, ogsaa udenfor Livisk 
forekommende Firmation som det første Trin, som primus motor, og at maatte opfatte 
den ejendommelige og i det hele aabenbart forholdsvis unge Vokalforlængelse som en Slags 
Skærpelse af Modsætningen til det «Armerede» Trin. At der bagved det nuværende For
hold kan have ligget en Forskel blot i Accentuationsform, turde ikke være usandsynligt; 
men at oplyse noget nærmere herom eller overhovedet om hele Fænomenets historiske 
Udvikling anser jeg for umuligt paa Grundlag af det Materiale, vi have til Raadighed. Som 
Følge af den ringe Vægt, der hos Sj.-W. er lagt paa Betegnelsen af de fipere Kvantitets
nuancer, vilde nærmere Oplysninger om hele dette Forhold i ethvert Tilfælde kun kunne 
ventes ved fornyede Undersøgelser af det levende Sprog, hvorved da tillige Muligheden af 
en Sammenhæng med lettiske Betoningsforhold vilde være al tage under Overvejelse. Jeg
henleder her blot særlig Opmærksomheden paa de Forskelligheder, der træde frem mellem 
de under a paa den ene Side og de under b og c paa den anden Side omhandlede Former. 
Medens saaledes i den forste Gruppe a forlænges til å i Forbindelse med fuldstændig 
Absorption af den sonantiske Koefficient (en Udvikling, der i ethvert Tilfælde fürst kan 
være afsluttet, efter at de i g 16 paaviste Love havde fæstnet sig), bliver samme Vokal 
indenfor Grupperne b og c i kolkensk Dialekt til «. Hvorvidt der mellem à og ä er nogen 
fast Kvantitetsforskel, kan jeg ikke oplyse (jf. S. 47 Note 2; de der efter Wiedemann anførte 
Exempler paa Forskel i Vokalernes Kvantitet ere overhovedet, videnskabelig set, yderst 
uheldigt valgte og meget lidet oplysende i sproghistorisk Henseende). Derimod kan det 
næppe bctvivles, at der mellem disse to Former maa være en kronologisk Forskel. Tür 
man da antage, at Forlængelsen i Gruppen a ikke blot nu i visse Henseender betegner 
en videre fremskreden Udvikling, men at den ogsaa fra fürst af er begyndt tidligere end 
i de to andre Grupper? En saadan Antagelse kunde bl. a. ogsaa bestyrkes ved al For
længelsen i de to sidste Grupper ikke sjælden mangler, hvor den egentlig skulde ventes.

’) Jf. f. Ex. Sievers, Grundzüge der Phonetik, 1881, S. 215.
2) Naur intet andet bemærkes , ere de i Parenthes tilføjede Former paa o (der her altid skrives helt 

ud, selv hvor Udeladelsen af ø maaske er det almindelige) Partitiv og lllativ efter g 22 a, Adjektiv
formerne paa i de i g 22 f omtalte.

De Tilfælde, i hvilke den her omhandlede Vokalforlængelse linder Sted, ere føl
gende tre (jeg anser det for hensigtsmæssigt at oplyse dem ved en udførlig Række af 
Exempler) :

«) Foran oprindeligt (henholdsvis ved Assimilation med et følgende j eller v 
11] opstaaet) langt rr, rr, ZZ, ¿T, nn, nn, mm samt ¿J, uv, vv (for -jv- [g 111), 

hvorhos da disse Lyd forkortes (forenkles), i det den fürste Del af dem, der fungerer 
som sonantisk Koefficient, bortkastes. Herved maa særlig mærkes, at a bliver til à (§ I), 
uo (= o, g 3) til uö. Exempler ere:

nâra Nar (men narre* 2)", narr narre, præs, narrob K., nårob P. g 22 d — tysk Narr[ 
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sara Horn, gen. d. s., noin. pi. -d (sarro', Adj. sarri) = f. sard, St. sarve- | aras sjælden 
(gen. arro o. s. v., g 22 b) = f. ltarva | kåras bitter (gen. karre o. s. v., smst.) = f. karvas, 
gen. karvaa-n | t'ëras sund (gen. ferro o. s. v.) = f. terve , gen. tervee-n I klras Øxe (gen. 
kirre o. s. v.) = f. kirves, gen. kirvee-n \ kuôra Øre (kuorrø, part. pl. kuorri og kubridi g 22 a ;-)
— f. korva | ¡tøra Tjære (tørrø; adj. terri} — f. terva | (pudras Gris, gen. puorzø g 22 b 
= f. porsas, gen. porsaa-n, hvor den liv. Nominativsform altsaa forudsætter en usædvanlig 
Assimilation af rz til rr); — måra Bær (znarrø, allat. marrøl g 22 e) — f. marja | van (g 17) 
Skygge, Ly (rørrø) = f. varjo I püras Sejl (gen. purre o. s. v.) = f. purje, gen. purjee-w, 
pårit sejle = f. purjelitaa, -tia-,

tåla Vinter, gen. d. s., nom. pl. -d (men tallo} = f. talvi, St. talve- | pålab præs., 
jøaZzs impf, af pall bede = f. palvoa [pallen præt. part. akt. = f. palvonut g 22 e ; paltøb 
eller pålateb præs. part. pass. = f. palvottava) | a/ø6 præs, af åll gynge = est. hål'l'i-ma\ 
k'ëla Klokke (k'elle) = f. kello | vlla Uld (ville. Adj. villi) = f. villa | pila Sky (pille. Adj. 
pilli} = f. pilvi, St. pilve- I puola Knæ (puollø) = f. polvi, St. polve- | ülod pl. af idl gal 
= f. kullu I küla Sæd (küllo) — f. kylvö', külab præs, af kuli saa = f. kylvää', — pal'as 
nøgen (gen. pal'l'e o. s. v.) = f. paljas, gen. paljaa-n | bål'a Balle (bal'l'ø) = lett. bal'l'a, af 
Nt. I tålid pl. af tal'l' Stakl = (f. talli) lett. stal lis af Tysk | nël'a fire (nel'l'ø) = f. neljå | vëlid 
pl. af vel'i (P.) Broder (vel' pl. veild K. g 24 b) = f. veli, St. velje- | vll'a Afgrøde (vil'l'o)
— f. vilja[ tölid pl. af tol'i Aaretol;

kåna Kande (kannø) = lett. kanna1), tysk Kanne j vånob præs, af vann sværge = 
f. vannoa (vandøks Ed = f. vannotukse-) | nana Brystvorte (ncinno) = f. nänni | kuôna en 
Frø (kuonno) = f. konna-, — pånid pl. af pann en Spand = lett. spannis, nt. Spann | reñid 
pl. af renn Rende = lett. renne, nt. ds. | mina Svigerdatter (mifmø) = *minjå, f. miniå\ 
suônid pl. af sonn Sten paa Fiskenet;

J) Om den lange Konsonant i slige Fremmedord paa Lettisk se Bielenstein, Lett. Spr. I, S. 476 g 309 
og Fortalen til Ulmann, Lett. Wörterb. I, S. VIL

’) üog formodentlig med en Forskel i Udtalen, jf. S. 43 Note.

såmal Mos = f. sammal | kåinar Kammer (af Tysk) | tåmod (med å ogsaa K.) pl. 
af tamm (tämm P.) Eg (Adj. tammi) = f. tammi | åma (ema) Morlil = f. ämmä (forskelligt 
fra jema Moder = f. ema) | (numm \mmm P.J Lyng, Ilede, pl. nummed som efter g 22 b
— f. St. rømw-);

låja Skib (laije) = f. laiva ' våja Möje (vaije) = f. vaiva | kåja tör (kuijø) = 
f. kuiva', kåjøb præs, af kuij törre = f. kuivata-,

Exempter paa Forholdet ved uv, vv opføres nedenfor under b paa Grund af Over
ensstemmelsen med de der omhandlede Former.

b) Ved de paa i (j) og u, v endende oprindelige Difthonger ogsaa udenfor 
de under a omtalte Tilfælde. Herved bliver ai regelmæssig til åi (K. ; derimod I*, med 
denne Dialekts sædvanlige dybe å, som vi indbefatte under Betegnelsen å, se g I), ni til 
åi, ei til ë; ou til ö; äv, ev, øv til ä, ë, ø; iev bortkaster blot v2). Derimod synes i Regelen 
oi eller uoi, øi og muligvis enkelte andre Forbindelser (ikke sjælden ogsaa ai) at holde sig 
uforandrede, ligesom selvfølgelig altid oi (g 5). Exempter ere:

åiga Tid (aigø-, Adj. aw/zj == f. ai.ka | aigød pl. af aig Gedde = f. kauki | åita Fadebur 
(aito) ~ f. aitta | låiska doven (laiskø) = f. laiska | påika Sted, Lap (paikø’, paikøl ied blive 
paa Stedet, høre op g 22 e) = î.paikka (paikøb præs, af paik lappe = f. paikkaa-n, jf. g 22 d);

tåima nfølsom — f. tuima ;
êtab præs, af eit kaste, slippe = f. lieittää | leba Brød (leibø-, Adj. leibi og lëbi) = 

f. leipå J vena Sund, bred Flodmunding, Floden Düna (verne) — f. våma, est. wein, wäin | vësid 
pl. af veis Kniv = f. veitsi-,

kögas (kougas) langt bort, kögin længe = f. kauvaksi kauvas, kauvan for *kauga- (kougøn 
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tjærnt % 22 e = f. kaukana; Adj. kougi fjærn) J kbgal (eller kougel P., kougvl K.) Trug = 
f. kaukalo | lölod pl. af loul Sang — f. laulu] lölab præs, af loid synge = f. laulaa [loulon 
præt. part. akt. = f. laulanut g 22 e) 1 rôda Jærn [roudø ] Adj. rouäzj — f. rauta | sbna 
Badstue [souno) — f. sauna | kovab præs, af kouv grave — f. kaivaa | tovas Himmel (gen. 
touvø] Adj. touvi) = f. taivas (jf. a og g 9);

løga Hage [løvgø) = f.leuka ' lønag Sydost = f. louna. (jf. Ordfort. II under launags)\ 
moka Pølse [movko) == f. maukku, moukku, möykky Rognsæk o. 1. I pøda lummer — f. 
sødab præs, af søvd ro = f. soutaa]

päva Dag [påvvo) = f. päivä (jf. a) | råkob præs, af råvk skrige = i.råykkyå\t,ådød 
pl. af tåvz fuld (gen. tåvd, part. pl. iävsz) = f. täysi, St. tåyte-] tådob præs, af tåvd blive 
fuld — f. täytyä] tåtab præs, af tåvt fylde = f. tóú/ttüa;

k'êded pl. af k'evz Reb (gen. k'evd, illat. k'evdo) — f. kbysi, St. kbyte- ;
liedab præs, af lievd finde — f. löytää.
Enestaaende er pubsid pl. af pois Dreng.
Anmærkning. Derimod udebliver Forlængelsen f. Ex. i moiz pl. moizod Gods — 

f. moisio ! luoiba Sælhundefod, der er tilberedt som Sko ; — vøidab præs, af void smöre = 
f. voitaw, — vöidab af void (K.; void-, vuoid-ab P.) vogte = f. lioitaa’, — kainal Armhule 
= f. kainalo | laitab præs, af lait dadle = f. laittaa I paizob præs, af paiz svulme — 
f. paisua I taibas gen. taibo Stang — f. søwÆs (jf. Ordfort. 1 stëbas) o. 11. a. — Saaledes 
ogsaa i Former, hvor den oprindelige anden Stavelses Vokal er udfalden, som tøit-ab love 
= f. toivottaa I aitob præs. part, pass., aitod præt. part. pass, af aij drive = f. ajettava, 
ajettu af ajaa j louldøb præs. part. pass, af loul synge (se ovf.) = f. Zau/ettcrøa; loulnika 
Sanger o. Í.

c) Foran r, l og Næselydene, naar næste S|tavelse begynder med en 
anden Konsonant. Ilerved bliver a ligesom i Difthongen ai (seh) i kolkcnsk Dialekt til 
«; kun je, ie (g 7) og (o) uo (g 3) ■ synes regelmæssig al forblive uforandrede. Ere ved
kommende Lyd (r, l o. s. v. ) mouillerede, synes Vokalforlængelsen ikke at kunne ind
træde. Exempter ere:

armas kær, naadig, part, årmast (gen. armø o. s. v. ; Adv. armstis) — f. armas 1 kårtøks 
Frygt ; kärtab præs, af kart frygte = f. karttaa (præt. pt. akt. karton g 22 e ; præs. part, 
pass, kartob for *kart-tob — f. kartettava ; kartli frygtsom, kartsi, kartsø d. s.) | vårta part, 
sg., vårdød n. pl. af varz Skaft (ill. vardo, dat. vardøn, part. pl. vamj = f. w», St. varte-, 
part. sg. vartta, part. pl. varsia. | vårza Føl, pl. -d [varzø] = f. varsa | årga Oxe [årgo) — 
f. härkä j kärpid pl. af kärp (K.) Æske [karp, kafpid. P.) — f. karpio (g 1 i) | pårna Lind 
[pårnø] ■-= f. pernä Bast | vërstid pl. af verst Verst ' pirgal Splint — f. pirkale | tornid pl. 
af torn Taarn | kurgøs Trane = f. kurki | pürdas Spang, Trin (gen. purdø) — veps. pordas, 
f. porras gen. portaa-n (jf. GSI. S. 141) | tårska Torsk = f. turska | mørda Ruse [mørdø) 
— f. merta | pørna Milt [porno) = f. perna]

jålgaVoå, pl. -d [jalgø-, part. pl.jaZøz og jålgidi g 22 a ; Adj. jal'gi) = ï.jalka | pälka 
Lön [palko) — f. palkka j váida Tilladelse, Magt [valdø ; valdnikåd pl. Øvrighed) = f. valta\ 
váida hvid [valdø] valdzliki hvidagtig) — *valgeda, f. valkea | nalga Sult [nålgø) — f. nålkå\ 
sálga [sêlga, selga) Ryg [sålgø ; sålglimi -rygget, Sj.-Wied. Gr. S. 31) = f. selkå | silma Øje 
[silmo] part. pl. silmi og silmidi se ovf.; silmki Demin.) = f. silmä | külda Guld [kuldø] Adj. 
kuldi) — f. kulta | tulda part, af tul' Ild — f. tuli, tulta | tålda komme (præs, tulåb) — veps. 
luida, f. tulla [tulb ell. tuløb pl. tulbød tilkommende — f. tuleva-, tuldzø, -dzi d. s.) | idgas 
Sælhund (gen. wføø o. s. v.) = f. Tvylje (for *hylgeli), gen. hylkee-n | vølga Skyld [volga) = 
f. velka I soldat Soldat;

ändab præs., ånda imper. og nægtende præs., åndis iinperf., åndaji præs. part. akt. 
o. s. v. af and give = f. antaa [andón præt. part. akt. g 22 e; antob præs. part. pass, for 
*and-tøb = f. annettava, veps. andtab) ; åndig gavmild; åndøg Gave = f. arme, opr. St. 
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'andeg-e- | panda sætte (præs, panub) = veps. panda, f. panna j lindød pi. af Und Fugl 
■= f. /mftz I kindas Handske (gen. kindø o. s. v.) = veps. kindas, f. kinnas, gen. kintaa-n\ 
monda, münda mangen = f. monta | tundøb præs, af tund kende (tundømi, tundiji ell. tundi 
g 22 c; tundøn prt. pt. akt.) = f. tuntea | kündab præs, af künd plöje = Wkyntdd I (Stamme 
kând-, nom. kåns, kants Laag — f. kansi, St. kante- o. lign. Former, hero paa gensidig Ud
jævning mellem *kand-, *kandø- og nom. *kas, se g 11);

lämbas Faar (gen. ‘lambo o. s. v.) — veps. lambas, f. lammas, gen. lampaa-n | vlrnba 
en Fisk, Abramis vimba = f. vimpa-,

kdågas Væv (kangø o. s. v.) = f. kangas, gen. kankaa-n | mdågab præs, af racing 
lege, jf. f. mdnkyd larme | keåga, kdåga Sko (keågo-, kengmøs Fodbeklædning) — f. kenkä 
(k^nkdmys} | beåkid pi. af beåk Bænk | vlågøb præs, af ving hvine = f. vinkua.

Anmærkning. Exempter foruden de allerede lejlighedsvis anførte paa Tilfælde, 
hvor Vokalforlængelse ikke indtræder, ere «) foran oprindelig lang Vokal eller Forbindelse 
med en Liquida, som talk pi. talkød Høstgilde = f. talkoot, g 22b j langø b præs, af laåg 
falde = f. lankee-n, % 22 d | tømbob præs, af tømb trække — f. tempaa-n, smst. | andørs 
Køl = f. antura, g 22 e [ tuågol Brand, smst.; — /3) foran mouilleret Liquida eller Nasal, 
som aågers Aal — f. ankerias | angøs Lysterjærn — f. aliingas | val'mos færdig, pi. val'mod 
== f. valmis’, — ^) ved Bortkastelse af den oprindelige Vokal i anden Stavelse, som kard(ø) 
ru, pi. kardød —'’karlieda, f. karhea I tormøs Agern, en Forlængelse med Suff. -mos af 
f. terho I pimd(ø) mörk, pi. pimdød — *pimedä, f. pimed | kaåkt(ø) stiv, pi. kaåktød — 
*kankeda, *kangeda, f. kankea | valtøb præs. part, pass., valtød præt. part. pass, af vall gyde 
— f. valettava, valettu af valaa | sdltøb præs, af sdlt belæsse — f. sdlyttdd j kultøb præs, af 
kult slide, forbruge = f. kuluttaa | undøb præs, af und glemme (undøks Glemsel) = f. unhottaa 
(unhotusj I untøm søvnløs (un Sövn) = f. unetoin, St. -toma- ; — o) ved je, ie, uo (o), ô, 
som jeågød pi. af jeåg Sjæl — f. henki | jernas Ært = f. lierne | mierda part, af mer Hav 
(gen. mier', jf. g 7) — f. mertd af meri | kuonda Hæl = *konda (g 3), f. kanta | suormod
piur. af suorm Finger — f. sormi, St. sorme- | suormøks Ring == f. sormws | vordod pi. af
vörz (vor- P.) Stang = f. orsi, St. orte- | völda (volda, vuolda P.) være = veps. olda, f. 
olla I vôntsa Pande = f. otsw, — e) spredte Tilfælde, navnlig hvor anden Stavelses Vokal
er o, sjældnere hvor den er a, som langa, Garn — f. lanka \ tølza sløv = f. tylsd | algød
pi. af alg Stykke Træ = f. halko | kurkød pi. af kurk Ilals == f. kurkku j nurmod, pi. af 
nurm (nürm g 14) Mark = f. nurmi | murdøb præs, af murd brydes, gaa i Stykker — 
f. murtua (men mürdab præs, af murd bryde = f. murtaa) I vilkøb præs, af vilk skimre, 
skimtes = f. vilkkua.

g 24. Naar i Ord paa mere end én Stavelse Rodstavelsens Sonant 
blot bestaar af en kort Vokal uden efterfølgende «sonantisk Koefficient» 
og den bevarede anden Stavelses Vokal er oprindelig kort, bliver denne 
sidste Vokal — der kan være a, til Dels i, u, e, derimod aldrig o — i be
stemte Tilfælde forlænget. Det samme kan undertiden finde Sted efter uforanderligt 
ai eller bi, oi i Rodstavelsen (jf. g 23b). Hele denne Art af Vokalforlængelse, der ude
lukkende synes at tilhøre Livisk i Kurland, betegner vistnok det yngste Trin af de i disse 
Paragrafer omhandlede Lydudviklinger. Er det end ikke usandsynligt, at der bag ved den 
kan have ligget en anden Udtaleform, f. Ex. en stærkere Biaccent, følger det i ethvert Til
fælde af sig selv, at selve Forlængelsen först kan være indtraadt, efter at oprindelig Vokal
længde i ubetonede Stavelser allerede fuldstændig har været opgiven (gg 18; 22). De herhen 
hørende Tilfælde ere følgende:

a) 1 Udlyd af Tostavelsesord forlænges a til d umiddelbart efter en 
stemmeløs Konsonant k, t, p (= finsk kk, tt, pp) eller en Forbindelse af saa- 
danne indbyrdes (tic) eller med forangaaende eller efterfølgende .s (.s/,; ks, ts, 
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ps; paa Forlængelse efter «/c, sp og enkelt s, s ved jeg intet Exempel at anføre af ægte 
Ord), samt i nogle enkelte Ord efter Forbindelsen aig- — opr. agj-.

Som det ses f. Ex. af de lettiske Laaneord i Livisk, synes denne Forlængelse nn 
væsentlig at føles som afhængig af, at en stemmeløs Konsonant gaar foran. At det 
imidlertid skulde være denne Omstændighed, der fra fürst af liar bevirket Forlængelsen, 
synes ikke tænkeligt. Til liv. &, t, p i den her omhandlede Stilling svarer regelmæssig 
finsk H, /£, pp, og at dette er oprindelig fælles-finsk, fremgaar (se GSI. S. 25) af Former 
som veps. ak KærÎing, sep, est. sepp Smed = f. akka, seppä, hvor Bortkasteisen af den 
udlydende Vokal beror paa, at Rodstavelsen oprindelig har været lang ved Position (jf. 
f. Ex. veps. vil, est. will Uld = f. villa, men veps. og est. iga Alder, kala Fisk = f. ikä, 
kala). Den her omhandlede liviske Forlængelse af udlydende a efter k, t, p har nu utvivl
somt sin Grund i dette samme Forhold og er i sit Væsen parallel med det g 23 a omtalte 
Fænomen. Disse to Rækker af Former omfatte overhovedet netop alle de Tilfælde, i hvilke 
Konsonantforlængelse (Konsonantfordobling) oprindelig har været tilstede; i begge Rækker 
maa den ejendommelige Udvikling staa i Forbindelse med, at Konsonantforlængelse paa 
Livisk efterhaanden blot er bleven følt som et Udtryk for «Firmationen» (g 22) og derfor 
som Modsætning hertil er bleven opgiven foran en oprindelig kort Vokal i de Tilfælde, 
hvor den tidligere har været tilstede, og erstattet ved Vokalforlængelse (henholdsvis maaske 
fra forst af ved en særegen Accentuationsform). Ved de her omhandlede Former, hvor 
Rodstavelsens Sonant kun bestaar afen enkelt kort Vokal, har en saadan Indflydelse af 
den oprindelige Konsonantforlængelse kun kunnet ytre sig paa den efterfølgende Vokal, 
ikke som i g 23 a paa den foregaaende. Forlængelsen af a efter Forbindelser af 
stemmeløse Klusiler indbyrdes (í¿) eller med s maa i ethvert Tilfælde skyldes Analogiind
flydelse fra den nu nævnte Række Former. Det fortjener imidlertid at bemærkes, at i det 
mindste Forbindelser af k, t, p med et foregaaende eller efterfølgende s paa Estisk ere 
modtagelige for Firmation1), og i Overensstemmelse hermed tor noget lignende maaske 
antages at være eller i al Fald tidligere have været Tilfælde paa Livisk, saaledes at For
længelsen af det udlydende a i de ufirmerede Former ogsaa her paa en Maade vilde frem- 
træde som en sekundær Skærpelse af Modsætningen til de Armerede. Naar der ikke 
synes at forekomme noget Exempel paa Forlængelse af a efter s, s = f. eller est. ss* 2), 
beror det paa, at et saadant ss i Ordstammer er overordentlig sjældent (vistnok altid af 
yngre Oprindelse), og jeg kan ikke paa Liv. genfinde nogen af de faa Stammer, der paa 
Finsk eller Estisk indeholde ss. (Inessivendelsen f. -ssa for *-s?m har paa Liv. overalt 
mistet sit a efter Analogi fra det store Flertal af Stammer, hvor det udlydende a her 
regelmæssig skulde bortfalde, altsaa ogsaa f. Ex. kus hvor — f. laissa.) — Exempler paa 
udlydende å ere:

*) Weske, Untersuchungen, S. 9 ft'., gg 10 og 11.
2) Til finsk enkelt s mellem Vokaler svarer paa Livisk altid stemf z, z (= est. z).

sukä Strømpe — f. sukka (men part.-ill. sukkø — f. sukkaa, sukkaan g 22 a) | sita 
Skarn (sitie, Adj. sitti) = f. sitta | vela part. sg. af veiz Vand = f. vettä af vesi | maitâ 
Aadsel — lit.-lett. maita ' lot'ä (lotså) slap, jf. f. lotti, lotka | sepa Smed (seppø) — f. seppdj 
pitkä lang = f. pitkä | mustå sort = f. musta | maksä Lever = f. maksa | okså Gren = 
f. oksa 1 vitså Kæp = f. vitsa | napså Slag, Knips = f. (napsa) napse.

Forlængelsen mangler efter Sj.-M . i saksa tysk = f. saksa. Kun tilsyneladende Und
tagelser, der i Virkeligheden bekræfte, hvad der ovenfor er fremsat om Udviklingen af det 
her omtalte Fænomen, ere derimod Partitivformerne lapsta af läps Barn, uksta af uks Dør; 
her er der nemlig fra först af enkelt t (ikke tt som f. Ex. i vetå, se ovf.), og dertil kommer, 
at disse Former, i hvilke -ta blot er Kasusendelse, staa alene uden at have parallele Ar
merede Former ved Siden af sig, der paa den ovenfor udviklede Maade kunde give Anled-
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íiing til en Forlængelse af a. Naar der i Imperativer og nægtende Præsensformer paa a 
heller ingen Forlængelse indtræder, f. Ex. tapa, inf. tapp slaa = f. tapa, inf. tappaa, og 
paa samme Maade maksa, inf. maks betale = f. maksa, inf. maksaa, da beror dette utvivl
somt paa, at disse Former oprindelig have endt konsonaiitisk (*¿ >> ') og derfor i den ved 
Exemplet tapa betegnede Gruppe fra forste Færd af have kort (enkelt) k, t, p, ikke langt 
kk, tt, pp som f. Ex. Infinitiv; den herved givne Analogi følges da af Former som maksa. 
Naar derimod Nominerne faa ä i Genitiv ligesom i Nominativ (f. Ex. sukä Strømpe = f. 
nom. sukka og gen. sukan | sepa Smed = f. nom. seppä og gen. sepan), maa dette for
klares som en Analogidannelse, idet Gen. sg. i de allerfleste Stammer og særlig i alle 
andre Stammer paa a er = Nom.

Efter en s tern t Klusil indtræder udlydende ä paa en særegen Maade i de i g 15 
omtalte Ord laigä vid, bred, for * lagja, raiga Lænd, Hofte, for * ragja, vaigä Kile, fav* vagja-, 
dog angives aiga Kant, der ligeledes staar for *agja 1). Forklaringen maa uden Tvivl søges 
i, at der ogsaa her engang har været en lang Konsonant, gg, opstaaet ved en Assimilation 
af gj, altsaa * lag ja Z> *lagga > *lagä >> laigä.

’) Urigtigt, se nedf. S. 61. Nujä Knippel hos Sj.-Wied. Wörterb. S. 70 er en Trykfejl for nuja; jf. 
sinst. S. 263 (Knüttel) og 282 (Mörserkeule).

2) I det finske Tidskrift «Valvoja» 1886, Marts, S. 129 har Setälä opstillet den fysiologiske Forklaring 
af disse og lignende Fænomener i andre finske Dialekter, at »den Luftström, der er sat i Bevægelse 
ved Udtalen afen kort betonet Stavelse, ikke udtommes paa hin korte Stavelse, men ifølge Inertiens 
Lov overføres paa den anden Stavelse og der bevirker Forlængelse». Denne Forklaring kan vistnok 
indeholde noget sandt; men særlig hvad Livisk angaar, trænger den i saa boj Grad til ind
skrænkende Bestemmelser, at den næppe kan faa nogen Anvendelse paa dette Sprog.

’) Tvivlsomt Exempel, se nedf. S. 61.
4) Disse to Undtagelser ere dog næppe rigtige, se S. 61.

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Aid. I. 1.

b) Oprindelig kort a, e, i, u i anden Stavelse forlænges til â, ë, ï, ü 
dels i Tostavelsesord, hvor an de n Stave Ise ender paa Konsonant (uden liensyn 
til om vedkommende Form oprindelig har bestaaet af to Stavelser eller er fremkommet 
ved en Bortkastelse af 3dje Stavelse), dels i alle Ord paa mere end to Stavelser. 
Jeg savner Midler til at give en sikker og fyldestgørende Forklaring af dette Fænomen og 
skal afholde mig fra usikre Ilypotheser desangaaende* 2). Exempter ere:

kala Fisk, iness. kalas (== f. kalassa), n. pi. kaläd (— f. kalat) | rikäs rig (— f. rikas), 
part, rikast (= f. rikasta), for øvrigt St. rikkø-, som n. pi. rikkød g 22 b | paldb præs. 3. 
og tillige 1. p. sg., paldd 2. p. sg. (= f. palat), p alämo, paläm 1. p. pi. (— f. palamme), 
paläto, palät 2. p. pl. (= f. palatte), palabød 3. p. pl. (=-- î. palavat), inf. pall brænde | moistäb 
præs, af mo/si (môist, muoist) forstaa = est. môista-3 4) 1 opdt lære, docere (= f. opettaa), præs. 
opdtob, opatiji Lærer | rnaigas lækkersulten (g 15) | sal ak Smelt, Salmo eperlanus = f. 
salakka Löjer, Abramis alburnus | südcim lljærte — f. sydän, St. sydäme- j izänd lierre = 
f. isäntä I vazär Hammer — f. vasara | doktclr Doktor | slaktär Slagter | tabäk Tobak I 
vöräbos Egern = f. orava | nabägos Bor, jf. f. napakaira [ vigclli mangelfuld, af viga Fejl 
= f. vika i sizäliki Firben = f. sisalisko | vastalova Fastelavn (lett. wastaläwi, wastläwji).

(Af Undtagelser kan mærkes f. Ex. aragøs Skade, pica = f. harakka j paganos Hed
ning = f. pakana*} | sadamå Havn = f. satama, der paa Liv., ligesom valgamåLandingssted 
= f. valkama, er behandlet, som om det var Sammensætninger af må Land. — 1 3dje eller 
en efterfølgende Stavelse forekommer ä kun i Former af Afledninger paa -nika, hvilke lige
ledes ere behandlede som en Art Sammensætninger, f. Ex. amdtnika Haandværker, pi. -nikad.) 

kurëd pi. af kure ond.
kivid n. pi., kivis iness.-illat. pi. af kiv Sten = f. kivi, St. kive- (hivet, kivissä) | kalis 

iness. pi. af kala Fisk (Analogidannelse, ikke umiddelbart = f. kaloissa, jf. g 18) j opls 
impf. 1. og 3. p. sg., opizøm l.p. pi., opistø 2. og 3. p. pi., inf. opp lære, discere — f.oppia

8



58

(i Impf, har Liv., ligesom f. Ex. til Dels Est. [Wiedemann, Gramm, d. ehstn. Spr. S. 470], 
overalt, uden liensyn til den oprindelige Stammeudlyd, gennemført den fra de «sammen- 
trukne»’ Stammer udgaaede Endelse -si-, der her bliver til -is-, -iz-, saalcdes palis, kutsis af 
opr. Stamme pala- brænde, kutsu- kalde, o. s. v.) | variks Krage, iness. variksøs o. s. v. = 
f. varis, St. varikse- 1 rubil Rubel | Milål' Mikkel. (Derimod forlænges i aldrig, naar det 
umiddelbart eller ved Analogi svarer til en oprindelig lang Vokal-eller Difthong [gg 18, 22 b], 
som rikkidi part, pi., rikkis iness. pi. af rikäs rig [g 22 b], og i Analogi hermed [jf. g 22 a;'] 
kalidi, oksidi inf. pi. af kala Fisk, oksd Gren o. 1.; Stammer paa -iz-, -is-, Nom. -i [g 22 f] 
som sinni blaa, gen. sg. sinniz, dat. sinnizøn, n. pi. sinnist o. s. v. [undtagen i de to Ord 
rebbi Ræv og obbi Hest, gen. reføz, øbiz o. s. v.J ; oppiji eller ved Sammentrækning oppl, 
part, af opp lære, g 22 c, o. s. v. Ligesaa, hvor i kun som Følge af en Elision kommer
til at staa i 2den Stavelse som äbtis, hjalp, af opr. Stamme abita- [g 14J.)

lugüd pi. af lug Tal = f. luku [ puoskud pi. af puosk Kind = f. poski, St. poske-\
opüb præs. 3. og 1. p. sg., opüd 2. p. sg., opümo, opüm 1. p. pi., oputø, oput 2. p. pi.,
opübod 3. p. pi., til inf. opp lære [ ibuks Haar, iness. ibuksos o. s. v. = veps. hibus, f. luvus, 
St. -ukse- I katüks Tag = f. katos, St. -okse.

Efterskrift.

Just som det foranstaaende Exkurs dels allerede var rentrykt dels paa det nærmeste 
færdigt til Rentryk, har jeg ved et Tilfælde haft det Held her i København selv al træffe 
en indfødt Liver fra Kolken blandt en lettisk Besætning paa et i Riga hjemmehørende 
Skib. Med stor Beredvillighed og Interesse har han givet mig Lejlighed til at danne mig 
en selvstændigere Mening om det liviske Sprogs Udtale og Lydforhold, ligesom jeg ogsaa 
skylder Skibets Fører, lir. Kapt. Griwahn, en Tak for den Forekommenhed, hvormed han 
flere Gange har stillet den nævnte Mand til min Raadighed. Maa jeg end beklage, at den 
korte Tid — ialt 4—5 Timer — hvori jeg har kunnet benytte hans Vejledning, ikke paa 
langt nær har tilladt mig at indhente saa omfattende Oplysninger om hans Modersmaal, 
som jeg gerne havde ønsket, saa har jeg paa den anden Side lært tilstrækkeligt til at se, 
hvor mangelfuld den Sjögren-Wiedemannske Lydopfattelse og Lydbetegnelse i adskillige 
og det endog meget væsentlige Punkter er, og til levende at føle det ønskelige i, at en 
eller anden yngre, saavel i de finske Sprog som i Lettisk kyndig Sprogforsker maatte faa 
Lejlighed til, inden det bliver for sent, paa Stedet at revidere det Sj.-W.ske Materiale og 
anstille fornyede grundige Undersøgelser over dette höjst interessante Sprog. I ikke faa 
Henseender vilde Fremstillingen i det foranstaaende Exkurs være bleven en anden, dersom 
jeg paa et tidligere Trin havde haft Adgang til selv at høre Sproget. Her kun nogle Be
mærkninger til Supplering eller Rettelse af forskellige Enkeltheder i det foregaaende.

Det kolkenske à (g 1) udtales ganske som dansk aa (ål. — Lyden ö (g 5) syntes 
at være fremmed for min Hjæmmelsmand, som derimod gennemgaaende udtalte det korte 
o (g 3) noget «mixed» (ö-agtigt), omtrent som fransk o i dot (dog ikke f. Ex. foran u, v 
g 2). — Langt ó og e have den almindelige «europæiske» Lyd, mindre lukket end i Dansk 
eller overhovedet i de nordiske Sprog; u, kort og langt, er som i de beslægtede finske 
Sprog temmelig aabent («wide»). — Den Lyd, jeg har betegnet o (g 6) og nu maa ved
blive at betegne paa denne Maade, er ganske forskellig fra dansk ø, hvormed den efter 
Beskrivelsen og Betegnelsen hos Sj.-W. maatte anses for væsentlig identisk. Det er en 
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«mixed», ikke labialiseret (tværtimod med udtrukne Mundviger udtalt) Lyd, der ligger 
imellem det est. (ikke-labialiserede) ô og det russiske y (bi), vistnok nærmere ved dette 
sidste, hvilket liv. o navnlig synes at komme meget nær, naar det er langt. 1 ubetonede 
Stavelser synes 0 undertiden lidet forskelligt fra det ubetonede e (3) i Dansk eller Tysk, 
navnlig i Udlyd og for en Del foran n l r (hvilke Lyd da egentlig rettere opfattes som 
Sonanter). Hvad angaar Udeladelsen af det ubetonede o, har jeg det Indtryk, at denne 
ikke er fuldt saa vilkaarlig, som det efter Sj.-W. kunde synes; i alt Fald vilde min 
Hjæmmelsmand i de fleste Tilfælde kun anerkende enten den ene eller den anden Form, 
og det baade i sammenhængende Tale og ved Udtalen af det enkelte Ord; jeg har imidlertid 
ikke tilstrækkeligt Materiale til nærmere at opklare dette Punkt (dels synes Forholdet at 
hero paa den eller de foregaaende Konsonanter, men dels synes ogsaa Udeladelsen af o 
ofte at være betinget af, at Rodstavelsens Vokal har Stødtone [se nedf.]; jf. ogsaa f. Ex. 
hos Sj.-W. püds ren, kúods Ret, begge med Stødtone, medens den her foreliggende 
Endelse ellers har Formen -øs). — Difthongcu 00 synes mig snarere at maatte betegnes üö. 
Jeg bemærker paa dette Sted, at baade ü og ö gennemgaaende udtales med meget svag 
Labialisering. — Med Hensyn til Rigtigheden af W.s Fordeling af Difthongerne uo, uo, 
u0 (08 3, 4) har jeg i adskillige Tilfælde nogen Tvivl, ikke mindst hvad angaar W.s wo, 
der bl. a. oftere kun synes at repræsentere den stødtonede Form (se nedf.) af wo eller wo, 
og saaledes ogsaa med Hensyn til de i 7 og 8 omhandlede Lyd ie, ë. Heller ikke lier har 
jeg dog tilstrækkeligt Materiale til i det enkelte at turde kritisere hans Betegnelse. Jeg 
bemærker kun, at W.s ie i ethvert Tilfælde har tre forskellige Betydninger, nemlig dels ie, 
med Eftertryk, paa i (især = finsk w og eh [få 8 og 10], som míes Mand, kieldø part, af 
kel' Tunge, ti'ed göre, men ogsaa, i alt Fald til Dels, ved uoprindelig Forlængelse efter 
8 23, jf. nedf.), dels ie med lige meget Tryk paa begge Led (jf. g 7), som mier gen. af 
mer Hav, dels ie, med Eftertryk paa e, men dog forskelligt fra e med Mouillering af den 
foregaaende Konsonant, som lleud (W. lievd} finde. (For W.s k'ëla Klokke, g 23 a, og ver-øb 
rulle, g 8, sagde min Hjæmmelsmand kiela, vier-ub.) — I de i g 9 omtalte oprindelige 
Difthonger vilde jeg afgjort overalt skrive w i Stedet for W.s v; dette sidste giver et 
ganske urigtigt hidtryk af Lyden. — I Mouillering af Konsonanter stemmede min Hjæm
melsmand ikke altid overens med Sj.-W.; nogle Exempler herpaa i det følgende. Særlig 
uheldigt er det, at W. har anset det for overflødigt at betegne Mouilleringen foran et i, 
idet han henviser til, at f. Ex. i piuld n har den samme mouillerede Lyd som i pin. Men 
naar W. skriver f. Ex. punni, rød, og sinni, blaa, paa samme Maade, kan ingen umiddelbart 
se, at det sidste Ord har mouilleret n (== f. sinineri}, men ikke det forste (== f. punainen], 
og saaledes i adskillige andre Tilfælde.

Særligt slaaende for et dansk Øre er Tilstedeværelsen i Livisk af ganske den 
samme «Stødtone» (Sweets «glottal eatch»), som vi have paa Dansk og som ligeledes 
lindes paa Lettisk1), ved Indflydelse fra hvilket Sprog den maa antages at være indkommen 
i Livisk (det omvendte er maaske mindre sandsynligt). Stødtonen, som jeg her betegner ’, 
kan paa Livisk, omtrent som paa Dansk og paa Lettisk, kun forekomme enten ved lange 
Vokaler, f. Ex. ü — uu (ved de med disse parallele Difthonger ie, úo, üö falder Stødet 
imellem de to Vokaler: ïe, uo uö), eller ved korte Vokaler efterfulgte af en stemt Lyd; 
naar dennne sidste er det, jeg har kaldt en «sonantisk Koefficient» (g 9), falder Stødet 
meget tydeligt, ligesom paa Dansk, forst i selve denne, hvad jeg betegner ved at sætte 
Apostrofen efter den, som ai', am' = a^i, am'm’, ved andre stemte Lyd (g, d, b, v, z, z) 
falder Stødet derimod aldeles bestemt imod Slutningen af den korte Vokal, og for at frem-

') Bielensteins "gestossener Ton» modsat «gedehnter Ton»; jf. dennes Die lett. Spr. I, g 26 f. 
8* 
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hæve denne Forskel sæller jeg derfor her Mærket efter Vokalen, som lug. kaz (W. kazz), 
egl. lu'ug kaazl). Sj.-W. anvender i disse Tilfælde til Dels Fordobling af den stemte Lyd 
(jfr. nedf.), i Særdeleshed naar der efter denne følger en Vokal; for saa lidt som muligt at 
afvige fra Sj.-W.s Retskrivning, beholder jeg i de følgende Exempler Fordoblingen i den 
sidstnævnte Stilling, skönt den navnlig ved stemte Klusiler og Spiranter næppe kan for
svares (aldeles nødvendig efter Udtalen er her Tilføjelsen af v, j efter en sonantisk Koeffi
cient w, z; jf. Bielenstein, D. lett. Spr. 1, S. Í91, g 132, 6); derimod udelader jeg Konsonant
fordoblingen i Udlyd med Stødtone. Foran stemmeløse Konsonanter kan Stødtonen aldrig 
forekomme.

’) Det i § 13 betörte Indskud af i foran è og s (vistnok kun, hvor dette staar i Stedet for z, som i 
vestliv. vaiSki, egl. vaizki) forekommer næppe udeh ved Stødtonen og bestaar i, at der efter Stød
pausen i Stedet for et Efterslag af den foregaaende Vokal høres et i som Overgangslyd. til den 
følgende Palatal, f. Ex. vé^è (som det synes mig, lidt forskelligt fra en Form vei'é). Det samme 
linder Sted efter en (lang?) palatal Vokal foran mouilleret d' (næppe ellers), som le‘d' Blad.

2) Man vil bemærke, hvorledes de Betingelser, under hvilke Stødtonen her indtræder, ere ganske for
skellige fra, for største Delen endog lige stik modsatte, hvad Tilfældet er paa Dansk.

De af Wiedemann antydede Forskelligheder i Kvantitet bero nu saa godt som ude
lukkende paa Forskellen mellem Stødtonen og dens Modsætning, som vi f. Ex. kunne 
kalde «Slæbetonen»; dette Forhold har han aabenbart aldeles ikke lagt Mærke til, og 
endnu mindre har han da naturligvis haft Oje for dets indgribende Betydning for hele 
Formsystemet (i Fortsættelse af den ovf. S. 47 Note 2 anførte Udtalelse af Wiedemann 
siges f. Ex. : «Die Unterscheidung hätte ausserdem auch überhaupt nur da einigen Werth, 
wo, wie in den oben angegebenen Beispielen, sonst gleich klingende Wörter sollen aus 
einander gehalten werden[!!], und deren sind am Ende nur sehr wenige»). Det hedder 
saaledes (se S. 43 Note) tied (min Hjæmmelsmand sagde líete) vide, ied blive, med Slæbe
tone, men ti'ed göre, i'ed skære, med Stødtone (Forholdet er yderligere fordunklet hos 
Sj.-W. ved den chiastiske Ordning af Exemplerne, der ogsaa har bragt mig til at søge 
Grunden til den mig hidtil uklare Forskel paa urigtigt Sted); ligesaa hedder det (S. 48, 
Note 2 fra S. 47) bul'l'ø af bul'l' Tyr, med Slæbelone, men buVl'o af buV Vandboble, med 
Stødtone (Forholdet er altsaa et helt andet end f. Ex. det mellem tysk «schallt» og 
«schalt»). Derimod kan jeg ingen Forskel høre med Hensyn til l i pin og pin (S. 47 
N. 2), der begge have Slæbetone, — undtagen hvad der følger af Forskellen mellem n 
(pljn) og »,— og en saadan Forskel, hvor den ikke netop fremtræder i Modsætningen mellem 
Slæbetone og Stødtone, benægtedes ogsaa overalt paa det bestemteste af min lljæmmels- 
mand. (Exemplet pilob kunde ikke bruges, da han i Præs, af pili sagde pillob — den 
historisk rigtige Form = f. pillaa-n [g 22 d] — og ikke vilde anerkende pllob, der efter 
Sj.-W. ogsaa kun tilhører den Pisenske Dialekt.)

Stødtonen, der paa Livisk aldrig kan findes i oprindelige Enstavelsesord og i det 
væsentlige synes at indtræde som en Slags Erstatning for en udfalden Artikulation — for 
største Delen dog vistnok som Afløser af en anden Accentuationsform? — forekommer, saa 
vidt jeg har kunnet iagttage, i ægte Ord kun i følgende Tilfælde* 2):

I. Ved lange Vokaler og de med disse parallele Difthonger:
A) i Rodstavelsen kun, hvor h er udfaldet efter en Vokal (g 10), som rå' Penge, 

vTri gul (jf. nedf. Il B), ai Ovn, kå'doks otte, tå'd ville (præs. f«7>), lagos Slibesten, vad'or 
Ahorn (S. 32), lag revne, lå'ig Revne (der virkelig forekommer, g 15), pl'løg (min lljæmmels- 
mand sagde pl'tegø) Ron, tu g (pi. tu gød) Aske, puds ren (== f. pulidas), udoks ni, uto, 
part, af üks en (= f. ylitä, yksi), odøg Aften, nad se, lad gaa (= f. lähteä), ti'ed göre, 
pi'emdo blød, viemør Vognstang, rni'ed pi. af mies Mand (— f. miehet, mies), led' eller le{d' 
Blad, tæld' (med «aabent ë» = dansk o?, liggende mellem e og det meget aabne Sj.-W. 



61

*täd', gewöhnl tëd' gesprochen oder teid», g 13) Stjærne, kiiods Ret, piioi Bund, Nord, 
tuo'd' (eller tiiod,cl} vove. (I enkelte Tilfælde har Wiedemann aabenbart gjort et Forsøg 
paa at gengive det ejendommelige i Stødtonen ved Tilføjelsen af et e, men ganske uden 
Konsekvens, f. Ex. «läed (oder Zäc/)» o: lad gaa, «näed, nado» o: neid se, ligesaa «mër, 
eigentlich m&r» Pest o: mer = lett. meris.}

Derimod-forekommer Stødtonen aldrig ved oprindelig Vokallængde (mærk dog jiion 
eller maaske juo’n = Sj.-W. juön, g 4), ej heller ved Erstatningsforlængelse for n (g II) 
— hvad der tyder paa, at denne er ældre end Bortkasteisen af h — og lige saa lidet 
endelig ved nogen af Vokalforlængelserne efter g 23.

B) I Endestavelser, i alle de i g 24 omhandlede Tilfælde, hvor et ubetonet a, e, 
i, u er forlænget, f. Ex. suka Strømpe, veta (Sj.-W. veta}, part, af ve'*z Vand (derimod 
ikke maitä, Sj.-W., Aadsel, men maita regelmæssigt efter g 23 b), musta sort, Lever, 
laigä' bred, raiga Lænd o. s. v., og paa samme Maade aigä' Kant (ikke som Sj.-W. 
har, hvilket er en umulig Form, om den end kan undskyldes med, at i alle disse Former 
baade Længden af det udlydende å og Stødtonen i hurtig Udtale ere mindre skarpt frem
trædende); ligesaa sadama liavn, välgama Landingsplads 24b); endvidere kalas, halad, 
kalis af kala Fisk, ribas rig, palab af pal' (Sj.-W. pall} brænde, kivid, kivis af kiv Sten, 
opub, opis af opp lære o. s. v. (Muligvis har Stødtonen og den dermed i Forbindelse 
staaende Vokalforlængelse i disse Tilfælde oprindelig kun hørt hjemme i Former, hvor 
3dje Stavelses Vokal er bortkastet, jf. nedf. Il B, og har derfra senere bredet sig videre.) 
Paa samme Maade hedder det aragøs Skade (ikke aragøs Sj.-W.) og vistnok paga nøs Hed
ning; omvendt vilde min Hjæmmelsmand kun anerkende Formen muoistab af maoist forstaa 
(regelmæssigt efter g 23), ikke moistäb, moistäb, som Sj.-W. har.

11. Ved korte Vokaler efterfulgte af en oprindelig kort og enkelt1) stemt Konso
nant eller Vokal (difthongdannende i, u}, og det ikke blot A) i de i g 22 opregnede Til
fælde, der ovenfor ere betragtede som Armerede og hvor Sj.-W. skriver dobbelt Konsonant, 
men ogsaa B) overalt, hvor en kort Vokal i den oprindelige anden Stavelse er udfalden. 
Exempler ere:

J) Et oprindeligt li efter Konsonanten eller det difthongdannende i, u regnes ikke, ej heller et efter 
gg 12, 13 udfaldet (ikke assimileret) j, v.

A) 22 a a) kailø af kala, a'zzø af aza, leijo, nim'mø, té’ggø ; (/?) ver ro, kaddø, 
mirinø, je’ddø-, (^) ka'zi (eller käizi! burde hos W. have været skrevet med zz} ; (g 22 b) 
pur ro af puras, aggøs, riiggøs (min Hjæmmelsmand sagde ani pi. ammid, ini, im’t pi. 
ini møgød, hvilke Pluralisformer, hvis de ere rigtige, i ethvert Tilfælde kun kunne skyldes 
en Kontamination med andre Former, hvorimod Singularisformerne ere ganske i Orden, 
se nedf. B); (§ 22 c) pai brænde, ini, ka'z, kuz, ve’d, tag, joii male, ai, mag', ligesaa 
ve'ddos, inimimi, ma'ggimi, inimiji, maggiji', (g 22 e) a'bbørs (o: a'brs}, ka'ggørs, vo'ddørs 
(men pi. kaggørd, voddørd med Slæbetone), sa'ddøl, ve'ddøl, pa'ggøl (pa'gøl, pa'gl}, no'ggøl 
jio'gl}, e’ggii, a'bbol, so'ddøl, mer'rol, je'ddol, abborr, nim'møn, nøiivon, animan', pailón af 
pal' brænde, ma'ggon', (g 22 f) ver ri, sirini, pun'ni, unimi, ø'bbi, re'bbi Ræv; vannøs, 
van nit, tøu'vit.

B) mer Ilav (f. meri}, ver Blod (f. veri}, tid'' Ild, gen. /wZ’, pl. tid'd, adj. íuZ'’Z¿ 
(gg 17, 21), vel" Broder (f. veli}, nim' Navn (f. nimi}, lilni Sne (f. lumi}, pol' Barm (f. povi, 
g 3), säu Ler (f. savi, g 14), nøu Raad (f. neuvo}, kiv Sten (f. kivi}, liig Tal (f. luku}, ve'*z 
(eller vei’z1!} Vand (f. vesi}, ka’z (eller käiz‘!) Haand (f. käsi)', abt' (saalecles min Hjæmmels
mand med mouilleret t', W. abt, g 14) hjælpe, labd'i Skovl (gg 14, 16 Slutn.), la'gdo Had

16b), ma'gd'ø (W. magd, magdi} sød (g 15), kar dø ru, pim’do (g 23 c Anm. p}, o'bd'i 
Sølv (for *liobeda, % 6), kai'd'i part. pL af kala Fisk (g 16 b), moi mød begge (f. molemmat}, 
aiigøs (eller a’ngøsT} Lysterjærn (f. ahingas, g 13), rouz Folk (for *rå'vøs, f. rahvas, jf. ovf. 
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I A), ai'teb, aited af ai drive (g 23 b Amn.), val'tob, val'tod af val' gyde (% 23 c Anm. ;-), 
säl't, säl'teb belæsse (smst.), kul't, kul'tob slide (smst.) o. s. v.

herimod kan Stedtonen aldrig indtræde, naar den korte llodvokal fra forste Færd 
af har været efterfnlgt af lang (dobbelt) Konsonant eller af en sammensat Konsonantfor
bindelse (derunder medregnet et difthongdannende i, u en Konsonant). Det hedder
altsaa med Slæbetone f. Ex. (g 22 a) ville, sarrø-, (g 22 fl villi, sarri’, (g 22 b) kirrø-d, 
purro-d Sejl, pand, panned, lämm, k'emm o. 1.; (g 22 c) pall bede, kuij törre (g 12), vann’, 
(g 22e) palløn af pall bede, nel'l'øs, kummes, iigesaa nummer Nummer; fremdeles f. Ex. 
ull gal (g 21), dat. idlen, vonn Lykke (gg 5, 13), nümrn Hede <g 14) o. s. v. ; paa samme 
Maade and give, andon, antøb o. s. v. (g 23 c), külda Guld, kulde, kuldi ismst.), åiga Tid, 
algo, aigi (g 23 b) o. s. fr.

Det vil altsaa ses, at Stødtonen indtræder foran en stemt, oprindelig enkelt Lvd 
i ganske de samme Tilfælde, i hvilke en Vokal foran en sonantisk Koefficient 4- Kons. 
(g 23) holder sig som kort, og at den mangler i de samme Tilfælde, i hvilke denne for
længes; skematisk set er altsaa Forholdet saaledes: an': an = ann: an = and: ånd. 
Dersom Begrebet Firmation fremdeles kan fastholdes for den forste Bække Former, har 
det i ethvert Tilfælde et andet Omfang, end det i det foregaaende er forudsat. Herefter 
maa da bl. a. Bemærkningerne i Beg. af g 22 (om Forholdet mellem den oprindelige og 
den sekundære Konsonantlængde og navnlig Udviklingen i Beg. af g 23 modificeres noget 
(de fingerede Exempler *ariktød for *afi-kø-ted og *andob for *an-nø-døb vilde begge have 
Slæbetone, med ganske samme Betoning og Kvantitet af de enkelte Lyd som and, anden 
[g 23 c], derimod vilde ældre *a-no-deb give * ari døb med Stødtone).

Det vil endvidere ses, at Fordobling eller Enkeltskrivning af Konsonanter hos 
Sj.-W. er anvendt efter aldeles doktrinært systematiserende Principer, uden Hensyn i de 
enkelte Tilfælde til den virkelige Udtale (jf. ovf. g 22 b Slutn.). Idet saaledes Konsonant
fordoblingen er gennemført bl. a. i de i g 22 opregnede Tilfælde, skrives der f. Ex. pall 
baade i Betydningen bede og brænde, Iigesaa Præt. part. akt. pallen o. a., uagtet Udtalen 
er ganske forskellig (pall bede, pal' brænde), paa samme Maade f. Ex. ville med Slæbetone 
og kalle med Stødtone, nilmm med Slæbetone og amm med Stødtone o. s. v.; omvendt 
skrives uden Fordobling f. Ex. aito med Slæbetone, af äita Fadebur (g 23 b), og aited med 
Slødtone, Præt. part. pass, af aij (o: ai) drive, hvilken Inf. udtales ganske som ai- i ai'ted’, 
Iigesaa paltød med Slæbetone, af pall bede, og valtod med Stødtone, af vall (o: val') gyde. 
Paa den anden Side skrives efter vilkaarlige Analogier lug Tal, lugg tælle, jel Hus, jell leve, 
skønt Udtalen her er ganske den samme, lug, jel'.

Jeg har i det foregaaende fremdraget flere Exempler paa Tilfælde, hvor de Sj.- 
W.ske Former ikke stemme med hvad der efter Lydlovene skulde ventes, medens de af 
min Hjemmelsmand angivne i denne Henseende ere fuldt tilfredsstillende og derfor utvivl
somt maa anses for de rigtige. Jeg kan hertil endnu föje adskillige andre. Saaledes maa 
alle de g 23 c Anm. s anførte Undtagelser udgaa; min Hjemmelsmand vilde kun anerkende 
langa, tølza, algod, nürmed, vïlkub (det intr. Verbum murd var ham ikke ret bekendt). Jeg 
tvivler ikke om, at det samme er Tilfældet med de mod Hovedregelen stridende Ord i 
g 23 b Anm., om hvilke jeg desværre ved en Uagtsomhed ikke fik indhentet Oplysning.

Endnu maa bemærkes, at der ved adskillige af de Lydforbindelser, der efter Sj.-W. 
skulde synes uimodtagelige for de i g 23 omtalte Kvantitetsforandringer, ’i Virkeligheden 
meget tydeligt findes en saadan, hvad jeg ogsaa i det foregaaende har formodet. Det 
hedder saaledes lïeud, finde, præs, liedab (g 23 b), mierda part, af mer Hav, gen. mier-, 
sicormød pi. af suorm Finger, suoimød pi. af siiol'm Knude o. s. v.
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Jeg bemærker endnu til Slutning, at, ligesom den følgende Undersøgelse for 
Liviskens Vedkommende udelukkende er bygget paa det Sjögren-Wiedemannske Materiale, 
saaledes beholder jeg der naturligvis den af W. brugte Skrivemaade af Ordene (med Und
tagelse af de Afvigelser i Betegnelsen af visse enkelte Lyd — à, ö, o —, hvorfor tidligere 
er gjort Rede). De selvstændige Iagttagelser, jeg har faact Lejlighed til at göre over 
lettiske Ord i Livisk og deres Udtale, ere desværre saa yderst faa, at der saa godt som 
ikke paa Grundlag deraf kan være Tale om nogen Supplering eller Korrigering af det en 
Gang samlede og bearbejdede Materiale.
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Berøringer
mellem de finske og de baltiske (litaiüsk-lettiske) Sprog.

Af tle finske Folk er der to, der i over et Aartusende have boet som Naboer til 
Letterne; det er Esterne og Liverne (jf. ovf. S. 21 f.). Det er derfor ikke underligt, at 
dette Naboskab i Tidernes Løb ogsaa har sat sit Mærke i Sprogene.

I forholdsvis ringere Omfang gælder dette om Estisk, idet dette Sprog indeholder 
et vist, dog udenfor de sydlige Dialekter ikke meget stort Antal Ord, som ere optagne 
umiddelbart fra Lettisk. Mangfoldige Gange större er derimod den lettiske Indflydelse paa 
Li vi sk1); den Levning, der endnu er tilbage af dette Sprog, er saa at sige fuldstændig 
gennemsyret af Lettisk (jf. ovf. S. 11) og gaar ustandseligt den samme Skæbne imødc, som 
allerede tidligere har ramt den liviske Nationalitet i den største Del af dens ældre Om- 
raade, at blive helt opslugt af Lettisk. Exempter paa de utallige lettiske Ord i Livisk, for 
de allerflestes Vedkommende umiddelbart- stemmende med den nuværende Form af Lettisk, 
men til Dels dog ogsaa repræsenterende en ældre Skikkelse deraf, skulle blive nævnte i det 
følgende. Herhen hører ogsaa en meget stor Del af de mange i Livisk forekommende 
Ord af tysk (mest nedertysk) Oprindelse, hvilke tydelig ere optagne fra Lettisk som 
Mellemled. Dog er der heller ikke faa Ord i Livisk, hvis Form viser, at de maa være 
optagne umiddelbart fra Tysk (Ilöj- eller Nedertysk), saalcdcs f. Ex. bol't Bolt (lett. bulla, 
bults), büs Bøsse (lett. bise), kokk Kok, könig Konge (lett. keninsck), opper Offer (lett. upuris), 
post Post (lett. paste, pasts), pot'ä Potte, pröpst Provst (lett. präwests), pilt Bøtte o. a.

Den umaadelige Indflydelse af Lettisk paa Livisk viser sig imidlertid ikke blot i 
Optagelsen af en stor Masse enkelte Ord, men har ogsaa paa anden Maade sat sine 
dybe Mærker i Ordbetydninger, i Konstruktioner, i Fraseologi, ja selv i Formdannelser, 
f. Ex. ved Optagelsen af lettiske Suffixer, der kunne hænges til ægte liviske Stammer, som 
Adjektivendelsen -ig, f. Ex. and-ig gavmild (af and, f. antaa give) = lett. dew-ig-s, Endelsen

') Ogsaa de Optegnelser, der existere om «Kreevinefnes» Sprog (jf. ovf. S. 21), vidne om, at. dette 
inden sin fuldstændige Uddøen har været i overordentlig höj Grad blandet med Lettisk.
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-U' = lett. -ulis, f. Ex. tukïl' en Sover = lett. snaudulis (af tukk, est. tukku-ma — lett. 
snaust sove, blunde) o. m. a. Iler skal blot særlig omtales et Fænomen, der maaske mere 
end noget andet karakteriserer Omfanget af den lettiske Indflydelse paa Livisk. Den i de 
indoeuropæiske Sprog saa overordentlig udbredte Sammensætningsmaade af et Verbum 
med en Præposition er i sit Væsen ganske fremmed for de finsk-ugriske Sprog, der altid 
kræve, at Roden indtager den forste Plads i Ordet, og kun enkelte af de finsk-ugriske 
Sprog have i större Omfang gjort Brrnl paa denne Lov, saaledes Magyarisk og Livisk. 
Men dette sidste Sprog følger i denne Henseende en ejendommelig og i almen-sproglig 
Henseende meget interessant Fremgangsmaade (der kun til Dels kan sammenlignes med 
mere begrænsede engelske Sammensætninger som counter-work, dis-believe, re-call o. 1. eller 
danske Ord som Kontra-mærke eller an-tage, An-svar, be-trygge o. 1., for hvilke Analogien 
i Forvejen var tilstede i selve disse Sprog). Livisk efterligner nemlig i stort Omfang de 
lettiske Sammensætninger paa den Maade, at det uden videre sammensætter det til 
vedkommende l|ettiske Verbum (sjældnere Substantiv eller Adjektiv) svarende liviske 
med selve de lettiske Præpositioner eller Partikler1). Nogle Exempler herpaa, 
(væsentlig, naar intet andet bemærkes, tilhørende Sproget i Kurland, hvor Fænomenet dog 
ikke engang har naaet en saa uhyre Udstrækning, som det havde i Lifland), kunne være : 

lett. aif- (ais-): liv. ais-rokand undskylde sig, søge Udflugter, i Lifland ais-pagat 
undskylde = lett. undskylde, reflex, aij-runatës (liv. i Kurl, rokänd, rükänd, i Lill.
pagat: lett. runat tale) [ liv. ais-vott (-vutt, -utt) sigte o. 1. = lett. aij-nemt (liv. vøtt, vutt, 
utt, f. ottaa: lett. nemt tage) ;

lett. ap-: liv. ap-nagr spotte, udle =- lett. ap-smët (liN.nagr, f. nauraa: lett. smèï Ie)| 
liv. ap-tagg beslaa = lett. ap-kalt (liv. tagg, f.takoa: lett. kalt smede);

lett. a t- : Vw.at-and (est. fra Marienburg ai-anda) tilbagegive = lett. at-dut (liv. and, 
f.antaa: lett. dut give) | liv. at-jeng hvile sig = lett. at-püstës (liv. jeùg, f. henkid: lett. pust, 
püstës aande, puste) ¡ liv. at-kier vende om = lett. at-grëft (liv. kier, f. kierid intr., kiertdd 
tr. : lett. grëj't vende) liv. at-túod hente = lett. at-west (liv. túod, f. tuoda: lett. west, wedu 
føre, bringe) | liv. at-mddl erindre (i Lill, ogsaa gætte) = lett. at-minët gætte, erindre (i 
sidste Bet. sædv. refl. atmiriëtës’, liv. mddl, f. miettid, miettielld: lett. minet erindre, omtale)| 
at-küns, -klints Neglerod — lett. at-nadfis (liv. kilns, kiints, f. kynsi: lett. nags, i Sins. 
-nadfis' Negl) ;

') Jf. Sjögren-Wiedemann Liv. Gramm. S.XCV og g 51 S. 43 f., hvor det dog ikke omtales, at selve 
disse Sammensætninger i alt Fald for den aller störste Dels Vedkommende ere umiddelbare Efter
ligninger af lettiske Sammensætninger. Enkelte Exempler paa det samme findes ogsaa i de af 
Lettisk omgivne og af dette Sprog stærkt paavirkede estiske Dialekter i det ostlige Lifland: se 
Wiedemann i Mélanges russes IV, S. 641.

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Aid. I. 1. 9
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lett. ë- (lit. i-): liv. ie-kït indbilde = lett. ë-teikt (liv. kit, f. kiittää: lett. teilet sige, 
rose) I ie-läd gaa ind = lett. ë-ët (liv. läd, f. lähtea: lett. ët gaa) | liv. ie-pända indlægge
= lett. e-likt (liv. panda [i Lifl. pann\, f. panna: lett. likt lægge);

lett. t’/- (/s-): liv. is-and udgive = lett. ij-dut (se ovf. under at-} | liv. is-klt tilstaa,
forklare = iett. if-teikt (se ovf. under ë-) j liv. is-läd gaa ud, slippe op = lett. if-ët (se
ovf. under ë-) |* liv. is-opat göre udlært = lett. if-mäzlt (liv. opât, f. opettaa: leit, mâzït 
lære en ngt.) | liv. is-sadd falde ud = lett. is-krist (liv. sadd, f. sataa: lett. kvist falde);

lett. nu-: liv. núo-and bortgive —' lett. nu-dut (se ovf. under at-) | liv. núo-jeñg 
sukke = lett. nü-püstës (se ovf. under at-) | liv. mio-säd afgöre, slutte Kontrakt = lett. 
nü-derët (liv. sad, f. säättää: lett. deret tinge, vædde o. 1.) | liv. núo-tied afgöre, fuldende 
— lett. nü-darît ell. nu-taislt (liv. tied, f. tehdä : lett. darït, taislt göre) 1 liv. núo-vann for
bande = lett. nü-lâdët (liv. vann, f. vannoa : lett. ladet bande) ;

lett. pa-: liv. pa-kand udholde = lett. pa-nest [\w.kand, f.kantaa: lett. nest bære)| 
liv. pa-lask løslade — lett. pa-laist (liv. lask, f. laskea', lett. laist lade) I liv. pa-tülda ind
hente = lett. pa-näkt (liv. tülda, f. tidla', lett. nakt komme) | liv. pa-kaizt noget vaad =* 
lett. pa-slapjsch (jf. Bielenstein, Lett. Spr. g 289,2; liv. kaizi \[.kasinen\: lett. slapjsch vaad)| 
liv. pa-kaksin (og kaksiri) parvis, to ad Gangen = lett. pa diivëm (jf. Bielenstein 368 og 
551,4; liv. kaks, f. kaksi’. lett. diwi to);

lett. par-', liv. pår-kicr fordreje = lett. par-grëft (se ovf. under at-) | liv. par-läd 
gaa forbi = lett. pâr-ët (se ovf. under ë-) | liv. pår-vantl overse — Xell.pàr-lüküt (liv. vaiit.l 
[S. 44 £ 13]: lett. lüküt se, betragte);

lett. pë-: liv. pie-and tilgive = lett. pë-dût (se ovf. under at-) | liv. pie-magg be
sove — lett. pë-gulët {\w.magg, f. makaan, maata: lett. gidet ligge, sove) | liv.(over-) 
bevise = lett. pë-radlt [Xw.näkt, f.näyttäa: lett. rädlt vise) | liv. joze-jeuz// anraabe — lett. pë- 
lügt (liv. pall, f. palvoa: lett. lügt bede) | liv. pie-vott antage = lett. pë-nemt (se ovf. 
under aif-) ;

lett. sa-: liv. sa-moist forstaa = lett. sa-prast (liv. moist, est. möista- : lett. prast 
forstaa) 1 liv. sa-pidd holde i Tomme = lett. sa-turët (liv. pidd, f. pitää : lett. luret holde)| 
liv. sa-tülda komme sammen = lett. sa-nakt (se ovf. under pa-) | liv. sa-vôdl, -vodl vente, 
opnaa, hvad man venter — iett. sa-gaidlt (liv. vödl, vodl, f. odotella: iett. gaidlt vente) j liv. 
sa-vott modtage — lett. sa-nemt (se ovf. under aif-)L) ;

’) En Række saadanne Sammensætninger særlig med Præpositionen sa- ere fuldstændig misforstaaede 
af Donner i hans Vgl. Wb. (jf. ovf. S. 10 f.). Under Nr. 746 opstiller han f. Ex. sammen med en 
Del indbyrdes temmelig uensartede Ord ogsaa det ovenfor anførte liv. sapidd (hvilket han opløser 
»sap-i-da«) og flere andre lignende Sammensætninger som ægte Afledninger af en Rod «sap»! 
Ligesaa under Nr. 780 g (sammen med f. hauta Grav o. fl.a.!) det ovenfor anførte liv. savödl 
(«sav-o-d-lô» [o Stammeudlyd = vort ø], S. 97 endog skrevet »san-öd«), soin henhørende under en 
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lett. uf- («*•-): liv. us-klt lovprise — telt, uf-teikt (se ovf. under if-) | liv. us-läd støde 
paa — lett. uf-ët (sc ovf. under ë-) ' liv. us-pidd opretholde = lett. uf-turët (se ovf. under 
sa- ) I 6v. us-usk Tillid = lett. uf-tiziba (liv. usk, f. usko', lett. tiziba Tro).

Ved Siden af denne Art hybride Dannelser forekommer der naturligvis ogsaa i 
Livisk en Mængde Sammensætninger, der ere optagne fuldstændigt og rent mekanisk fra 
Lettisk, om end undertiden Hovedleddet ogsaa er laant som selvstændigt Ord. Navnlig af 
Substantiver forekommer der mange saadanne Sammensætninger, f. Ex. atkarpa Modhage 
== lett. afkärpis I atmatta Brakjord = lett. atmata (af atmest, -metu bortkaste, lægge til 
Side) I ienåsid Krop, en Hestesygdom — lett. ëndschi | ienaid Had = lett. ënaids (i Lill, 
ogsaa naid, naide — lett. naids) | núovada Distrikt, Gods = lett. nüwads | pakúods Bid 
.Mad — lett. pakuds (af kust, kåd- bide) ' pasaka Æventyr = lett. pasaka | pavedør Bug
gjord = lett. pawëderis (af wëders Bug) | pârgiï Skalk, hensynsløs Person = lett. pargalwis\ 
piedrøb Tærskelo = lett. pëdarbs (pëdrabs). Af Verber af denne Art kunne f. Ex. nævnes : 
atvël' tillade = lett. ativëlët (ogsaa vel' ønske, tillade = lett. ivëlët) | isnik forsvinde = 
lett. ifriikt ’ ister øde, sætte over Styr = lett. iftërët (vestliv. Dial, ter forbruge = lett. 
tërët af nt. 1er en} j isdrt, núodrt udbrede = lett. ijdrdït, nuardit (ogsaa art rive fra hin
anden, sprætte op = leit, drdit) | núomann ane = lett. nûmanït 1 piederr tilhøre — lett. 
pëderët (jf. ovf. under nu-) ! saplüd (Liti.) oversvømme = lett. saplüst (Stamme plüd-)x).

Det er imidlertid ingenlunde alene Livisk (og Estisk), der paa denne Maade have 
været Genstand for Indflydelse fra Lettisk, men omvendt indeholder ogsaa Lettisk, 
især maaske i Kurland, ikke faa Ord, som ere laante enten fra Livisk eller 
Estisk. 1 de allerfleste Tilfælde, navnlig ved de til Kurland indskrænkede Ord, er 
vistnok det førstnævnte Sprog Kilden; dette synes saa meget rimeligere, naar henses til 
den Maade, hvorpaa Lettisk, som allerede omtalt (jf. S. 22, 39), bevislig har bredet sig paa 
Bekostning af Livisk. 1 Visse Tilfælde afspejle Laaneordcne ogsaa særlig liviske Lydud
viklinger, saasoin Forslag af j foran e (S. 42 $ 7) i lett. jedels, jedals Syd liv. jeddl, 
Bortkastelse af h med «Erstatning» (S. 43 g 11, S. 60 I A) som lett. k'l'ls Pant = liv. ki'l,

Rod «sav, saj — sap«; Nr. 784 (sammen med f. ¿opta passe o. Id üv. »sap-a-gat« «sich unterreden» 
(d. V. s. Lift, sa-pagat, vestliv. i Kurl, sa-rükänd — lett. sa-runat'és, jf. ovf. under aif-), «sav-e-d« 
«vereinigen, versöhnen, in Pfisen] auch zusammenziehen» (d. v. s. sa-vedd, af vedd, f. vetää drage, 
trække, hvoraf umiddelbart den sidstnævnte Pisenske Betydning — lett. sa-wilkt trække sammen, 
medens den förste Betydning beror paa Indblanding af den derfra forskellige lett. Stamme wed-, 
west føre, sa-west føre sammen, forene), »sav-a-li-ks« «mässigen» (d. v. s. Liil. sa-valiks — lett. 
sa-waldit, af liv. valiks i Lift., våliks i Kuri. herske), og der tilföjes: «Wie das liv. saved mit den 
beiden bedeutungen: «versöhnen» und «zusammenziehen» sehr deutlich zeigt, ist die obige wort- 
reihe nur eine modifikation derselben wurzel sap, sop, sup zusammenziehen, die wir in n:o 746 
kennen gelernt » ! !

’) Ogsaa dette Ord henfører Bonner anf. St. Nr. 772, sammen med f. iippua, liv. tipp drukne, til en 
Rod «sap«, idet han opløser det «sap-lü-d« !

9*
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est. kilil, Forkortelse af Rodvokalen i lett. pestït frelse = liv. (S. 47 g 20), Vokalfor
længelsen foran r i k'ërpa Ilder, terauds Staal (S. 52 ff. g 23 c, a) o. I. I Regelen giver Formen 
imidlertid ingen bestemt Oplysning i denne Retning, navnlig mangle i de Heste Tilfælde de 
ovenfor S. 47 ÍT., 22—24 udviklede Lydforandringer. Hverken denne Omstændighed eller
den mulige Mangel af et eller andet Ord i nuværende Livisk (d. v. s. i Sjögren-Wiedemanns 
Ordbog) kan dog anføres som gyldigt Bevis imod livisk Oprindelse ; thi for den væsentligste 
Hel maa denne Indflydelse selvfølgelig tilhøre en Tid, da Liverne vare talrigere og mere
udbredte, end de nu ere, og da deres Sprog ogsaa maa antages at have staael paa et
noget ere Trin O,r stemt nærmere overens med Søstersprogene Estisk og Finsk.
Dermed vil’jeg naturligvis ingenlunde nægte, at ogsaa Estisk bar givet sine Bidrag til
Indflydelsen paa Lettisk i Forhold til det mere begrænsede Omfang for Berøringen mellem 
de to Nationaliteter.

Enkelte af de herhenhørende Ord ere ikke indskrænkede til Lettisk, men fore
komme ogsaa i Litauisk, dog saa vidt mig bekendt udelukkende i den memelskc og til
Dels vistnok den zemaitiske Dialekt (jf. ovf. S. 16 f.)1). Da disse Dialekter og navnlig den 
memelske have saa mange særlige Berøringspunkter med Lettisk, øg da endvidere de for
holdsvis faa i de nævnte litauiske Dialekter forekommende Ord af denne Art alle genfindes 
i Lettisk i nøjagtig tilsvarende Former, kan der næppe være Tvivl om, at de ere indkomne 
her igennem Lettisk.

En Liste øver de i Lettisk (og Litauisk) forekommende Ord af finsk Oprindelse, som 
jeg har noteret, vil findes som Ordfortegnelse II i Slutningen af dette Arbrejde. En 
Del af disse Laaneord bave allerede tidligere været betegnede som saadanne, navnlig (med 
Forbigaaelse af ældre Forfattere) i Bielensteins Die lettische Sprache og l lmanns Lettisch
deutsches Wörterbuch, samt i Bezzenbergers Lettische Dialektstudien, et forholdsvis ringe 
Antal ogsaa hos Donner i Techmers Internat. Zeitschrift I; men paa den anden Side kan 
navnlig i Ulmanns Ordbog ofte et estisk eller livisk Ord findes tilføjet, hvor dette i Virkelig
heden er laant fra Lettisk, ikke omvendt. For øvrigt maa det indrømmes, at det under
tiden (f. Ex. ved forskellige Benævnelser paa Naturgenstande, især Fiske) er meget vanskeligt 
at afgøre, om et Ordlaan er gaaet den ene eller den anden Vej eller om Overensstem
melsen maaske endog kan være at forklare paa anden Maade, ved parallele Laan paa 
begge Sider. Som Exempel paa et saadant utvivlsomt parallelt Laan, hvilket jeg altsaa 
ikke har medtaget i nogen af mine Fortegnelser, nævner jeg (fordi Ahlqvist, \ FSK. S. 9 ff.

') Hvad de lierhen liørende zemaitiske Ord angaar, da maa det indtil videre henstaa som uafgjort, i 
hvilket Omfang de virkelig bruges i Dialekten; thi foreløbig kendes de næsten udelukkende fra den 
Zemaitiske Forfatter Dowkont, om hvis Sprog se Brückner, Die slav, fremdwörter im lit., S. 21 f. 
Note 17 (jf. 201); jf. Geitier, Beitr. zur lit. Dialektologie, Wien 1885, S. 15 f., 50.



- - den lyske Udg. S. 11 f. er i Tvivl om den historiske Sammenhæng) lett. runis Vallak 
(deraf rürât kastrere, der altsaa ikke, som Uhnann og Brückner [anf. St. S. 183, jf. 127] 
mene, er = «lit. ronyti verwunden») af mut. rune id., og f. muña id. (hvoraf ruunata 
kastrere), est. run gen. rüna (Verb, rüna-ma, liv. rün [dette maaske dog fra Lett.]) af del 
vistnok atter fra JMnt. optagne gi. sv. rune i samme Betydning (Rydqvist, Sv. spr. lagar X I, 379). 
Med Hensyn til parallele Laan fra Slavisk jf. S. I 1 f. Paa Grund af disse Vanskeligheder 
er det meget muligt, at nogle af de i min Fortegnelse optagne Ord maa udgaa, og endnu 
mindre tvivler jeg om, at der jo vil være adskillige at tilføje, dels maaske enkelte, som 
jeg med l rette kan have betragtet som optagne fra Li tauisk-lettisk i de finske Sprog, dels 
saadanne som ikke have været mig bekendte eller som jeg kan have overset. Navnlig er 
det utvivlsomt, at mere indgaaende Undersøgelser af de lettiske Dialekter, saaledes som 
allerede Bezzenbergers Dialektstudier, baade ville bringe nyt Stof tilveje i denne Retning 
og tillige yde Bidrag til Besvarelsen af forskellige herhenhørende Spörgsmaal, f. Ex. om 
Forholdet mellem den liviske og den estiske Indflydelse paa Lettisk.

livad de laante Ords Betydningsomraadcr angaar, vil det ses, at en ikke ringe Del 
(over l/< ) middelbart eller umiddelbart henhøre til Søvæsen eller dog staa i Forbindelse 
med Livet ved Havet, hvad der stemmer med de allerede af Thunmann og Watson (se 
ovf. S. 5 ff.) gjorte Iagttagelser (om end kun i ringe Grad i Enkelthederne og endnu 
mindre i den almindelige historiske Opfattelse af Forholdet) og i sig selv er aldeles naturligt, 
da jo Liverne og Kurerne i tidligere Aarhundreder skilte Letterne fra Havet og derhos 
netop vare bekendte som Søfarere. De øvrige Ord. der omfatte allehaande forskellige 
Forhold (f. Ex. Familie- og Tyendeforhold, Landbrug o. s. v.), ere aabenbart mere tilfældige 
og i kulturhistorisk Henseende mindre oplysende, idet de kun vidne om det nære Samliv 
mellem de to Nationaliteter.

Ligesom den lettiske Indflydelse paa Livisk saaledes er den liviske og estiske 
Indflydelse paa Lettisk, skønt mange Gange ringere end hin, næppe indskrænket til Ord- 
forraadet alene. Som allerede omtalt S. 22 Note 3, er der nogen Sandsynlighed for, at 
visse Ejendommeligheder i den paa ældre livisk (korisk) Omraade udviklede «tamiske» 
Dialekt af Lettisk kunne skyldes Eftervirkninger af Livisk. I én Henseende kan en Paa- 
virkning fra de finske Nabosprog maaske endog spores langt videre, idet det næppe er 
ganske utænkeligt, at disse kunne have bidraget noget til, at i Lettisk overhovedet den 
gamle frie Accentuationsmaade, som endnu er bevaret i Litauisk, er bleven fortrængt af 
den faste Betoning af den förste Stavelse i Ordet1). Jeg indrømmer imidlertid, at en

') Som jeg ser al’ Andersons Studien zur Vergi. d. ugrofinn. u. indógprm. Spr. S. 122, har den samme 
Tanke være udtalt af Pott i lians Tillæg til W. v. Humboldts Værk Über die Verschiedenheit d. 
menschl. Sprachbaues S. 503, et Arbejde, som for Øjeblikket ikke er mig tilgængeligt. 
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saadan Accentforandring utvivlsomt ogsaa maatte kunne indtræde spontant, og i ethvert 
Tilfælde er den, i en vis Tilslutning til de ældre Betoningsforliold, bleven udformet paa 
ejendommelig Maade i forskellige Tonelag, hvilke ganske vist ogsaa genfindes i Livisk 
(jf. ovf. S. 59 ff.), her dog maaske snarest ved Indflydelse fra Lettisk, med mindre man 
muligvis i deres afgjort større Lovbundenhed i Livisk tör se et Vink om det modsatte.

Men ved Siden af de nu omtalte Berøringer mellem Lettisk paa den ene Side og 
Livisk, til Dels Estisk, paa den anden, have vi, som det allerede paa flere Steder i den fore- 
gaaende Indledning er antydet (se især S. 7 ÍT.), meget stærke Spor af en derfra ganske 
forskellig Indflydelse af en litauisk-lettisk Sprogform paa de finske Sprog. 
Denne Indflydelse adskiller sig fra den for omtalte for det forste i Henseende til selve 
den Sprogform, som afspejler sig deri, og som i det hele viser sig at.staa paa et meget 
ældre og oprindeligere Trin end i det foregaaende Tilfælde, væsentlig paa samme Lvdtrin 
som Litauisk; dernæst i Henseende til Udbredelse, idet den nemlig kan forfølges 
temmelig ensartet gennem alle de egentlige finske Sprog (ved Østersøen), selv 
om naturligvis ikke hvert enkelt Ord i det mindste nu lader sig eftervise i dem alle. Ja, 
hvad mere er, en dermed beslægtet Indflydelse strækker sig i tydeligt udprægede Former 
helt hen til Mord vin sk og Ce remis sisk, om end ikke paa langt nær i saa stort Om
fang som i de egentlige finske Sprog. Derimod maa det udtrykkelig fremhæves, at der 
ikke i Lappisk er noget som helst Spor af en umiddelbar Indflydelse af 
denne Art; de Ord af litauisk Oprindelse, som vi finde der, genfindes alle i Finsk og ere 
bevislig først derfra optagne i Lappisk. Det er da paa Forhaand klart, at denne Berøring 
mellem Finsk og Litauisk — for Kortheds Skyld bruger jeg her og i det følgende denne 
Benævnelse , uden dermed forud at ville fastslaa noget om Sprogets virkelige Karakter — 
maa ligge langt tilbage i Tiden og nødvendigvis forudsætte andre Beboelsesforhold end 
dem, vi nu finde ; thi at de ad denne Vej indkomne Laaneord skulde være gaaede igennem 
Lettisk, Livisk, Estisk o. s. v., som Ahlqvist mener (se ovf. S. 8), er en Antagelse, der 
støder paa saa uovervindelige Vanskeligheder, at den strax. maa afvises. Men disse for
skellige Punkter skal jeg senere komme nærmere tilbage til.

Spørge vi endnu om, hvorvidt den paa dette Trin stedfundne Berøring mellem de 
to Stammer kun har sat sit Mærke i en Indflydelse af Litauisk paa Finsk eller om der 
ogsaa her lader sig eftervise en gensidig Paavirkning, maa der efter min Mening hertil 
svares, at der, bortset fra den tidligere omtalte begrænsede og yngre Indflydelse fra Livisk, 
henholdsvis Estisk, hverken i Litauisk eller i Preussisk og næppe heller i 
Lettisk lader sig eftervise noget eneste sikkert Spor af en Indflydelse fra 
finsk Side1). Naar Etymologien til et hos begge Stammer forekommende Ord er dunkel,

J) Ogsaa i dette Punkt maa jeg altsaa erklære mig uenig med Donner, der f. Ex. Techm. I, S. 259 
siger: »Auch in entgegengesetzter Richtung sind verschiedene finnische Ausdrücke in die litauisch- 
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ere vi som Følge deraf berettigede til at betragte dets blotte Tilstedeværelse i Litauisk 
(i alt Fald udenfor de nordvestligste Dialekter) eller i Preussisk som — om ikke et af
gørende Bevis, saa dog — et meget stærkt Indicium for, at det er oprindelig litauisk og 
derfra optaget i de finske Sprog, forudsat naturligvis at der ikke foreligger parallele 
Laan fra andre Sprog.

Idet jeg nu gaar over til nærmere at betragte disse forskellige Grupper af 
Laaneord, men særlig naturligvis den sidstnævnte, skal jeg forst gennemgaa de enkelte 
Lyd med Hensyn dels til den Maade, hvorpaa de ere behandlede ved Overgangen fra 
Litauisk-lettisk til de finske Sprog, dels til de Former, som maa antages at ligge til Grund 
for dem, vi møde i disse sidste, og derefter betragte den Maade, hvorpaa Endelserne 
ere behandlede. Til Slutning skal jeg da forsøge at samle de Resultater, der kunne 
uddrages af de foregaaende Undersøgelser, og nærmere at belyse dem i historisk lien
seende. Dertil föjer jeg endelig som Ordfortegnelse I en alfabetisk Fortegnelse over 
alle de til den ældre Gruppe hørende Laaneord af litauisk-lettisk Oprindelse, som jeg har 
noteret mig, og medtager her tillige visse blot i Livisk eller Estisk forekommende Laaneord, 
der, om end ikke saa gamle som hine, dog i en eller anden Henseende fortjene særlig 
Opmærksomhed; derimod ere alle de mangfoldige yngre lettiske Ord i Livisk (og Kreevinsk) 
udelukkede, da det vilde være fuldstændig orkesløst og overflødigt at forsøge paa at give 
en blot nogenledes udtømmende Fortegnelse over dem. Jeg bemærker herved udtrykkelig, 
at jeg selvfølgelig ingenlunde betragter alle de af mig optagne Sammenstillinger som lige 
sikre, men tværtimod, som det vil ses, for adskilliges Vedkommende selv er mere eller 
mindre i Tvivl om deres Berettigelse. Med Hensyn til en Del af disse tvivlsomme Ord vil 
det forhaabentlig lykkes andre Forskere at bringe fuldstændigere Klarhed tilveje, hvad 
enten det bliver i den ene eller den anden Retning ; foreløbig maa de i alt Fald staa her 
som en Advarsel imod uden videre at betragte dem som ægte finske Ord. Nogle faa Ord 
har jeg endelig medtaget i [ ] blot for at vise, at de ikke ere eller ikke behøve at være 
optagne fra Litauisk, uagtet de genfindes her i nøjagtig tilsvarende Former, men at vi her 
meget snarere have parallele Laan (fra Gotisk) i begge Sprogstammer.

lettischen Sprachen eingedrungen, obwohl es bei mehreren ziemlich schwer hält über die Ab
stammung zu entscheiden'! og S. 269 endogsaa: "Ich betrachte daher das lit. kankles als Lehnwort 
aus dem Finnischen, wie so viele andere". For denne Paastand, der til Dels grunder sig paa 
en Sammenblanding af Litauisk og Lettisk, leveres der imidlertid intet som belst virkeligt Bevis.
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I. De enkelte Lyd.
A. Konsonanter.

1. Klusiler (Explosiver). Da de finske Sprog i Forlyd oprindelig og med Und
tagelse af enkelte Dialekter (jf. g 2) endnu stedse kun have den ene Række af Klusiler, 
de stemmeløse 7c, ¿, p, maa disse Lyd her gengive saavel lit.-lett. /c, i, p som de til
svarende stemte Lyd g, <7, ó, f. Ex.
f. kakia, kaula liais — lit. kaklas’, f. kelta gul Farve = lit. gelta id., gèltas gul;
- tuohi Birkebark = lit. Zó&íz's; - tardía llave =■-= lit. dår zas',
- palmen Hyrde — lit. pëmü (St.pëmen-y, - (kar.) palve (lave jf. lit. balvas.

Saaledes ogsaa i liviske Ord, der ikke netop høre til det yngste Lag af Laan fra 
Lettisk, f. Ex.

liv. (i Kurland) paländoks Duc = lit. balandis (jf. gg 2, 15).
Ligesaa f. Ex. moksa-mord. kardä, ersa-m. kardo Stald, hvis dette er = lit. gardas 

(Faare)fold.

2. Kun Li vi sk (og Estisk i de mellem Letterne spredte Sprogøer, jf. Wiede
mann i Mélanges russes IV, S. 639 og Gramm, d. ehstn. Spr. S. 91 g 12) beholder regel
mæssigt g, d, b i Forlyd i den store Masse af Ord, der i yngre Tid ere optagne fra Lettisk, 
f. Ex. liv. gúob Ælm = lett. guba 1 gúod Ære — lett. guds I dal'l'a Del = lett. dal'a\ 
dårsnika Gartner = lett. darfnëks | dunts Kniv = lett. dunzis | dúob et Bed- = lett. dube\ 
bdbers Bæver = lett. bebrs j biedørs, biedres Kammerat = lett. bëdrs [ biask Flaske = lett. 
blaschk'e | bri fri = lett. brïws (begge af Tysk1)) | (kräbls Kolk., grabïs Pis. Klude, Bageri 
= lett. grabajehas | kresiï Kurv = lett. grefele). Saaledes ogsaa liv. i Lifland balad, balaz 
Due = lett. baludis, ved Siden af den i Kurland brugelige, meget ældre Form paländoks 
(se g 1).

Ligesom vi i dette sidste Ord have Exempel paa et Ord, der foreligger i Livisk i 
en dobbelt Form, en ældre, der slutter sig nærmere til det litauiske Lydtrin, og en yngre, 
der slutter sig til Lettisk, saaledes synes ikke sjældent gamle Laaneord senere at have 
modtaget en Paavirkning fra Lettisk, hvorved de ere bragte mere i Overensstemmelse med 
dette Sprogs Former. Som Følge deraf kan et forlydende g, d, b ikke altid i og for sig 
bevise, at et Ord forst i nyere Tid er indkommet fra Lettisk. En saadan Forandring 
synes f. Ex. at være indtraadt i liv. daba Skik = f. tapa, lett. daba | liv. i Kuri. dagi, i 
Lifl. tagl Fyrsvamp == f. takla, taula, lett. dagla, daglis | maaske i liv. dadzä Tidsel, Burre
- f. takiainen, lett. dadj'is (paafaldende er her det udlydende lange ä, der egentlig kun 
vilde være paa sin Plads i en til f. takia- svarende liv. Form *taigä, se S. 57 §24a; dersom 
Sjögren-Wiedemann har Ret i Ansættelsen af dette ä, synes man at maatte antage, at en 
saadan formodet Form, vel nærmest paa Trinet *tagä, er bleven fortrængt ved en yngre 
Indflydelse fra Lett., men med Bevarelse af det udlydende «).

Det er imidlertid ikke alene i dette Tilfælde, at Livisk anvender Mediæ i Forlyd;

J) Andre Exempter paa Liviskens Overensstemmelse med Lettisk i Behandlingen af tysk f, hvilken 
Lyd mangler i begge Sprogene (jf. Bielenstein, D. lett. Spr. I, g 299), ere liv. uodør' Foder = lett. 
üdere | vastalova Fastelavn = lett. wastalaivi | vil' Fil = lett. wïle | peré Vers — lett. perscha] 
pleit Flöjte = lett. pleita | prié frisk — lett. prischs. 
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men efter at man en Gang, væsentlig ved Indflydelse udefra, liar lært at udtale disse Lyd 
i denne Stilling, er der ofte ligesom indtraadt en Usikkerhed, og selv i ikke ganske faa 
ægte Ord ere Mediæ trængte ind i Stedet for Tenues (i störst Omfang i Pisensk Dialekt, 
jf. Sjögr.-Wied. Gramm. S. CII), vistnok altid under Indflydelse af en nærstaaende (efter
følgende) Stemmelyd l), f. Ex. gårban Tranebær, Oxycoccus palustris = f. karpedo | gülma^ 
tilma gülmad (i Lill, silm kidmad) Öjenbryn — f. kulma | gïdb, gidg bade sig — f. kylpecï 
dagärzpeidi baglængs jf. est. tagur-pidi J dïd' Mejse, Musvit — f. tiiti j durbal Torv jf. f. 
turve (GSI. S. 155) | búolg, bùolgon Tyttebær — f. puola^ puolakka | buzärt, pusärt gnide = 
f. pusertaa-}. Paa denne Maade kunne Mediæ naturligvis ogsaa undertiden være komne 
i Stedet for Tenues i ældre Laaneord fra Litauisk, som liv. gadäg og kadåg Enebærtræ =

.') Meget almindelig paa Liv. er den tilfældige Forandring af Tenuis til Media, eller overhovedet af 
stemmeløs Lyd til Stemmelyd, naar et med en stemmeløs Lyd begyndende Ord staar i nær For
bindelse med et foregaaende Ord, der ender med en Stemmelyd — et Fænomen, til hvis For
klaring man næppe behøver at ty til fremmed Indflydelse; se Sjögr.-Wied. Gramm. S. 20 f. g 9, 13 
og jf. Genetz, Karel. Lautlehre S. 33 f. 1 enkelte Tilfælde kan maaske den hyppige Brug af et Ord i 
denne Stilling have bidraget til, at Mediaen efterhaanden er voxet fast, som ovf. Exemplet gulma.

2) I nogle af de af Russisk stærkest paavirkede finske Dialekter ere Mediæ ligeledes komne ind, ikke 
blot i laante, men ogsaa i enkelte ægte Ord, her dog i mindre Omfang end i Livisk (se især 
Genetz, anf. St. 4 og 5). 1 nogle faa Ord stemme disse Dialekter (tilfældigt?) med Livisk, saa- 
ledes russ.-kar. og olon. garbalo, veps. øiwboZ Tranebær, r.-kar. buola, olon. buolu, veps. boZ Tyttebær.

3) For Kortheds Skyld nævner jeg her og i det følgende kun Lettisk med Underforstaaelse af Litauisk 
indenfor de S. 68 angivne Grænser.

4) Jf. GSI. S. 23 tf. (61 fl‘.). De der givne Antydninger angaaende den mulige Udvikling af dette For
hold kan jeg paa ingen Maade anse for gendrevne ved Genetz’s Modbemærkninger, Karel. Lautl.
S. 32 f. Jeg mener ikke at have gjort mig skyldig i nogen Forvexling af forskellige lydfysiologiske
Processer, men har kun villet hævde, at Former som f. akka akan, härkä liaran (for
kota kodan maa betragtes som sproghistorisk parallele, og har da, paa Grundlag af Forholdet til 
de andre, fjærnere beslægtede finsk-ugr. Sprog, fundet det sandsynligt, at ligesom man ved den
forste Række af Former utvivlsomt maa gaa ud fra k, t, p som Grundtrin og betragte kk, tt, pp 
som forstærkede Former, saaledes har den anden Række oprindelig haft g, d, b. Der kan intet 
som helst være til Hinder for at antage, at de oprindelige Mediæ i Begyndelsen af en aaben anden 
(fjerde) Stavelse forstærkes’ved at gaa over til Tenues, parallelt med at oprindelige Tenues yder
ligere forstærkes ved at forlænges (fordobles) (jf. f. Ex. højtysk That, halten, Vater med t for ældre

10

f. kataja, lit. kadagys.
I de i Lettisk* 2 3) optagne livisk-estiske Ord bevares i Regelen Tenues uforandrede 

(Exempler se Ordfortegn. Il); kun sjældent forandres de til Mediæ, hvorpaa jeg dog ikke 
kan nævne sikre Exempler undtagen for p>¿>: biijâ til Grunde — liv. púoi, est. pôlija\ 
buras, burwes Sejl pl. = \ïx. purrød | (muligvis gabals Stykke = liv. kabal, se Ordfortegn. I).

3. 1 Indlyd optræder oprindeligt g, d, b regelmæssigt som finsk k, t, p (est.
g, <7, b) undtagen i Begyndelsen af en lukket Stavelse med kort Vokal (og i Begyndelsen 
af 3dje Stavelse), hvor man oprindelig maa have haft g, d, b eller maaske til Dels de til
svarende Spiranter; men i de fleste Sprog ere disse Lyd atter forandrede paa forskellig 
Maade, som det vilde være unødvendigt her at gennemgaa i det enkelte4 * * * * * 10), kun Vepsisk 
og Livisk, der ikke kende nogen Adskillelse mellem de nævnté to Formrækker, have 
gennemgaaende g, <7, b. Exempler ere:

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I 1.
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f. vako gen. va'on Fure, veps. ya^o — lit. vager,
- takiainen (dog ogsaa takkiainen, takkiainen) Burre = lit. dagys’,
- ankerias Aal = lit. wu/urz/s;
- vuota gen.vuodan I lud — lit. oda ;
- napa gen. navan, veps., liv. naba Navle = lett. naba ;
- virpa gen. virvan Kæp, Kvist = lit. virbas’,
- liammas gen. hampa(li)an, veps. hambas Tand = lett./wZ>s id., lit. zambas Kant;
- kataja veps. kadag, liv. kadag, gadåg Enebærtræ = lit. kadagÿs.

4. Paa samme Maade tinde vi i Livisk og Estisk g, d, b i yngre Laan svarende 
til de samme Lyd i Lettisk (undertiden med Mouillering eller beslægtede Forandringer efter
S. 43 f., jf. nedf. § 11 f.), f. Ex. liv. very Livegen — lett. wêrg s J Dougav Düna — lett. JJaugava\ 
maggon (S. 50 % 22 e), est. magun(as), magon Valmue — lett. magune ■ paläg Lagen = lett. 
palags, men est. palak(as), dorp.-est.pallaj \ gåd sorge for = lett. gädät 1 bed'd'ors, bed'ros 
Grav = lett. bedre | groudøs Korn = lett. grauds I dúob et Bed = lett. dûbe | kabåt Lomme 
= lett. kabata | skabbørs hurtig — lett. skabrs.

cl, Wasser, oht. vvazzar med ZZ for ældre t o. s. fr.), medens paa den anden Side g, d, b i en 
lukket Stavelse, dog næppe i alle finske Sprog (»finsk» stadig i den S. 19 N. 2 fastslaaede Betyd
ning), ere bievne til Spiranter i det mindste efter en Vokal eller Liquida (men næppe, efter en 
Næselyd). Derimod har jeg intet udtalt om, at de finske Dialekter, der nu have g, d, b svarende 
til f. k, t, p i aaben anden Stavelse, umiddelbart skulde have bevaret noget oprindeligere end Finsk 
(Suomi); tværtimod antager jeg (jf. GS1. S. 25: »Til en vis Grad maa disse Overgange allerede have 
tilhørt det fælles Trin» o. s v.), at vi her have en yngre Overgang fra Tenuis til Media, parallel med 
Overgangen af s til z, under Indflydelse af stemte Omgivelser, hvorved de »stærke» Former til
fældigvis atter komme til at stemme med de oprindelige, för-finske; jf. saaledes f. Ex., at i Estisk 
den »Armerede» Form (se ovf. S. 47 g 19) af en Media endnu stedse er en Tennis (Weske, Unter
such. S. 12 12, 13), eller at en Media ogsaa i visse Tilfælde kan svare til f. k, t, p som »svag»
Form af kk, tt, pp (Wiedemann Gramm, g 56). Kun med Hensyn til Vepsisk og Livisk kan der 
maaske rejses visse Tvivl angaaende Udviklingen, hvilke jeg dog her ikke skal komme ind paa.

Ligesaa omvendt i lettiske Laan fra Livisk og Estisk, f. Ex. julga Sælhund = 
liv. ülgas, est. hül'g, lmlge ' kangas Væv = liv. kaiigas (est. karmas) | luga, lugus Tal, Gang 
= liv. lug, est. lugu | jedels, jedals Syd = liv. jedål, est. edel, edal \ murda Buse = liv. 
mørda, est. morda | rinda Række = liv. rïnda, est. rind Bryst, Række | rabat slaa Kornene 
ud af Axene = liv. rabb, est. raba-ma.

5. Oprindeligt k, t, p fremtræder derimod ikke sjældent paa Finsk som kk, tt, pp 
(est. ligesaa eller k, t, p) i Begyndelsen af aaben Stavelse, som k, t, p (est. ligesaa eller 
g,d,b) i Begyndelsen af lukket Stavelse,. i Vepsisk og Livisk som uforanderligt k,t,p, f. Ex.

f. harakka gen. harakan Skade, pica = lit. szårka ;
- laukki gen. laukin Dyr med Blis = \\[. laúkis-,
- ratas Hjul, p\. rattafhjat ogsaa Kærre = lit. mías, pi. ratai’,
- pirlti gen.pirtin Badstue, Røgstue = lit. pirtis’,
- tytår gen. tyttären, ersa-mord. teliter, teiter Datter — lit. dukté'.
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6. Nok saa almindeligt er det dug, at de stemmeløse Lyd k, t, p ere behandlede 
ganske paa samme Maade som de stemte ¿7, <7, b (g 3), hvad der i Laan fra Gotisk eller 
Nordisk er forholdsvis sjældnere (jf. GSI. S. 63 f.), men derimod, som det synes, genfindes 
som det regelmæssige i de endnu ældre Lag af Laaneord (som f. sata gen. sadan, nioksa- 
mord. sada, ersa-mord. sado, cerem. sildö, suda o. s. v. 100, et for alle de finsk-ugriske 
Sprog fælles Laan fra Eranisk [Skythiskj: zend paZa- o. s. v.). Herhen høre f. Ex.

f. malka gen. malan Tækketræ = lit. målka Brænde (men est. malk Stok, liv. 
malka Brænde efter ‘¿‘¿5 og 8);

- märkä gen.märän vaad, Væske = lett. merka Fugtighed!?);
- perkele Djævelen, mord.pirgene 'Lorden = lit.perkúnas Tordenguden, Torden;
- suka Bürste, Kam = lit. {szuka) pi. szùkos’,
- talkoo frivilligt Fællesarbejde med Beværtning = lit. tolker,
- kelta gul Farve — lit. g elt à id.; gèltas gul;
- luuta gen.luudan (Feje-)Kost = lit. szlu ta’,
- mäntä gen. männän (ogsaa mäntty) Kærnestang = lit. znèniê;
{-tetri, tedri Urhane = lit. téteris’,}
- paarre (for *paardeh] gen. paarte(h)en Bræmme — lett. bårkstetf} ;
- átela, \w. addel Efterslæt = lit. atólas ;
- kypärä Hjælm, Hue = lit. kepùrè.

Saaledcs ogsaa i nogle enkelte Ord i Livisk, der efter deres øvrige Form maa 
antages at være optagne i en temmelig tidlig Tid og i ethvert Tilfælde ogsaa i andre Hen
seender adskille sig fra den store Alasse af yngre Laaneord fra Lettisk, nemlig (foruden 
det ovf. nævnte addøl Efterslæt):

koidas Væverkam = lit. skétas, lett. schk'ëts (jf. g 41 og Ordfortegn.);
leiga, løga overtallig (paa ny laant i Formen /¿eÆø Kolk.) = lett. ZëAs, lit. lëkas’, 
mändreks en Tvære = litïmentùrè, lett. mëturs (jf. ovf. f. manta} ;
puba (est. uba) Bünne = lit., lett. pupa ;
vërbiks, varbøks spinde (paa Rok) = lett.zvërpt, lit. vérpti.

7. Den i forrige g omtalte Overgang er nødvendig i Forbindelsen ht—hd =■■ lit. 
kst, kszt {st o. I.), idet Forbindelsen htt ikke kan forekomme. Saaledes

f. ahdas snæver = lit. anksztas (jf. 16);
- lulita fugtig Eng = lett. lukste id., lit. luksztas Stargræs o. 1.
- lahto Snare = lit. slcpta m. fl. Former.

I et Par Ord, hvor man skulde have ventet Forbindelsen AcZ, findes blot h, nemlig i 
f. al tingas Lysterjærn = lit. akstinas og
- {tidiansi] tuliat tusend = lit. ZúAsíanZz’s.

10
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Naar d i disse Ord er bortfaldet, beror det utvivlsomt paa, at anden Stavelse her i alle 
Former er lukket og at der derfor aldrig vilde kunne indtræde en Form med lit. som 
kunde have bidraget til at holde paa d (d?) i den svage Form.

For f. vaha Vox = lit. vászkas skulde man i Nominativ og overhovedet i de Former, 
hvor anden Stavelse er aaben, have ventet den stærke Form *vahka, men den er fortrængt 
af den svage Form vaha. Omvendt er der dannet en ny stærk Form ved Tilföjelsen af 
k i de estiske Dialektformer tolik (Dagø) ved Siden af aim. tolii Birkebark = lit. /ós£¿s| 
wähle (dorp.) ved Siden af ivähi Krebs = lit. vézys [ ivisk (dorp.) ved Siden af ulz Bastsko 
= lett. wife, wifa.

8. I de for Livisk (og Estisk) ejendommelige yngre Laan fra Lettisk bevares 
regelmæssigt k, t, jo, som liv. louk Mark = lett. lauks | nikkøn ondskabsfuld = leit, nikns 
(S. 50 g 23 e) I pakkøld pi., est. pokal., pakel pi. paklad Blaar — leit, pakidas pi. (det ost. 
Ord maaske snarere af russ. paklja) | takå Fodsti — lett. taks, teka | tukla fed — lett. 
tukls i vilkatøks Varulv = lett. wilkats | malta, est. mait Aadsel — lett. malta | ventar Garn
ruse = lett. iventeris I kapil' (kappil, kabbil), est. kabel Hakke (est. dial, kapel Kasteskovl)
— lett. kaplis | paipøl Vagtel = lett. paipala | tapä Tap, Tud = lett. tapa.

Saaledes ogsaa i lettiske Ord af livisk eller estisk Oprindelse, som måkars Øst = 
est. mä-kär, liv. mågør (jf. S. 73 Note 1) | nuka, nuks Endeskive (af Brød) — liv. nukâ, est. 
nukk I tilka Istap = liv. tilka, est. tilk Draabe j k'utët, schk'utët afbrænde Skov o. 1. for at 
gøde med Asken = liv. Æüii, est. faïi-ma | pâtis isabellafarvet — est.jo«¿' | k'epa Pote, Lab
— liv. keipâ, est. käpp ! k'êrpa Ilder — liv. kärpa, est. kärp.

9. Af særlige Forandringer indenfor Klusilerne kan mærkes, at der i Ord af lit.- 
lett. Oprindelse forekommer flere Exempter paa den for de finske Sprog karakteristiske 
Overgang af t i Forlyd og Indlyd (ikke tt) til s, især foran i, sjældnere foran e, en Over
gang, der ogsaa i enkelte Tilfælde genfindes i Mordvinsk, men uden synderlig Overens
stemmelse med de finske Sprog og utvivlsomt væsentlig ved en parallel Udvikling. Dette 
finder saaledes Sted i

f. silta (mord, sed?) Bro = lit. tilias",
- seiväs Pæl, Gærdestage (for *teiväs, men est. teiwas, Yw.taibas) — lit. stëbas (jf. g 40);
- morsian en Brud = lit. marti (St. marti-, martiä-) ;
- niisi (SI. niite-) Væverskaft = lit. nytis-,
- reisi (St. reite-) Laar = lit. re tas (I) ;
- tuhansi (eller sædv. tuhat, St. tuhante-) tusend = lit. túkstantis ;
- varsi (St. varte-) Skaft = lit. mrps&$(?).

Denne Overgang maa i det væsentlige tilhøre det fællesfinske Trin (S. 19 N. 2), om 
den end i visse Sprog eller Dialekter kan være ført videre end i andre (jf. f. Ex. ovf. seiväs, 
ligesaa f. siipi Vinge, men est. tïb, liv. tibes). Det ses tillige, at den i alt Fald ikke kan 
have været afsluttet paa den Tid, da Paavirkningen fra Litauisk fandt Sted, eftersom de 
herved indkomne Ord endnu bave naaet at deltage i denne Forandring. I Modsætning 



hertil maa det fremhæves, at der i Ord af gotisk Oprindelse ikke synes at forekomme 
noget sikkert Exempel paa denne Overgang.

10. Hvorvidt den paagældende litauiske Sprogform har kendt noget til de se
kundære Forandringer af tj og dj, som vi nu tinde paa Litauisk (til cz og dz) og Lettisk 
(til sch og /c/t), kan af Laaneordenes Form alene ikke afgöres men det er i sig selv næppe 
sandsynligt, og den i forrige g anførte finske Form morsian taler ikke derfor. Derimod kunde 
f. metsä Skov — lit. médis (St. medja- Z> medza-) Træ, lett. mescli (St. medja- '> mej'cha-) Skov 
synes at tyde hen paa en med lit. medza- stemmende Form.- Men sikkert er dette dog 
ingenlunde, da ts muligvis ogsaa kan være fremgaaet paa finsk Grund af ældre tj (jf. GSI. 
S. 81 Note**). 1 yngre liviske Laan fra Lettisk ere derimod s og z (= lett. sch, fch) ganske 
almindelige, se nedenfor $ 15.

11. Den for Lettisk ejendommelige Palatalisering og Assibilering af oprindeligt 
k, d til z (o: ts), dj' foran i(j), e, til tsch, djch foran j1) genfindes regelmæssigt i de i Livisk 
(og i de Dialekter af Estisk, der støde umiddelbart op til Lettisk» forekommende yngre 
Laan fra Lettisk. Kun maa mærkes, at Lydene ts og dz i det hele have faaet en noget 
større Udbredelse paa Livisk2), idet de dels ere gennemførte i Tilfælde, hvor der i Lettisk 
finder en regelmæssig Vexel Sted mellem de forskellige Lydrækker, dels forst ere udviklede 
paa Liv. i Stedet for ts, dz under Indflydelse af et følgende i, sjældnere e (eller ä), ved 
\ okalbortkastelse ogsaa i Udlyd, dog uden fast Konsekvens, dels maaske enkeltvis kunne 
være bevarede fra en ældre Tid i Tilfælde, hvor Lett, har z (dj), medens man skulde vente 
tsch (djch). Exempter paa disse Lyd ere: liv.tsärm, tsërm Spolorm = lett. zërms (lit. kir mis 
Orm) i tsepid Steg = lett. zepetis (af zept, lit. képti stege) | tsiemin Nabo = lett. zëminsch 
(jf. Ordfortegn. I kaimÿnas) | tsietøm Fængsel — lett. zëtums (af zëts, lit. këtas haard, fast)] 
tsirlind Lærke (folkeetvmologisk Tilslutning til liv. lind Fugl) = lett. ¿indis | tsounøs (Lill. 
tsaun) Maar = lett. zauna, zaune (lit. kiåiiné, hvortil egentlig skulde ventes at svare en lett. 
Form med *zj- ?> tsch-, der muligvis kan være bevaret paa Livisk ?) | tsakll Hanekam = lett. 
zekulis ] tsiba Höne — lett. ziba (tschibite) | tsoumøl (Nødde)skal — lett. tschaumala | tsukär 
Mønning = lett. tschukurs | tsupä Dunke = lett. tschupa manis (Lill.) Torsk = lett. menze 
(lit. menké) \ runts Hankat — lett. runzis gen. runtsclia i dunts Kniv = lett. dunzis gen. 
duntscha \ låtsøs Vikke, Linse, est. lätsas — lett. lëza-s, lëze-s ‘ brouts køre = lett. braukt 
præs, brauzu (lit. braúkti, braukiii stryge) j lúots boje = lett. luzit j múots plage — lett. 
muzit (af muka Plage = russ. múká) j — dzelän Brod = lett. dj'elûns (lit. gelonis) | dzlzløs 
Aare = lett. djisle, -la (lit. gysla) | draudz (Marienburg-est. draudze) Menighed = lett. 
draudj'e (af draugs Ven, Fælle) | dadzä Burre, Tidsel = lett. dadjis dadjeha (lit. dagys\ 
jf. S. 72 g 2) I algits, algidz, algødz (Lill, algatsi) Daglejer = lett. algadfis gen. -dfcha.

Mærk derimod liv.
kilt Gronspætte =» lett. djilna, dj'ilnis, 
vcigål Kvabbe = lett. wëdfele, lit. vègèle, 

hvilke Ord, skønt kun forekommende i Livisk, maa være optagne fra et med Litauisk 
stemmende Sprogtrin.

Udenfor det særlig lettiske Indflydelsesomraade forekommer der intet Spor af de 

’) .11'. Bielenstein, D. leit. Spr. I, S. 16811'., 181 11’.; Leskien i Archiv lur slav. Philol. V, S. 14 11'.
2) Jf. nærmere nedenfor under Endelserne.
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lettiske Lyd z (Isc/i} og dj (djch)1}. Det er altsaa urigtigt, naar f. Ex. Donner, Techni. 1, 
S. 269, afleder f., vot. sirppi, est. sirp, va Segl, af lett. zirpe, i Stedet for at disse Ord, 
som Ahlqvist iigtig liai set, ere al slavisk Oprindelse (russ. serp for ældre sïrpïî, jf. ovf. 
S. 12), ligesom vistnok selve det lett. sirpe, sirps eller almindeligere zirpe* 2}. Denne sidste 
l’Oim genfindes i liv. tsirp (men i Lifl. sirp} og maaske i dorp.-est. tsirp, hvorved dog er 
at mærke, at dorp.-est. Dialekt ofte selvstændigt forandrer forlydende s til is.

Den votiske forandring at oprindeligt k (se ovf. S. 21), der naturligvis ogsaa er kommen ind i 
gamle Laan fra Litauisk, har selvfølgelig intet hermed at göre.
Den leti. Form med z beror vistnok blot paa en folkeetymologisk Tilknytning til Verbet zirpt, lit. 
kirpti klippe (Leskien, Ablaut der Wurzelsilben im Lit. [Abh. d. k. Sachs. Ges. d. Wiss. IX!, S. 69 f. 
[= 331 f.J, henfører zirpe umiddelbart hertil).

3) Vistnok af kasit, \it.kasyti kradse, jf. tysk Krätze — kratzen, lat. scabies — scaberc; det liv. Ord maa 
derefter udgaa bos Budenz, Magy.-ugor összehas. szótár Nr. 49; sm I. Ordfortegn. II kaska, koska.

*} Jf. f. Ex. Budenz, Ugr. Sprachstudien 1 (Pest 1869), S. Li f.; samme i Bezzenbergers Beitr. IV, 226; 
Anderson, Studien S. 277 IL

, , , 12‘. s.varen.de de lettiske mouillerede (præpalatale) Lyd kJ g finde vi £, sjældnere 
Ä:, f- Ex. i liv. keir kejtet = lett. keiris j kev Hoppe = lett. k'ewe | kiermes Træorm = 
lett. Â:27'Mïzs I Ä'asÄ: (Lifl. kassi} fnat, Skab = lett. kaschk'is (ogsaa kasa, kasis)3} j svik' Harpix

- lett. swekis\ (hist Bundt, Tot — lett. kuschk'is}; g i liv. gim Ansigt = lett. gimis | negøs 
Lampret == lett. negis | (engøls, engles Engel = lett. engelis ' gang Gang == lett. gangis} 
(dog paréis Spaamand = lett. paregis}. Foran udlydende k, g = lett. kJ g indtræder paa 
Livisk undertiden Epenthese af i efter en ikke-palatal Vokal (jf. S. 44 g 15; de herhen- 
høtende Oid ere dog, efter Sagens Natur, tor störste Delen egentlig af tysk Oprindelse, 
men stemme saa nøje overens med de tilsvarende lettiske Former, at de utvivlsomt maa 
antages at være indkomne i Livisk gennem Lettisk), f. Ex. liv. dik Ilægte = lett. åk’is (tysk 
Haken) I baik Sømærke = lett. bake (tysk Baake) I stråik Pyt = lett. sträk'is | vaig (Lifl. 
va^) Enspændervogn = lett. pi. | zåig Sav = lett.Jage [ brüik Brug = lett. 
brük'e (derimod er f. Ex. kuoig, koig, Skib, et selvstændigt Laan fra mnt. koqqe, ikke umiddel
bart = lett. kugis}. ™

I liv.-est. Laaneord i Lettisk indtræder for opr. k, g foran e, i aldeles regelmæssigt, 
navnlig altid i forlyd,  &, </, ikke z, dj', f. Ex. k'enge en Slags Sko = liv. keñga | k'epa 
lote, Lab = liv. käpa kils Pant = liv. kil ( puk'e Blomst = liv. put’køs walgis hvid 
Oxe = f.mfø; dog piladjis ved Siden af pilags Rön = liv.pfø^ (jf. Ordfortegn. I Uwidas).

13. Spiranter. Af disse maa særlig mærkes, at oprindeligt lit. s (sz} og z regel- 
' mæssigt baade i forlyd og Indlyd i de finske Sprog ere bievne til h (der dialektvis senere 

kan være faldet bort, saaledes navnlig i Votisk, Livisk [S. 42 g 10] og til Dels Estisk). 
Lyden li er overhovedet i de finske Sprog som Begel opstaaet af ældre Hvislelyd4), dels 
af almindeligt s (navnlig i ubetonet Stavelse og især mellem to Vokaler eller i Forbindelse 
med en Liquida eller Næselyd), men dels vistnok ogsaa af en derfra noget forskellig Lyd, 
maaske nærmest s, hvilken Lyd i Mordvinsk og Ceremissisk fortrinsvis svarer til finsk li. 
1 Behandlingen af de nævnte Lyd s og z fremtræder der en mærkelig Forskel mellem de 
Ira Litauisk laante Ord og de noget yngre slaviske Laaneord (som jeg haaber senere en- 
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gang at kunne behandle), ¡det de finske Sprog saa godt som uden Undtagelse i disse 
sidste gengive Lydene s, z (og c) med s (for saa vidt som ikke i de stærkest blandede 
Dialekter de oprindelige Lyd bevares uforandrede). Dette tyder hen paa, at der i Mellem
tiden er foregaaet en Forandring i det finske Lydsystem, og at Overgangen fra Hvislelyd 
til li endnu ikke har været helt gennemført, paa den Tid da de litauiske Ord optoges, 
eller med andre Ord, at de litauiske Lyd s og z oprindelig ere bievne gengivne med en 
Hvislelyd (s?), der endnu har kunnet deltage i den almindelige Forandring til li. Hermed 
stemmer det ogsaa, at adskillige af de herhenhørende Ord, der fra Finsk atter ere op
tagne i Lappisk, her i Stedet for det finske h have en Hvislelyd, s, s, c, hvilke Lyd ogsaa 
i ægte Ord svare til f. li (det historiske Forhold mellem de forskellige Hvislelyd paa Lappisk 
er tilsyneladende temmelig vilkaarligt og ofte vaklende, endnu i ethvert Tilfælde uopklaret). 
Da det er højst usandsynligt, at Lappisk ved Optagelsen af disse Ord skulde have forandret 
h paa denne Maade, synes vi med Nødvgndighed at maatte antage, at Laanet af dem til
hører en Tid, da Finsken selv endnu havde en Hvislelyd i Stedet for det senere h (jf. 
S. 25; kun i Ord, der ogsaa i andre Henseender stemple sig selv som yngre Laan, bevarer 

»Lappisk det finske li eller bortkaster det)1). Et saadant li (jf. ogsaa g 7) finde vi f. Ex. i 
f. halla (lap. suoldne, jf. g 1G) Nattefrost — lit. szalnà]

’) Jeg bemærker lier, at, naar i visse af de ældste germanske Laaneord germ, li (o: /) paa Finsk er 
gengivet med k (GSI. S. 57, 65), ikke ined li, som selv ved en germ. Udtaleform / skulde synes 
at ligge nærmere, saa er dette maaske ikke udelukkende at forklare parallelt med Gengivelsen af 
p og bilabialt f ved i, p, men kunde maaske ogsaa bero paa, at Finsk paa vedkommende Tids
punkt endnu ikke har haft noget li, i det mindste i Forlyd. Hvis saa er, maa dog paa den anden 
Side li være udviklet temmelig tidligt indenfor den ældste germanske Indflydelsesperiode, idet vi 
finde f. li ~ germ, li i det overvejende Flertal af herhenhørende Laaneord. Ogsaa Litauisk og 
Lettisk, der begge mangle Lyden li, sætte k ikke blot i Stedet for slav, ch, men ogsaa i Stedet for 
li {%) i ældre germanske (gotiske) Laaneord, som lit. lcl'épas, lett. klaips et Brød = got. lilaifs 
(hvoraf ogsaa slav, chlêbü) | lit. kv'étys pi. lcv'éczai, lett. kwëschi pi. = got hvaiteis. I yngre Laan 
er derimod li bortkastet.

- harakka Skade, pica = lit. szdrka-.
- liarja Börste, Manke (ceremiss. sar llestehaar?) = lit. szerys\
- liarmaa graa = lit. szirmas ;
- heimo Slægt = lit. szeima ;
- lteinä suoidne, jf. g 40) Hø = lit. szënas\
- herliiläinen Gedehams — lit. s^zrs^ÿs, szirszlys\
- hihna Rem, ersa-mord. ksna, moksa-mord. sna (for *siksna, * sisna} — \\t. szikszncr, 
\eps.hähk Flodilder — lit. szészkas lider;
f. liärmä Rimfrost = lit. szarmå]
- kauha (sv. lap. kauca) Slev, Øse, Skaal = lit. kduszas ;
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f. lolii (lap. luossa) Lax — lit. lászis]
- tyhjä (lap. tosse) tom = lit. tuszczas (St. fwfÄj&ztyrt-);
--vaha Vox = tit. vdszkas (jf. g 7);

(- vilivilâ, Siv, Stargræs jf. lit. tÄsw, viksvà])
est. hal jas glinsende grön = lit. zálias (se nærmere Ordfort. I);
f. hammas (veps. hambas] Tand — lit. Kani, ïett.Jubs Tand;
- hanhi (lap. cuö-qja) Gaas (ersa-mord. sens And?) = lit. zqsis;
- lierne Ært — lit. zirnis ;
- Zu/w, luho hvad der er i Stykker, louhi Stenblok, louhia bryde = lit. lúzti bryde,

knække, lúzis Brud, láuzti bryde, láuzis (Sten)brnd ;
- tarha Gærde, llave = lit. darzas ;
- vuolii Ged = lit. ozÿs]
est. wähl, wähk, liv. (Pis.) veijos^ (Lill.) vei, väji Krebs — lit. vézys *).

Enkelte Tilfælde er der dog, hvor de finske Sprog i gamle Laan synes at gengive 
Lydene s, z med almindeligt s; saaledes

est. sari gen. sarja — hari gen. harja, f. harja Börste, se ovf.
f. siisna lang smal Strimmel, hvis dette er samme Ord som f. hihna Bern = 

lit. szikszna, men ogsaa siksznct]
- suka Kam, Börste = lit. (szuka) pi. szukos ;

mere tvivlsomme (jf. Ordfortegn.) ere V porsas Gris = lit. parszas ; f. salko Stang = lit. zalga.

14. 1 Modsætning til de i foregaaende g omtalte Lyd gengives lit. s (z) i de finske 
Sprog regelmæssigt med s, som

f. salo skovbevoxet Holm = lit. salå]
- seinä Væg — lit. sena]
- siemen Sæd, Frø = lit. sémen-s pi. ;
- sisar (ersa-mord. sazor o. s. v.) Søster = lit. seser- (Nom. sesw'); 
moksa-mord. sura Hirse, ersa-m. suro Korn — lit. såra Hirse (?);
f. ansa Snare '== lit. qsa ;
- laiska doven — lett. laisks ;
- rastas Drossel = lit. stråzdas ;
- vapsainen Hveps = lit. vapså.

Sjældnere bliver s til h (jf. g 13), hvilket med Sikkerhed kim kan eftervises i Indlyd 
(og Udlyd, se under Endelserne); saaledes:

’) Nogle andre, mindre sikre Sammenstillinger, hvori I', li vilde svare til lit. sz, z, ville findes i Ord- 
tegnelsen.
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f. hanlii Gaas = lit. (formodentlig ved en Assimilation til Forlyden);
- lailia mager = lit. lesas.

En yngre, aldeles begrænset Forandring af s til li foreligger i est. paa Øsel sôhar, 
men ellers est. sözar Søster, se ovf. Usikker er Forbindelsen mellem f. hiiva Humleafkog 
og lit. syva llonningsaft, Saft.

Om Tilfælde, hvor s er absorberet i Forbindelsen lit se § 7. Imellem r og t (d) 
er en Hvislelyd udfalden i f. paarre (for * paar  delt, g 6) Bræmme, hvis dette er = lett. bärkste 
(muligvis i f. parta Skæg, saa fremt dette er = lit. barzder, jf. imidlertid Ordfortegn. 1).

15. 1 yngre Laan fra Lettisk beholder Livisk i Regelen uforandret de lettiske 
Lyd s og / (= stemt *•, z}, og det selvfølgelig baade hvor de ere oprindelige og hvor de 
svare til lit. sz og z, samt de sekundære Lyd sch (= s) og fch (== z}, om der end kan 
forekomme enkelte Krydsninger. Særlig have de sidstnævnte to Lyd faaet en noget større 
Udbredelse paa Livisk, paa lignende Maade som Tilfældet er med ts og dz, se g 11 og 
S. 43 g 13. Estisk har (i det mindste udenfor de allersydligste Dialekter) kun s i Stedet 
for disse forskellige Lyd, i Indlyd mellem Vokaler z. Exempler ere:

Livisk said sød = lett. salds (lit. saldits} \ sarna Malle, Silurus glanis — lett. sams 
(lit. számas, russ. som} | sarmøs Hermelin = lett. sermulis (lit. szerrnu, szarmå} ! siksnøs, 
siksøns Rem = lett. siksna (lit. szikszna} j sïkst sej, gerrig = lett. siksts (lit. szyksztas} \ plúokst 
Færge =-- lett. Dial, pluksts (Bezzenberger, Lett. Dialektstud. S. 40 N. 3 fra Puseneeken i 
nordvest!. Kurland), sædv. plasts■— sül Stribe = lett. schüle, schüla id., en Söm (lit. siülè'} Ml 
siekøld Spyt = lett. sëkalas I drúos dristig = lett. drûschs (lit. drqsùe} | dps Grævling = 
lett. äpsis gen. äpscha (lit. óbszrus} | pusøl Blære = lett. püslis gen. püschl'a | kresil' Kurv 
= lett. grefele’, — ziedøs Tværbjælke = lett. feds, djeds ] zåig Sav — lett. fagis (af Tysk)| 
zirmi graa = lett. sirms (lit. szvrmas}* 2} | vfzøs, est. wiz, wisk (g 7) gen. u-izu, -a, -o 
Bastsko ==• lett. wife, wlfa (lit. vyza} ; — zälig medlidende =-- lett. fcheligs-, men zdl Med
lidenhed, have Medlidenhed = lett. yc/zëZ, fchëlût (jf. f. sääli, sääliä — russ. zal', zalet'}\ 
znoudz kvæle = lett./c/mau^i præs, fclmaudfu I eza Grænse, Agerren = lett. efeha (lit. ezé'} | vezøs, 
veizøs, veiz Krebs (Kolk., en Form, der beror paa yngre Paavirkning, medens den Pisenske 
og Liflandske [se g 12] viser tilbage til et ældre Lydtrin, jf. g 2) = lett. wefis gen. wefeha 
(lit. vèzÿs} I grouz gnave — lett. grauft præs, graufehu j nezød (dersom ellers z hos Sjögr.- 
Wied. her er rigtigt) Aag til at bære i = lett. neschi-,

T Dette liv. Ord er med Urette betragtet som ægte hos Donner, Vgl. Wb. Nr. 696. Jf. omvendt an- 
gaaende det beslægtede lit. siúlas Sytraad ovf. S. 14.

2) Forlydende z for s lindes ogsaa i det ægte Ord zap Galde = f. sappi jf. S. 72 f. g 2, S. 44 g 14.
11

Est. sard Stillads til at törre noget paa = lett. ¡ards (lit. zurdas} | sari gen. sarja 
Kornsold = lett. sarwt«, sarwe (eller omvendt?) | sut't' Lampret = lett./utøs Aal, futinsch 
Lampret | iclz, wisk Bastsko se ovf. | maza kort — lett. majs (lit. mazas} lille.

1 de finske Laaneord i Lettisk er der i Forlyd for opr. s undertiden kommet / eller 
Vaklen mellem s og /, som faimut (og scitmuZ) udskælde = liv. soim j jaris og saris Holm 
== liv. sår, est. sår; ellers stemmer i det hele Forholdet, som sene Svamp = liv., est. sëù| 
suga Slægt = liv. sug ! paifit svulme = liv. paiz | wefchg&rs Vest = liv. vezgør.

16. Med Hensyn til Nasalerne er væsentlig kun at mærke, at de efter en Vokal 
(bortset fra sekundære Forandringer indenfor de finske Sprog, særlig i \ otisk, Estisk og 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Aid. I. 1.
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Livisk [jf. S. 43 £ Í1 j) fuldstændig ere bevarede uden nogen af de Svækkelser eller de For
andringer af den foregaaende Vokal, som mere eller mindre træffes i de nuværende li
tauiske Dialekter og endnu stærkere i Lettisk, f. Ex.

f. ansa Snare = lit. anså, q¡sa, unsà, o. a. Former, lett. usa',
- hanid Gaas — lit. zansïs, zqsis, zunsis, o. a. Former ;
- hammas hambas') Tand — lit. zambas, ziimbas o. I. Kant, lett./tíós Tand.

Mærkes maa liv. måndrøks Tvære = lit. mentaré, lett. mëture, og liv. paländoks Due 
= lit. balandis, lett. baludis (jf. 1, 2), hvilke Ord, skønt de i denne Form ere ejen
dommelige for Livisk og derfor nærmest maatte ventes at være optagne fra Lettisk, dog for
udsætte en ældre, med Litauisk stemmende Form, i hvilken Nasalen endnu har været bevaret1).

I f. alidas snæver = lit. anksztas (jf. 7) er n bortkastet, fordi en Forbindelse 
-nhd-, -nid- eller lign, er umulig paa Finsk.

1 f. aldngas Lysterjærn = lit. åkstinas (g 7) er Suffixet -ingas (-inkah-a-) und
tagelsesvis trængt ind i Stedet for -ina-s (paa lignende Maade -inko i f. aurinko Sol = lit. 
auszrina Morgenrøde?).

Forbindelsen In er assimileret til II (jf. f. ollut for *olnut været, o. 1.) i
f. halla Nattefrost (men endnu uden Assimilation lap. szmZcZne, jf. g 13) — lit. szalncr,
- villa Uld = lit. vilna, 

samt liv. fø'ZZ Grônspætte = lett. dfilna, djilnis (jf. £ 11).
Med Hensyn til Nasaler i Forlyd fortjener at mærkes

f. nukero, liv. nugår Kryds, Rygben, ersa-mord. mukoro, moksa-mord. mokyr, mukyr Bagdel
- lit. migara, lett. mugura Ryg, Kryds (med oprindeligt n efter Bezzenberger, 
Beitr. z. K. d. idg. Spr. II, 153, medens Mordvinsk dog viser, at Sideformen 
med m er temmelig gammel).

17. I Modsætning til de i foregaaende g omtalte ældre Laan fremtræde i de 
yngre Laan fra Lettisk de for dette Sprog ejendommelige Forandringer: an > û, en>ë, ë, 
in > i, un > ü; Exempler nedenfor under vedkommende Vokaler.

I de fra Liv. og Est. optagne Ord bevarer derimod Lettisk altid n uden nogen af 
de nævnte Forandringer, f. Ex. andrus Køl = liv. anders I kangars Aas = liv. kcmgar\ 
kangas Væverstol = liv. kâïigas, est. karmas | wañga Ilank = est. waiig [ lents Sydvest =

]) Uklart er mig Forholdet med est. und gen. unna, liv. ünda Fiskekrog, da disse Former hverken 
stemme ret med de tilsvarende slaviske Ord, osl. qda, russ. uda, idet det er meget tvivlsomt, om 
Forbindelsen un i de finske Sprog nogensinde kan svare til oslav. q, russ. u, eller med lit. údas, 
lett. üda, der intet Spor kunne opvise af et oprindeligt n og efter Brückner S. 149, 188 ere Laan 
fra Slavisk. Derimod haves ganske vist et lett. Dialektord undes pi. «lange mit Angelhaken besetzte 
Stricke» (efter Ulmann fra Peterskapelle i Liiland); men er dette en Fortsættelse af en gammel med 
Slav, sideordnet Form, hvorfra det est.-liv. Ord kunde være laant, eller er det ikke meget snarere 
omvendt laant fra Est. eller Liv.?

«
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liv. länts I menge Leg — est., liv. müñg | rinda Række — liv. rinda, est. rind ¡ tinga Slynge 
= liv. lïnga, est. ling (-u-) (men paa den anden Side regelmæssigt käjas Bryllup = liv. kåz- 
gønd, jf. f. kansa, S. 43 § 11).

Mouillering i lettiske Ord af n, l' og r foran den betonede Vokal opgives i Regelen 
paa Livisk, f. Ex. krouv læsse = lett. kraut | znoudz kvæle = lett. Jchnaugt (mærk med 
Omsætning liv. kroipa Udslæt = lett. kraupdp, derimod er den, navnlig ved n og i Ind- 
og Udlyd regelmæssigt bevaret eller endog ført videre (jf. gg 11, 15); tilstrækkelige Ex
emple!' herpaa ligesom paa Mouilleringen af andre Lyd (d', sjældent tj ville findes i det 
følgende, navnlig i g 48 og i det næste Afsnit om Endelsernel).

J) Angaacnde den i Stedet for Mouillering indtrædende Epenthese af i efter å, wo, ü foran k, g, p, b 
(jf. S. 44 gg 14, 15) se 12, 27, 29, 36; om Omlyd af a og w til ä og w, se 23, 36.

2) Med Hensyn til lignende Forhold i den af Russisk stærkt paavirkede karelske Dialekt sml. Genetz, 
Karel. Lautlehre gg 10 lf. (Nogle Exempler paa estiske, med l eller r begyndende Ord, der have 
faaet et p, t eller k sat foran, anføres af Budenz, Összehasonlito szótar S. 665, jf. GS1. S. 23 Note *.)

18. I Forlyd taale de finske Sprog oprindelig ikke mere end én Konsonant; li
tauiske Ord, der begynde med mere end én Konsonant, maa da bringes i Overens
stemmelse med denne Lov derved, at kun én af Begyndelseskonsonanterne beholdes, gen- 
nemgaaende den sidste. Exempler ere:

f. roída frussen Jord = lit. (?) ;
- lattea flad, lattu fladtrykt Tilstand — Vd. platus bred (?) ;
- lauta Bræt, llylde, lautti Bænk i Badstue o. a. = lit. plaidas o. I. (? se Ordfort.);
- laido Done — lit. slqsta m. il. Former (g 7);
- luuta Kost = lit. szluta ;
- rnuli kullet Oxe — lit. szmdlis ;
est. teiwas, f. seiväs Pæl, Gærdestage = lit. stebas (g 9) ;
f. rako, est. ragúpragii Revne — lit. spragå(?) ;
- rastas Drossel = lit. stråzdas.

Meget tvivlsomt er det, om en Omsætning tor forudsættes i den højst usikre 
Sammenstilling: f. petra, peura vildt Rensdyr, Elsdyr = lit. bredis Elsdyr.

19. Undtagelser fra denne Lov forekomme overhovedet kun i yngre Laaneord 
(ved middelbar Indflydelse udefra ogsaa enkeltvis i ægte Ord, mest af onomatopoietisk 
Art) i de stærkest blandede Dialekter, for vort /Emnes Vedkommende altsaa kun i Livisk 
(og de af Lettisk omgivne estiske Dialekter, se Wiedemann i Mélanges russes IV, S. 639 
og Gramm, d. ehstn. Spr. S. 91 12, samt i det uddøde Kreevinske)* 2). Forenkling af op
rindelig sammensat konsonantisk Forlyd forekommer her kun sjældent, mest i forholdsvis 
ældre Laan eller naar den forste Konsonant oprindelig er s, f. Ex. liv. rantøs Bog, Brev 
— lett. gråmata (laant fra russ. grdmota. hvoraf ogsaa f. raamattu og efter al Sandsyn
lighed est. rämat) \ råib rive sammen — lett. gräbt j {løda [for *fø?/da, part. løvdø\ Skaal = 
iett. bl'üda eller snarere = russ. bijudo, hvorfra det lett. Ord og est. liud f-a-f er laant)| 
køidas Væverkam = lit. skëtas, lett. schk'ëts (jf. 6 og 41 ) | tür Hjørne = lett. stürs. 

11
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stüris(‘l) strïk (Kolk.) og trik (Pis.) Strygespaan (til Leer) = lett. strik'is (af Nt.) | strip (K.) 
og trip (P.) Stribe = lett. stripa (ligesaa)1). Ellers bevares regelmæssigt alle Slags Kon
sonantforbindelser uforandrede i Begyndelsen af lettiske Ord, f. Ex. krieves Russer = lett. 
krëws | groudøs Korn = lett. grauds | trüb Rör = lett. trüba | drúos dristig — lett. drûschs\ 
prus Kakkerlak = prüsis (egl. Preusser) | kliba lam = lett. klibs j blêd' Skælm = lett. 
bledis I svina Bly = lett. swins I smaga tung — lett. smags | stuobør Halm = lett. stubrs\ 
skerød pi. Sax = lett. schk'ëres pi. (af Tysk, jf. GSI. S. 60) | sklånda Brobjælke o. 1. = lett. 
sklanda | spradza Jordloppe --= lett. spradfis j znúot Svigersön = lett. jnuts j zvirgzd Grus 
= lett. fwirgfde.

') S foran en anden Konsonant udelades i det hele mere i Pisensk end i Kolkensk Dialekt, se Sjögr.-
Wiedemann, Gramm. S. CIT. — Naar Lettisk har bortkastet en saadan Begyndelseskonsonant i enkelte 
Ord af germansk Oprindelse, synes dette at vise hen til en Indflydelse fra Livisk eller Estisk; jf. 
i Ordfortegn. II tinga, pada.

3) .If. Bielenstein, Lett. Spr. I, S. 209 § 141,1, S. 475 g 307, i.
:’) Forf., Ueber d. Einfluss d. germ. Spr. auf d. finn. S. 25 Note 2 (GSL S. 23 Note *).

Særligt kan mærkes, at en Del Ord af tysk Oprindelse, som have faaet et s (se/;) 
tilføjet i Forlyd (især foran k og /?)* 2), med denne Tilføjelse ere gaaede over fra Lettisk til 
Livisk3), f. Ex. liv. kêd' og sked', sköd' Kæde = lett. k'ede og schk'ëde I kunst og skunst 
Kunst = lett. skunste (bredik og) spredik Prædiken = lett. spredik'is\ undertiden synes 
Livisk selvstændig at have ført dette videre (det er mig i al Fald ikke bekendt, hvorvidt 
umiddelbare Forbilleder med tilføjet s forekomme i lettiske Dialekter), saasoin spërsk, sversk 
Vers (lett. persclia} | spål' (K.) og pal' (P.l Pæl = lett. palis I stråip træffe = lett. traplt\ 
strån (K.) og tran (P.) Tran = lett. trans i stråt (K.) og drat (P.) Traad — lett. dråte j strump 
og trump Trumf = lett. trumpis (toklåz og stoklåz Takkelage; saaledes endog tøvk og støvk 
støde = f. toukata, est. töuka-ma}.

Exempter paa det nævnte Forslag af s, sch paa Lettisk forekomme ogsaa i Laan 
fra Liv.-Est., saaledes schk'irsts Kiste = est. kirst, f. kirstu | schk'utët, k'utët afbrænde Skov 
for at gøde med Asken = est. küt-ma j srnaigs, maigs sød =■ Yiv.maigås (? se Ordfort.il).

B. Vokaler.

20. Kvantitet, Accent. De finske Sprog adskille meget nöje korte og lange Vokaler. 
Denne Forskel hører dog oprindelig kun hjemme i Bodstavelsen. Ilvor lange Vokaler 
lindes i Endestavelser, cre de altid uoprindelige, og da opstaaede ved Sammentrækning 
af Vokaler, der tidligere have været skilte ved en senere udfalden Konsonant (oftest h for 
ældre s, til Dels t ell. d, k ell. g, j\ jvf. GSL S. 21). Nogle af de finske Sprog, navnlig 
Estisk og Livisk, have i disse Tilfælde senere helt opgivet Vokallængden, om end med Spor af 
dens Tilstedeværelse i ældre Tid (jf. ovf. S. 46 IT.); hvor vi nu i Livisk finde lang Vokal i 
en ubetonet Stavelse, beror dette altid paa en yngre Udvikling (se ovf. S. 55 ff. g 24 og 
S. 611. Som Følge heraf kunne vi overhovedet ikke vente at træffe oprindelig lange Vo
kaler bevarede udenfor Rodstavelsen i de i de finske Sprog forekommende litauiske Laaneord. 
Saadanne ere regelmæssigt forkortede, og naar der virkelig er Overensstemmelse, er denne 
vistnok at betragte som mere tilfældig.
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Anderledes forholder det sig derimod i Rodstavelsen. Aled meget faa Und
tagelser frem træ de her de etymologisk korte lit. Vokaler (hvortil f. Ex. ethvert a 
og e hører) i de finske Sprog som korte, de etymologisk lange Vokaler (hvortil 
f. Ex. ethvert lit. é, o, u hører) som lange, henholdsvis som Difthonger (¿e, vo).

Sammenligne vi dette med Forholdet i Litauisk, er der tilsyneladende en hel 
Afvigelser herfra, idet efter den hidtil almindelige Fremstilling ogsaa f. Ex. a og e i en 
Række af Tilfælde kunne være lange. Alen disse Afvigelser forsvinde, naar vi fastholde 
den navnlig af Baranowski1) paaviste, i det væsentlige selvfølgelig rigtige Adskillelse mellem 
tre litauiske Længdegrader for Vokalerne eller overhovedet for det sonantiskc Element i 
en Stavelse, ligegyldigt om denne har Accenten eller ikke: kort, halvlang («mittelzeitig») 
og lang. Aledens i denne Trehed Begreberne kort og lang gennemgaaende stemme med 
det etymologisk oprindelige Forhold2) (bortset fra den sidste Stavelse i et uafkortet Ord), 
ere de halvlange Vokaler3) fremkomne dels ved Forlængelse i en Række Tilfælde af en ety
mologisk kort Vokal udenfor Ordets Endestavelse (saaledes f. Ex. «, e, hvilke aldrig kunne 
være «lange») dels ved Forkortelse af en etymologisk lang Vokal i Ordets Endestavelse. 
I laand i Haand med disse Kvantitetsforskelligheder gaar nu endvidere en Forskel mellem 
en «stigende» Accent (Kurschat «geschliffen»; Baranowski «schleifende Silbe») og en 
«faldende» («gestossen»); kun naar det sonantiske Element i en Stavelse er «langt», kunne 
begge Accentuationsformer forekomme; bestaar det blot af en halvlang Vokal, indtræder 
altid den førstnævnte Bevægelse; en kort Vokal endelig kan kun faa et simpelt Eftertryk, 
uden at der overhovedet bliver Plads for nogen Bevægelse4).

Gaa vi ud fra dette Forhold, se vi, at der til en litauisk lang Vokal regel
mæssigt paa Finsk — i Rodstavelsen — svarer en lang Vokal (eller Difthong), 
medens en kort Vokal paa Finsk kan svare baade til en kort og en halvlang 
Vokal paa Litauisk, f. Ex. f. kakia (kaula) Hals = lit. käklas eller efter den alminde
lige, ogsaa her brugte Betegnelse kaklas (med «halvlangt» a — f. tarlia Have = lit.

’) Se A Baranowski und Hugo Weber, Ostlitauische Texte, l.Hft., Weimar 1882, S. XV if.
2) Til de «lange» Vokaler høre nu i det væsentlige ogsaa de nasalerede Vokaler; disse kunne vi 

imidlertid her se hort fra, da de (i det mindste i Rodstavelsen) ikke endnu kunne have været ud
viklede paa det Sprogtrin, der afspejler sig i de litauiske Laaneord i Finsk (jf. ovf. S. 81 f. g 16), 
men dengang i dette höjeste kunne have udgjort en «lang» sonantisk Forbindelse af kort eller 
halvlang Vokal med halvlang eller kort Nasal.

3) Jf. Baranowski u. Weber a. St. S. XVII: «Die mittelzeitigen Silben bleiben ohne Accent mittelzeitig 
oder werden kurz; in jenem Falle scheinen sie kurz zu sein, immer aber sind sie etwas länger als 
die kurzen und werden in der lebenden Sprache auch hörbar von ihnen unterschieden; betont 
scheinen sie lang zu sein, sind aber immer deutlich kürzer als die langen».

4) Kurschat, Gramm. S. 57 ff. Baranowski u. Weber auf. St. De nærmere Enkeltheder, særlig ogsaa 
Forholdet til Accentens Bevægelighed eller Fasthed er det unødvendigt her at komme ind paa.
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darzas^ almindeligvis betegnet darzas (hvor forste Stavelses sonantiske Element er «langt», 
bestaaende af «kort» a -|- «halvlangt» r — —f. malka Tækketræ = lit. mdlka Ved,
Brænde (ligeledes med «langt» sonantisk Element, bestaaende af «halvlangt» a + kort /

Det er utvivlsomt, at den Forskel i Accentuationsform, der træder frem i disse 
sidste Exempler og overhovedet i Tonstavelser med «langt» sonantisk Element, i sit Grundlag 
er ældgammel1), ligesom den utvivlsomt ogsaa ligger til Grund for Tonelagsforskellen i 
Lettisk2), og i det mindste ved r og l tillige genfindes i Slavisk3). Dermed er det 
imidlertid ikke blot ikke givet, at Forlængelsen af oprindelig korte Vokaler i den Form, 
hvori den nu findes i Litauisk — særlig ogsaa i Tilfælde, hvor de ikke efterfølges af 
nogen af de Lyd, vi kunne sammenfatte under Benævnelsen «sonantisk Koefficient» (jf. ovf. 
S. 42 g 9) — er lige saa gammel som selve den nævnte Accentforskel, men dette er 
tværtimod ganske utænkeligt, uden at vi dog have Midler til med Sikkerhed at afgöre noget 
om dette Fænomens Alder4). Vi maa altsaa henstille det som muligt, at det Sprogtrin, vi 
her have at göre med, endnu ikke har kendt den litauiske Forlængelse af oprindelig kort 
Vokal til halvlang, medens vi dog paa den anden Side maa indrømme, at der intet paa
faldende vilde være i, at Finsk havde gengivet en halvlang Vokal paa samme Maade som 
en kort, saa meget mere som den stærke Accentvexel paa Lit. under Bøjning og Afledning 
medfører, at en saadan Vokal i en Række af Former er ubetonet, hvorved Forlængelsen i 
del hele bliver mindre fremtrædende (jf. S. 85 Note 3 samt g 24 S. 90 f.).

Derimod finde vi i de finske Sprog hverken noget sikkert Spor af den litauiske 
frie Accent overhovedet, idet Laaneordene i Overensstemmelse med de finske Sprogs 
ufravigelige Betoningsmaade altid have faaet Accenten paa fürste Stavelse, eller af de 
ovenfor omtalte særlige Accentforskelligheder, med mindre muligvis det indskudte a i 
î.harakka Skade, pica = lit. srarÆa skulde slaa i Forbindelse med den litauiske Accentform; 
dog findes intet tilsvarende dertil i andre Ord af samme Form.

’) Jfr. Leskien i Archiv f. slav. Pliilol. V, S 18811'.; Bezzenberger i Beitr. z. K. d. idg. Spr. VII, S. 66 11'.; 
Fr. Hanssen i Kuhns Zeitschr. XXVII, S. 612 11'.

e Lett. Stødtone (Bielensteins «gestossener Ton») almindeligvis — lit. stigende («geschliffener») Accent; 
lett. Mangel paa Stødtone («gedehnter, nichtgestossener Ton») = lit. faldende («gestossener») Accent? 
Dog i ethvert Tilfælde med mange Undtagelser.

’) Lit. -år-, -ål- = russ. -oró-, -oló-, serb.-ra-, -la-; lit. -àr-, -àl- med stigende Accent (') — russ. 
-oro-, -ólo-, serb. -rä-, -lä-, o. s.v. Jf. Fortunatos i Archiv f. slav. Philol. IV, S. 575 íf.

'i 1 det 17de Aarhundrede — længere kunne vi med Hensyn til dette Punkt ikke gaa tilbage — var 
Forholdet væsentligt som nu, se Bezzenberger, BULS. S. 17 ff. I Lettisk svarer til halvlang Vokal 
paa Lit. regelmæssigt kort Vokal (bortset fra sekundære Vokalforlængelser, især foran r efterfulgt 
af en anden Konsonant), men ganske vist ogsaa i de Tilfælde, hvor en halvlang Vokal er opstaaet 
ved Forkortning af en lang Vokal i Endestavelse; jf. Bielenstein, Lett. Spr. I, S. 111 11'., S. 115 g 73,2. 
S.200 ff.
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21. I det foregaaende, S. 59 IT. (jf. S. 69f.), har jeg oplyst, at Livisk deler med Lettisk 
Tilstedeværelsen af «Stødtonen», og paavist de Tilfælde, i hvilke denne indtræder paa 
Livisk ; det fremgaar deraf, at Omraadet for denne Betoningsform her er temmelig for
skelligt fra hvad Forholdet er paa Lettisk. Det er desværre temmelig ufuldstændige Op
lysninger, jeg har naaet at indhente angaaende Betoningen af de lettiske Laaneord i Livisk. 
I et ikke ringe Antal af disse, sandsynligvis i Hovedmassen af dem, bevares i ethvert Til
fælde uforandret den lettiske Betoning, særligt den ejendommeligste Form af denne, Stød
tonen, selv om dette maatte komme i Modstrid med de for det ægte liviske Sprogstof 
gældende Love; det hedder saaledes f. Ex., efter min Hjæmmelsmands Angivelser, med 
Stødtone kapsel Stigbøjle — lett. kapslis ! slap tørste = lett. slä'pt I w’zøs, Krebs 
— lett. we'jis I nzVs bröle = lett. rukt præs, ru zu ’ biedørs Kammerat — lett. bedrs\ 
kri'evøs Busser — lett. krews | guob Ælm = lett. gü'ba j stu'obør Halm = lett. stubrs\ 
drougøs (Sj.-W. draugøs) Ven = lett. dra'ugs. I nogle Tilfælde viser ogsaa Skrivemaaden 
hos Sjögr.-Wied. hen paa Tilstedeværelse af Stødtonen, f. Ex. mer «eigentl. méer», □: mer 
Pest = lett. meris (S. blcid, ogsaa. bled', bleid, o: ble'd Skælm = lett. ble dis (S. 60 N. I). 
Derimod mangler Stødtonen f. Ex. i mäita (Sj.-W. maitå) Aadsel = lett. maita i vizos 
Basisko = lett. wi.fe. Dette tyder utvivlsomt hen paa en Tidsforskel (jf. at de sidstnævnte 
Ord ogsaa lindes i Estisk: mail, viz), saaledes at vi synes at maatte antage, at Stødtoncn 
i ældre Laan fra Lettisk i det højeste turde være bevaret, naar den vilde stemme med de 
for ægte Ord gældende Love, men at i den store Masse af yngre Laan denne Begræns
ning efterhaanden er bleven opgivet og den lettiske Betoningsform mekanisk bibeholdt. 
Det er derfor sandsynligt, at nøjagtigere Kendskab til Betoningen i adskillige Tilfælde vilde 
kunne give oplysende Bidrag med Hensyn til den kronologiske Gruppering af de for
skellige Laan.

Omvendt finde vi i Lettisk, stemmende med Livisk (S. 67), Stødtonen i de laante 
Ord bu ja i Talemaaden bu jâ et gaa til Grunde = liv. pú'oi, f. pohja1) | kalis et «Baand» 
(o: 30) Fisk = liv. kå'l, f. kalde | k'Tls, k'i'la Pant = liv. ki'l, f. kihla | ku'ija Høstak = liv. 
ku i, f. kuhja ! pi lags, pi'ladfis Kon = liv. pi'løg, f. pildaja. Afvigende ere kafas Bryllup 
= liv. kåzgønd med Slæbetone, og ganske enkelte andre. De øvrige Laaneord af denne 
Gruppe have paa Lettisk Slæbetone, atter i fuld Overensstemmelse med Livisk.

l) Da dette lettiske Ord, der paa Grund af hele den lydlige Form aldeles utvivlsomt maa være optaget 
netop fra Livisk (jf. S. 67), allerede forekommer i den lettiske Katekismus fra 1586 [boyan edth, 
Bezzenbergers Lit. und lett. Drucke II, S. 28 L.6), kan heraf altsaa sluttes, at den liviske Bort- 
kastelse af li med "Erstatningsforlængelse» og Stødtone (ligesom paa den anden Side den lettiske 
Stødtone) i ethvert Tilfælde i det 16de Aarhundrede maa have været en fuldendt Kendsgerning.

22. Hvad de enkelte Vokaler angaar, svarer til Litauisk a (jf. nedenfor g 24) i de 
finske Sprog regelmæssigt kort a saavel i Rodstavelser som i Endelser, f. Ex.

f. olidas snæver = lit. anksztas ;
- aliingas Lvsterjærn = lit. akstinas',
- ansa Snare = lit. anså, qsci ;
- halla Nattefrost = lit. szalnct',
- hammas (hambas) Tand — lit. zambas',
- harakka Skade, pica = lit. szårka (jvf. S. 86) ;
- kakia, kaula Hals — lit. kdklas',
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f. hataja Enebærtræ = lit. kadagÿs',
- malka Tækketræ = lett. málka Ved, Brænde ;
- napa Navle = lett. naba (jfr. Ordfort.) ;
- rastas Drossel — lit. stråzdas ;
- ratas Hjul = lit. råtas ;
- tarlia Hegn, Have = lit. dårzas,
- vaha Vox = lit. vászkas.

Saaledes ogsaa med Bevarelse af oprindeligt a
f. ankerias Aal = lit. ungurÿs for *angurys (preuss. angurgis).

Endvidere maa mærkes nogle Tilfælde, hvor i Lit.-lett. a vexier med e1) og hvor 
de finske Eormer maa antages at udgaa fra (oprindeligere eller dialektale?) Former med a: 

f. harja Börste, Manke = lett. sari pl., lit. szerys (for *s^ar^?) ;

’) Med Hensyn til Vaklen mellem a og e jf. Brückner, Slaw. Fremdw. im Lit. S. 43 ff. ; Bezzenberger, 
BGLS. S. 54.

- takla, taula Fyrsvamp = lett. dagla eller degla (daglis, deglis}.
Meget sjældent er der paa Finsk indtraadt Forlængelse af a, og da væsentlig kun 

foran sammensat Efterlyd (jf. GSI. S. 47), saaledes
f. vaapsainen ved Siden af vapsainen Hveps = lit. vapså‘,
- paarre (for *paardeh) Bræmme, hvis dette er = lett. bârkste (for *barksté, med

Forlængelse af a som saa ofte foran r -J- Konsonant);
(- haara Gren = lett. fars (lit. zaras), meget tvivlsom Sammenstilling).

23, Paa samme Maade tinde vi i yngre Laan fra Lettisk det korte a bevaret, hen
holdsvis forandret til o foran v paa Livisk (efter S. 41 g 2) eller forlænget til d, ä efter de 
S. 51 ff. udviklede Lydlove, f. Ex. liv. vald tæmme = lett. waldït | kalsøn mager = lett. 
kalsnejs | magg on, est. magun(as), magon Valmue — lett. magune krama Skurv = lett. 
krama j krama Flintesten = lett. krams ' pasaka Fabel = tett. pasaka 1 ovät (Lifl. avat) Kilde 
= lett. audits I povär Kok = lett. pavärs (pövärs Puseneeken, nordv. Kurland, Bezzen- 
berger, Lett. Dialekt. S. 89; Ligheden med Hensyn til o med russ. povar, hvorfra det lett. 
Ord er laant, er tilfældig) | rova, est. rawa Ilev, Skær = lett. rawa (lit. révcti. eller om
vendt?) I (S. 52 g 23 a:) ¿d/a partit. hallo Holm, Revle =-- lett. kalwa (flere Exempler auf. St.)| 
(S. 54 g 23 c:) dalba Stang = lett. dalba | sklända Brobjælke, Gærdepæl = lett. sklanda\ 
valga Strik, Løkke = lett. walgs j (S. 55 ff. g 24:) taka Sti = lett. taks (teks, teka\ | kabat 
Lomme = lett. kabata I karat, karåtøks Galge = lett. kartawa, karatawa (Bielenstein, Lett. 
Spr. I, S. 102) [ lamaløks Fælde = lett. lamata ' palag, est. palak(as) Lagen = lett. palags\ 
pastal, est. pastal, pastel en Slags Sko = lett. pastala ' taparnika Vidne = lett. taparnëks.

Omlyd af a til ä foran Læbelyd (S. 44 g 14) forekommer i liv. käblnt, käbint (ogsaa 
kavint og kampt] hænge fast = lett. kabinett [ (kap Skab = est. kapp' gen. kapi og lett. skapis 
[af mut. schap]) | kräbiks rasle, kradse = lett.grabet eil. krabinät ’ kräbis (Kolk.; gratis Vis.) 
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Klude, Rageri = lett. gæaôa/tAas ¡ krämp Krampe = lett. lcrampis (af Nt.) | täpint laane = 
lett. ta pinät ! tsäbiks rasle = lett. tscliabet1).

’) Mellem denne Omlyd i Kurlandsk-Livisk og den af Bielenstein i Bezzenbergers Beitr. z. K. d. idg. 
Spr. I, S. 215 if., Kaulin smst. XII, S. 214 11'., Bezzenberger, Lett. Dialektstud. S. 86 f., 91 11'., omtalte 
Omlyd af a til ä indenfor et begrænset og fjærnere liggende Omraade af Lettisk i Lifland kan der 
næppe være nogen umiddelbar Forbindelse, og med de Omlydsfænomener, der forekomme i de 
Livisk nærmere liggende lettiske Dialekter i Kurland (Bezzenberger, anf. St. S. 103 ff.), har Forholdet
i Livisk ingen særlig Overensstemmelse.

2) F. moni mangen — got. managst (se min Einfluss d. germ. Spr. auf die finn.-lapp. S. 156). Hvad 
f. olut 01 angaar, tör jeg vel ikke mere i Endelsen -ut se et saa bestemt Vidnesbyrd imod gotisk 
Oprindelse som i GSI. S. 55* (—Einfl. S. 632), men jeg finder dog endnu litauisk Oprindelse sand
synligere tjf. Ordfortegn. I under alùs). Andre Ord, der staa i Forbindelse med Ølbrygning, give 
næppe bestemt Oplysning (jf. Ahlqvlst VFSK. S. 44 11'. — tysk Udg. S. 50 ff.).

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosopliisk Aid. I 1.

Exempter paa a i lettiske Ord af finsk Oprindelse ere kama, kamba Pighvar = 
liv. kåma (kammø), est. karrim ' kamara Skorpe, Sværd — est. kamar(as) | kangas Væverstol 
= liv. kangas, est. karmas | maksa Betaling — liv., est. maks | raivasts stor Familie = est. 
rahwas, liv. rouz (S. 61 11 B) Folk. Om lett. a — liv., est. o se § 24 Anm.

24. 1 Stedet for det almindelige og aldeles overvejende a forekommer undertiden
i de finske Sprog o i Rodstavelsen svarende til lit. a (jf. GSI. S. 55*):

f. olut (olu) 01 = lit. alus',
- morsian en Brud = lit. martó;
- porsas Gris = lit. pàrszas (‘I jf. nedf. og Ordfortegn.);
- oinas Bede, Vædder = lit. atnnas;
- lolii Lax — lit. låszis’,
- toe (gen. tokehen) Fiskegaard, -dæmning = V\t. takiszas, lett. tazis', 

(- oka, okka, oas [gen. okahan] Axeskæg, Spids jf. lit. akutas id.?).
11 vad Forklaringen af dette Forhold angaar, da var det maaske ikke aldeles utænke

ligt, at vi her kunde have en forst paa finsk Grund indtraadt Forandring af a til o, ligesom 
vi ogsaa ellers sporadisk kunne finde Exempler paa en Vexel mellem disse to Lyd, f. Ex. 
f. kammeliainen og kommeliainen Flynder, kamsu og komsu Blodpølse, kanta, liv. i Lill, kant, 
i Kurland kuonda (uo = o, S. 41 % 3) (f. palaa, mord, pala- [est. pôle-, pala-] brænde intr., 
f. polttaa, moksa-mord. pollita- [est. pöleta-] brænde trans.). Det kan imidlertid ikke 
nægtes, at der vilde være noget paafaldende i en saadan vilkaarlig Forandring netop i 
disse Laancord, der ellers i det hele bevare den lydlige Form med forholdsvis saa stor 
Nøjagtighed, og det saa meget mere som der i do talrige gotisk-nordiske Laaneord ikke 
er noget eneste fuldt sikkert Exempel paa Forandring af a (i Rodstavelsen) til o* i 2).

Det er derfor vistnok rimeligere at spørge, om ikke Forklaringen skulde være at 
søge i Litauisk selv, eller med andre Ord, om ikke den litauiske Sprogform, hvorfra de 
finske Laaneord ere udgaaede, svarende til det nu almindelige lit.-lett. a enten gennem- 

12
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gaaende eller i visse begrænsede Tilfælde liar haft en eller anden Mellemlyd mellem a og 
o (å), som dog for Finnernes Øre maa have ligget saa meget nærmere ved a end ved 
deres o, at det for dem i det hele var naturligst at gengive den med a1), medens de dog 
ogsaa undertiden maatte kunne gribe til den modsatte Grænselyd o, og det, som det strax 
vil ses af Exemplerne, under fuldstændig lige Betingelser, hvad Kvantitet og Accent paa 
Litauisk angaar, og uden at noget berettiger os til heri at se en Tidsforskel. At dette 
Spörgsmaal maa besvares bekræftende, er i Virkeligheden i højeste Grad sandsynligt ; tvivl
somt er det blot, hvilket Omfang den antydede Lyd kan have haft.

’) Sml. at Finsk — som jeg forbeholder mig ved en anden Lejlighed at eftervise —• i ældre slaviske 
Laaneord aldeles regelmæssigt gengiver det slaviske (meget aabne) o med a, skimt Slavisk aaben- 
bart ikke kan have haft rent a. Jf. Brückner, anf. St. S. 38.

2) Jf. F. de Saussure, Système primitif des voyelles, S. G8; Mahlow, Die langen Vocale AEO S. 7 ff.
3) Saaledes Paul i Paul & Braunes Beiträge VI (1879), S. 194, hvor det, dog maaske med noget for 

stor Sikkerhed, hedder: «Was das [litauische] betrifft, so lässt sich entstehung des heutigen a aus 
älterem o noch geschichtlich nachweisen durch finnische Lehnwörter wie olut — lit. alus, oinas 
— avinas, etc. vgl. Thomsen, Einfl. etc. 632».

4) Bezzenberger i Beitr. z. K. d. idg. Spr. VII, 273 ff ; Wolter smst. VIII, 289 ff.; Bezzenberger, Lett. 
Dialektstudien S. 79 ff., 98.

Paa den ene Side maa det nemlig erindres, at selve det lit. a i de allerfleste Til
fælde er udviklet af oprindeligt indoeuropæisk o (aa), i enkelte Tilfælde ogsaa, som det 
synes, af et sekundært o for ældre c* 2). Det i Laaneordene fremtrædende Forhold kunde 
altsaa maaske vise tilbage til et ældre Trin indenfor denne Udvikling, hvor Bevægelsen 
endnu overhovedet ikke var naaet til det nuværende a3). Paa den anden Side maa tages 
i Betænkning den Vexel mellem a og o (å), som træffes under forskellige Former paa for
skellige Punkter af det litauisk-lettiske Omraade. En saadan Vexel — i sin Oprindelse 
maaske staaende i umiddelbar Forbindelse med selve Udviklingen af lit.-lett. a fra en ældre 
o- (å-) Lyd — finde vi i østlettiske Dialekter, hvilke have a foran efterfølgende z, j og c, 
ellers derimod o4)- Denne Form af Vexel giver dog afgjort ikke den umiddelbare For
klaring af Forholdet i de finske Laaneord. Thi vel hedder det i de nævnte Dialekter f. Ex. 
ol# 01, tilsyneladende særligt stemmende med f. olut] men i andre af de ovf. nævnte Ord 
med f. o skulde vi efter den østlettiske Lydlov netop have a, ikke o, medens vi omvendt 
have o i en Række af Tilfælde, hvor Finsk har a. Mere Opmærksomhed fortjener maaske 
Forholdet i Litauisk, hvor vi i forskellige Dialekter ved Siden af det sædvanlige a med 
større eller mindre Regelmæssighed træffe o, å eller et dybere a, saaledes i visse øst- 
litauiske Dialekter (i Anykszczai, Popiel), hvor ethvert betonet halvlangt a bliver til o 
(Baranowski og Weber, Ostlitauische Texte, S. 2 ff. ; Geitler, Lit. studien S. 40; Bezzenberger, 
Lit. Forschungen, S. 4 ff.) ; mindre regelmæssigt finde vi under beslægtede Forhold å. i syd
litauiske Dialekter i Preussen (Bezzenberger i Beitr. z. K. d. idg. Spr. IX, S. 282 ff.), ligesom 
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Exempter paa Anvendelsen af o for det sædvanlige a ogsaa forekomme lios den zemaitiske 
Forfatter Dowkont (Geitler, Beitr. zur lit. Dialektologie S. 23 f.) og i ældre litauiske Texter, 
mest fra Vesten (Bezzenberger, Beitr. z. Gesch. d. lit. Spr. S. 46 tf.), enkeltvis ogsaa hos 
den østlitauiske Forfatter Szyrwid (Geitler, auf. St. S. 4; Szyrwid’s Punkty Kazan hrsg. 
V. Garbe = Lit. u. lett. Drucke d. 16. ti. 17. Jahrh., IV, Göttingen 1885, S. XXII f.)1). 
Hvad angaar baade den historiske Udvikling af dette Fænomen og dets Udbredelse — 
særlig imod Øst, hvortil Interessen for os her nærmest vilde knytte sig — er der endnu 
meget dunkelt; men umuligt eller endog usandsynligt er det vel ikke, at noget lignende i 
en eller anden Form kunde ligge til Grund for den dobbelte Udvikling i Finsk. Hvad 
enten det er tilfældigt eller ej, træffer det sig i Virkeligheden saaledes, at det lit. a, der 
svarer til f. o i alle de ovf. anførte Ord (undtagen porsas, et Ord, der ogsaa j andre Hen
seender indtager en ejendommelig Stilling), er halvlangt (ogsaa alus Akkus. dZu, marû Akk. 
rnarc^q), skönt maaske ikke altid betonet i den Form, der nærmest ligger til Grund for 
den finske (a/ws); omvendt er særligt i Endestavelser Gengivelsen af lit. a med finsk a saa 
godt som uden Undtagelse.

’) Jf. ogsaa med Hensyn til Preussisk Pauli i Beitr. z. vergleich. Sprachforsch. VI, S. 424 ff.
2) I Endestavelser er ä den af Vokalharmonien fordrede Sideform til a, saaledes at a kun kan fore

komme, naar Rodstavelsens Vokal er «haard» («dyb”), ä kun, naar den er «blød» («höj»),

Af det her udviklede er det klart, at der i Litauisk er tilstrækkelige Tilknytnings
punkter til Forklaring af det omspurgte Fænomen i Finsken, uden at det dog med Sikkerhed 
kan afgøres, om vi tör gaa ud fra en gennemgaaende bevaret ældre, dunklere Udtale (a) 
af det nuværende lit.-lett. «, eller om vi maaske kun tör antage en saadan for en eller 
anden mere begrænset Række af Tilfælde.

Anmærkning. Lettisk, der udenfor det ovf. omtalte østlettiske Fænomen mangler 
et kort o, om det end sporadisk kan forekomme (Bezzenberger, Lett. Dialektstud. S. 88 f.), 
bevarer i de fra Liv.-Est. laante Ord oftest o, men forandrer undertiden ogsaa denne Lyd 
til a eller hyppigere u (g 36), f. Ex. aschas, asclienes m. ti. Former, lit. åsys, ésiai in. m. 
Padderok = est. ozi, osja(l] | koska, kaska Granbark = liv. koste', est. koste fy | polme Stang 
til at føre Næt under Isen = est. pölme I soga, suga, saga Drivis — liv. .soga | sonis Vædder 
= liv. i Lifl. sonn, est. sonn, sonn | tosa Stank, Dunst = est. toss (jf. nedf. gg 36, 38).

25. I nogle faa Ord finde Vi paa Finsk ä i Tonstavelsen* 2) svarende til lit. a. 
Naar der ved Siden af f. rastas Drossel (= lit. strázdas % 23) dialektvis forekommer 
Formen râstôs, est. rästas, kan dette sandsynligvis kun bero paa en sekundær Forandring 
af a til den tilsvarende bløde (høje) Lyd ¿i (jf. g 40); thi preuss. treste, med uoprindeligt e, 
ligger vistnok for Ijærnt og staar for isoleret til at berettige Antagelsen af en gammel
Vaklen mellem a og e i dette Ord ogsaa i en østligere Del af det lit.-lett. Omraade. Med 

12*
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Hensyn lil de andre Ord med d er det derimod maaske ikke tilfældigt, at lit. a her netop 
er fremgaael af ældre e eller at der i al Fald er Sideformer med e. Det finske ä er derfor 
her muligvis udgaaet ikke fra a, men fra e (eller en Overgangsform mellem e og a?). 
Di sse Ord ere :

f. ätelä, est. (li)ädal(as) (men liv. addol) Efterslæt — lit. atólas, lett. atals (den i 
dette Ord indeholdte Partikel at-, igen, svarer til skr. dii, gr. en, lat. et, 
got. id- med oprindeligt e, som endnu var bevaret i samlandsk-preussisk 
et- [se Nesselmann, Thesaurus S. 40], medens poinesansk havde at- 
[tfi/ofe] ; jf. for øvrigt Ordfortegn. 1);

- liärmä Rimfrost — lit. szarma (for *szerma efter Bezzenberger, Beitr. z. K. d. 
idg. Spr. II, S. 150 1)), lett. sarma og serma, serma.

0 Om e og a i Roden foran Suffixet -ma- se Leskien, Ablaut der Wurzelsilben im Lit. S. 158 = 
Abhandl. d. siiclis. Ges. d. Wiss. IX, S. 420.

2) Jf. Schleicher, Gramm, g 15: Kurschat Gramm g 51; Bezzenberger, Beitr. z. K. d. idg. Spr. VIII, 
S. 101. Sinl. ogsaa med Hensyn til Preussisk Pauli i Beitr. zur vergl. Spracht. VI, S. 420 f.

3) Bezzenberger, BGLS. S. 46; Bechtel i Lit. u. lett. Drucke III, S. XIX tf. ; Garbe smst. IV, S. XX lf.
4) Bielenstein, Die lett. Spr. I, gg 19; 56a; 65; Bezzenberger, Lett. Dialektstudien S. 79 If.
5) Jf. GSI. S. 19 lf. og med Hensyn til i'.uo = germ, ö S. 45.

Enestaaende er endelig f. y = lit. a i
î.jyvâ Korn — lit.javas (javai).

Denne Ejendommelighed staar vel i Forbindelse baade med det foregaaende j og 
den efterfølgende Læbelyd v, maaske tillige med den Omstændighed, at a i det lit. Ord er 
udviklet af ældre e: java- for *jeva- (Saussure, Système primitif S. 68; Mahlow, Die langen 
Vocale S. 8; Bezzenberger anf. St. IX, S. 261; jf. f. kypärä S. 96 g 30), skönt ganske vist 
Finsk allerede forudsætter lit. vapsa Hveps for *vepsa (g 22).

Tvivlsomt er Forholdet mellem f. rneri Hav og lit. måres, f. reki Slæde og lit. 
rages (rógés).

26. Den til opr. a svarende lange Vokal, indoeur. d, fremtræder i største Delen 
af det litauiske Omraade som et lukket ö, i Stedet for hvilken Lyd vi dog imod Nordvest, 
i memelsk og zemaitisk Dialekt have en betydelig aabnere Udtale â eller ä* 2) I ældre 
Texter møde vi en stærk Vaklen mellem Betegnelserne o og a) 3, der til Dels tyder hen 
paa en saadan aabnere Udtale, å, som man har haft nogen Vanskelighed ved at betegne. 
1 Lettisk have vi almindeligst ä, i Stedet for hvilket dog de østligste Dialekter have ö (å) 
ligesom i Litauisk4). Denne Lyd genfinde vi i Laaneordene paa Finsk konsekvent som uo 
(liv. úo, i de øvrige Sprog, der ikke kende denne Art Difthonger, ö [o]5)), hvad der altsaa 
tydeligt viser tilbage til en ö-Lyd, skönt denne selvfølgelig ikke behøver at have været 
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saa lukket som det nuværende lit. ö, men paa den anden Side dog maa have været mere 
o-agtigt (stærkere «rundet») end den Lyd, der efter g 24 inaaske maa forudsættes for 
lit. a1). Herhen høre:

') Det er en stor Fejl, Donner gör sig skyldig i, naar han (Techmers Ztschr. I, S. 261) lader f. â, a 
svare til lit. o («hier zeigt also das Finnische die ursprüngliche Lautform»). De Exempler, han 
anfører: lit. posmas f. pa asma, pasma et Fed (Garn); lit. bötagas f. patukka Pisk; lit. pagönas 
f. pakana Hedning, ere alle parallele Laan fra Slavisk, i Finsk fra Russ, (pasmo, batóg, pogányj},
i Lit. fra Russisk eller Polsk; jf. ovenfor S. 12. Naar han tilføjer: «Wahrscheinlich spater sind 
die Entlehnungen, xvo 5 — il, uo auftritt: slôta finn. lilta, ôèis [sic] finn. ilhi, ködas finn. 
kuontalo, tösis [sic] finn. tuolii«, vendes altsaa Forholdet ganske paa Hovedet; rigtig er her des
uden kun tuohi\ f. uulii, Hunfaar, er ægte finsk og har intet at göre med det lit. Ord for Ged (jf. 
Anderson, Studien, S. 115 f.) ; de andre to Ord høre ikke herhen, se nedenfor g 28.

2) 1 Forlyd faar uo altid et Forslag af v, jf. GSI. S. 58 eller f. Ex. f. vuotan jeg venter — odotan 
O *ootan > *uotan).

3) Dersom est. nar (-a-) Tang til at fiske sunkne Genstande op fra Havbunden med, f. (efter Renvall 
kun i Nyland) naara id., ogsaa Hage til at tage Næt op af Vandet med, er = lett. närs, näre en 
Krampe, Skruetvinge, og dette sidste staar i Forbindelse med lit. nérti, lett. nirt dykke ned, lit. 
narys Led, Ankel, Løkke o. s. v. (Leskien, Ablaut S. 75), maa vi her have et yngre Laan fra Lettisk, 
der gennem Estisk ogsaa er naaet over til Finsk. Men Sammenstillingen er vistnok ingenlunde 
sikker.

f. tuolri Birkebark — lit. tószis, lett. tasts]
- vuohi* i 2} Ged = lit. ozjjs, lett. afis]
- vuota lind = lit. oda (mindre rigtigt üda}, lett. åda.

I Stedet for f. uo have vi muligvis ou = lit. o i
f. routa haardfrussen Jord — lit. gródas (?).

Dersom moksa-mord. sura Hirse, ersa-mord. suro Korn er = lit. sóra (soros} Hirse, 
forudsættes her vel ogsaa en o-Lyd.

Den oprindelige lange Vokal synes at være forkortet til a i
f. apila Kløver = (lett. abids} preuss. wobilis (lit. dobtlas}(?}.

Derimod forekommer der ikke i gamle Laan noget Exempel paa f. aa = lit. o, 
lett. â undtagen maaske tilsyneladende ved uoprindelig Forlængelse (f. paarre S. 88 g 22). 
Om f. maja Hytte, Bolig = lett. jf. Ordfortegn. I3).

27. I skarp Modsætning til den nu omtalte Lydudvikling staa de yngre Laan fra 
Lettisk, i hvilke vi møde det lettiske ä som ä i Estisk og Livisk i Litland, i Kurland deri
mod som à (d. V. s. dels dunkelt ä dels virkeligt*«, «aabent o»), den samme Lyd, som her 
svarer til oprindeligt « (jf. ovf. S.40 g I, S. 58), sjældent som â. Exempler, særlig af Kurl.- 
Livisk, ere: -ol' Kløver = lett. äbuls o. 1. ! åps Grævling = lett. apsis | bal bleg =
lett. båls I båriii forældreløst' Barn = lett. barinsch \ gåz vælte — lett. gäfi \ kåpsøl Stig
bøjle — lett. käpslis | t.rikai Trefod = lett. trykäja | kår atraa = lett. kärüt I nåv Død ; 
dræbe = lett. näwe] nâwët | påkst Bælg = lett. paksis ! rantøs Bog, Brev = lett. gramatd 
slåpød pi. Tørst; slap tørste = left, slapes] släpt 1 språdz et Spænde; at spænde = lett.
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sprädfe", sprädfet | ståd(os) Plante = lett. stads \ tåpii Tavle --= lett. tápele ' tårpint pleje 
(syge) = lett. tärpinat | r«Z, dorp.-est. wäl (-u-) Iløskaar = lett. wals (lit. volas) | vat Saar 
= lett. wats (lit. vótis). Med Epenthese af i (S. 44 14, 15, S. 78 g 12) f. Ex. båik Sømærke
— lett. bcik'e | stråip Straf; straffe = lett. strctpe-, stràpêt | stråip træffe = lett. trapit (jf. 
S. 84 g 19). Med d i Kurland f. Ex. jatnika Rytter — lett. jdtnëks ; art afrive, skille ad = 
lett. ârdït (med noprindelig Forlængelse af a).

Omvendt have vi f. Ex. à paa Lettisk i saris, fåris 0 = est. sar, liv. sar | kdfas 
Bryllup = liv. kåzgond (f. kansa) | kalis, kåls et «Báand» (o: 30) Fisk = liv. kål, est. kald. 
Mærkeligt er ä i lett. Sams Finne (Sämufeme Finland, Øsel) = liv. Súomo må, est. Söm, 
f. Suomi Finland, hvilket kunde give Anledning til forskellige Gisninger, som jeg dog paa 
Grund af deres Usikkerhed ikke skal dvæle ved.

28. Lit. ii, den Lyd der hl. a. svarer til indoeur. 0, og hvis regelmæssige lettiske 
Repræsentant her gengives ü (aim. oh, Bielensteins û med Stødtone og ö med Slæbetone), 
forekommer kun i et Par paa Finsk optagne Ord og gengives da enten med ü (der i de 
finske Sprog altid er aabent, mellem u og o) eller med uo (0):

f. luuta Fejekost = lit. szluta',
- kuontalo llörtot (paa Rok) — lit. kudélis, [ett. küdal'a, kudel'sch (forbund-?);
- nuode Svoger = lett./nwis Svigersøn (?).

29. Betydeligt större er derimod navnlig i Livisk Antallet af yngre Laaneord fra 
Lettisk med û (oh), der her bl. a. ogsaa kan svare til lit. an, at (Bielenstein, Lett. Spr. ], 
gg 72; 90). Ligeledes findes denne Lyd i en Række Ord af tysk Oprindelse (w = nt. 0), 
som Liv. har faaet gennem Lettisk. Livisk gengiver aldeles regelmæssigt lett. u (udt. uoa 
eller un) med sin Difthong úo (sjældent wo, jf. S. 41 g 4), f. Ex. biiog tæt Hob = lett. bitgs\ 
dúob et Bed = lett. dübe | gúob Ælmetræ = lett. gitba ¡ gúod Ære = lett. guds ) klúon 
Tærskelo = lett. kluns ] kúop passe, tage sig af = lett. kupt | nuom Afgift, Leje; at leje 
= lett. numa-, niimdt | púos rense — lett. pust (Mt.puszti pynte)1) j znúot Svigersön = lett. 
[nuts I púost Fordærvelse = lett. pusts (af russ. pustój o. s. v.) | múots plage — lett. n?wcit| 
drúos dristig — lett. drüsch (lit. drqsiis) | lúok böjelig; Böjle = lett. luks (lit. lankas) | lúots 
böje = lett. liizït (jf. lit. lankipi) | stúobor, -bros Halm, Rör == lett. stübrs (lit. ståmbras)\ 
rúoblz og rublz Grænse — ritbefeha, lubefis, rubefis (lit. rwWzws) ; — uodøf Foder — lett. 
üdere | worwz Ørenring = lett. urinas pi. | buokstøb Bogstav = lett. biikståbs I dúos Daase 
= lett. dufe \ gruoip Indsnit (med Epenthese af i) = lett. gritpe (mnt. grope) ¡ lúoú Lön = 
lett. lime, liinis | núot Nød = lett. nitte | púot pode = pietet. >mnt. poten) j rúoz Rose = 
lett. riife | skrúodii Skrædder — lett. skrud elis (mnt. schroder) | skúotil', skúotel Skødskind 
= lett. skiitele, skiirtele, -lis (mnt. schortel) | skúorstiú (Pisensk Dialekt) Skorsten = lett. 
skurstems, i tamisk Dialekt med û for u (sküarstïns Puseneeken, Bezzenberger, Lett. Dial. 
S. 153; jf. Bielenstein I, S. 102).

*) Mittheil. il. lit. litter. Ges. I, 18; 68; 134; Leskien, Ablaut der Wurzelsilben im Lit. S. 117. Det 
lettiske Ord har ikke, som Ulmann mener, noget at göre med est. puhastama, f. pulidistaa rense.

2) Om uo, ö — russ. u nærmere ved en anden Lejlighed.

Paa Estisk er û gengivet med ü i nüm (gen. nüma) Leje — lett. nûma (jf. ovf.) ; ô 
findes i post (-«-) Fordærvelse = lett.(jf. ovf.) og i lok (gen. loga) Bøjning, Krumtræ, 
stemmende med lett. luks (jf. ovf.) ; dog er i det mindste dette sidste Ord paa Estisk 
snarere laant fra russ. Zw& (hvoraf i ethvert Tilfælde f. luokki, luokka* 2)).
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Omvendt findes lett. ü = liv. úo, est. ö (oh) f. Ex. i buja i Talemaaden bija ët gaa 
til Grunde = liv. púoi, f. pohja | juma Rende i Søen med dybere Vand = liv. júom, est. 
jöm \ junis et Sæt, en Gang = íiv. juôn, est. jon | luds Nordvest, ludes wëjscli NV-vind 
— liv. lúod, est. löe, löde | luma, lums Gang, Fiskedræt (ogsaa lit., se Ordfort. Il) — liv. 
lúomos, est. löm (-«-) , muña Proviantforplejning = liv. múon, est. mon j iule kullet Ko = 
est. told (? se Ordfortegn.II).

30. Til lit.-lett. e (= opr. kort e) svarer regelmæssigt finsk kort e eller rettere 
en af de to Lyd, som nu næsten eller ganske ere faldne sammen i f. e1): det sædvanlige 
for alle de finske Sprog fælles «bløde» («boje») e (der i Overensstemmelse med den finske 
Vokalharmoni kræver, at alle følgende Stavelser i Ordet have «bløde», «boje» Vokaler) og 
det «haarde» («dybe») e, oprindelig et «mixed» e, der navnlig paa Estisk og Votisk endnu 
genfindes som ö (undertiden o), paa Livisk som den Lyd, jeg her betegner ø (ü) (se ovf. 
S. 41 § 6 med Note 2, S. 58 f.). Begge disse Lydforhold forekomme omtrent lige hyppigt i de 
litauiske Laaneord. Maaske er Fordelingen af dem tilfældig; men det er heller ikke umuligt, 
at den kan staa i Forbindelse med den, som det synes, ældgamle Forskel i Udtalen af e, 
som vi finde gennemgaaende paa Lettisk og i alt Fald ved halvlangt betonet é i adskillige 
litauiske Dialekter, saaledes at e er lukket eller forholdsvis mindre aabent foran en følgende 
i- eller ¿-Lyd, ellers derimod mere aabent. Ved de fleste af de nedenfor anførte Ord 
synes det virkelig, som om «blødt» e paa Finsk nærmest stemmer med det førstnævnte lit.- 
lett. e, «haardt» e med det sidste. Dog maa det ikke overses, at der er Undtagelser og 
at de forskellige finske Sprog ej heller altid stemme overens. — I Stedet for e forekommer 
sjældnere d (enkeltvis i, y). — Oprindeligt e foreligger f. Ex. i:

I østligere litauiske Dialekter er den forskellige Udtale af e — dels meget aaben næsten som a, ia, 
dels noget mindre aaben (æ) — nu paa forskellig Maade afhængig ikke af efterfølgende Lyd, men af 
Betoningen, jf. Schleicher, Lit. Gramm. S. 7 f., 32; Bezzenberger, Beitr. z. Gesch. d. lit. Spr. S. 23 11’.; 
samme, Lit. Forschungen S. Iff.; Leskien u. Brugman, Lit. Volkslieder u. Marchen, 1882, S. 279 f.; 
Lit. u. lett. Drucke d. 16. u. 17. Jahrh. IV, Garbe, Szyrwids Punkty Kazan, S. XIX f.; Juskevic, 
Liettiv. dåjnos, Tillæg, S. II.

f. keli (partit, kelid), Føre, Slædeføre = lit. kélias Vej;
- kelta, est. kold, kold gul Farve = Vit. geltà Gulhed, gèltas, geltónas gul;
- metsd, est. mets, mots, Xvi.møtsd Skov = lit. médis Træ, lett. mesch Skov (§ 10); 
vot. môtu, est. mådu Mjød = lett. medus Honning (lit. medies), Mjød (lit. midiis) ;
f. nepaa, nepas, est. nöbu Søskendebarn = lit. nepotis, nepatis nepos (se Ordfort.) ;
- pelut pi. Àvner = Wt.pélüs (og pelai) pi.;
- perkele (part, -ttd), est. pergel, pörgel Djævelen, ersa-mord. pirgene Torden =

lit. perkúnas Torden, Tordenguden ;

’) Se Genetz, Lautphysiol. Einl. in d. Studium d. westfinn. Spr. S. 17; samme, Karel. Lautlehre g 20.
2) Bezzenberger i Beitr. z. K. d. idg. Spr. VIII, S. 133 H'., IX, S. 253 ff. Om Lettisk jf. nedenfor g 32.
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1“. terva, Qÿ>t.tôrw, Vin. tøra Tjære = lit., dervå, darvå',
- tetri, est. tedr, liv. ted'd'ors Urhane == lett. teteris.
- kaki Gøg = lit. gegè, gégélé-,
- mäntä Kærnestang — lit. menté', Vw.måndroks Tvære — lit. wentóírá;
- märkä vaad, Væske = tett. merka Fugtighed (?).

Herhen høre vel endvidere de i £ 25 omtalte Ord f. åtelå Efterslæt og hårmå Rim
frost, hvorimod omvendt f. liarja Borste, Manke (lit. szerys), og takla Fyrsvamp (lett. dagla, 
degla) forudsætte Former med a (g 22). Ji1 (5) have vi endnu i

') Ligesaa piru Djævelen, hvis det er en Sideform til perkele, se ovf.; jf. est. porgu Helvede?
2) Bielenslein, Lett. Spr. I, g 20—23; Bezzenberger, Lett. Dial. S. 113 if.

f. kerta, est. kôrd, kord, liv. körda en Gang, Lag, Række, mord, kirda, kyrda 
Gang, snarere = *kerda, preuss. kerda- Tid, end = lit. kartå Række, 
Lag, kartas Gang (se Ordfortegn. I.).

Enestaacnde er derimod f. i = opr. e i Ordet
f. sisar, men est. sôzar (o. s. v., se Ordfortegn. I) Søster = lit. sesu (seser-)1}, 

hvor desuden kan mærkes Forandringen af anden Stavelses e foran r til a (jf. f. tytår 
Datter, g 35), samt f. y == opr. e i

f. kypårå lljælm, Hue = lit. kepiiré (jf. jyvå Korn g 25, med mindre Vokalfølgen 
y—å skulde bero paa en Omsætning for å—y?}.

31. Den oprindelige Længde af e er lit. é, der paa Finsk bliver til ie eller i de 
Sprog, der ikke kende denne Difthong, til ë, henholdsvis langt ô:

f. rieska, zst.rosk fersk, usyret = Vit. pre skas',
- siemen Frø = lit. semen-s pi. ;
- vielå endnu = lit. vel, vé'liai igen, lett. ivël endnu.

Afvigende er Vjåårå, jaara Vædder, hvis dette er = lit. éras, lett. jërs Lam. Den 
oprindelige Længde er forkortet til å i est. wåhi, wähle, liv. (P.) veijos Krebs = lit. vézys 
(vezys Juskevic, Lietiiviskos dåjnos, Nr. 135,4, 219,24, med e er maaske kun Trykfejl?; lett. 
wëjis), og liv. vågål Kvabbe (g 11) = lit. vègèlè', lett. wëdfele.

Ganske forskelligt i Oprindelse som i Gengivelse i Laaneordene er lit. ë (ié), 
hvorom se g 39 ff.

32. 1 de yngre lettiske Laaneord i Livisk, slutter Gengivelsen af lett. e, kort 
(= lit. e) og langt (= lit. e, é), sig i det hele nöje til den lettiske Udtale, der har lukket 
e (¿J foran en i- eller é- Lyd i følgende Stavelse og foran j eller en mouilleret eller palatal 
Konsonant, men ellers aabent e (ä)* 2). Svarende til disse to Lyd, mellem hvilke den al
mindelige lettiske Retskrivning ikke gör Forskel, har Livisk henholdsvis e og å, kort eller 
langt, f. Ex.
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Fyrsvamp = lett. pese (eller omv. ?)
Remmetöj — lett. lenze (jf. ovf.) | lätsas, leitse Linse = lett. lëza-s, lëze-s (eller = mss. 
Ijasca^ I (pär, pi. ymne/Maare = lett. ¿em [jf. ovf.) eller tysk i Østersøprovinserne Bahre3) ; 
mär Maal er ligesom f. määrä Liant fra russ. ?nër, ikke fra lett. wers; ligesaa er tegat, tögat 
Birketjære sikkert ligesom f. tökötti = russ. dëgot', ikke umiddelbart = lett. deguts, jf. ovf.).

3) Jf. Krellen, Hupel, Idiotikon d. deutschen Spr. in Lief- u. Elistland — Neue nord. Miscellaneen 
11 & 12, Riga 1795, S. 127. Ogsaa est.-svensk kräll-ar, Freudenthal o. Vendell, Ordb. öfver est- 
ländsk-svenska dialekterna, Ilfors 1887, S. 115.

2) Formen med ei hænger vel sammen med den Bielenstein, I, S. 100 nævnte tamiske Form méitcd 
= mételi (Akk. Sg.) og er vel altsaa at forklare anderledes end Skrivemaaden bleicl hos Sjögr.-Wied. 
(se ovf g 21).

3) Hupel, auf. St. S. 15.
Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. 1. i.

Grube = lett. bedre | bekär Bager — lett. bek'eris\ 
erzol Hingst — leti. ërjëlis (med yngre ë; lit. érøz7as)| 

k'emm Kam = lett. k'emme j lents Led i en Kæde, Sløjfe o. I. 
med'd' jage = lett. médît j pers Vers = lett. perscha I plets 

spredik Prædiken = leti. spredik'is I tsepid Ste;

ërgil'd, ärgil'd, ärgel'd pi. Orgel — lett. ërgeles pl. [ mëm, mäm stum — leit, mëms 
blëd', bleid (g 21) Skælm — lett. blëdis | nërkas , närkas Marekat = lett. mërkak'is 
skëp Spyd — lett. schk'ëps 1 svdí, svët indvie — lett. sicëtit (ë; jf. ovf. under ä) | tsërm, 
tsärm Spolorm — lett. zërme, zërms | vërbiks, värbeks spinde — lett. vërpt.

(Sjældnere og næppe uden i tyske Ord bliver e, ë til ö, ö især foran Læbelyd, som 
strop (K.), trep (P.) Trappe = lett. strepes, trepes | skod', sked' Kæde = lett. schk'ëdei)

Estisk bar ä (6) f. Ex. i nägal, nägar graadig — lett. negals | päss, dorp, pess 
wärs ung Tyr = lett. iversis Oxe | dorp. lents pi. leïidzï

kort e: bed'd'ørs, bed'røs Grav, 
deg(g) Brændevinsbrænder — lett. degis 
eza Agerren = lett. ejcha 
= lett. lenze, -is Sele o. 1.
Skulder = lett. plez(i)s ' spredik Prædiken = leil. spredik'is I tsepid Steg = lett. zepetis', 
endvidere med yngre Forlængelse af e efter S. 51 ff. g 23: krël'as pi. krel'l'ød Glasperle = lett. 
krelle-s (af Nt., egl. = Koraller)1) | bënda Bøddel = lett. bende I stëndar Dörpost — leit. 
stendere, -is j ventar Garnruse — lett. wenteris ¡ mëldar Møller — lett. melderis', mærk svik' 
Harpix = lett. swek'is, med en Art Omlyd af e til ¿ foran k' (ogsaa lett. Bial. swik'is?)1,

kort ä: ämm Amme = lett. emma l bäs uden = lett. bef | dägot, -ut Birketjære 
— lett. degots, -uts | jåster stiv = lett. jestrs | nä- i Sms. ikke, u- = lett. ne- | päkä 
Svamp — lett. peka | pl'ära Skralde = lett. pl'era [ rämdon lunken = lett. remdens | sasÆ 
Ilder = lett. sesks | täkil Vædder == lett. tekidis | tsäkil Hanekam = lett. zekulis | strämpal 
Hestepære = lett. strempulis \ Vänta Windau (By og Flod) = lett. Wenta-,

langt ë: bërod pi. Baare = lett. bëre-s pi. [ del' Bræt = lett. delis j ëbrog , erbog 
Herberge — lett. ërbegis | ëinT llövl = lett. ëivele 1 ëzol Æsel — lett. ëfelis | gër garve = 
lett. gërët | këv Hoppe = lett. k'ëwe | mër Pest = lett. meris | metøl ogsaa meitøl Præste
kjole == lett. mëtelis* 2) | nëgos Lampret = lett. nëgis | nëzod Aag til at bære i = lett. 
nësis pi. nëschi | paveders Sadelgjord = lett. pawëderis | plesød pi. Blæsebælg = lett. plëschas 
pl. I plëv Mellemgulv = lett. plëwe | rëdnika Sadelmager = lett. rëdinëks ’ rets Fiskekurv 
flettet af Rødder = lit. rètis Bastsi ' sërs besøge = lett. sërst præs, sërschu i vel' ønske = 
lett. wëlët I vëzos (K.) Krebs = lett. wëfis | vezøs Kode (paa Hest) = lett. wefis',

langt ä\ bår brun Hest = lett. bers I gläv blødagtig = lett. glëws | kräpil'd pi. 
Snot = lett. krëpal'as pl. j lätsos Arikke = lett. lëza-s \ mär Maal = lett. mërs (eller russ. 
mer‘l jf. nedf.i | måtør Mynte = lett. mëtra | sänol, sändel Skal (af Korn), Avner = lett. 
sënala i särg Farsot — lett. sërga | stärkil' Stivelse = lett. stërk'ele ¡ svät bellig = lett. 
sivets (lit. szvènias) [ värpil' Vi Tønde = lett. wërpele | värt værd — lett. verts | zälig med
lidende = \ett. Jchëligs (fchäligs Waidegahlen i nordvestl. Kurland, Bezzenberger, Lett. Dial. 
S. 115) I bäbers (saaledes Sjögr.-Wied.) = lett. bebrs.

I nogle Ord synes der efter Sjögr.-Wied. at være Vaklen mellem ë og ä, saaledes 
bläd, 
skäp,

13
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1 Laan fra Liv.-Est. har Lettisk, svarende baade til e og ä samt ö, sit e, hvis 
Udtale i det hele synes at rette sig efter den lettiske Lydlov mere end efter Oprindelsen, 
f. Ex. lempis, lempers Døgenigt = liv. lömp, lømp, est. lômper (?) 1 lénts Sydvest = liv. länts\ 
menge Leg = liv., est. máñg | pésiït frelse = liv. past \ repsis en Fisk, Coregonus niarae- 
kula = est. råpus (jf. Ordfortegn. II) | sene Svamp = liv., est. sen (jf. § 42). Mærk jedels, 
jedals, jadals Syd = liv. jedäl (S. 42 g 7, S. 67), est. edel, edal.

Anmærkning. Det kan lier tilføjes, at der i Livisk i Kurland, ntvivlsomt ved 
forholdsvis ung Indflydelse fra Lettisk, synes at være en Tilbøjelighed til ogsaa i ægte 
Ord at fordele Lydene â og e paa lignende Maade som i dette Sprog, oftest saaledes at ä 
forandres til e foran et udfaldet eller bevaret i (jf. de S. 44 gg 14, 15, S. 88 f. g 23 omtalte 
mere begrænsede Omlydsforhold), sjældnere omvendt; i intet Tilfælde synes dog Bevægelsen 
at være gennemført. Det hedder saaledes efter Sjögr.-Wiedemann f. Ex. vag, ogsaa veg 
Styrke = f. väkd\ deraf väggi, sædvanlig veggi stærk | k'eg Gøg == f. kaki | merd tygge 
Dröv = f. märhelitiä | tei Lus = f. täi | veij fiske, fange =_ f. väijyä ¡ käiz, käz (jf. S. 60 
N. 1) og keiz, keis, kez, kes Ilaand = f.käsi | ërgi part. pi. af ärga Oxe (Sjögr.-Wied. Gramm. 
S. 98) = f. liärkiä af liärkä | vêl'a (part, vel'l'ø) aaben, ikke tæt = f. väljä | täd', sædvanlig 
ted', teid (jf. S. 60 N. 1), pi. tadød Stjerne = f. tähti pi. tåhdet ' päli, pälli, sædv. pëli, pëlli 
øvre, øverst = f. päällinen, af pä lloved = f. pää ] pegos (peg, peigøs) Hasselnød = 
f. pälikinä | sär og sër Skinneben = f. sääri | (ligesaa efter j i jätt, sædvanl. jett lade == 
f. jättää)’, — omvendt këùga, Pis. ogsaa känga Sko = f. kenkä | selga, sëlga, sædvanlig 
sálga Ryg = f. selkä (i Liiland synes ä = opr. e at have haft et noget större Omfang 
end Tilfældet er i Kurland).

33. Lit.-lett. i fremtræder i de finske Sprog almindeligt som i, der ligesom e kan 
forbindes baade med «bløde» («höje») og «haarde» («dybe») Vokaler i Endestavelserne, f.Ex.: 

ï.hilina Rem = lit. szz’Hznå ;
- kinnas (gen. kintahan) Handske = lett. zimds for *kimda-s (?, se Ordfortegn. I) ;
- kirves Øxe = lit. lårvis ;
- pirtti Badstue, Røgstue = Vd.pirtls',
- silta Bro = lit. tiltas',
- vilivilä Stargræs o. 1. jf. lit. viksvå',
- villa Uld = lit. vilna ;
- virpa, -o Kvist = lit. vir bas ;
- virve Baand = lit. v'irvé.

Sjældnere bliver i Rodstavelser i til e, ä (foran r; om e = i i Endelser, se gg 57 f., 66);
f. lierne Ært = lit. zzrnzs;
- herliiläinen Hveps, Gedehams = lit. szzrszÿs, szirszlÿs m. fl. Former;
- härkä Oxe = lit. zm/as Hest (? jf. Ordfortegn. I);
- kärme, käärme Slange — lit. lårmis, lett. zërms, zërme (for *kerme) Orm (her

kunde muligvis den lettiske Form med e, skønt mindre oprindelig end 
den lit. med i, tænkes at ligge til Grund for den finske ; men en saadan 
Antagelse er næppe nødvendig).

Encstaaende er f. harmaa graa = lit. szzrmas.
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Langt i (lit. y} fremtræder uforandret i
f. liiiva Ilumleafkog, est. hiw Skum paa 01, Bundfald = lit. syva Sait (?) ;
- niisi (St. mite-) Væverskaft = lit. nytis ;
(est. iviru Vandhvirvel = lit. vÿrus?) *)•

34. Exempler paa i, ï i lettiske Ord i Livisk (og Estisk), der for øvrigt ikke 
frembyde noget særlig mærkeligt, ere: liv. grik-id [-åd) Boghvede ==• lett. grik'i pi. | kliba 
lam = lett. klibs 1 likkøm Lov = lett. likums | siksnøs, siksons Bern = lett. siksna | slikt 
slet = lett. slikts | till være udbredt = lett. tilåt \ tilbil (Lill, titilbi) Klire, Totanus == lett. 
titilbis, tilbite (jf. lit. tilvikas) | virst Fyrste = lett. wirsts (fra Tysk) | (S. 54 % 23 c :) skirba 
Revne — lett. sclik'irba | vilkatøks Varulv — lett. wilkats | zllba Stavelse = lett. jilba\ 
glm Ansigt = lett. gimis | lidzig lig = lett. lidfigs I lin(øs) Suder, Cyprinus tinea = lett. 
linis I nid hade = lett. m/i, nidet sikst sej, gerrig = lett. siksts | vizøs, est. wiz Bastsko

J) Donner, Techmers Ztschr. I, 262, afleder f. kiivas ivrig, skinsyg, est. kiwas skinsyg, af lit. gÿvas 
levende; men Betydningerne ere saa afvigende, at denne Sammenstilling ikke kan billiges.

13*

— wlja. wife \ zid Silke — lett. f ide.
Mærk liv. 0, est. ô i nær Forbindelse med r: Ærostøs Kristus = lett. Ænstos | kromps, 

kroms, est. kromps (-u-) Brusk = lett. krimslis m. fl. Former, lit. kremslé [krimzlé) (jf. Leskien, 
Ablaut d. Wurzelsilben S. 71) | (terg Torv, Pris = lett. tirgus\‘l], lit. turgus [jf. § 36 og 
Ordfort. I[). ... .

Exempler paa ¿, i i lettiske Laan fra Liv.-Est. ere: idis Nordost = liv., est. ida\ 
k'iris sort Kalv med hvid Stribe = est. Iw hvad der er broget [ rinda Række = est. rwid, 
liv. rinda (?) ' wimba en Fisk, Abramis vimba = est. liv. vimba \ wirza Gødningcvand
— est. wnr/s, liv. virtsa | k'ïsis llork, Perea cernua ==» est. kisk, liv. kis | kl Is Pant = liv. 
fø7, est. kild (g 21 S. 87). Tvivlsomt er det, om i er = opr. ü i kifinat forske, vinke ad 
en = liv. kilzz, est. küzi-ma spørge (jf. g 36).

35. Lit.-lett. w genfinde vi i de finske Sprog som o, til Dels ogsaa hvor lit.-leti. 
u egentlig er langt; f. Ex.:

f. kulo fjorgammelt Græs = lett. kula\
- luhi, lulio hvad der er i Stykker = lit. hizis Brud, lúzti bryde, knække;
- luhta vaad Eng, der voxende Plante = lit. liiksztas forskellige Kærplanter, lett.

lukste vaad Eng ;
- muli kullet (Ko) = lit. szmidis-,
- nukero Rygbenets Ende — lit. nugarå ;
- suka Kam, Börste = lit. [szuka) pi. sziikos,
- tuhat (St. tuhante-), m.-inord. t'ozån, e.-mord. t'oza, t'ozov, cerem. tilzem, tizem

tusend = Vti. túkstantis ]
- utar Yver, jf. lit. ådruti være drægtig (?).

Langt u linde vi paa Finsk i de mindre sikre Sammenstillinger:
f. tuulas Lysterjærn = lett. dålajs, dulis Fakkel (se Ordfortegn.);
- tuura Isbil, Spyd = lett. dåre (eller omvendt?). *
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I nogle enkelte Ord bliver u til y (w), nemlig
f. nyt nu — lit. ?zu(?);
- tylijä tom — lit. lett. tuksclr,
- tytår (mord, tehter, tejter} Datter = lit. dukte (St. dukter-).

36. Exempter paa ü i Livisk og Estisk i yngre Laan fra Lettisk ere: liv. dunts 
Kniv — tett.dunzis | burr hexe = lett. burt | duma sortagtig = lett. dams, dumjsch | guba 
Stak, Trave = lett. guba | krupä Tudse — lett. krups | kuna Tævehund, Vindepind — lett. 
kuna, kunina. (urigtigt opført som ægte finsk hos Donner, Etym. Wb. Nr. 249) | lupät Lap, 
Klud = lett. lup ata, lupats ' puha, est.uba Bonne = Ictt. pupa ( ruda rødbrun = lett. ruds\ 
rutkos Ræddike = lett. rutks ’ trul'l' stump, sløv — lett. truls, trul'sch j tukla fed = lett. 
tukls I (S. 54 g 23 c:) kurta Mynde = lett. kurts | büñga Tromme = lett. bunga ' ruïiga, est. 
roñg, rung (-a-), Knippel, Vognkæp = lett. runga (tysk Runge, got. hrugga) ! pumpa Pukkel, 
Bule = lett. pumpa | stümbar, -or Træbul = lett. stumburis', — brüs Bryggeri, Brænderi 
= tett.briisis (af mnt. bruwhùs) | dür Næve = lett. dure | lüs Los = lett. lüsis | mük Munk 
— lett. muks | mûzig evig — lett. müfehigs | pusøl Blære = lett. püslis ' püts, putsos Ugle 
= lett. puze I sul Stribe = lett. schüla | tüb Sadelpude = lett. Zw6a ds., Eilt ' udørs, üdros, 
est. udras, udrus Odder = lett. üdrs. Med Epenthese af i f. Ex. liv. püik Drage = lett. 
pük'is. Med Omlyd til ü f. Ex. liv. strüfik Kaalstok — lett. strunk'is, af Tysk, hvorfra 
dog det liv. Ord maaske snarere er parallelt Laan.

Mærk med o i Forbindelse med flydende Konsonanter liv. kromsol Kno = lett. 
krumslis, lit. krumslys, krumplys (jf. g 34).

I Ord af finsk Oprindelse er lett. u 1) — liv.-est. w, f. Ex. luga, lugus Antal = 
est. lugu, liv. lug | mulka Aabning i Gærde, Stente = est., liv. mulk | pulka, pulk'is Pløk 
= est. pulk, liv. pülka | suga Slægt, sugus Art — est. sugu, liv. sug I sulainis Tjener = 
est. suZane, liv. sulli', — 2) = est. o, ö, liv. o, uo, o, f. Ex. kuna, kime en Frø — est. konn 
(-«-), liv. kubna | murda, murds Ruse = est. mord, liv. mørda | pulgut bagtale = est. 
polga-ma foragte, liv. polg, puolg skænde, dadle | purga, pürka Pulsstang = ost. pörk, liv. 
borg', — 3) med foregaaende j eller Mouillering af foregaaende Konsonant — liv.-est. ü, 
som julga Sælhund — liv. ülgas, est. hul'g, liülge | nuka og nuka Endeskive af Brød = 
est. nilkk og nukk, liv. nuka | schk'utét, k'utit afbrænde Træ o. 1. for at gøde Jorden med 
Asken — liv. kiltt (Lifl. Z'wiZ), est. küt-ma.

37. Af de lit.-lett. Difthonger gengives ai i Regelen uforandret i de finske Sprog, 
saaledes :

f. kaima Navne, Kammerat = lit. kaimynas Bysbarn, Nabo;
- laiska doven = lett. laisks’,
- laiva Skib — lit. laivas, lawa ;
- vaino Forfølgelse, Fjendskab = lit. vaina (se Ordfortegn. 1).

38. Exempter paa yngre Laan fra Lettisk til Livisk og Estisk med Difthongen ai ere 
liv. atraita Enke, Enkemand = leit, atraitne, atraikne, -is | t/aZs Luft = lett. gaiss kaimiii 
Nabo = Jett, kaiminsch I kais strø = leit, kaisït (ikke omvendt, Ulmann) [ est. klaip (gen. 
klaiba}, klaibakas stort Brød = lett. klaips (jf. S. 79 Note) | Jiv. ZaztZør Allukke til Kvæg, Fold 
= lett. laidars | mailøs, mailin en Fisk, Coregonus maraennla = lett. maila, maile (eller 
omvendt?) | maisol, maikst 1 hun lestang = leit, maigste, maiksts ¡ mäita. (Sjögr.-Wied. maZ/ä), 
est. mail Aadsel = lett. maita 1 paipøl Vagtel = leit, paipala \ vair formere =■ lett. vairüt. 
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Mærk liv. väiika, aorp.-est. wanik (-o-, -«-) Krans — lit. vainikas {wanikus Bezzenberger, 
Beitr. z. O. d. lit. Spr. S. 62?; noget fjærnere ligger lett. wainaks ; med liensyn til den 
liv. Form jf. anges Lysterjærn, vanti se, efterstræbe, ovf. S. 44 g 13).

Omvendt finde vi i Lettisk ai svarende oftest ti) liv.-est. ai, undertiden dog ogsaa 
til oi (rø), f. Ex. paija Lcgetöj — est. pat ' paifit oversvømme — liv. paiz, est. paizu-ma\ 
taims en Art Lax — est. taim ' smaigs sød — liv. maigäs (S. 44 15) (?) | J'aimüt, saimüt
spotte, forhaane = est. söima-ma, liv. soim, suoim (dog f. Ex. roida Grus = est. roid, röid).

39. I nær Forbindelse med Difthongen ai staar lit. ë (iê), med noget forskellig 
Udtale i forskellige Dialekter1), og den tilsvarende lettiske Lyd, som her ligeledes betegnes 
ë (i det almindelige lettiske Skriftsprog ee, hos Bielenstein è — iëa med Slæbetone, i = 
ia, ie med Stødtone. Denne Lyd er almindeligvis udviklet af ældre ai (opr. oi), til Dels 
ogsaa af ei, uden at Forholdet mellem ë paa den ene Side og ai (ei) paa den anden endnu 
er bragt til Klarhed* 2), og uden at der altid er fuld Overensstemmelse mellem de forskellige 
baltiske Sprog med liensyn til Indtrædelsen af Lyden ë. I ældre litauiske Texter kunne 
vi undertiden trælle ei for ë3), hvilket endnu paa det nærmeste er den zemaitiske Udtale 
i alt Fald i den vestlige Del af det zemaitiske Omraade (hos Dowkont ?;j4). I Preussisk 
have vi almindeligvis dels ei dels cz¿5). Paa det i vore Laaneord foreliggende Sprogtrin maa 
den oprindelige difthongiske Udtale endnu have været bevaret; thi her finde vi regelmæs
sigt f. ai = lit. ë. Saaledes

’) Jf. Kurschat, Gramm g 57 1'.; Geitler, Lit. Studien S. 21, 54, Beitr. zur lit. Dialektologie S. 18 tf.
a) Jf. Brugmann, Grundriss d. vergi. Gramm, d. idg. Sprachen, I, S. 61 f., 81 f.
3) Bezzenberger, Beitr. z. Gesell, d. lit. Spr. S. 63.
4) Geitler, anf. Steder; Bezzenberger i Beitr. z. K. d. idg. Spr. X, S. 308 Note 5. A. Juskevic, Lictùviskos 

dåjnos, Tillæg S. Ill, 10.
5) Jf. Pauli i Beitr. zur vergl. Spracht. VI, S. 421 f.; Braune, smst. VU1, S. 91 If., hvor dot vises, at 

ei og ai betegne to forskellige Lyd.

f. aína altid — lit. vë'nat, preuss. ainat',
- kaikki, est.kôik al, alle = lit. këk hvormange, këk-vëns enhver)?);
- laiha mager = lit. lesas',
- laita Orden, Beskaffenhed o. 1. — lit., lett. lëta (se Ordfortegn.);
- paimen Hyrde = lit. pëmiï (St. pëmen-) ;
- taivas Himmel = lit. de vas, deiwas Gud.

40. I enkelte andre Tilfælde finde vi paa Finsk «blødt» («höjt») ei i Stedet for 
al svarende til lit. ë. Dette kan imidlertid ikke antages at være oprindeligt, men maa bero 
paa en forholdsvis yngre Overgang indenfor selve de finske Sprog (jf. GSI. S. 33, 49), saa 
meget mere som ai endnu dialektvis er bevaret, navnlig i Livisk og Dorpat-estisk, og i 
nogle Tilfælde, hvor et oprindeligt lit. Ord atter er optaget fra Finsk i Lappisk, ligger til 
Grund for den lappiske Form (med «o? — ai-, jf. ogsaa ovf. S. 79 g 13)
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f. heinä, rev.-est. hein, dorp.-est. liain, Vw.äina, lap. swoà/rce lio = lit. s.zë'was;
- reisi (St. reite-}, rev.-est. mz, dorp.-est. razá, lap. ruoidda, ruoita Laar = lit.

retas (?) ;
- seinä, rev.-est. sew, dorp.-est. sain, liv. saína Væg = lit. sena;
- seiväs, rev.-est. teiu: as, dorp.-est. saiwas, liv. taibas Pæl, Gærdestage = lit. stë'bas

(ikke stèbas, se Geitier, Beitr. z. lit. Dial. S. 19, 61).

41. I nogle faa Ord, der ere ejendommelige for Livisk (tildels Sydestisk) findes 
liv. øz (est. ¿>¿) svarende til lit.-lett. ë, nemlig :

liv. koidas Væverkam — lett. schk'ëts, Y\t. skëtas (jf. g 19 og Ordfortegn.);
- løiga (med en yngre Sideform i Kolken: lieko,' se g 42) overtallig === lett. lëks, 

lit. lëkas (jf. g 6) ;
[- søira, dorp.-est. söir Ost — lett. sërs (jf. Ordfortegn.)].

I disse Ord, der aabenbart ere yngre end den gamle Indflydelse af en litauisk Sprogform 
paa de finske Sprog, men paa den anden Side ældre end den store Masse af lettiske 
Laaneord i Livisk, kunde for de forste to Ords Vedkommende oi (= oi) muligvis blot være 
en Sideform til ai (jf. est. kôik al = f. kaikki g 39). Men da dette Forhold ellers ikke 
synes at forekomme paa Livisk, turde vi snarere maatte gaa ud fra et Mellemtrin mellem 
det gamle ai og det nuværende ë, nærmest vistnok en lignende Udtale som den nuværende 
zemaitiske (se g 39)1). Dersom dette er rigtigt, have vi altsaa her et Vidnesbyrd om, at 
en saadan Udtale engang har været tilstede ogsaa i Lettisk, i alt Fald indenfor et vist Om- 
raade af dette Sprog, eller ogsaa maa disse Ord antages at være optagne ikke fra Lettisk 
men fra Zemaitisk.

’) Liv. øi, est. oi svarer vel regelmæssigt til finsk og oprindeligt oi (jf. S. 41 f. g 6), en Lyd, som det
i de her omhandlede Tilfælde er umuligt at gaa ud fra; men der kan heller intet være til Hinder 
for at antage, at de nævnte Difthonger, navnlig efter at Vokalharmonien er kommen i Forvirring 
eller endog helt opgiven, i Laaneord kunne indtræde i Stedet for ei eller en dermed beslægtet 
Difthong.

s) F. lielime, liekki, liemu, est. lëk, m. 11. Former, Lue, have da intet hermed at göre; jf. Budenz, 
Összehasonl. szótár S. 686; eller hører liv. liesma sammen med disse Ord og er lett. lësma laant 
derfra 'i

42. 1 Massen af lettiske Ord i Livisk gengives derimod lett. ë (svarende til lit. ë, 
en, in, tysk ie, e, russ. i m. m.), i Overensstemmelse med den nuværende Udtale, med Dif- 
thongen ie, foran en mouilleret Konsonant ë (S. 42 g 8), saaledes f. Ex. biedors, biedres 
Kammerat = lett. bëdrs (lit. b'endras) | iel Gade = lett. ëla | kiermøs (Pisensk Dialekt) Træorm 
= lett. Hrwws, tamisk Dialekt k'érmis (? jf. Bielenstein I, S. 101 f., Bezzenberger, Lett. Dial. 
S. 152 f.) I krievos Russer, russisk = lett. krëws (jf. S. 18) I lies Milt = lett. lësa I liesm 
Lue — lett. lësma (jf. lit. lëpsncdï)* i 2} j mier Fred = lett. mërs (af russ. îu/r) | niedørs, niedros 
Rör = lett. nëdra, nedre (lit. néndré) [ nied Nilnagle; at nitte = lett. (k)nëde, (k)nëdët 
(mnt. neden ; est. ned, net vel umiddelbart af Tysk) | niek Ubetydelighed = lett. në£s | nier 
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Nyre = lett. nëre (mnt. nere, hvoraf ogsaa est. nër) | piepod pi. Mursvamp = lett. pëpe-s\ 
rieb ærgre = lett. rëbt j riekst Hasselnød = lett. réføte | riet malke, give Mælk = lett. réYøij 
siek et Maal, c. Fjerdingkar = lett. sëks | siekøld, siekøld Slim, Savl = lett. sëkalas | spiegil' 
Spejl = lett. spëgelis (mnt. spegel, hvoraf ogsaa est. peget} | ties Ret = lett. tësa | tsiesød 
Kvikhvede, Triticum repens = lett. zësas j tsietom Fængsel = lett. zëtums | viesøl Hvirvel
vind — lett. vësuls. I Stedet for ie finde vi ê i liv. den (og dien, dein} tjene = lett. dënêt 
(af mnt. denen, hvoraf ogsaa est. tëni-ma} I sten Skinne, Jærnstang = lett. siène (est. ¿e/í) *).

Noget sikkert Exempel paa lett. ë i Laan fra Liv.-Est. kan jeg ikke anføre, hvad 
der dog turde være tilfældigt (jf. g 32).

43. Paa Difthongen ei er der meget faa Exempler, af ældre Laaneord næppe 
andre end

f. heimo Slægt — lit. szeima (se Ordfort.), samt 
moksa-mord. pejel, ersa-m. peel' Kniv = lit. peilis(l}.

44. I yngre Laaneord have vi ei f. Ex. i liv. greis rattød den store Björn — lett. 
greisi wägi egl. «den skæve Vogn» | keir kejtet = lett. k'eiris | Leis en Litauer = leti. 
Leitis [ meij Mailøv, grönne Grene = lett. meija (mnt. mei, hvoraf ogsaa est. mei) ( zedas 
pi. zeidod (S. 53 § 23 h) Stræng = lett. jeida (mnt. seide) | kezar og keizar Kejser == lett. 
k'eifars. Af finsk Oprindelse er lett. teiba Forel = est. täib, teib en Fisk af Skalleslægten, 
f. seipi (jf. g 9).

Paa den i Lit.-lett. sjældne Difthong ui ved jeg ikke noget ældre Exempel at an
føre. Livisk i Lifland har kuil, Estisk kul't (gen. kul'di} Orne = lett. kuilis, lit. kuilys. 
Svarende til lett. ui finde vi oi i est. pois, liv. pois (min ovf. S. 58 nævnte lljæmmelsmand 
sagde pøis', i Lifland puis} Dreng, Svend = lett. puisis, der dog vistnok snarere er laant 
fra Livisk eller Estisk end omvendt. Af est.-liv. Oprindelse ere i ethvert Tilfælde 
lett. puika, ensbetydende med puisis, = est. poeg, liv. púoga j kuija lJæs, stor Stak = est. 
kuhi {kulija-}, \w.kui 1 uikät raahe til hinanden (om Hyrder) = est. liuika-ma, \\N.uik. (Om 
lett. muij'clia, f. rnoisio, est. môiz, liv. moú Herregaard, Gods, samme Ord som russ. 

’) I ældre, ogsaa udenfor Liv.-Est. forekommende Laaneord har derimod lit.-lett. é aldrig kunnet blive 
til ie, ë (yderst tvivlsom er Sammenstillingen af f. petra, peura vildt Rensdyr med lit. brédis, Elsdyr). 
Det er derfor afgjort urigtigt, naar Donner (Techm. I, S. 266) lader lit. Létuvà, Litauen, ligge umiddel
bart til Grund for f. Liettua (han kunde have tilfôjet est. Lëtu-mâ, Lëdu-ma, jf. lëdu-jünes, lëdusk, 
dorp.-est. lëtwa « Litauerhare», Lepus timidus), et Forhold, der jo vikle være af stor Betydning for den 
historiske Side af vort Æmne. Men foruden at Formen ikke passer, er det ogsaa vistnok utænkeligt, 
at Finnerne — selv om virkelig den litauiske Stamme, med hvilken de i sin Tid ere komne i Be- 
röring, kaldte sig selv eller sit Land saaledes — skulde have bevaret Mindet derom i vistnok mere 
end halvandet tusend Aar, efter at de havde skilt sig fra hinanden: Hvor gammelt Navnet Liettua 
er paa Finsk, ved jeg ikke; men det maa sikkert umiddelbart eller middelbart (gennem Estisk? 
jf. Saksa S. 38 f. Note 2) have sin Rod i russ. Litva (hvilket forøvrigt ogsaa uforandret er et paa 
Finsk ikke sjælden brugt, naturligvis »lærdt» Navn for Litauen), med den undertiden forekommende 
Forandring af russ. i til ie, ë (ligesom til ë paa Lit. og Lett.). Jeg bemærker i denne Anledning, 
at naar Müllenhoff, Deutsche altertliumskunde, II, 1887, S. 24 (som jeg modtager, just som dette 
gaar i Trykkeriet), formoder, at Ptolemæus’s OåéÅrac er forskrevet for Azroúac, og at dette kunde 
være den Form, som Navnet Lëtuvà havde antaget i Goternes Mund, da forekommer dette mig 
lidet sandsynligt paa Grund af Udviklingen af det lit. ë (g 39 ff.). Forholdet mellem lit. Lëtuvà og 
slav. Litva er af særlig Art, jf. lit. lëti = slav, liti gyde.
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mí] za, er oprindelig finsk eller russisk, er ikke ganske sikkert; opr. lettisk er det i ethvert 
Tilfælde ikke; jf. ovf. S. 12.)

45. Lit.-lett. au optages i Regelen uforandret i Finsk, men kan vel ogsaa enkeltvis 
blive til ou (jf. ovf. § 24); saaledes

f. aurinko Sol — lit. auszra, auszrma Morgenrøde (?) ;
- kauha Slev, Øseske — lit. kaúszas',
- kaum Spove, est. kaur Skallesluger = lett.Skallesluger!?);
- laukki Blis, Dyr med Blis — lit. laúkis ;
- lauta Bræt = lit. pZawias(?) ;
- louhi Stenblok o. 1., louliia bryde (Sten o. 1.) — lit. láuzis (Sten-)brud, låuzti

bryde (mærk Betoningen?).
Med Omsætning af -aur- til -arv- høre muligvis herhen :

f. karva Haar, Farve — Ml. gaúras-,
- tarvas et eller andet hornet Dyr (? se Ordfort.) = lit. taúras Uroxe ;

saml med o — a f. torvi Lur, Hyrdehorn — lett. taure (se Ordfort.).

46. 1 Livisk i Kurland, livor oprindeligt au gennemgaaende er blevet til ou (S. 41 
g 2), der atter i bestemte Tilfælde bliver til ô (S. 53 g 23 b), fremtræder ou, henholdsvis ö, 
ogsaa svarende til lett. au1), hvorimod Estisk og i Regelen Livisk i Lifland bevare au, 
f. Ex. liv. i Kuri. ougol, ougløs Frugt — lett. auglis j our, præs, orøb raabe = lett. aurel\ 
bousl (Lifl. bousl) Rud = lett. bauslis | Dougav Düna — lett. Daugava 1 gbdali vanfør (med 
liv. Suffix -li — f. -liren) — lett. gaudens 1 gous langsom = lett. gauss | groud(os) Korn 
= lett. grauds j grouz gnave = lett. grav ft j knous, knousol Myg = lett. knausis | kous pi. 
kösid Skaal = lett. kaus(i)s | krouv læsse = lett. kraut | louk (Lill, lauk) Mark — lett. lauks\ 
loup røve, plyndre = lett. lauplt | proul Trøske = lett. prauls ! tsoumøl Skal (af Nødder o. 1.) 
= lett. tschaumala | tsounøs (Lill, tsauri) Maar = lett. cauue | znoudz kvæle = lett. ¡chnaugt) 
Lifl. kraukel, kraukil Bavn = lett. kraukls | est. naud', naudi, naut' Penge = lett. nauda. 
(Et Par enkelte Ord af Kuri.-liv. opføres hos Sjögren-Wiedemann med au, hvilket, dersom 
det er rigtigt, vilde betegne dem som temmelig nye Laan, optagne fra det lettiske Skrift
sprog: draudz Menighed = lett. draudfe | draugos Ven = lett. draugs-, i det mindste del 
sidstnævnte Ord udtalte dog min ovenfor nævnte Iljæmmelsmand stemmende med Regelen 
som dr ou gos.)

I Ord af finsk Oprindelse svarer lett. au ikke blot til oprindeligt au, men ogsaa 
til opr. ow (ôu, øu), î.iïx. jauda Kraft = liv. joud, est.jöud 1 laulåt vie = est. laulata-ma'2),

’) Den samme Forandring af au til ow har fundet Sted i nordvestkurisk Dialekt af Lettisk, se Bielen- 
stein, Lett. Spr. I, S. 101 og i Bezzenbergers Beitr. z. K. d. idg. Spr. I, S..221; Bezzenberger, Lett. 
Dialektstud. S. 53 ff., 89 f. Ogsaa den lettiske Katekismus fra 1586 skriver regelmæssigt ou eller 
ow; Bezzenberger, Lit. u. lett. Drucke II, S. XV, 29.

8) Skulde den lett. Dialektform loolt' — laulätu (Pusen i nordvest!, Kurland; Bezzenberger, Lett. 
Dialektst. S. 59, 90, jf. téhroda a. St. S. 180 og tahrohds hos Mancelius, Lettus, 1638) ikke staa i 
umiddelbar Forbindelse med den liv. Forandring af ou til ö? Jf. smst. S. 59 f. mä[i]t' men 
meitin'2 Dette Spörgsmaal fortjente en nærmere Undersøgelse.
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liv. loul, lölaf I launags Vesperkost, Middag (ogsaa lit.), launadjïs Sydvest = est. löunag, 
liv. lønag Sydost, Middag | maurut bröle = est. möura-ma ' rauka Vognkæp = est. rauk, 
rôuk I terauds Staal = liv. tëroda, terrôda (f. terü-rauta, egl. «Æg-jærn»).

47. Angaaende de ubetonede Vokaler udenfor den oprindelige Endestavelse er der 
for de ældre Laans Vedkommende meget lidet at mærke. E forekommer i Stedet for andre 
Vokaler, især ?z, if. ankerias Aal = lit. ungurÿs, preuss. angurgis 1 nukero Kryds, Ryg
benets Ende = lit. nugara, lett. mugara ! perkele Djævel, mord, pirgene Torden = lit. 
perkúnas | ätelä, est. (h)ädal(as) Efterslæt — lit. atólas', derimod ere a og i bevarede 
f. Ex. i f. kataja Enebærtræ = lit. kadagÿs | f. sammal Mos = lit. súmanos pl.(?) | f. tuhat 
(St. tu hante-) tosende = Vit. túkstantis (% 7) ¡ f. ahingas Lysterjærn — Vit. ákstinas (¡få 7, 16)¡ 
f. oinas Bede = lit. dvinas. Om det indskudte a i f. liarakka Skade = lit. szårka se g 20 
Slutn. Er f. kantele Harpe == lit. kankles pi., synes e indskudt for at nndgaa et med finske 
Lydlove uforeneligt Konsonantsammenstød (jf. Ordfortegnelsen, samt Vokalindskud som i 
f. markkinat pi. Marked — gi. svensk marknaper, harnina Havn -- sv. hamn).

48. 1 de lettiske Laaneord i Livisk (og Estisk) ere, ligesom i de ægte Ord (jf. 
S. 44 tf. gg 16—18), de ubetonede Vokaler mange Svækkelser underkastede.

Vokalen a bevares regelmæssigt i anden Stavelse, naar fürste Stavelses Vokal er 
oprindelig kort; se Exempter i g 23 (et Ord som liv. brüdgana Brudgom = lett. brutgans 
[af mut. brudegam] foles endnu som Sammensætning). Undertiden kan a paa Livisk, efter 
en kort Rodvokal, indtræde i Stedet for andre Lyd f. Ex. kal'ai Smed == lett. kalejs | vägäl 
Kvabbe = lit. végélé' (gg 11, 31) | dzelan Brod = lett. dfelune | bümbal Bule = lett. bumbulis 
strampal Hestepære = lett. strempulis1); saaledes især ofte i Endelsen -ar = lett. -eris, 
-uris o. 1., f. Ex. mëldar Møller — lett. melderis (om d se Bielenstein, Lett. Spr. I, g 307, 1)| 
slaktär Slagter = lett. slakteris | stëndar Dørstolpe = lett. stendere | ventar Garnruse = 
lett. wenteris, lit. véntaris | pudär og pudras indhegnet Skov = lett. puduris Busk o. I.| 
tsukär Tagmönning — lett. tschukurs. Mærk pal'äk(os) Levning, Affald = lett. palëks (som 
det mouillerede l' viser, ikke særlig — Vit. pdlaikas, palakai Geitler, Beitr. z. lit. Dial. S. 24).

Meget sjældne ere paa Livisk o, u og. e f. Ex. maggon, est. magun(as), dorp,-est. 
magon Valmue = \ett. magüne | dägut og Birketjære = tett. degutis (jf. g 32) j dunders 
Bræmse = lett. dundur is.

Lyden i forekommer temmelig ofte, bl. a. i visse stauende Endelser, som -in f. Ex. 
kratin Bur = lett. krätinsch | meldin Melodi = lett. meldinsch i miestin Mjød — lett. mëstinsch\ 
dakstiii, daktiii Tagsten ---= lett. dakstinsch, daktinsch (behandlet i Analogi med lett. Stammer 
paa -¿na-); -ib — lett. -iba, f. Ex. lidzib Lignelse = lett. lidjiba | viltib Falskhed (næppe 
folkeligt, ligesom adskillige andre Ord med denne og den følgende Endelse; mærk ogsaa, 
al Forlængelsen af i efter S. 54 g 23 c er undladt) = lett. w¿¿í¿¿a; -ig = lett. -ig-s (St. 
-iga-), f. Ex. lïdzig lig — lett. lldj'igs 1 müzig evig = lett. müjchigs | spitålig (eller med liv. 
Endelse spitali) spedalsk = lett. spitaligs ) viltig falsk = lett. wiltigs (jf. ovf.) ; -int — 
leti. -inä-t, f. Ex. täpint laane — leti. tapinât (flere Exempler nedf. g 71 X); -nika = lett. 
-nëk-s (lit. -ninka-s), f. Ex. dårsnika Gartner = lett. dar (heks | lietsnika Vidne = lett. lëzinëks\ 
miesnika Slagter = leit, mësnëks (ogsaa ofte anvendt i Afledninger af ægte liviske Ord som 
loulnika Sanger, vastüksnika Modstander o. m. a.)2). Ikke sjældent forekommer dernæst liv. i

’) Sml. tamisk a i beslægtede Tilfælde, Bezzenberger, Lett. Dialekst. S. 151.
2) Maaske er dog det liviske Suffix -nika fra forst af snarere af slavisk Oprindelse (russ. -nik, jf. 

Ahlqvist, Suomen kielen rakennus g 128; samme, Auszüge aus einer neuen Gramm, d. finn. Sprache,
Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 1. 14
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i Stedet for forskellige andre Lyd paa Lettisk, fortrinsvis (i 3dje Stavelse eller efter en 
lang Vokal i fürste Stavelse vistnok udelukkende) foran en mouilleret Lyd, især Z', f. Ex. 
kräbis, grabis Bageri = lett. grabafchas (få 2, 23) | algits, algidz, ogsaa algødz (Lill. aZ^uZszj 
Daglejer = lett. algad [is | âmbiï lille Øxe = lett. ambelis (af tysk Handbeil) i birgil' Borger 
= lett. birgelis | kresil' kurv = lett. grejele | nädil (Lifl. nådal) Uge = lett. nedel'a (af 
Russ., hvorfra umiddelbart est. nädal) | sfazifø’Z'Kvæglus — leit, skutele | skrúodil' (K., sÆrwocZzr P.) 
Skræder — lett. skrudelis, skruderis | spiegil' Spejl — lett. spëgelis | stedil' Afdeling i Stald 
— lett. stedele Rejsestald 1 pårgil' Stivnakke, hensynsløs Person = lett. pårgalwis ( apustil' 
Apostel — lett. apustulis [ åbil', åbøl' Kløver — lett. abuls ! kukil', kukil', kukkil (est. kukel} 
et Brød = lett. kukuli,s | iaZÆZ Vædder = lett. tekidis | tsepid pi. Steg = lett. zepetis (jf. f. 
markkinat pi. S. 105 ¡3 47). Om Indskud af ?' se nedenfor.

2, 1872 S. 3 [Acta Soc. scient, fenn. X] ) ligesom i ethvert Tilfælde den tilsvarende estiske Form
-nik, den votiske -nikka og den finske -niekka, den sidste med den ogsaa ellers forekommende 
Forandring af russ. i til f. ie (S. 103 Note).

J) Disse Former paa -øm kunde ogsaa udgaa fra tamiske Former paa -am-s (Bielenstein, Lett. Spr. I,
S. 100; Bezzenberger, Lett. Dialektstud. S. 151).

2) Jf. ovf. S. 50 e; Sjögren-Wiedemann Gramm. S. GUI, 53. Beslægtet med dette indskud , særlig som 
vi linde det i Kolkensk Dialekt, er i Lettisk det indskudte a i ta'misk Dialekt, se Bielenstein, auf. 
St. I, S. 100 f. Jf. ogsaa Former som oteers, katteers i den leit. Katekismus fra 1586 (Bezzenberger, 
Lit. u. lett. Drucke 11, S. XIV, 19).

Den hyppigste ubetonede Vokal er ø (S. 58 f.), der kan svare til allchaande korte og 
lange Vokaler i Lettisk, til kort a dog kun efter en lang Rodvokal eller foran m, n, l, (r)o, til
dels ogsaa efter r (om Konsonantfordoblingen foran -ør, -øl o. s. v. jf. S. 50 e), f. Ex. Adøms 
Adam = lett. Adams | bålgøn bleg = lett. bålgans | paipøl Vagtel = lett. paipale | sändelt 
sånøl Skal (paa Korn) == lett. señala-s | tsoumøl Bælg, Skal (af Nødder) — lett. tschaumala\ 
vadmøl, vadmal Vadmel — lett. wadmals (af Svensk) | la vakkor god Aften = lett. lab’ vakaf\ 
pågreb (ogsaa pagrub) Kælder = lett. pagrabs | piedrøb Tærskelo = lett. pëdrabs (saaledes 
i nordvestl. Kurland; Bezzenberger, Lett. Dialektst. S. 54), sædvanlig pëdarbs | bråokost, 
brúokst Frokost — lett. brukasts (af Ñt.) | pluskøn lodden = lett. plusclikains | sprúogon krøl- 
haaret = lett. sprugains | duobøn Hulhed — lett. dåbens | rämdon lunken — lett. remdens\ 
erzøl Hingst — lett. er [elis | kisøl en Ret af TIavremcl = lett. k'lselis ¡ mëtol Præstekjole 
= lett. metelis | dåldor Daler = lett. dålderis j måldør Maler = lett. målderis | passør 
Vinterfoder = lett. påsers | uodør og uoder Foder (i Klæder) = lett. udere ' lakstogala 
Nattergal = lett. lakstigala | brin om og brlnum Vidunder = lett. brinums | kulsom Lag Korn 
til Tærskning — lett. kulsums | Ildøm Rydning — lett. lldums ! likkøm Lov = lett. likums J)| 
pakkøld pi. Blaar = lett. pakulas pi. | vårgøl Stakkel — lett. wärgulis | stümbor, ståmbar 
Træstub = lett. stumburis \ krlzdog Torklæde, Forklæde = lett. krlj'dugs (af Nt.) | sipøl Løg 
= lett. sipols.

Ikke sjældent forekommer Indskud af o foran n, l, r (eller Overgang af disse 
Lyd til Sonanter? jf. S. 59), naar de, ved Bortkastelse af en efterfølgende Vokal komme 
til at staa efter en Konsonant i sidste Stavelse (til Dels, ligesom i ægte Ord, kun i Kol- 
kensk Dialekt, medens Pisensk Dialekt ved Nominativdannelse paa -øs har bevaret den op
rindelige Lydstilling)2 * * S.), f. Ex. kalsøn mager = lett. kalsnejs | nikkøn ondskabsfuld = lett. 
nikns j siksøns (Kolk., men siksnøs Pis.) Rem = lett. siksna | oxtgøl (K., ougløs P.) Frugt = 
lett. auglis 1 krissøld (K., krislød P.) Høaffald — lett. krisls (egl. et Gran) | påsol (Lifl. pusl) 
Blære = lett. püslis | visøl Støvregn (visløb det støvregner) = lett. wlsle (wislut) | letsekol 
Mistbænk = lett. lezeklis j lúotsékol (K., -klos P.) Led = lett. luzeklis | måtør Mynte = 
lett. metra j niedørs (K., niedros P.) Rör — lett. nedra | skabbors hurtig = lett. skabrs\ 
stúobor, stúobr (K., stúobros P.) Halm = lett. stubrs.
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Paa lignende Maade findes undertiden f. Ex. grebïl liage, Rörestarig = lett. greblis\ 
kapil', kappil, kabbil Hakke, lluløxe (est. kapel gen. kapli, -e Kasteskovl) = lett. kaplis. 
Ligesaa e f. Ex. i jäster stiv = lett. jestrs, gestrs.

Exempter paa Bortkasteisen af en ubetonet Vokal i Indlyd ere bündla Smörbotte, 
Æske — lett. bundulis | krell'a Kornsold — lett. kretulis \ nuoim og nuojørn Udbygning, 
Halvtag, Skur = lett. nujums, nojums j vaidzig fornøden — lett. waijadfigs.

II. Endelserne.
A. Nominer.

49. Om end den rent lydlige Behandling af Endelserne i de i de finske Sprog 
forekommende litauisk-lettiske Laaneord i det væsentlige stemmer med de i det foregaaende 
udviklede Lydforhold, maa vi dog göre dem til Genstand for en særlig Undersøgelse. Her 
kommer nemlig endnu et andet Moment i Betragtning: Forholdet mellem disse Ords End
elser i de finske Sprog og de tilsvarende Ords Stammeform og Bøjningsendelser i Litauisk
lettisk. En Undersøgelse heraf vil, som jeg tror, særligt for den ældre Gruppes Ved
kommende vise, hvorledes vi — hvad jeg allerede i mit tidligere Arbejde, GSL, har anført 
en Række Exempler paa — her finde den samme, om jeg saa maa sige, mekaniske Tro
skab lige over for Ordenes oprindelige Endelser, som paa en saa mærkelig Maade kommer 
til Syne i de ældste germanske (gotisk-nordiske) Laaneord.

De Hovedformer, hvorunder herved Stammen (og dermed Nominativ) kan komme 
til at fremtræde i de finske Sprog, ere to, enten 1) en i de allerfleste Tilfælde vokalisk 
endende Form, som i det væsentlige er = den litauiske Stamme, men som dog vel i 
de fleste Tilfælde maa tænkes nærmest at være udgaaet fra en bestemt Kasus, særlig 
vistnok Akkusativ, eller 2) en Stammeform og Nominativ paa s, hvilket s forandres til li, 
naar det under Bøjning eller Afledning kommer til at staa foran en Vokal (sjældent i Udlyd 
til h, ’ [/]); denne sidste Form forekommer (bortset fra Nydannelser i enkelte Dialekter, 
jf. g 50,2) kun ved Ord, der i Litauisk danne deres Nominativ paa s, og gengiver ube
strideligt selve denne Nominativsform, saaledes at den er stivnet til Stamme1). Endelig kan 

*) Det maa ikke overses, at Analogien for saadanne Former var tilstede i Forvejen, idet der findes et 
ikke ringe Antal af ægte finske Ord af denne Form. Jeg bemærker for øvrigt, at jeg vedblivende 
maa fastholde (se GS1. S. 27 Note; jf. T. AminofT i Tidskr. Suomi, 2.j., IX, 1871, S. 246 f. ; Weske, 
Unters, z. vgl. Gramm, d. finn. Sprachst. S. 32 11’.; Genetz, Karel. Lautl. S. 60 § 80), at i Ord af 
denne Form, f. Ex. f. puras Huggejærn, gen. pwrahan, puraan, nom. pi. purahat, puraat, er 
Formen med s efter al Sandsynlighed selve den historiske Stamme, der endnu stedse træder frem 
overalt, hvor s ikke kommer til at staa mellem to Vokaler, altsaa væsentlig i Udlyd eller foran 

14*
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der endnu forekomme 3) en Udvidelse af Stammen, saaledes som den vilde træde frem 
efter I, ved Tilføjelse af et finsk Suffix, særlig -(a)inen, -lainen ved Navne paa Insekter 
og Planter, ved hvilke en saadan Endelse ogsaa i ægte Ord meget almindeligt findes; saa
ledes f. takia-inen Burre = lit. dagys (§56) | f. lierhi-läinen Hveps, Gedehams = lit. szirszÿs 
(§ 57 f.) i vapsa-inen Hveps == lit. vapså (% 61); jf. Ordfortegnelsen under disse Ord. Paa 
lignende Maade er vistnok Endelsen -a(i)n (St. -am-e, -aim-e-) at forklare i Personbe
nævnelserne f. morsian ved Siden af morsio en Brud = lit. marù (se § 61 f.), og f. nepain 
ved Siden af nepaa, nepas Søskendebarn == lit. nepotis (§ 69).

stavelsedannende Suffixer, der begynde med en enkelt Konsonant (undtagen s), f. Ex. Nom. puras, 
Partitiv puras-ta, Essiv puras-na eller ved sekundær Indflydelse fra andre Kasus puraha-na, Gen. 
y\. pur as-ten (eller egl. purast-en, dannet af Norn. pi. uden «Bindevokal» 4- en, jfr. nedf.), det 
afledte Verbum puras-taa hugge med puras, o. s. v. ; ellers derimod fremtræder Stammen i den 
sekundære Skikkelse puraha- (eller sammentrukket pur aa-). 1 denne sidste Form pleje imidlertid 
de finsk-ugriske Sprogforskere udelukkende at opstille Stammen, idet Formen paa s da betragtes 
som «afstumpet» deraf (saaledes f. Ex. Budenz i de fleste af hans Arbejder, Ahlqvist, Suomen kielen 
rakennus g 154 e, Genetz, Lärobok i finska språkets gramm., 1882, 39,8, 50,2, o. m. a.). Men
herved forrykkes ganske det historiske Forhold; det er aldeles, ligesom om man f. Ex. paa Old
nordisk vilde kalde tunga en Stamme paa u, fordi den tilsyneladende Stammeudlyd er u (for on) 
i alle Kasus undtagen Nom. sg. og Gen. pi. (tungna), hvilke saa kunde betegnes som dannede af 
«afstumpede» Stammeformer, eller som om man paa Græsk vilde opstille Stammer som f. Ex. peve- 
(pévog), dore- (demi) o. s. fr. Begrebet «Stamme» har overhovedet i Sprogvidenskaben kun Værd, 
naar det hviler paa en historisk Baggrund; ellers bliver det en vilkaarlig Abstraktion uden viden
skabelig Betydning og til praktisk Brug ofte mere vildledende end vejledende. At nu Formerne 
af et Ord som puras ikke kunne forklares ud fra en Stamme puraha-, maa dog strax falde i 
Ojnene ved Sammenligning med en virkelig a-Stamme (af samme Antal Stavelser), fÆx. jumala 
Gud, Partitiv JumaZata e\\er jumalaa (men purasta), ïliatix jumalahan, jumalaan (men purahasen, 
puraasen), Gen. pi. jumalain, -lien, -loiden (men purasten, pwrahiden, dialektvis forskellige Kon
taminationsformer), Part. pi. jumaloita (jumalia, men purahita, puraita). Forholdet er derimod 
ganske simpelt, naar man gaar ud fra Formen med s, idet h regelmæssigt er opstaaet af s (s. S. 78 
g 13) foran en Vokal, dels Pluralismærket i dels den Vokal, der i andre Former knytter Endelserne 
til Stammeudlyden. Denne sidste Vokal maa efter Analogi fra det aldeles overvejende Antal Til
fælde, hvor Stammen, det være sig virkeligt eller tilsyneladende, fremtræder i en dobbelt Form 
(som sormus [for *-uÆs] Ring gen. sormuksen, kyynel Taare gen. -en, palmen Hyrde gen.-en, sydän 
Hjerte [for *-äm] gen. sydämen, oppinut lærd, gen. ældre -nuen [for *-nuÖen], nu -neen, lyhyt kort 
gen. lyliyen [for *-yñen, xeps.lühud-e] o. 1.), antages fra forst af at have været e. Idet nu, som 
nævnt, s bliver til h, antager den paafølgende Vokal, oprindeligt e, regelmæssigt samme Farve som den 
foran h staaende Vokal (f. Ex. puras gen. purahan, for apurasen og paa samme Maade kirres Øxe 
gen. kirvehen, kaliis dyr gen. kallihin, uros Mand gen. urohon, ganske ligesom Illatix7 — hvis op
rindelige Endelse er -sen, f. Ex. jpnraÄasen, puraasen (jf. siihen af Pronominalstammen se) — af 
kala, Fisk, hedder kalahan, kalaan, af talo, Gaard, talohon, taloon for 'halasen, 'talosen. Denne 
Vokaltiljævning har en aldeles simpel fysiologisk Aarsag i Æ’ets Natur; jf. f. Ex. Sweet, Handbook of 
Phonetics, 1877, g 197, Hoffory i Kuhns Zeitschr. XXIII, S. 554 fl'., Sievers, Grnndz. d. Phonetik, 
1881, S. 81. — Et andet Spörgsmaal erdet, hvorledes det forludder sig med det e, der træder frem 
i den ovenfor antydede Række af Stammer, hvorvidt dette e er at betragte som hørende med til 
selve Stammen eller ikke — et Spörgsmaal, der frembyder adskillige Tvivl og Vanskeligheder, saa 
meget mere som der utvivlsomt er foregaaet forskellige Sammenblandinger og Udjævninger. At
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50. I de yngre lettiske Laan i Livisk (og Estisk) forekomme de samme tre Arter 
af Endelser, som vi efter g 49 linde i de gamle Laan, men dog med nogen Forskel i Be
handlingen og Omfanget af de enkelte Former. Almindeligst er ogsaa her

1) en Form, hvor Stammen maatte fremstilles som endende paa en Vokal, hvis 
Farve og Behandling er afhængig dels af Stammeudlyden paa Lettisk dels af de S. 44 ff. 
g 16f. udviklede Love for ubetonede Vokaler i Livisk (og Estisk). Som en Afvigelse fra 
Formerne i ægte finske Ord skal kun fremhæves, at naar Rodstavelsen indeholder kort 
Vokal A- en «sonantisk Koefficient», navnlig en paa i eller u endende Difthong, virker 
den med Hensyn til Behandlingen af en følgende Vokal undertiden som en lang Stavelse, 
hvad der ikke er Tilfældet i ægte Ord (se anf. St.).

2) Temmelig hyppig er paa Livisk (men ikke egentlig paa Estisk) Endelsen -s (-øs, 
sjældent -as; jf. S. 49 b; 107 g 49,2), der i nogle Ord er eneraadende, men i andre vil- 
kaarligt kan tilföjes eller udelades1); Forskellen fra Former efter I med Stammeudlyden ø 
ligger da her i Regelen blot i Nominativ og Partitiv. Medens denne Endelse ikke, som i 
den gamle Gruppe af Laaneord (g 49,2), er indskrænket alene til Ord, der paa Lettisk have 
-s i Nominativ sing., synes de Tilfælde, i hvilke den kan indtræde, dog i andre Henseender 
at være temmelig begrænsede og i det væsentlige at kunne henføres til nogle faa bestemte * i 

det forste er Tilfældet i et ikke ringe Antal af Stammer (vistnok flere, end jeg i GSI. S. 26 f. antog), 
vil jeg paa ingen Maade bestride; men der bliver dog nogle tilbage, for hvilke en saadan Opfattelse 
forekommer mig at være lidet sandsynlig eller endog at stede paa væsentlige Vanskeligheder. Dette 
gælder saaledes bl. a. om Stammer, der i Nom. sg. ende paa t, som lyhyt eller Participierne paa 
-nut, hvor Nom. maa være — Stammen (ellers maatte -te- her væntes at være blevet til -si, -s), 
og deraf ere da de øvrige Kasus dannede, f. Ex. Gen. sg. lyhyen (se ovf.), paa samme Maade som 
der f. Ex. af Nom. pi. talo-t dannes Gen. pi. taloen (for *taloÖen, oftest forandret til taloin ved 
Tiljævning til de øvrige Kasus i Piur.; jf. purasten ovf.), hvor dog sikkert ingen vil paastaa eller
i alt Fald kan göre det sandsynligt, at Nom. skulde have mistet et udlydende e; ganske uforstaaeligt 
er det mig, hvorledes man f. Ex. kan ansætte den virkelige, altsaa historiske Stamme i lyhyt til 
b/fy/e- og betegne lyhyt som den afstumpede Stamme (det maatte da være lyhyte- eller lyhyde-}, 
nagtet jeg naturligvis indrømmer, at de fleste Kasus som Følge af Systemtvangen ere dannede, som 
om Stammen paa Finsk var lyhye- (jf. ovf. et Exempel som /evs-), ogsaa f. Ex. Illativ lyhycen 
(men veps. lühud[e]he-, jf. ogsaa Pluralisformer som lyhysiä for -ti- [ellers lyhyitä] i visse Dialekter, 
se især Aminoff, ovf. anf. St. S. 250 f.). Dersom jeg har Ret heri, har altsaa i disse og beslægtede 
Tilfælde den tilsyneladende Stammeudlyd e (henholdsvis en deraf atter opstaaet Vokal) nærmest 
Karakteren af en «Bindevokal» ; i Virkeligheden maatte Forholdet vel egentlig være det, at e fra 
först af har hørt med til visse Kasusmærker — særlig kan man herved f. Ex. tænke paa Genetiv 
sg- -n, -en (jf. f. Ex. den Maade, hvorpaa det indoeuropæiske Akkusativmærke -m tilföjes) — og 
derfra kan da e, til dels ved Analogiindflydelse fra de virkelige Stammer paa e, have bredet sig 
videre ogsaa til største Delen af de øvrige Kasus. Til disse konsonantiske Stammer høre nu efter 
min Mening ogsaa de her omhandlede Ord, der i Nom. ende paa s. Selv om dette s, hvad nogle 
have ment, men hvad der i ethvert Tilfælde ikke er sikkert, oprindelig skulde være opstaaet af 
Pronqminalstammen se, tyder alt dog paa, at Mangelen af en udlydende Vokal her er lige saa 
gammel som selve den formodede Nedsættelse af denne Stamme til et Suffix. Jeg mener altsaa, 
at vi i Ord af den her omhandlede Form, som f. Ex. pitras, maa opstille puras- som den egent
lige Stamme og betragte den længere Form Apurase- > puraha- > /waa- som en sekundær 
Udvidelse. Skulde denne Anskuelse vise sig uholdbar, burde man i alt Fald (i Overensstemmelse 
med Aminoff, anf. St., o. a.) opstille Stammen i Formen purase-, ikke puraha- eller puraa- og 
endnu mindre pur asa-, som man ogsaa undertiden kan se (jf. f. Ex. hambasa efter lhidenz ovf. 
S. 10 Note fra S. 9 [for hambas-e-], rukisi- efter Donner, Techmer 1, S. 268 [for rugis-e-]).

J) Se Sjögren-Wiedemann, Gramm. S. 52 f. g 57; S. 28 g 22.
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Analogigrupper (indenfor hvilke den dog selvfølgelig ikke paa langt nær er gennemført); 
uden Hensyn til Betydningen forekommer den næsten kun efter r, Z, n (m?) med fore- 
gaaende Konsonant eller ø (e), og ellers næppe undtagen ved Personbetegnelser og ved 
Navne henhørende til Dyre- og Planteriget, samt, som det synes, i visse Ord, der paa 
Lettisk fortrinsvis eller udelukkende bruges i Pluralis. I dette sidste Tilfælde (der særlig 
omfatter herhen hørende lettiske Hunkônsstammer paa a og e) er Udgangspunktet for 
Endelsen -s vistnok at søge i lett. Pluralisformer i Nom. og Akk., saaledes at disse paa 
Livisk ere behandlede som Sing., f. Ex. liv. krël'as pi. krel'l'ød Glasperle = lett. (krelle) pi. 
krelles | kartes Spillekort = lett. Äärte pi.-es | d^ZøsAare (i Legemet) — lett. djifle, d[lfla\ 
vizøs Bastsko = lett. wi[d, wife | zedas pi. zeidød Stræng = lett. (eida pi. -as, o. a. *); 
ogsaa botaniske Navne høre herhen, i det de paa Lettisk almindeligvis kun bruges i Pluralis. 
1 de øvrige Tilfælde udgaar denne Endelse vistnok fra Nom. sing, -s, saa at Former som 
tsounos Maar = lett. zaune ere at betragte som Analogidannelser efter saadanne som üdros 
Odder = lett. üdrs. Den samme Endelse -s, -øs (-as) findes nu imidlertid paa en for 
Kuri.- Livisk mere eller mindre ejendommelig Maade ogsaa ofte tilføjet i ægte finske Ord 
(derunder medregnet Laaneord af de forskellige ældre Grupper), og det netop væsentlig i de 
samme Arter af Tilfælde, som ovf. ere nævnte (om nogle andre Tilfælde, særlig med 
Endelsen -gøs, strax nedenfor mere), f. Ex. liv. søbbørs, silbrøs Ven = est. sobr id., f. seura 
Selskab I luomøs Skabning, Dyr = f. luoma, est. lom | (vöräbes, Lift, orab Egern — est. orawas, 
f. orava) | kurgøs og kürg Trane = f. kurki, est. kurg ¡ ounøs Aborre = f. almen, est. ahwne\ 
siezers og siezør Loppe = f. soasar | kaggørs og kag g ør, kagr llavre = f. kakra, kaura, 
est. kaer 1 nizøs Hvede — f. nisu, est. nizu | rúogos Rör = f. ruoko, est. rög. Betænker 
man, hvilken dybt indgribende Indflydelse Lettisk i andre Henseender har haft paa Livisk, 
synes vi fuldt berettigede til at antage, at den lettiske Nominativendelse -s har været 
væsentlig medvirkende til overhovedet at give Endelsen -s den store Udbredelse, som 
den ogsaa i ægte Ord har faaet i Livisk, særlig indenfor visse Form- eller Betydnings
grupper2). Paa den anden Side turde det ikke være overflødigt udtrykkeligt at fremhæve, 
at denne udviklede Brug af Endelsen -s dog ikke udelukkende er at tilskrive lettisk Ind
flydelse, men at der ved Siden heraf ogsaa til Dels har virket Analogier, som ere ud
viklede indenfor Livisk selv og hvortil der til en vis Grad kan findes Paralleler i de be
slægtede Sprog. Navnlig i Estisk (i langt ringere Omfang i Finsk) har saaledes Endelsen 
-as (-es) faaet en betydelig större Anvendelse, end den fra forst af kan have haft, uden at 
det herved er tilladt at tænke paa nogen særlig Indflydelse fra Lettisk, og i stor Mængde 
forekomme her saadanne udvidede Former ved Siden af oprindeligere Stammer paa -a (-e, 
ogsaa -u for ældre -a), meget sjældent omvendt8). Med Betydningen synes dette kun i 
meget ringe Grad at staa i Forbindelse, om end Tilføjelsen af s undertiden synes ligesom 
at individualisere Begrebet noget mere (f. Ex. elajas Dyr, elaja levende4)) og f. Ex. ofte, 
skönt ikke nær saa ofte som paa Livisk, indtræder ved Navne paa levende Væsener. Deri
mod forekommer denne Udvidelse paa Estisk vel ikke udelukkende, men dog aldeles over
vejende i Tilfælde, hvor en ren vokalisk Stammeudlyd vilde falde bort i Nom. (jf. S. 44

]) Jf. omvendt lett. kangas pi. fem. Væverstol = liv. kangas (Stamme paa -s-).
2) Denne Formodning er ogsaa allerede udtalt af Wiedemann, Liv. Gramm. S. 53, 28, 93. Jf. tillige 

f. Ex. liv. airas (airas, Litt, air-ed) Aare, remus = f. airo, ost. aer (GS1. S. 111), men med sekundær 
Paavirkning af lett. airis (lit. mira, vairas-, ligeledes Laan fra Germansk?).

3) Jf. Wiedemann, Gramm, d. elistn. Spr. S. 189 L, 202 11'., 402 IT.
4) Om Endelsen -Jas jf. ogsaa Ahlqvist, Suomen kielen rakennus g 9. Andersson, Studien S. 72 f., 

søger i noget större Omfang at eftervise en Betydningsmodifikation ved Tilføjelsen af s, som han 
derhos, vistnok med temmelig tvivlsom Berettigelse, betragter som en Slags bestemt Form i Lighed 
med Substantivernes bestemte Böjning paa Mordvinsk.
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Note 2), fortrinsvis i Stammer paa mere end to Stavelser, hvis Böjning som sammentrukne 
Stammer alligevel, udenfor Nom. sg., ganske eller næsten ganske falder sammen med Bøj
ningen af tilsvarende Stammer paa en kort Vokal, og da især ofte efter Konsonanter, der 
ellers netop forekomme i Begyndelsen af selvstændige Suffixer endende med -s, saaledes 
navnlig i stort Omfang -ka-s (-gas). Tilføjelsen af et noprindeligt s paa Estisk viser sig 
derved som væsentlig fremgaaet af en gennem Analogidannelser tilfredsstillet Bestræbelse 
efter at faa det samme Antal Stavelser i Nominativ, som der er i Stammen, saaledes som 
denne træder frem i de øvrige Kasus (jf. sen-latinske Nominativer som pedis, heredis o. 1.). 
En vis Lighed hermed, uden at dog efter Sprogets nuværende Udlydslove den sidstnævnte 
Bestræbelse lader sig eftervise, frembyder nu bl. a. særlig den udstrakte Anvendelse paa 
Livisk i Kurland af Endelsen -gøs, -køs1), som fra forst af er parallel med f. og est. -kas, 
men efterhaanden paa forskellig Maade er bleven ført betydeligt videre, f.*Ex. aragos Skade 
= est. harakas, f. harakka | pilgøs og piløg (S. 60) Rön = est. pihlakas, pihlak, f. pihlaja\ 
kürgos Trane se ovf. | sigøs og sig Helt, Coregonus lavaretus = est. sig, f. siika | rúogos 
Ror se ovf. | tågøs Slibesten = f. tahko, est. talik (-«-) | nabages og nabäg Bor = f. napakaira 
(GSI. S. 136) I sitkøs og sikt (îov'sitkt) sej = f. sitkeä, est. sitke | kudgos (for *kudg, *kudøg) 
Islæt f. kude, veps. kudeli gen. kudege [ idgøs (P., idük K.) Spire = f. ide (St. idege-, 
iteke-) I sädgos Gnist = f. säde (St. sädege-, sciteke-)* 2) | kivgøs Huggetand = est. kihw (for 
*kiuha), kiuhk (jf. S. 76 g7)3) ' rougos Kirtel = f. rauha, est. rahk (for *rauhka), rauh | tuoigøs 
Birkebark = f. izzoAz, est. tolii, tohik (tohk) | pigøs Tand i Rive o. 1. = f.pii, est.pi | siemgos 
Em = f. siemen, est. sème. Den ringe Overensstemmelse i Enkelthederne tyder dog i et
hvert Tilfælde hen paa, at den Lighed, der maatte være mellem Livisk og Estisk i dette 
Punkt, mere skyldes parallel Udvikling end oprindeligt Fællesskab; man vil derhos lægge 
Mærke til, hvorledes ikke faa af de her nævnte liviske Ord netop falde ind under de for 
omtalte Betydningskategorier, hvad der peger hen paa en sekundær Medvirkning af den 
samme Indflydelse fra Lettisk, som ovf. er omtalt.

’) Jf. Sjögren-Wiedemann Gramm. S. 24 g 13 (ogsaa -møs smst. S. 25 g 16, -bøs S. 33 g 32, o. a ).
2) Naar Genetz, Karel. Lautl. S. 69, bl. a. i de her nævnte Ord iclgøs, kudgøs, sådgøs finder en Støtte 

for den Antagelse, at det finske Suffix -kse staar for ældre -kese, da er en saadan Slutning sikkert 
utilstedelig, da disse liv. Nydannelser ikke kunne have noget at göre med SulT. -kse.

3) Med Urette stiller Sjögr.-Wied., anf. St., liv. kivgøs i Forbindelse med kiv Sten, f., ost. kivi.

3) I enkelte Ord, er der paa Livisk tilføjet en særlig Afledningsendelse i Analogi 
med ægte liviske Ord, eller en lettisk Endelse er erstattet med en livisk, saaledes især -ks 
(-øks, -üks, Sj.-Wied. Gramm, g 19) som tupüks lille Høstak = lett. tupa, tupefis | karätoks 
ell. karat Galge = lett. karatawas pi. | lamåtøks Musefælde = lett. lamata | mändroks Tvære 
= lit. mentùrè \ palåndøks Due = lit. balcindis | vilkatøks Varulv = lett. wilkats (jf. ogsaa 
Androks Andreas, lett. Andrejs, Andrews | Nikløks Nikolaus, lett. Nikläws)’, — endvidere 
-om, -mos (Sj.-Wied. gg 23 f., 16;= f. -arne-, -aime-) som papåstom (Lifl. paperd) Bregne 
= lett. paparde (paparkts, paperschi Bezzenberger, L. Dial. S. 40) | drigmos Bulmeurt = 
lett. drigene-s ; — -i (= f. -inen, S. 50 g 22 f) i Adjektiverne 6?‘üzz¿ brun = lett. brims | zmnz 
graa = lett. sirms | kurli døv = lett. kuris \ li (= f. -linen) gödali vanfør = lett. 
gaudens', — -mi {= f. -minen, Sj.-W. gg 25, 139) som aptumsomi Formørkelse = leit. 
aptumschüschana | trúoksnomi Larm = lett. trüksnis.

De paa Lettisk optagne Ord af finsk Oprindelse blive hyppigst til Stammer 
paa _a_? -ja_ Femin., forholdsvis sjældnere til Stammer paa -a- Mask. (Nom. -s), paa 
-ja- Mask. (Norn, -is) eller paa -e- Fem., meget sjældent til Stammer paa -u- (Nom. -us).
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1, a. llaiiköns-stammer paa -a- (opr. -o-).

51. De Endelser, som vi træffe i ældre Laaneord af denne Gruppe i de finske 
Sprog, ere:

1) -as, -äs (g 49,2), der aabenbart beror paa mekanisk Overførelse af den op
rindelige, endnu paa Litauisk bevarede Nominativendelse -a-s (paa Lettisk ligesom nu ogsaa 
ofte paa Litauisk blot -s med Bortkastelse af Stammeudlyden «*)), saaledes at denne paa 
Finsk er stivnet til Stammeudlyd2). Exempter ere:

f. ahdas snæver = lit. ånksztas’,
- ahingas Lysterjærn = lit. åkstinas ;
- hammus (veps. bambas) Tand — lit. ¿amóos Kant., lett. jubs Tand;
- kinnas (yaps, kindas) Handske = lett. zimds for *kimda-s(?) ;

|- kuningas Konge = lit. kuniigas Herre, Præst, dog snarere = germ. *kuninga-z\ ;
- oinas Bede — lit. ávinas’, ¿
- porsas Gris = lit. petrszas ;
- rastas Drossel = lit. stråzdas',
- ratas Iljul — lit. ratas',
- seiväs, \iy.taibas Stolpe, Gærdestage = lit. stebas ;
- taivas Himmel — lit. de vas Gud;
- tarvas et eller andet hornet Dyr (den nærmere Betydning usikker og tidlig

glemt) = lit. taúras Uroxe (? se Ordfortegn. I).
Saaledes maaske ogsaa est. udras Odder = lett. üdrs, lit. udret, hvor s dog ogsaa 

kan være senere tilføjet (jf. S. HOf. og g 54) og liv. koidas Væverkam = lit. sketas, lett. schk'ëts.

52. 2) -a, -ä, der kan være en Slags Abstraktion af Stammeudlyden i Litauisk, 
saaledes som den ogsaa udenfor Nominativ sg. kommer til Syne i en Del af Kasusformerne ; 
særlig maa man dog vistnok tænke paa Akkusativ, hvis Endelse er -g, ældre -an. Herhen 
vilde ogsaa det oprindelige Neutrum høre, dersom dette Kön endnu har været bevaret paa 
vedkommende litauiske Sprogtrin, hvad der er rimeligt. Exempler paa Endelsen -a, -ä ere:

f. arta pi. arrat (ogsaa arto, arrot) Stænger til al torre Næl paa =■■ lit. àrdai pi.
Stænger til at törre Hör paa(?);

- heinä Hø = lit. szenas (slav, seno Neutr.);
- jyvä et Korn — lit. javai pi. ;
- jäärä, jaara Vædder = lit. é'ras Lam(?);

J) Angaaende lett. -es — lit. -as i det lettiske Fadervor hos Simon Grunau se Bielenstein i Kuhns
Beitr. z. vgl. Spracht. VIII, S. 291 11’. og Bezzenberger, Lit. u. lett. Drudke II, S. 52.

2) Jf. GSI. S. 73.
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f. kakia, kaula Hals — lit. kåklas’,
- karva Haar, Farve — lit. t/a&ras (g 45);

[- kattila Kedel — lit. katilas, dog snarere = germ, katila- ;j
- kauha Slev = lit. kaúszas ;
- kela Haspe = preuss. kelan Iljul (neutr.? slav, kolo} (?) ;
- lailia mager = lit. lesas’,
- laiska doven — lett. laisks’,
- laiva Skib = lit. laivas (og laiva fem.) ;
- luida vaad Eng = lit. liiksztas Engplante;
- rieska fær sk = I i t. pr é'skas ;
- seura Selskab, est. söbr Ven = lit. sébrcts Fælle, Meddeltager (?);
- silta Bro = lit. tiltas’,
- tar ha Have = lit. dår zas’,
- vaha Vox = lit. vászkas 7);
- virpa (virpo, ogsaa virpi, virpu) Kæp, Kvist = lit. virbas ;
- ätelä Efterslæt = lit. atólas.

Af ældre Laan i Livisk kan mærkes løiga overskydende = lit. l'ékas, lett. l’éks (gg 6, 41) og 
søira, svd-est. soir (-a-) Ost = lett. sers (? g 41).

53. Kun sjældent forekomme andre Endelser (foruden de enkelte allerede anførte 
Sideformer med andre Vokaler end a), saaledes

f. harmaa, harmaja graa = lit. szirmas1} ;
- kappale Stykke = lit., lett. gabals (eller omvendt?);
- nuode Svoger = lett. jnuts Svigersön (?) ;
- perkele Djævelen = lit. perkúnas, men lett. perkunis (St. -ja-, jf. nedf. g 57 c).

54. 1 de yngre Laan fra Lettisk faa vi i Overensstemmelse med S. 44 ff. g 16 f. og 
S. 109 ff. g 50, 1, 2 i Livisk (og Estisk) følgende Former, hvorved tillige de S. 55 ff. g 24 
omtalte Kvantitetsforandringer maa erindres:

1) Nom. Sg. og Stammen ender paa a i Tostavelsesord efter en Rodstavelse med 
kort Vokal, som bara Flok = lett. bars | bula lummer = lett. buls | duma sortebrun = 
lett. dums (og aim. dumjsclí} j gara (K.) Aand = lett. gars ¡ grina uartig = lett. ' kliba 
lam = lett. klibs ■ krama Flintesten = lett. krams ¡ kupla tæt = lett. kupis \ ruda rød
brun = lett. ruds | sama Malle, Silurus = lett. sams | smaga tung = lett. smags ' svara 
Vægt. = lett. sivars | svina Bly = lett. swins | tukla fed = \ett. tukls [ kdrta. Mynde — lett.

0 Skulde f. harmaja, harmaa kunne udgaa fra en bestemt Form af Adjektivet, dannet paa lettisk 
Maade, = lett. sirmäjis (sirmäis) (Bielenstein, Lett. Spr. 11, g 353)? Snarere staar dog harmaa for 
*harmada, -ta, med Tilføjelse af den hyppige Adjektivendelse -da, -ta. (jf. § 49, 3 og Former paa 
-eda, -eta S. 116 g 56 Slutn.).

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 1. 15
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kurts (g 67) I válga Snare = lett. ivalgs | [zårka Ligkiste = lett./rzrUs) j brüdgana, brütgana 
Brudgom se g 48 {-nika ligesaa) | krupä Tudse == lett. krups j krastå Sandrevle = lett. 
kvasts I lipsnä mild = tett.lipns ( takå Sti = lett. taks ; — est. maza kort — lett. majs lille.

2) Nom. Sg. har i oprindelige Tostavelsesstammer efter en lang Rodstavelse eller 
i Flerstavelsesord ingen vokalisk Endelse (paa Liv. undertiden ø) ; Stammen ender i Estisk 
paa a, i Livisk paa ø, for saa vidt her en vokalisk Udlyd fremtræder under Ordets Böjning, 
f. Ex. guod Ære = lett. guds ' /cwirdad = lett. kütrs I louk Mark = lett. lauks | mier Fred
— lett. mers | said sød = lett. salds (lit. saldiis) | påsmø Fed (Garn) == lett. päsms | palåg, 
est. palak(as) Lagen — lett. palagsx) | pavalg Sul — lett. pawalgs 1 ståv Hus uden Tag = 
lett. stäws, og m. a. (jf. f. Ex. g 48). — Est. sard gen. sarra Stillads til at törre noget paa 
= lett. [ards.

') Det lett. Ord er atter laant fra Slavisk, russ. pólog Sengeomhæng; den særlige Betydningsoverens
stemmelse knytter ikke blot det liv. men ogsaa det est. Ord nær sammen med det lettiske, hvorimod 
est. -as intet særligt viser i denne Henseende (se S. 110 f.).

2) Liv. pakúods kan naturligvis ikke, som Wiedemann mener, Gramm. S. 90 g 94, være sammensat 
af liv. kúods Ret, Dom, om hvilket Ord se ovf. S. 43 § 10 og S. 59, 61; men muligvis er Formen 
(uden ø foran s) paavirket af dette.

3) Schleicher, Lit. Gramm. S. 179 0’.; Kurschat, Lit. Gramm. S. 145 11’.; Bielenstein, Lett. Spr. II, S. 43 if. > 
Leskien, Die Declin, im Slav.-lit. und Germ., Leipzig 1876, S. 8.

3) Nom. Sg. ender paa -s, dels alene dels undertiden med Sideformer efter 2; i 
de fleste, om ikke i alle Tilfælde svarer denne Endelse umiddelbart til den lettiske Nomi- 
nativendelse -s. Exempler ere biedrøs, biedørs Kammerat = lett. bëdrs | groudøs, groud 
et Korn — lett. grauds | kazäkos, kazåk Kosak = lett. kajaks (russ. kazák, kozdk, hvoraf 
umiddelbart est. kazak, kazakas] j krievøs Russer, russisk = lett. krëws | nummørs Nummer
— lett. nummurs ] pakúods Bid Mad = lett. paküds* 2] | pal'äkos, pal'äk Levning, Affald =
lett. pal'éks (g 48) 1 rutkøs Ræddike = lett. rutks , skabrøs, skabbørs, hurtig; Ganger — 
lett. skabrs | spårnøs Vinge paa Ten — lett. spárns i stådøs, ståd Plante = lett. stads]
üdros, udørs Odder = lett. üdrs | vårts værd (og vart] = lett. tverts | ziedøs, zied Tvær
bjælke = ïett.fëds, djëds i Adams Adam — lett. Adams | Abrøms Abraham = lett. Abraams.

For saa vidt som de paa Lettisk optagne Ord af finsk Oprindelse antage en herhen-
hørende Form, beror dette vistnok paa forskellige, mere eller mindre tilfældige Analogier, 
som næppe altid bestemt kunne paavises. Musts brun Oxe, Hund (= est. must, liv. mustä 
sort) føles saaledes naturligt som Mask, {wersis Oxe, suns Hund); ligesaa f. Ex. pilags Rön 
i Analogi med andre Trænavne (foruden at allerede Est. og Liv. her kan have Endelsen -s: 
= est. pildak(as), liv. pligøs, piløg, jf. S. 111), tërauds Staal (= liv. tërôda] i Analogi med 
de Heste andre Metalnavne; sedums Bugt, Havn (= est. sadam, liv. sadamå] og walgums 
Landingsplads ( = est. walgma, liv. vålgamå] have sluttet sig til lett. Afledninger paa -um-s, 
i tamisk Dialekt — hvorigennem disse Ord vel ere gaaede — -am-s’, adskillige (tilsyne
ladende) Tostavelsesord paa -r høre herhen, selv om Liv. ikke har tilføjet et s (jf. S. I 10), 
som kangars Aas og kangeri Klitrække, måkars Øst, ivesars Hammer, wefcligers Vest (se 
Ordfort. II). Ikke sjældent er der Vaklen mellem Mask, og Fem. som lums og luma en 
Gang, Fiskedræt o. 1. (liv. luomøs, est. löm[aj], müns og muna Proviantlevering, o. a.

1, b. Hankøns-stammer paa -ia-, -ja-.

55. Stammerne paa -ia-, -ja- dele sig i de litauisk-lettiske Sprog som bekendt i 
to Grupper3). Den ene, mindst talrige af disse Grupper beholder gennemgaaende -ja- 
(ogsaa skrevet -ia-} uforandret, som lit. kélias Vej, Akkus, kéliq, Gen. kélio, leit, zel'sch,
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Akkus, zet'uy Gen. zel'a o. s. v. Den anden Gruppe, der omfatter störste Delen af de her
hen hørende Stammer, «sammentrækker» derimod i Nom. og Akk. samt Vokativ Sing, 
(i Lettisk dog med nogen Vaklen med Hensyn til Akkusativ) -ia-, -ja- til -i-, der endnu 
paa Litauisk er langt (y) i Nominativ, naar Accenten ligger paa Endelsen (-$- for -za-, 
-ijaf ellers derimod kort, f. Ex. lit. kirvis Øxe, Akk. kirvi^ Gen. kzrvio o. s. v., dagys Burre, 
Akk. Gen. dågio ; lett. dad/zs, Akk. dad/ï dad [chu} Gen. dadfcha o. s. v. Denne Son
dring er i alt væsentligt fælles baade for Litauisk og Lettisk og — saa vidt vi kunne skønne 
— Preussisk, om der end i Enkelthederne undertiden kan være nogen Vaklen, selv indenfor 
samme Sprog (sikkert altid ved delvis Overtræden fra den mindre talrige Gruppe af usam- 
mentrukne Stammer til de mange Gange talrigere sammentrukne), f. Ex. lit. kélislf}, kelÿs 
Vej, ved Siden af almindeligere kélias] lit. médis Træ, men østlit. medzias hos Szyrwid M, 
lett. mesch Skov, for *mefch(a)-s af *medja-s^ preuss. median Akkus., Skov; lit. didis (be
stemt didÿsis} stor, lett. disch for *difch(a)-s af *didja-s. Men Forskellen gaar endnu meget 
længere tilbage, idet den kun synes at være en ejendommelig Udvikling af en fælles indo
europæisk Lov, hvorefter ubetonet i foran en Vokal bliver Konsonant (lit. -ja-s} efter en 
kort Stavelse, Vokal (ligesom betonet i: lit. -¿-s, -y-s} efter en lang Stavelse* 2). Der kan 
derfor heller ikke være Tvivl om, at den samme Dobbelthed allerede har været tilstede 
paa det Trin, fra hvilket de ældre Laaneord i de finske Sprog ere udgaaede, uden at der 
derfor behøver at have været fuldstændig Overensstemmelse i Enkelthederne med de Former, 
som vi nu trælle i Litauisk-lettisk.

') Geitier, Beitr. zur. tit. Dialektologie S. 11.
2) Se Sievers, Zur Accent- u Lautl. d. germ. Spr., 1878, S. 89 11'. (= Paul & Braune Beitr. V, S. 129 11.); 

Brugmann, Grundriss d. vgl. Gramm, d. idg. Spr. I, S. 113 (og de der anførte Skrifter), 132 t. kor
uden de ovennævnte Ord médis og det usikre kélis (= kélias', Kurschat ? 514 har kun Bilormen 
kelÿs} samt didis forekomme kun meget faa lit. Ord njed Nominativendeisen -is etter en kort Stavelse; 
de fleste ere Substantiveringer af Adjektiver (som sénis Olding, éålis rød Oxe o. 1.), der følge en 
ejendommelig Analogi. Derimod forekommer ganske vist -ja-s undertiden, i alt Fald i Adjektiverne, 
efter en lang Stavelse (Substantiverne velnias, amzias staa for ældre Former velnas, amzas}.

3) F. j især efter en Vokal samt i anden Stavelse, naar forste Stavelse er kort, efter l, r, li, t (d), 
dialektvis i videre Omfang, ellers i; jf. GSI. S. 67.

15

56. De Endelser, der forekomme i de finske Sprog ved Ord af denne Klasse, ere: 
I) Med bevaret a:

a) -zas-, -jas3} parallel med Endelsen -as i Stammerne paa -a- (g 5Í); saaledes
f. ankerias Aal = lit. ungurys. preuss. angurgis (d. v. s. -rjis‘l næppe, som Nessel

mann mener, Skrivfejl for -rys}]
est. hal'jas, liv. ålas grim = lit. zallas, lett. falsch (for *[alja-s}, preuss. 

saligan Akk. ;
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est. tagijas, takijas Burre — lit. dagÿs, lett. dadjïs (her kan dog -s i den est. 
Form være en sekundær Udvidelse, jf. S. llOf. og nedenfor b) ;

( - tümjas mörkebrun = lett. dumjsch).
b) -¿a, -ja, parallel med Endelsen -a (g 52) :

f. harja Börste = lit. szerÿs, lett. sari pi. (saaledes, altsaa som Stamme paa -ja-, 
Mancelius og Bielenstein I, S. 55; Ullmann sari, Sing, sars, af St. sara-)-,

- hataja (for *kadagja', est. kadajas, kadak, hadabas, jf. S. 111) Enebærtræ — lit. 
kadagys;

syd-est. tagi pi. tagja, f. takiainen (en Udvidelse af takia- g 49 c) Burre, se a;
f. tyhjä tom — lit. tùszczas, lett. tuksch (St. tusztja-, tuksztja-) ;
f. vaaja (for vagja-, S. 44 $ 15) Kile — lit. vågis, lett. wadfis (hvis ikke snarere 

= germ. Stamme vagja-', jf. nedenfor g 58 og Ordfortegn. I);
est. wähi (St. wäAj'a-) Krebs, se g 57 d.
f. metsâ Skov — \e\Lmesch (*medja-s), lit. médis, médzias Træ (se S. I 15 § 55 og 

S-77 § 101)).

’) Jeg kunde i g 10 liave tilføjet, at Forholdet mellem f. metsâ (lit. medja-) og morsian (tor “mortian- 
£ 9, lit. *martiå-) muligvis ogsaa kunde tyde hen paa, at Assibileringen af t, d er indtraadt tidligere 
(i alt Fald i vedkommende lit-lett. Dialekt) foran gammelt j end foran gammelt i -f- Vokal. F. tyhjå- 
udgaar maaske ogsaa nærmest fra tuszcza- eller tukszcza-, men Formen er dog saa stærkt sammen- 
trukken, at der ikke med Sikkerhed kan sluttes noget om dette Punkt.

2) Eller skulde disse Former bero paa Tilføjelse af -da, -ta til supponerede Former paa -i, g 57 d?
*) Jf. f. ankea trang — got. any cus, *angvja-‘<

Herhen hører vistnok endvidere, ved Sammenblanding med den særlig i Adjektiver 
ofte forekommende Endelse f. -ea, -ia (for -eda, -eta jf. S. 113 Note)* 2), ï.lialea, halia bleggraa, 
gron (halja-kka lysgraa, blaa) = lit. zálias grün (se ovf. a), og mere tvivlsomt f. lattea liad 
(ved Siden af lattu fladtrykt Tilstand) = lit. platas bred, under Bøjningen suppleret med 
Former af St. platja-, der paa Lett, er bleven eneraadende (plasch), og est. turne (-da-), 
tüme, tümme mörk = lett. tumjsch3).

57. 2) Med bortkastet a lindes følgende Endelser:
a) -is (forlænget Stamme *-ise- 7> -ilii- 7> -ii-, S. 107 IT. Note) muligvis i:

(f. ruis [gen. rukihin, veps. rugis\ Rug = lit. rugys et Rugkorn, pi. rugiai, ruget 
Rug; dog sikkert snarere ■= germ. *rugi-z, jf. nedf. $ 58 og Ordfort. I).

Ellers forekommer demie Endelse kun sporadisk ved Siden af de nedf. under c 
omtalte Former, som

(veps. kurdis døv = Vd.kiirczas [for kurtja-s, dog ogsaa Æurføs, kurczus, kurtinas\) ", 
russ.-kar. keårmis Slange = lit. k'trmis Orm.



117

b) -es (forlænget Stamme *-ese- > -ehe- > -ee-}, fra först af en Sideform til -is (jf. c), i
f. kirves 0xe = lit. k'irvis.

c) -eh (Stamme som b) — saaledes betegnet i Karelsk, Oion. og Veps. — ellers -e’1), 
dialektvis -es* 2) (enkeltvis -zs); dette sidste, (-zs » -es, er det oprindelige, saa at denne

J) Om den i dette Tilfælde i Finsk og Werro-estisk forekommende «Slutningsaspiration» (= Sievers’s 
«fester Absatz») jf. Genetz, Lautphysiol. Einleit. S. 4 og 21, og samme, Finska språkets gramm., 
1882, § 1 Anm. 1.

2) Saaledes navnlig i den finske Dialekt i det sydlige Österbotten, se Aminoff, Etelii-Pohjanmaan 
kielimurteesta tutkimns, 1871, S. 9 if., (58 = Tidskr. Suomi, 2.j., IX, S. 243 11'., 302.

3) Denne Gruppe af Ord (jf. Ahlqvist, Suomen kielen rakennus g 23) synes overhovedet fra först af at 
være Efterligninger af tilsvarende lit. Benævnelser paa -is (St. -ia-, jf. S. 115 Note 2), skønt Dannel- 
sesmaaden nu ogsaa kan forekomme ved ægte finske Ordstammer, som musti sort Hund, af musta 
sort.

Endelse egentlig er identisk med det under b nævnte -es, og de andre Former (-e/z >• -e’ 
> -e) ere blot yngre Udviklinger deraf. Denne Endelse findes i

f. lierne, osterboltensk Dialekt og est. liernes Ært — lit. zïrnis',
(vot. kurre [for *kurdeh, gen. karte} døv [jf. veps. kurdis ovf. a] = lit. kurczas 

[se a]);
f. kärme, käärme, österbott. kärmes (r.-kar. keärmis ovf. a) Slange = lit. k'irniis ;
- loe (gen. lobelien, \ot.toge} Fiskegaard, -dæmning = lett. tazis (for *iaAzs);

(- perkele, österbott. perkeles Djævelen, dersom denne Form særlig skulde kunne 
sammenstilles med lett. përkünis [jf. g 53], som dog vel er en yngre 
Form end lit. perkúnas}.

d) -i i Nominativ, medens Stammen ender dels a} paa -i- (især ved Benævnelser paa 
Dyr, mest Hunde og Oxer, efter Farven ell. lign.3)), dels /?) paa -e-. Saaledes:

a} f. halli graat, graabrunt Dyr = lit. szalnis, lett. salnis Skimmel (af lit. szalnà, 
lett. saína Frost);

- harmi graat Dyr = lit. szirmis (szirmas graa);
- keli Føre, Slædeføre = lit. A^Zz’os [kélisl, belys g 55) Vej;
est. kurt (gen. kurdï} døv, jf. ovf. a, c ;
f. laukki Dyr (Oxe) med Blis = lit. laúkis {laúkas Blis);
- midi kullet Oxe — lit. szmulis.

ß) - lohi (St. lohe-} Lax = lit. lászis ;
- loulii (St. louhe-}, ogsaa louhe efter c, stor Sten, Stenmark = lit. láuzis (Sten

brud ;
- tetri (St. tetre-} Urhane — lett. teteris',
- varsi (St. varte-} Skaft = lit. várpstis ('!}",
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est. wcihi (St. wähe-, wähja- g 56 b), wäbk (gen.wähi) Krebs = lit. vèzÿs (jf. gg 7, 
13, 31);

f. vuohi (St. vuohe-) Ged = lit. ozÿs.
Herben hører vel endvidere det med en finsk Afledningsendelse (g 49,3) forøgede 

f. herhiläinen Gedehams, hvor -läinen maa antages at være den tilføjede Endelse og herbi- 
— lit. szirszys.

58. Se vi tilbage paa disse Former og sammenligne dem med de litauisk-lettiske, 
synes der vistnok, ved Siden af overvejende Overensstemmelser, dog ogsaa paa flere Punkter 
at være en Forskel til Stede. Spørgsmaalet bliver altsaa, hvorledes dette er at forklare.

Det viser sig da, at de finske Former med Endelserne -jas, -ja, -ias, -ia (g 56) 
regelmæssigt svare til 1) lit.-lett. Former med bevaret a, som ved de ovenfor anførte Ord 
baljas, (tñmjas), tybjä, samt metsä (ligesom ogsaa ved Adjektiverne balea, latt.ea, turne, hvis 
de ere at henføre hertil og ikke snarere at betragte som Udvidelser af finske Stammer paa 
i eller e); 2) lit. Former med Nominativendeisen -ys\ ankerias, tagijas (takia-), barja, kataja, 
wabja-. Delte Forhold synes at tyde hen paa, at den Gruppe af Ord, der i Litauisk have 
Endelsen -ys, endnu i Nom. havde bevaret den usammentrukne Form -ias eller -ijas, og 
vel ogsaa i Akkus, havde -iq (-ian, -ijan)1), i den Sprogform, der har afgivet vore Laaneord* 2). 
Det eneste Ord, i hvilket Endelsen -ja skulde svare til en lit. Form med Nominativendeisen 
-is, vilde være f. vaaja; dersom dette Ord virkelig er laant fra Litausk og ikke muligvis 
er = den tilsvarende germanske Stamme vagja-, og dersom den lit. Form paa -is virkelig 
er gammel og oprindelig (jf. Ordfortegn. 1), have vi her et sikkert Exempel paa et Laaneord, 
hvis Endelse paa Finsk ikke er umiddelbart = en bestemt lit. Kasusform (Nom. eller Akk.), 
men kun kan bero paa en Abstraktion af Formerne i de øvrige Kasus (jf. S. 112 g 52 og 
S. 119 g 59).

’) Sml. preuss. rikian, Akk. af rikis Herre, og lett. Akk.-former paa -ju (S. 115), der dog, i ethvert 
Tilfælde til Dels, maa skyldes Analogidannelser?

2) Denne Omstændighed — ligesom Formerne i de tilsvarende Stammer blandt de gotisk-nordiske 
Laaneord i Finsk og Lappisk, GSI. S. 80 ff. — taler i meget høj Grad mod Rigtigheden af de af 
J. Kremer (Bezzenbergers Beitr. VII, S. 48 11') vilkaarligt konstruerede Paradigmer, mod hvilke der 
ogsaa af andre Grunde kan rejses vægtige Indvendinger, og ligesaa mod Brugmanns Forklaring i 
Grundriss I, S. 81.

I Modsætning til denne Gruppe af Ord staa de, der paa Finsk ikke opvise noget 
Spor af a (g 57), men kun have Endelserne (-¿s), -es, -e (-eb), -i (Stamme -i- eller -¿-). 
De allerfleste af disse Ord svare til litauiske, der i Nominativ ende paa ubetonet -is, deri
blandt alle med Nominativendeisen -es, -e (= selve det lit. -¿s): kirves, berne, karme, toe 
(perkele'l], og største Delen af dem med Nominativendeisen -i (nærmest = lit. Akk. -ij: 
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halli, harmi, laukki, muli] lohi, louhi, tetri (varsi). Svarende til lit. -ys, Akkus. -¿c have 
vi -i i vuohi (Stamme vuohe-) og wähl (samt herhi-läinen), og svarende til lit. -ia-s 
(-jas) i i keli (og W/, jf. nedenfor); i disse sidstnævnte Ord (særlig keli) inaa vi vistnok 
antage at der er foregaaet en Afkortning af Endelsen ved Bortkastning af -a (jf. est. 
Stamme ivahe- og våhja- foruden wäliki-). En særegen Stilling indtager veps. kurdis, vot. 
kurre (uden s est. Zw? for en Form, der umuligt kan svare til den lit. Nom. kwrczas 
med bevaret a. Dersom den umiddelbart gengiver en lit. Nominativ, synes denne kun at 
kunne være ''kurtis (St. paa -i- eller -Ja-?). Men da saavel de andre finske Dialekter som 
selve Litauisk og Lettisk frembyde en mærkelig Vexlen med Hensyn til dette Ords Endelse, 
bliver Forklaringen af den veps.-vot. Form, inaaske endog Berettigelsen til at betragte den 
som umiddelbart repræsenterende en lit. Nominativ af den anførte, ellers ikke forekommende 
Form, temmelig tvivlsom. Det eneste af de ovenfor opregnede Ord, der gennemgaaende 
ender paa -is, er f. ruis (rugis)’, men som allerede antydet, er det yderst tvivlsomt, om 
del er laant fra lit. rugys, der i Analogi med de ovf. omtalte litauiske Ord paa -ÿs skulde 
ventes at have givet en Form med bevaret a (*rukias eller *rukia) eller i det højeste 
endende paa i (*ruki). Derimod passer Formen fuldstændigt med den tilsvarende germanske 
(gotiske?) ¿-Stamme "rugi-z, og da der bland Laaneordene fra Gotisk netop er Paralleler 
dertil med Endelsen -¿s, bliver germansk Oprindelse langt sandsynligere1).

’) Jf. ogsaa Ordfortegn. I og GSI. S. 84, 82, tysk Udg. S. 96 ff.
2) Idet, jeg med Hensyn til Mouilleringen følger Sjögr.-Wied. (særlig Ordbogen), kan her en Gang for 

alle mindes om, at der forekommer Inkonsekvenser i Betegnelsen deraf, og at det overhovedet 
vistnok er tvivlsomt, om den rette Udtale i denne Henseende altid er trutten (jf. S. 59).

3) Bielenstein. Lett. Spr. I, S. 477 f. g 311b.

59. 1 de herhen hørende lettiske Ord findes, som allerede antydet i g 55, en til
svarende Forskel som i Litauisk mellem sammentrukne og usammentrukne Stammer, om 
de end ogsaa lier løbe noget over i hinanden. De «ikke sammentrukne» bojes ganske som 
Stammerne paa a, kun at de gennemgaaende have en mouilleret Konsonant foran den op
rindelige Stammeudlyd. De «sammentrukne» falde sammen med hine i en vis Række af 
Former, navnlig i Genitiv (i Nordvest-Kurland ogsaa almindeligt i Akkus, og Dativ) Sing, 
og i hele Pluralis, hvor de altsaa ligeledes have mouilleret Konsonant, hvorimod de øvrige 
Kasus i Sing, dels altid dels som Sideformer have i uden foregaaende Mouillering. I de 
i Livisk og Estisk forekommende Laaneord lade disse to Grupper sig kun til Dels holde 
ude fra hinanden, saa meget mere som særlig paa Livisk Formerne af de til lettiske 
«sammentrukne» Stammer svarende Ord ofte øjensynligt udgaa fra de Kasusformer, der 
ere dannede som «usammentrukne» og derfor have Slutningskonsonanter i mouilleret Form ; 
navnlig finde vi paa denne Maade ofte Hvislelydene s (ogsaa i Forbindelsen si), z, is, dz 
(jf. gg 15, 11, 12) samt l', n, om end disse Lyd ogsaa undertiden synes udviklede paa 
livisk Grund foran bortkastet eller bevaret i (jf. S. 43 g 13)* 2).

Ligesom en stor Mængde Ord af tysk Oprindelse paa Lettisk har faaet Form af 
«sammentrukne» Ja-Stammer (med Nominativendeisen -is)3), saaledes har der til denne 
Gruppe ogsaa sluttet sig en Del fra Estisk eller Livisk optagne Ord, overvejende saadanne, 
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som i Nom. Sing, ende eller oprindelig have endt paa z, sjældnere Ord med andre Endelser, 
f. Ex. junis en Gang, et Sæt — liv. juôn, est. Jon, f. juoni | kalis Ullmann, kåls Bielen- 
stein, et «Baand» (o: 30) Fisk = liv. kål, est. kahl | k'eksis Baadshage — liv. keks, f. 
keksi I pâtis isabellafarvet (Hest) = est. pat', f. paatti | pudis Barnemad = est.puc/z | søm, 
jaris 0 = est. sar, f. saari sonis Vædder = est. sozm, sônn, o. s. v.

gen.

Ord 
ph I 
dad fis

60. De herved særlig i Livisk fremtrædende Former for Endelsen ere:
t) -a (jf. g 54), almindeligvis med foregaaende Mouillering, kun i forholdsvis faa 

med kort Vokal i Bodstavelsen, saaledes navnlig gruzåd pi. Grus = lett. grufchi 
veza en Slags Kurv — lett. wefis gen. wefclia | dadzå Tidsel, Burre (jf. g 2) == leit. 
i gen. dadfcha. j dradza pi. dradzåd Tællegrever = lett. dradfchi pi. ' spradza Jord

loppe — lett. spradjis gen. spradfclia 1 kretl'a Kornsold = lett. kretulis gen. -l'a | tsepl'a 
Brændeovn — lett. zeplis gen. l'a 1 tsäkla og tsâkïl Hanekam = lett. zekulis | trana Vandbi 
= lett. tranis gen. -na I kroipa Udslæt = lett. kraupis (snarere saaledes, med Epenthese af 
i end = Formen kraupa S. <83 g 17) | trusä (Kolk.; trus pi. -Id Pis. efter 2) Kanin = lett. 
trusis gen. -scha.

b Dette (og Pl. -u-d) er for øvrigt ogsaa den almindelige Form for direkte Laan fra Tysk, henholdsvis 
Svensk, ligesom Stammeudlvden i paa Finsk og Estisk i lignende Tilfælde (jf. GSI. S. 71, hvor jeg 
ogsaa har gjort opmærksom paa den umiskendelige Parallelisme mellem dette Fænomen og Endelserne 
-is og -e paa Lettisk). Af denne Grund er det muligt, at visse af de her blandt Exemplerne nævnte 
Ord af tysk Oprindelse — skimt jeg med Hensyn til dem og mange andre finder .det sandsynligt, 
at de ere komne til Livisk gennem Lettisk — dog kunne være parallele Laan i de to Sprog.

2) Stammen ender i Estisk paa -i-, der i Udlyd behandles efter de almindelige 
Love, f. Ex. kaus gen. kauzi Skaal = lett. kausis Slev (? og kauss Skaal, jf. russ. kovs) ! kul't 
gen. kul'di Orne = lett. kuilis 1 sutit' gen. suti Lamprel — lett. firtis Aal | wärs gen. wärsi 
ung Tyr = lett. wersis. — I Livisk har Nom. Sing, ingen vokalisk Endelse (undertiden 
med Spor af ældre i) og Stammens Form er i Sing, vexlcnde (mest med Vokalen o), men
a) Nom. pi. ender paa -id (-Id) i anden Stavelse, miar Rodstavelsen har oprindelig kort 
Vokal (S. 46 % 17, S. 57 g 24 b)1), f. Ex. dants pi. -id Dans = lett. danzis gen. danist7ia| 
plets pi. -id Skulder, Bov = XeXX.plezis pi. pletschi (og plezs pi. plezi) [ knas pi. -id (og knass 
pi. -od) smuk = lett. knasch rask | kous pi. kösid Skaal = lett. kausis Slev (jf. ovf. est. 
kaus) J las pl. -Id Lax = lett. lasis 
leisclia I nekrüs pi. -id Rekrut = 1
spannis punn pi. pünid Spunds = lett. spunnis (og spunde) j bul'l' pi. bülid Tyr = lett. 
bullis ¡ zel'l' pi. zelid Haandværkssvend = lett. Jellis (og feile) bal'k pi. -id Bjælke = lett. 
balk'is ¡ deg pi.-zd (P.; degg-ød K.) (Brændevins)brænder — lett. degis ' dek pi. -id Tæppe, 
Dækken = lett. dek'is | plek pi. -ïd Plet = XeXX.plek'is | grib pi. -ïd (og -åd) Boghvede = 
lett. grik'i pi. | nik pi. -Id Nykker — lett. nik'i ¡ svik' pi. -ïd Harpix = lett. swek'is j kruk' pi. -ïd 
Krykke = lett. kruk'is ¡ skuk' pi. -ïd lille Pige = lett. skuk'is | punk-id pi. Snot = lett. 
punk'i pi. — b) Nom. pi. ender paa -ød eller -d, i anden Stavelse, naar Rodstavelsen har 
oprindelig lang Vokal, og i Ord paa mere end to »Stavelser, f. Ex. åps pi. -ød Grævling = 
lett. apsis gen. åpscha | drúos pi. -ød dristig = lett. drûsch | lus pi. -ød Los = lett. lüsis 
gen. lüscha | riks Trav — lett. rikschi pi. bousl Bud = lett. bauslis gen. bauschl'a | piisøl 
Blære ■= lett. puslis gen. püschl'a | (brus pi. -ød Bryggeri, Brænderi = lett. brüsis gen. 
brüscha [mnt. bruwhûs] ) | dunts pi.-ud Kniv = lett. dunzis gen. duntsclia | Azzoi« pk-ød Kurv 
= lett. kuzis gen.kûtscha | runts pX.rüntsed Hankat = Xett. runzis gen. runtscha ) blad, bled', 
bleid (g 21) (Liti. blez) Skælm = lett. bledis gen. blefcha | påd' Fadder, Gudbarn = lett. pådis, 
påde (mnt. pade) | dik pi. -ød Hægte = lett. äk'is | påik pi.-ød Drage = lett.pu£7« | kråig 
pi. -ød Krave = lett. krâgis | gïm pi. -ød Ansigt = lett. gïmis | mer pi. -ød Pest = lett. 

’? gen. lascha 1 leis pi. lesid Litauer = lett. leitis 
lett. nekrütis gen. -scha pann pi. pcmid Spand — lett.
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meris | kal'ai Smed = lett. kalejs | rug ai pl. -aid (ogsaa ruga pi. rugad] (Rug)stub = lett. 
rugajs. En Række Exempler paa Flerstavelsesord findes bl. a. | 48.

3) Nom. sg. har Endelsen -s, -øs (jf. S. 109 IT.), f. Ex. dunders pi. -erd Bræmse = 
lett. dunduris | paveder(s) Buggjord = lett. pawederis | ungers (K. ; uiigør P.) Kastrerer ===== 
lett. unguris ’ engels, -el Engel — lett. engelis | lenisløs (P. ; knissøl K.) Myg = lett. knislis, 
knisclilis gen. -sclil'a | kåpsløs (P., kåpsøl K.) Stigbøjle = lett. käpslis gen. käpscld'a | lúotseklos 
(P. ; lúotsekel K.) Ledemod = lett. luzeklis | ougles (P., ougol K.) Frugt = lett. auglis | linos, 
lin Suder, Cyprinus tinca = lett. linis | kinnes Ræve = lett. k'innis (af Tysk) | gurkøs Agurk 
= lett. gurk'is | negøs Lampret ===== lett. nëgis j vezos Kode (paa Hest) == lett. wëfis | vezøs, 
veizøs, veiz Krebs = lett. wëjis gen. wefeha.

1, c. Huukons-stammer paa -a- og -ja-, -ia- (opr. -g-, -jä-, -iä-).

61. Hunkönsstammerne paa -a- (egl.-g-) og de tilsvarende «usammentrukne» paa 
-ja-, -ia- (-jä-, -iä-) fremtræde paa Litauisk i de forskellige Kasusformer som endende 
dels paa ö dels paa det deraf afkortede a, saaledes f. Ex. Nom. szdrka Skade for *szarkô 
(sml. Adjektivernes Femininumsformer som gerd, men i bestemt Form gero-jix)), Akkus. 
szdrkq for *szarkön2), men Gen. sg. og Nom. pi. szdrkos'å) o. s. v.

Den almindelige Endelse, som Laaneordene af denne Gruppe have i Finsk, ligesom 
ogsaa i Mordvinsk, er -a (-Æ). Der kan næppe være Tvivl om, at denne Endelse stemmer 
umiddelbart med den litauiske Form i Nominativ (og Akkusativ), og den er altsaa et Vidnes
byrd om, at Udlyden -a for *-ö (Akk. -q for *-ö?i?) allerede har været udviklet paa det Trin, 
der ligger til Grund for Laaneordene. Endelsen a finde vi saaledes i :

f. ansa Løkke, Snare == lit. qså]
- halla Nattefrost == lit. szalncr,
- harakka Skade = lit. szdrka ;
- liihna, mord, ksna, sna Rem = lit. sziksznd ;
- härmä Rimfrost ===== lit. szarmci’,
- kelta gul Farve = lit.geltd',
- kerta, mord, kir da, kyrda en Gang — lit. * ker da (se $ 30 og Ordfortegn.);
- laita Orden, Beskaffenhed = lit. leta’,
- luuta Fejekost = lit. asZu'ta;

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. 1. 1.

') Mere tvivlsomt er Forholdet med det i disse Stammer regelmæssigt udlydende o i Pomesansk- 
preussisk, jf. Pauli i Beitr. z. vgl. Spracht. Vil, S. 159 fl*., VI, S. 437 ; Leskien, Die Declin, im Slav.- 
Lit. u. Germ. S. 5 f. I ældre lit. Kilder er Forholdet i det hele ligesom nu; de yderst faa Exempler 
paa udlydende o tillade ingen Slutning angaaende en almindeligere Bevarelse af -5 i disse Tilfælde; 
jf. Bezzenberger, BGLS. S. 120 f, Bechtel i Lit. u. lett. Drucke III, S. XV, Garbe, smst. IV, S. XXII.

2) Kun bevaret foran Postpositionen -na, -n, se Kurschat, Gramm. § 494 a; Bezzenberger a. St. S. 248 f.; 
Garbe a. St. S. XLII. Ilvor o ellers findes i Akk., staar det for q, jf. Bezzenberger, a. St. S. 44, 
123 f.

3) Sekundære Forandringer af ubetonet o til a i disse og lignende Former vedkomme os ikke her.
16
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f. malka Tækketræ (jf. g 62) = lit. målka Brænde;
- napa Navle = lett. naba ;
- seinä Væg = lit. së'ncz ;
- suka Börste, Kam = lit. (szuka) szukos pi. ;
- takla., taula Fyrsvamp = lett. dagla ;
- tapa Skik = lett. daba ;
- terna Tjære = lit. derva Fyrreved ;
- tupa Stue = lit. síuóá(?) ;
- villa Uld = lit. vilnå',
- vuota Hud — lit. oda.

Herhen høre endvidere de udvidede Former f. morszan (St. morøame-) en Brud 
= lit. mar ti, Akk. mårczq (S. 116 Note li, og vapsainen Hveps = lit. vapsa, om hvilke jf. 
S. 1081). Om f. meri Hav se $ 64 a.

h Den GSI. S. 74 Note * som en Gisning antydede Forklaring af Nasalen i f. morsian tror jeg ikke 
mere kan fastholdes.

62. Ved Siden af Endelsen a forekommer i herhen hørende Stammer ogsaa Endelsen 
o, dog forholdsvis mindre hyppigt, og ikke sjældent saaledes, at der er Sideformer med 
Endelsen a. De vigtigste Exempter herpaa ere

f. heimo Stamme, Slægt = lit. szeima-,
- kulo fjorgammelt Græs = lett. küla(l) ;
- kuontalo, est. könal (-«) Hörtot = lett. kudal'a^) ;
- laido Done = lit. slqsta, sædv. pi. -os, m. 11. Former;
- malko ved Siden af malka Tækketræ, se § 61 ;
- morsio ved Siden af morsian en Brud, se i 61 ;
- nukero Rygbenets Ende = lit. nugarå ;
- rako Revne = lit. spraga^.] ;
- salo skovbevoxet 0, Skov = lit. sala-,
- vaino Fjendskab = lit. vaina (? se Ordfort. I) ;
- vako Fure — lit. vaga.

Endvidere forekommer o i den kontraherende Stamme f. talkoo (talkos, talkoho-) 
frivilligt Arbej der selskab, Gilde i denne Anledning = lit. talkå (o i Endelsen taler mere 
for Oprindelse herfra end fra russ. toloka}.

Hvad nu angaar Stammeudlydcn o i de her nævnte Ord, er det i ethvert Tilfælde 
vistnok umuligt, at vi her blot skulde have en paa Finsk opstaaet Forandring af a; dette 
forbyder den forholdsvis hyppige Forekomst af Endelsen o netop indenfor denne Gruppe 
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af Stammer, medens der ved Hankönsstammer paa a kun forekommer saa yderst faa, til 
Dels endog temmelig usikre Exempter paa Endelsen o for a. Forklaringen maa følgelig 
søges allerede i Litauisk. Umuligt vilde det vel næppe være, at i alt Fald et og andet 
af disse Ord kunde være udgaaet fra et Sprogtrin, hvor den oprindelige Vokallængde endnu 
var bevaret i Nominativ eller Akkusativ Sg. i Formen ö. I det hele taget maa man dog 
her vistnok snarere se Abstraktioner fra de Former, i hvilke Stammeudlyden ogsaa i nu
værende Litauisk fremtræder som ö, saaledes at Ordet tilfældigvis er hieven grebet og fast
holdt i en herfra udgaaet Form1). Særlig maatte dette ligge nær ved saadanne Ord, der 
oftest bruges i Pluralis, hvor paa Lit. de fleste Kasus have ö.

’) Paa lignende Maade er vel o ved Siden af a at forklare i finske Ord laante fra særlig gotiske (ikke 
nordiske) Femininer (GS1. S. 79); ogsaa i Akkus. Sg. maa Gotisk dog vel antages paa dette Trin 
endnu at have haft ö ved Siden af a i Nominativ.

2) Lett.-lit. tinta er atter laant fra russ. lénta (Brückner S. 102, 177), hvorfra umiddelbart f. lentta id. 
Est. tint gen. lindi id., f. lintti id., Silkekjole, udgaa maaske snarere fra den russ. (oldslav.) Form 
léntij, léntije = tévriov, linteum.

63. Vende vi os til de yngre Laan fra Lettisk, finde vi her i det hele i Livisk 
de samme Endelser som ved Hankönsstammerne paa a 54), i Estisk gennemgaaende 
ø, altsaa

1) -a, i Livisk kun efter kort Rodvokal, f. Ex. liv. büñga Tromme = lett. bunga\ 
clälba Stang = lett. dalba | guba Stak = lett. guba I kärpa Vorte = lett. kârpa, lit. kérpa 
(der af Donner, Techmer I, S. 267, med Urette antages for Laan fra Finsk) | kåla (partit. 
kallø) liolm, Revle = lett. kalwa (S. 88 § 23) | klija pi. klijäd Klid — lett. klijas pi. | lakstogala, 
lakstigala Nattergal = lett. lakstigala | lïnta Baand (til Pynt) = lett. Unta* 2) | mäita (Sj.-W. 
maita), est. malt gen. maida Aadsel = lett. maita | plaga Flag = lett. plaga ) puba Rönne, 
est. uba = lett. pupa | runga, est. (roñg‘1) rung (-a-) Knippel, Vognkæp = lett. runga | viga 
Moseland, fugtig Sænkning = lett. iviga | liskäd pi. Næt til at bære Halm o. 1. i = lett. 
liska 1 päkä Svamp = lett. peka | knutä Knippel = telt, knuta | klapä Skænkekande = lett. 
klapa ; tapa Tap = lett. tapa | tsupä Bunke = telt, tschupa.

2) Nom. sg. har ingen vokalisk Endelse, efter en lang Rodstavelse og i Fler- 
stavclsesord ; Stammen ender i Estisk paa -a-, i Liv. paa -ø-, som ogsaa kan mangle, f. Ex. 
liv. båb pi. -ød Kærling = lett. baba | büd pi. -od Bod, Hytte = lett. büda ' lies pi. -od 
Milt = lett. lësa I liesk pi. -od Skovl = lett. lëkscha, lëschk'ere | núom pi. -od, est. nüm 
(-«-) Leje = lett. mima 1 slüzod pi. Sluse = lett. slüfclias pi. | mätor pi. -d Mynte = telt. 
metra | kabåt pi. -ød Lomme = lett. kabata-, mange liere Exempter i det foregaaende, 
saasom g 48.

3) -s, -øs (se S. 110): dallbos og dalïb Afgift, Distrikt = lett. daliba ¡ dzïzlos (P.) 
Aare •-= lett. dfïfla (og dfifle) j guobøs og gúob Ælm = lett. guba | lätsos, est. lätsas, 
lätse Linse, Vikker = lett. lëza og lëze (liv. ä viser lien til den fürste Form, jf. S. 97 
% 32) I niedres (P.), niedørs (K.) Rör = lett. nëdra j rantøs Bog, Brev == leit. grämata\ 
siksnes (P.), siksons (K.) Rem = lett. siksna (og siksne) | vïzes (est. wlz, vñsk gen. wïza, -u, -o) 
Bastsko = lett. uñja (og wñ/e). Endelsen -as findes i liv. zedas Stræng = lett./«¿¿a (g 44).

Ved Laan fra Livisk og Estisk er det, navnlig naar Stammen oprindelig ender paa 
ø, ø, w, overordentlig almindeligt, at Lettisk gör dem til Hunkönsstammer paa -a-, f. Ex. 
juma Rende i Søen med dybere Vand = liv. júom, f. juoma | k'erpa Ilder — liv. kårpa\ 
kuna og kime en Frø — liv. kuöna (f. konna S. 53) , murda og murds Ruse = liv. mørda\ 

16
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l'ipa Hueklap, Hale = est. lipp (-«-) | maksa Betaling — liv., est. maks (-u-) \ julga Sæl
hund — liv. ülgas, est. liül'g, hülge, o. m. a.

1, (1. lliinköns-stammer pan -c-.

64. En særegen Stilling indtage Stammerne paa -é- ved Siden af dem paa -jä-, -iä-. 
Hvorledes det oprindeligt forholder sig med ¿-Stammerne, kan her være os ligegyldigt. 
Paa Lit.-Lett, er i ethvert Tilfælde den utvivlsomt rigtige Forklaring den, at è staar for ¿¿, 
idet i(j) efter en for disse Sprog ejendommelig Lydlov1) falder hort foran palatale Vokaler. 
I denne Henseende forudsætte Laaneordene — dog maaske med én Undtagelse — ganske 
de samme Former, som vi finde i Litauisk og Lettisk.

) Joh. Schmidt i Kuhns Ztschr. XXVI, S. 331 f., 390; Brugmann, Grundriss 1, S. 132 g 147.

De Endelser, der ved herhen hørende Ord forekomme i de finske Sprog, ere
a) (-es) -eh, -e’, -e (som g 57 c); Overførelsen til denne Gruppe af finske Stammer, 

der jo egentlig indeholde et her paafaldende s, kunde muligvis staa i Forbindelse med den 
oprindelige Længde af lit. ¿, men beror dog vistnok snarere paa, at Formen egentlig ud- 
gaar fra Nom. Piur. paa -¿s (jf. S. 110). Saalcdes

f. kantele (österbott. kardeles-, ogsaa afkortet karmel) Harpe = lit. kànklès pi. (?) ;
- paarre (gen. paartehen) Bræmme = lett. ¿»«rÆsiø (?) ;
- virve Baand = lit. virvé'-
- purje (purjes) Sejl = lett. burives pi., lit. bùrè (skulde i, j have holdt sig

længere efter kort Vokal -j- r og det f. Ord udgaa fra *buriè, *burjé'l).
b) -i i Nominativ, medens Stammen ender paa -e-\

f. küki (gen. Ætten for *kclgen) Gøg = lit. gegc (gega)-,
- torvi (gen. torven) Lur, Ilyrdehorn = lett. taure (§ 45).

Ligesaa maaske f. meri (gen.mereri) llav og reki (gen. reen) Slæde,‘forudsat at disse 
Ord ere henholdsvis = lit. mares, mårios pi. og råges (råges) pi. (jf. g 25). Dersom Sam
menstillingen af disse Ord overhovedet er rigtig — hvad der forekommer mig sandsynligt —, 
vilde dog i det mindste f. meri maaske snarere være at forklare ved en lignende Afkort
ning af Endelsen, som jeg S. 119 har antaget f. Ex. for f. keli, vuohi (dette sidste kunde 
dog ogsaa være = *ozé, preuss. wosee) ; thi den lit. usammentrukne Form mårios er vistnok 
oprindeligere end måres.

c) -a, -ä i nogle Ord, ved enkelte af hvilke det muligvis kan være tvivlsomt, *om 
de udgaa fra opr. ¿-Stammer. Saalcdes navnlig:

f. kypärä Hue, Iljælm = lit. kepùrè’,
- mäntä Tvære = lit. mente-,
- vaippa Tæppe = lett. wëpeÇl).

Ejendommeligt er o i f. kurpponen Sko lige overfor lit. kùrpè (jf. Ordfortegn. I).
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65. 1 yngre Laan ira Lettisk finde vi i det líele omtrent de samme Endelser ved 
oprindelige Stammer paa -é- som ved oprindelige Hankönsstammer paa -ja-; da der tilmed 
paa Lettisk selv ofte er Vaklen mellem Stammer paa -c- paa den ene Side og Stammer dels 
paa -ja- dels paa -i- paa den anden Side, kan det ikke altid med Sikkerhed afgöres, hvilken 
af disse lettiske Stammeformer et livisk Ord forudsætter. For saa vidt som der paa Livisk 
indtræder Mouillermg (især af Tandlyd og fortrinsvis ved Ord af tysk Oprindelse, hvilke 
muligvis ikke altid ere gaaede gennem Lettisk), er denne gennemgaaende udviklet paa livisk 
Grund (S. 119 g 59), hvorfor der heller ikke, som ved Stammer paa -ja-, forekommer Ex
empter paa saadanne specifikt lettiske Overgange som sch<.tj-) Jch<Zdj- Vi finde da 
her følgende Endelser:

1) -a (jf. g 60,1) som liv. bënda Bøddel = lett. bende | bilda Billede = lett. óz7cZe|
blrza (Lill, birz} Lund — leit, birj'e | bura Hex = lett. burwe (mask, burwis} ) plakå Væggelus
= lit. blaké (lett. blakt[i]s}.

2) Nom. sing, har ingen særlig Endelse, men a) Nom. pi. ender paa -¿<2, -«/,
f. Ex. liv. (bus pi. busid [ogsaa büs pi. büsüd] Bøsning paa Hjul = lett. buse [af mnt. husse,
hvoraf ogsaa est. joiiss] ) | tsemm pi. tsernid Krampe paa Laas = lett. zemme (om mm i 
dette Ord se Bielenstein g 136,2 a Anm.) | verst (verst} pi. verstid Verst = lett. werste ; saa- 
ledes ogsaa syd-est. lents pi. lendzï Remmetöj = lett. lenze-s eller lenzis. — h) Nom. pi. 
ender paa -ød, -d, f. Ex. liv. milzo, mildzø Mængde = lett. milje | riioz pi. -ød Rose = 
lett. rufe (est. röz} | birst pi. -ød. Börste = lett. birste [ gurst pi. -ød Hörtot == lett. gurste\ 
lents pi. -ød Slöjfe o. 1. = lett. lenze-s (jf. a) | brüts pi. -ød Strime, Skramme — lett. brüze\ 
puts pi. -ød Ugle — lett. püze j språdz og språdz pi. -ød Spænde — lett. sprädfe1} \ brüt’, 
brüt pi. -ød en Brud = lett. brüte | pit’ Klemme, Klammer = lett. pile Klods | plat’ pi. 
-ød Plade = lett. plate ) búod’ Bod — lett. bude | smed' Smedie = lett. smede | zld, pi.

’) Derimod er est. prëz, rëz, syd-cst. prët's id. ikke laaiit fra dette lett. Ord, men fra mnt. brese, 
brece ogsaa brace o. a. Former (af romansk Oprindelse, m.-lat. bracea}. Sandsynligvis ndgaar det 
lett. Ord ogsaa herfra, med prothetisk s (jf. S. 84 g 19), og er hverken beslægtet, med eller laant 
fra russ. prjazka id. (Leo Meyer i Zeitschr. f. vgl. Sprachf. XIX, S. 390 If. ; Brückner S. 185).

2) Om VV jf. S. 43 g 12. Dette liv. Ord viser sig tydeligt at følge Analogien af finske Stammer, der 
udenfor Nom. ende paa -ehe-, -ee- (som g 64 a), jf. S. 49 g 22 b. Hermed stemme da ogsaa visse 
af de foregaaende Ord med kort Vokal som birét-ød, lenté-ød, jf. S. 55 g 23 c Anm. a.

-ød Silke = lett. J'lde | båik Sømærke — lett. båk’e (S. 78 12, S. 94 g 27) ' slåpod (Kolk.),
slåipød (Pis.) pi. Törst = lett. släpes pi. ¡ stråip Straf = lett. sträpe | dúob pi. -ød Bed =
lett. dùbe j këv Hoppe — lett. k'ëwe | nav Død = lett. nüwe ' lúon, lúon pi. -ød Lon = lett.
lune j rüm (Kolk.), rüim (Pis.) Rum = lett. rüme | dël' pi. -ød Bræt — lett. dele (mnt. dele)[ 
el’l’ Helvede = lett. elle (mnt. helle) | zal'l' pi. -ød Salve = lett. jalwe* 2} | kresil’ pi. -d Kurv 
— lett. grefele 1 krisduol’ pi. -ød Stikkelsbær = lett. krijdule | aür pi. -ød Næve = lett. 
düre I spår pi. -ød Sparre — lett. spare ] uodør, -er Foder = lett. ildere o. m. a.

3) -s, -øs (S. 110): åders, åder (Blod)aare — lett. ädere | bed'røs, bed'd'ors Grav =
lett. iøiZre | grevos «Meerassel(?)»= lett. «eine Crustacee» (Bezzenberger, Lett. Dialektst. 
S. 170) eller grëwis «der Strömlingswolf» (Ulmann) | kårtøs Kort (S. 110) | krël'as (om a jf. 
S. 45 16 a) pi. krel’l'ød Glasperle (S. 110; 97) | måtørs pi. måtørd Skeblad, Alisma plantago
= lett. måleres pi. Hjærtespand, Leonuros cardiaca | muorøs pi. múorod Pastinak = lett. 
mitres pl. (mnt. more) | oubøs (obøs} pl. -bod Hue, Kappe = lett. aube (tysk) | pulsos 
(Pisen) Ugle, ved Siden af püts, se ovf. 2 b | sikspårnos Flagermus = lett. sikspårne | tsounos 
(Liil. tsaun} Maar — lett. zaune, zauna.

Nogle Exempler paa Ord af finsk Oprindelse, der paa Lettisk faa Endelsen e, ere: 
k’enge en Slags Sko = liv. këüga, f. kenkd | kude Legeplads for Fiske = est. kudu, kuda, 
kude, liv. kud pi. -üd j kugre, küre Karuds — liv. kogrøs, koggors, est. kogr (-i-, -e-} ] liides 
wejsch (Ulm.) Nordvestvind = liv. lúod, est. löde, löe j menge Leg = est. mäng (-i-, -a-, -u-}.
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2. Stammer paa -i-.

66. Blandt de ikke talrige lierhen hørende Ord kan jeg ikke eftervise noget Ex- 
empel paa en Form udgaaende fra den lit. Nominativ, der paa Finsk skulde have Endelsen 
(-¿s > -es » -e7z, -e (jf. g 57 a—c og GSL S. 84 f.). De Ord, der forekomme, ende alle i 
Nominativ paa -/; kun i et Ord er -i- Stammeudlyd, ellers er denne -e- (jf. S. 98 g 33; 
gg 57 d, 58).

a) t.pirtti (gen. pirtin) Badstue, Røgstue — lit.pirtis ;
b) - lianlvi [St. hanke-} Gaas = lit. zq$ls',

- niisi (St. niite-, S. 76 g 9) Væverskaft = lit. nytis-,
- tuhansi (sædv. tukat, St. tukante-) tusend — lit. ¿w&stantós;
- tuohi (St. tiioke-) Birkebark = lit. tószis * 1).

0 Saaledes, som ¿-Stamme, lios Kurschat, Gramm. S. 194 og Wörterb. S. 460 samt i Probe aus dem 
Manuskr. der neuen Bearbeitung des Nesselmannschen Wörterbuchs, i Mitteil. d. lit. litter. Gesellsch.
I, S 326. I Nesselmanns Wörterb. S. 108 derimod betegnet som Ja-Stamme (gen. toszio), hvad ogsaa 
lett. tdsis er. Al Sandsynlighed taler for, at det förste er det oprindelige (jf- Schleicher, Gramm’. 
S. 188, Kurschat, Gramm. § 672). I begge Tilfælde vilde Finsk for øvrigt faa samme Form (g 57dft).

’) Uklart er mig Forholdet mellem liv. pakst, der i ethvert Tilfælde maa være laant fra Lett., og det 
ensbetydende liv. pågøs, der synes at være ægte finsk og identisk med f. pahka, est. pahk Ud- 
væxt, Knude, Knast, Hævelse (om dette Ord jf. Budenz, Összehasonl. szótiir Nr. 491). Skulde lett. 
pd'ksts være udgaaet fra det sidstnævnte liv. Ord, forøget med Suffixet -(sjti- (jf. lett. rawast(a)s 
stor Familie = est. rahroas Folk?)?

67. Blandt de yngre Laan fra Lettisk ere /-Stammerne ogsaa temmelig svagt 
repræsenterede, hvad der er en naturlig Følge af, at deres Tal paa Lettisk ikke er rel 
stort, hvorhos de endda for den største Del have Sideformer med andre Stammedannelser 
(a, a og især — navnlig almindeligt i Kurland — e; se Bielenstein II, S. 48). Af de her
hen hørende Ord, der opregnes hos Bielenstein II, S. 4, forekomme paa Livisk følgende, 
hvorved dog er at mærke, at den til Grund liggende Stammeform i Regelen ikke med 
Sikkerhed kan afgøres: as pi. asid Axe = lett. as(i)s, ase (est. ass gen. assi ligesaa eller 
maaskc snarere af russ. os') | lakt pi. -od Ambolt — lett. lakt(i)s (og lakta) | pakst pi. -od 
Bælg = lett. pakst(i)s, pdkste, pakst(a)s2) j sprukstod pi. Emner = lett. sprukstis pi. | vat 
pi. -od Saar = lett. wdt(i)s, redte-, samt de tyske Ord ¿>/¿í Skrifte = lett. bikt(i)s | [dakt 
pi. -üd Tande = lett. dakt(i)s, dakte [af mut. dacht, hvoraf ogsaa est. takt gen. to/i/J) | dienest 
pi. -od Tjeneste = lett. dënest(i)s, dënestfajs j jakt' Jagt — lett. jakt(i)s, jakte [ krit' Kridt 
= lett. krlt(i)s, krite | telt pi. -ød Telt = lett. telt(i)s | vak't pi. -id Vagt = lett. wakt(i)s, 
wakte I våt' pi. -od Fad — lett. wdt(i)s, wäte. Disse sidste ere dog maaske ikke alle 
gaaede gennem Lettisk, og de, der ende paa mouilleret t', vise i alt Fald mere Analogi 
med Stammerne paa e (g 65,2). Liv. kürta Mynde er tydeligt = lett. kurt(a)s (g 54,1), ikke 
kurt(i)s (slav. Laaneord, se Brückner S. 176, 100).

Blandt lett. Ord af finsk Oprindelse er der næppe noget sikkert Exempel paa Over
gang til en /-Stamme.

3. Stammer paa -w-.
68. Af de faa i de finske Sprog optagne u-Stammer turde de væsentligste være
a) f. olut (olu) gen. oluen, veps. olus 01 — lit. aliis (jf. g 24 og Ordfortegn. I); 
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her inaa den finske Endelse -ut med störst Sandsynlighed antages at være traadt i Stedet 
for ældre -us (ligesom i de GSI. S. 89 nævnte Exempler af germansk Oprindelse ailut gen. 
ailuen Plage = got. aglus ôùaxoÀoç, og airut gen. airuen Sendebud = gol. aims) og altsaa 
at gengive den lit. Nominativform.

b) lattu fladtrykt Tilstand = Wi.platus bred (jf. S. 116 $ 56)(?);
vot. motu, est. môdu Mjød = lett. medus Honning (lit. mediis, preuss. meddo 

neutr.), Mjød (lit. midus) (hører dog maaske til det yngre Lag af Laan).
f. panu Ild — preuss.panu (se Ordfortegn. I);
- pelut pi. Avner = Viï.pélûs pi., lett. pelus, pelawas pi. (efter Mahlow, I), langen 

Voc. S. 8 opr. Stamme paa w).

Derimod er f. turku Torv, Byen Åbo, sikkert ikke laant fra lit. turgus, men fra 
r\is>s.*turgu, torg, hvorfra sandsynligvis ogsaa det lit. Ord er laant (jf. S. 12 og Ordfortegn. 1).

Anmærkning. Af yngre Laan fra Lettisk af denne Art turde der være yderst 
faa (maaske liv. tørg, türg Larm, Torv, Pris = lett. tirgus), i ethvert Tilfælde intet, der 
frembyder noget mærkeligt i sin Form, undtagen maaske Sammensætningen Vidumå Lifland 
= lett. Widfeme for Widu- (af widus Midte).

Af finske Ord, der paa Lettisk ere bievne til w-Stammer — mest med andre Side
former —, kunne nævnes lett. andrus Køl — liv. andørs, ost. andur gen. andru [ idus, idis 
(its) Nordost = liv., est. ida | lugus, luga, lugis Tal, Gang = liv. hig pi. -ild, est. lugu.

4. konsoinuitiske Stammer.

69. 1) Af opr. litauiske Stammer paa -r- finde vi i de finske Sprog (om ar, lir 
for er jf. S. 96 g 30) :

f. sisar Søster — lit. St. seser-, Nom. sesu!',
- tytär, ersa-mord. teliter [teiter], moksa-mord. stir Datter — lit. St. dukter-,

Nom. dukté'.
2) Stammer paa -n- ere:

f. /jazmín Hyrde = lit. St. pëmen- Nom. pëmù’ (olon. paimoi er en Deminutiv- 
dannelse af paimen, se Genetz i Tidsskr. Suomi XVII, 1885, S. 140, og 
man maa ikke derved tænke paa den lit. Nominativform) ;

- sienten Frø, Sæd = lit. St. sèmen-, Nom. pl. sè'mens (sèmenys).
3) Som ¿-Stamme synes at være optaget f. nepaa \fov*nepata‘l), nepas (nepain S. 108),

est. nôbu (nöbed-uzed) Søskendebarn, hvoraf atter lap. ñapad, næpad, 
næpat, næppe Søstersøn = ældre lit. neputis, nepotis, nepatis Sønnesøn, 
Neveu, udvidet Form af nepot-, neput- (lat. og indoeurop.

(Om f. olut 01 som muligvis hørende herhen se Ordfortegn. I alus', jf. $ 68 a.)
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B. Verber.
70. I Sammenligning med Nominerne er Antallet af finske Verber, der kunne 

benregnes til den ældre Gruppe af Laan fra Litauisk, yderst ringe. De fleste Verber af 
litauisk Rod, som forekomme i de finske Sprog, ere ikke umiddelbart laante, men bave 
ved Siden af sig laante Nominer, af hvilke de fürst paa finsk Grund ere afledte, saaledes 
f. Ex. f. alidistaa indsnævre, af ahdas snæver — lit. cmksztas | suJcia börste, kæmme (jf. lit. 
szukå'ti), af suka Börste, Kam — lit. szukos | vainoa, vainota efterstræbe (jf. lit. vairwti ud
skælde?), af vaino Fjendskab = lit. vaina (? se Ordfortegn. I). Med lidt större Sand
synlighed kunde der muligvis tænkes paa direkte Laan ved

f. palvoa præs, palvon ell. palvota præs, palvoon tjene, bede (Subst. kar. palveh 
Gave, est. palwe Bön, er maaske snarere en Afledning heraf end om
vendt) jf. lit. balvu'ti give Gaver, bestikke [balvas Gave);

- tarista præs, tarisen (?) fortælle (et ikke ganske sikkert Verbum, der kun fore
kommer i Furens finske Ordbog, men for øvrigt ikke vel vilde kunne 
være afledt af f. taru Fortælling, Sagn), jf. lit. tårti (taryti), præs, tariiift).

Af Verber, som ikke i de finske Sprog ved Siden af sig have nogen Nominal
stamme, hvoraf de kunde være afledte, og som derfor, dersom de — hvad der er temmelig 
tvivlsomt —• ere af litauisk Oprindelse, maa være optagne direkte, ved jeg knap at nævne 
andre end

f. lakkia. Tpv&s.lakin labe (om Dyr) = lit. Ictkti, ^v^.lakù^.}]
- temmata, præs, tempaan rykke, trække — lit. témpti, præs, tempiii spænde,

strække (?).

71. Delt anderledes stiller Forholdet sig med liensyn til det yngre Lag af Laaneord 
i Livisk (ikke Estisk). Dette Sprog indeholder nemlig en meget stor Mængde fra Lettisk 
optagne Verber, hvad der er et yderligere Vidnesbyrd om, hvor dybt indgribende denne 
Indflydelse er. Som Stammeudlyd i Verberne (i Præsens) har Livisk efter en kort Rodstavelse 
almindeligvis w, sjældent og da væsentligt kun i Pisensk Dialekt i (yderst sjældent i laante 
Ord a), efter en lang Rodstavelse ø1) (i Liiland ogsaa her «). Jeg skal nu anføre en Række 
Exempter paa saadanne laante Verber, i det jeg lægger Bielensteins Inddeling i Konjuga
tionsklasser (I—XII)* 2) til Grund. Af de lettiske (og litauiske) Former, der opstilles, er den 
1ste Infinitiv, den 2den Præsens, den 3dje Præteritum; naar de sidste to ere ens, anføres 
Formen kun en Gang. Indenfor de Klasser, i hvilke der er en bestemt udpræget For
skel mellem Stammens Form i Præsens og i Præteritum, vil det ses, at det snart er den 
fürste, der ligger til Grund for den liviske Form (saaledes aldeles overvejende i Kl. Ill og 
IV), snart den sidste (Kl. V, undertiden III, sjældent IV).

') En kort Rodvokal (jf. g 50,1) behandles da sædvanligt i Analogi med S. 50 d, S. 55 Anm. a.
2) D. lett. Spr. I, S. 340 ff.
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I. Præs. — Verbalst.: kun liv.pm-06 flætte = lett. pit, pinu (lit./nwtó ell. pi ti, pinii, 
pÿniau). Om den lange V okal i liv. pin jf. ovf. S. 47 f. Note 2 og S. 60; skulde den vise 
tilbage til et ældre, med Litauisk stemmende Trin, da Præteritum havde lang Vokal, og 
antyde, at den liviske Form var udgaaet herfra?

II. Intet Exempel.
III. Præs, dannet med Nasal eller deraf opstaaet Vokalforlængelse: bred'd', bred'üb 

vade = lett. brist, brëdu (for *brendu) ell. brënu, bridu (lit. bristi, bredù, bridad)', den liv. 
Form stemmerhvad Vokalen angaar, tilsyneladende nærmest med den litauiske Præsens- 
form ; paafaldende er dog ogsaa Moni lieringen af d, der ellers kun plejer at indtræde ved 
de afledte Stammer paa i og e | ridd, ridub stille i Række, ordne, rydde op (jf. est. rida-ma 
stille i Række, af rida Række, Linje?) = lett. rist, rëdu, ridu ordne (Ulmann efter Biclen- 
stcin, men ikke i Fortegnelsen i dennes I). Lett. Spr. I, S. 3 48 ff.), jf. ridas, ridi «allerlei 
Geräth, Kram» og deraf/W-M'dåi, ridët rydde til Side)?)1) | ais-tiek (Lill.) berøre, beskadige 
= lett. aif-tikt, têku, tiku’, ligesaa det enestaaende Præt. Part. (jf. Sj.-Wied. Gramm. % 28) 
pår-tiekon (Lill, is-tieken) velstaaende = lett. par- (if-Jtisis ; pa-tik behage — lett. pa-tikt, 
tiku, tiku I is-sik fortörres = lett. if-sikt, siku, siku j ap(s)nik blive ked = lett. ap(s)-nikt, 
niku, niku | kupp, kupüb gære = lett. kupt, küpu, kupu j krouv læsse = lett. kraut, kraunu 
eil. krauju, kräwu.

IV. Præs, dannet med j : kúop pleje, passe = lett. küpt, -pju, -pu [ gläbb, gläbüb

') Jf. Leskien, Ablaut d. Wurzelsilben S. 19 (= 281). Eller ere de lett. Ord omvendt Laan fra Liv. 
eller Est.? For lettisk Oprindelse vilde tale Forekomsten af det ovennævnte Stamverbum rist, som 
dog ikke kan eftervises udenfor Lettisk og selv der synes at være om ikke tvivlsomt saa dog af 
meget begrænset Brug. Andre Hensyn turde imidlertid tale mere for finsk Oprindelse (jf. f. riitta, 
ritta, est., liv. rit Række, Stabel, o. a.?). Jeg ser i Øjeblikket ikke noget sikkert afgørende Indicium
i den ene eller anden Retning. Jf. Anderson 190, hvorefter de anførte est.-liv. Ord »möglicher 
weise aus den slav.-litauischen oder nordischen)?] sprachen entlehnt sind».

2) Jf. est. sêra-ma, sêri-ma «neu einrichten, ordnen, verändern, exerciren, spaziren?» Efter Donner 
Wb. Nr. 652 og Anderson S. 193 høre dette est. og det ovf. anførte liv. Ord sammen og ere ægte 
finske; men de Sammenstillinger, hvorpaa denne Opfattelse støttes, billiges ikke af Budenz, Összehas. 
szótár Nr. 294. I saa Tilfælde maatte ogsaa det lett. Ord være laant fra Livisk, hvad der dog paa 
Grund af dets Form (Kl. IV) er lidet sandsynligt (jf. g 73).

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. 1. 1.

(-ib), ogsaa glaib-ob bevare = glabt [ell.glëbt), -bju, -bu, med Vokalafkortning; den sidste 
Form = Præs, glåbju, den forste snarere ligesaa med Omlyd end af Formen glëb- med 
lukket è I knieb (knib) knibe = lett. knëbt, -bju, -bu | rieb ærgre = lett. rëbt, -bju, -bu\ 
råib rive (med en Bive) = lett. grabt, -bju, -bu | istes (Pis.) udholde = leit, zëst, zëscliu, 
zëtu I kars karte = lett. karst, -schu, -su | púos rense — lett. pust, -schu, -su | sers be
søge = lett. {serft og) ser ft, -fchu, -fu | grüz (Pis. gruz) støde — lett. grüst, -fchu, -du\ 
sproudz trænge ind, stikke ind (med dz for s) = lett. spraust, -fchu, -du 1 spriez (Lill, spried) 
domme = lett. sprëst, -fchu, -du | gåz omstyrte = lett. gäft, -fchu, -fu | gråmz-øb ridse 
= lett. gremft, -fchu, -fu gnave (eller gremfdët XII skrabe [den indre Bark af Træer for 
at spise den]? lit. gremzti kradse; mærk liv.«, skimt Lett, her har hikket e) ) grouz-ob gnave
— lett. grauft, -fchu, -fu | smel'l’, smel'üb øse — lett. smelt, smel'u, smëlu | arr, arib (Pis.)
pløje = lett. art, aru, aru ’ burr-ob (burib) hexe = lett. burt, buru, biiru j (ülz-)sêr stikke
Korn op i Laden — lett. sert (Vestkurl. sert), seru, sëru* i 2) | skirr, skirüb adskille = lett.
schh'irt, -ru, schk'iru | brouts-øb (Lifl. brouts-ub) køre, rejse — braukt, brauzu I rüts brøle 
-=- lett. rükt, rüzu | triets jage bort = lett. trëkt, trëzu | znoudz kvæle = lett. fchnaugt, 
fchnaudfu I kläi, klåjob befinde sig = lett. klâtës, kläjüs ¡ kråi, kråjøb (Lifl. kråi-b) samle = 
lett. krät, kräju | ie-spëi (Kolk.) være mulig = lett. ë-spët, spëju i krouv læsse — se III.

17
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Hvad angaar de her anførte Former brouts, rüts, znoudz (jf. S. 77 g 11), da vilde 
det i og for sig vel næppe være ganske utænkeligt, at de kunde vise tilbage til et Trin, 
da Lett, i Præsens i Stedet for z, df har haft tsch, dfch, som man her efter Lydudviklingen 
skulde have ventet, medens Formerne med z, df ere at betragte som Analogidannelser 
efter Præteritum1); mindre sandsynlig er Indflydelse fra leit. Præteritumsformer som 
brautschu (med tsch kun i 1ste Person, ellers z), der forekomme i mellem- og svdveslkur- 
landske samt østlettiskc Dialekter* 2). Der er imidlertid heller intet til Hinder for at antage, 
at ts, dz först er udviklet paa livisk Grund i Stedet for ts, dz, paa en.Tid da Verbal
stammen endnu sandsynligvis maa have endt paa i (jf. S. 77 £ 11, S. 43 g 13 samt nedf. 
VIII ff.), og denne Opfattelse turde derfor være den forsigtigste. Formen triets maa i et
hvert Tilfælde tilhøre et yngre Lag af Laan end de med ts.

’) Leskien i Archiv f. slav. Phil. V, S. 16. — [At Præsen stornier som brautschu o. 1. i Virkeligheden 
forekomme i Preuss.-Lettisk, ser jeg senere af Bezzenberger, Ueber die Sprache d. preuss. Letten, 
1888, S. S3 tf. (et Værk, der först under Trykningen heraf kommer mig i Hænde). Skulde de 
kunne være en umiddelbar Levning af noget gammelt?]

2) Bielenstein I, S. 363 IV. ; Bezzenberger, Lett. Dialektst. S. 70 Note; samme, Spr. d. pr. Lett. S.901Ï., 127.

V. Præs, dannet med -t-, -st-: pie-, sa-plåd (Lill.) oversvømme = \ett. plüst, plilstu, 
plådu I is-nik forsvinde — lett. if-nikt, nikstu, niku | språg (språig, Lill, sprag, spriig, 
sprang] briste = lett. språgt, -gstu, -gu (ogsaa sprëgt, spregåt, spraigät) | slap (slåip Pis. 
ved Paavirkning fra Subst. slåipød g 65,2) torste, upers. = lett. slapt, -pst, -pa npers.

VI. 'Verber paa -ät, -äju, som dreij-ob (drejøb) dreje — lett. dreijåt | gad sorge 
for — lett. gädat | lúoz sno sig = lett. lüfehät (lit. landzióti], ogsaa lüdät, lùfclmât, -inët\ 
núorn leje = lett. niimät o. 11.

VIL Verber paa -üt, -üju, som buñg-ob tromme — lett. bungut | dump larme = 
lett. dumput | brin undre sig = lett. brinutës (og brïnitës VIII) I galv gaa i Borgen — lett. 
galwut | griimm, grämüb tygge Drøv = lett. gremüt | klibb, klibüb halte — lett. klibåt | kår 
attraa — lett. kårut | plunts plaske = lett. pluntschût j rek regne, vurdere = lett. 
riks-üb trave — lett. rikschut | skiñk skænke = lett. schk'inkut | vair forøge = lett. 
wairut o. fl.

VIII. Verber paa -ït, -iju, som brin se Vil | med'd', med'üb jage = lett. medit\ 
núo-pel'l', -pel'üb fortjene = leit, nu-pelnit (ogsaa efter XI) | púost hærge = lett. pustit 
(ligesaa) | stråip trælle = lett. tråpit j svåt, svët, sveit (Lifl. sveit) indvie = lett. swetit (jf.
S. 97, S. 87 g 21) j zuin-øb rive (om stumpe Knive), gnide sig == suinit j zvann, zvamib 
ringe = lett. fwanit (ogsaa efter XI), o. fl.

IX. Verber paa -et, -ëju (hvortil bl. a. Hovedmassen af de fra Tysk optagne Verber 
har sluttet sig), som kepp, kepüb klumpe sig (om Sne) = lett. k'epet (og k'eptësIV? jf. Ord
fortegn. Il k'epa] I skepp, skepüb skalle = lett. schk'epet (mnt. scheppcn) j stråip straffe = 
lett. sträpet (jf. g 65,2) | bruvv, brüveb (Pis. brilvv] brygge = lett. brüwet | trüv, trilr sorge 
= lett. trüuièt, trilrêt j nâv dræbe — lett. nåwet | riv rive (paa Rivejærn, riv), rebe (Sejl) 
— lett. riwët (riwe) | arst læge = lett. àrstët (dialektvis med kort a?) | jakt'-ib, -eb være 
nrolig — lett. jaktet (jf. est. jahti-ma) | vak't-lb (Lili, vakt-ub) bevogte = lett. waktët (jf. est. 
wahti-ma) | pilot pode = lett. pütët (S. 94 % 29) | riet malke, give Mælk = lett. rëtët | plett, 
pletüb stryge = lett. pietet (mnt. pletten) | smitt, smitub hvidte = lett. smitët | vitt, vitiib 
hvidte = lett. witet | spit trodse = lett. spitët (mnt. spiten) | blåd'-øb vrøvle, fantasere — 
leti. bladet (ogsaa blåst efter IV) I (jera-)småd'-øb (Lifl. srnäd-ub) vrage = lett. (nu-)smådet 
(mnt. smaden) | nied nitte = lett. nëdët (jf. S. 102 g 42) | strid stride = lett. stridét | (jera-) 
skend udskælde = leit. (if-)schk'endët \ spits, spits spidse = lett. spizët | språdz, språdz 
spænde — lett. sprud.jet | burz gnide Hænder = leit, burf et (og burfit VIH) | (jara-) braid-ub 
(Lill.) dadle = lett. brak'et (mnt. wraken) | nas'k-ub slikke = lett. naschk'ét ¡ brilik (Lill. 
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brüt’-ub} bruge = lett. brük'ët | smekk, smeküb smage = lett. smek'ët (mnt. smecken) | vekk, 
veklb overvælde = lett. wek’ët prygle j ryge, smøge = lett. smëk’ët | plikk, plikñb, -ib 
slaa med den Hade Haand = ïett. plik'ët \ zåig-ob (Lill, sad'-ub] save = lett./o^éi | kemm-ob 
(Sj.-Wied. Gramm. S. 166 g 152, jf. ovf. S. 50 d), k'emïlb (? Sj.-Wied. Wb. S. 35) kæmme 
— lett. k'emet j krúon krone — lett. krunët i dën (dien, dein} tjene — lett. d'ënët ' lien-ub 
(Lill.) laane = lett. lenet ¡ rul'l'-øb (S. 50, d; Pis. Lill, rullub} rulle = lett. rullet (jf. est. 
rul'l'i-ma} ' tel'l'-øb (Pis. tël’eb, Lift, tel'l'ub} stille, ordne = lett. stellet (mnt. stollen, hvoraf 
ogsaa est. tel'l'i-ma} | spel'-øb (Lifl. spät, speil-ub} spille = lett. spëlët | vëZ', vël, v’el-øb 
(Lill, vëlub, vielub} ønske, tillade = lett. wëlët | skiel skele = lett. schk'ëlët | mll-ub (Lifl.) 
elske = lett. milët I lür lure = lett. lürët | trür se ovf. trüv j our, örob skrige, raabe om 
Hjælp = lett. auret blæse paa Jagthorn (aure}, tilraabe hverandre (om Hyrder)(?) | gër 
garve = lett. gërët (mnt. geren) | zvër (Lill, vier, vër-ub} sværge = lett. jwërët | tsier (Lifl. 
ster-wó) spadsere = lett. zërët, sërët, o. a. 11.

Det vil ses, at der her ligesom ved Nominalstammer paa e ikke sjældent indtræder 
Mouillering af den konsonantiske Udlyd paa Livisk, og det saavel i ægte lettiske som i 
oprindeligt tyske Ord; men i denne Henseende hersker der ogsaa her, i alt Fald efter 
Sjögren-Wiedemann, betydelig Vaklen og Mangel paa Regelmæssighed.

X. Afledte Verber paa -inät, -inu, -inäju, der paa Liv., med Tilföjelse af et 
stammedannende t (jf. g 72), gengives -int, -int (S. 57 f.), sjældent -int (forudsat at Sjögr.- 
Wied.s Betegnelse af Mouillering eller ikke er tilforladelig), f. Ex. balint blege = lett. balindt\ 
gúodint ære = lett. ^wiZZnøi-| karint hænge tr. = lett. karindt I käblnt, -int, kavlnt (jf. g 23) 
fasthæfte = lett. kabinåt I kårdint friste = lett. kdrdinat 1 lutint forkæle — lett. butinât} 
milint elske = lett. milindt kæle for (milët elske, jf. ovf. IX) | miszni (Sjögr.-Wied. Wb. 
S. 69), nitsint (Sj.-Wied. Gramm. S. 35 g 37) foragte = lett. nizindt [ pliksklnt plaske = lett. 
pliksclik'inàt I purlnt ryste = lett. purinåt | ruzint, ruslnt rode = lett. ruschindt | skallnt 
skylle = lett. skalinåt | skublnt (Lifl. skubint-ub} forklare, formane, pa- opmuntre = lett. 
(pa-)skubinat | sludint (Lill.) forkynde = lett. sludinat | sutlnt svide, skolde = lett. satinât} 
täpint laane = lett. tapinåt | tirint sprælle — lett. Urinât j tårpint pleje, passe — lett. 
tärpinät \ tsurlnt risle — lett. tscliurindt | vil'tsint tøve, forhale — lett. wilzindt.

Som paavist allerede bos Sjögr.-Wied., Gramm. S. 35 g 37, skyldes den liv. Endelse 
-int, for hvilken der indenfor ægte Afledninger kun er svage Forbilleder, væsentlig Efter
ligning af den lett. Endelse -ina--, men den er derefter ført videre, dels ved laante Ord, 
der ellers ikke i Lettisk vides at forekomme med Endelsen -ina-, som pluntsint pjaske, jf. 
lett. pluntschüt Vil, dels ogsaa ved Afledninger af saadanne liviske Stammer, som i ethvert 
Tilfælde ikke ere laante fra Lettisk f. Ex. visint bekræfte, af vis (est. viès, f. wrø) vis, fast.

XI. Verber paa -fi, -u, -iju, som loup-øb røve = lett. laziplt j toup spare = lett. 
taupit } glast (P.) forkæle = lett. glåstlt | gust-ub (Lifl.) snappe = lett. gustit | mist brage 
Hör = lett. mistit ' ståst fortælle = lett. ståstit | gad'd’, gad'ïib (gadlb} hænde sig = lett. 
gadïtës, præs, gadäs (men lit. gådytis, præs, gådyjas} ' stad plante = lett. stådit stuid for
mane — lett. stuidlt støde, drive | vald tæmme — lett. waldlt | kais strø — lett. 
pluos, pluos slide i ngt., larme = lett. plusit \ graiz snitte = lett. graij'it [ brôts (Pis.), broutst 
(Kolk. jf. g 72) stryge, frottere (Maven) = lett. brauzlt, præs, braziku | lüots böje = lett. 
luzlt, præs, lüku ! múots pine = lett. muzlt, præs, znuzzi (og muku} | klann, klanub (Lifl. 
klanub} böje sig, bukke — lett. klanïtës 1 núo-mann, -manüb ane = lett. mi-manit j pel'L' 
fortjene se VIH.

I Formerne bröts cil. broutst, lúots og múots kan liv. ts kun være udviklet paa Livisk 
i Stedet for ts, lett. z, der her findes i alle Former udenfor Præsens, opstaaet af ældre k 
foran i (jf. ovf. Bemærkningen til IV). For øvrigt er Mouilleringen her sjælden, saa at en 
Form som gad’d' endog kunde synes snarere at vise hen til VIII (som det litauiske Ord); 
dog er dette Forhold, som oftere omtalt, saa usikkert, at der næppe tör bygges noget 
derpaa.

17
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XII. Verber paa -ëi, -it, -ë/ii, jf. IX, som zibb, zibüb skinne, funkle == lett. j'ibët 
(eller y'iôi III, V) ¡ grüzd, grüzd ulme = leit.grufdët | mut'd (Lill, inuIs) fare vild, sværme — 
lett. muldet i nid hade, misunde — lett. uldet (eller nist V) j spid' glinse = lett. spldét\ 
mirdz glimre — lett. mirdfët | mudz-üb, muzz muzub vrimle = lett. mudfchët j røwinø, 
svinnøb (Pis.) fejre = lett. svinet | stenn, stenüb stönne = lett. stenët | piederr, -drub 
tilhøre = lett. pëderët] endvidere en Række onomatopoietiske Ord, f. Ex. praksk-ib, -üb 
knitre = lett. prakschk'ët 1 kuñgst klynke = lett. kungstët i pikst pibe = lett. pikstet (ogsaa 
pinkstet} | smilgst klynke = lett. smilgstU [ snukst-lb hulke = lett. schnukstët | tsdkst skratte, 
ralle = lett. tschëkstët [ tserkst (tserks, tsärks) knirke — lett. tsclierkstet | tsivkst, tsivst 
(tsivkst, -ks) kvidre = lett. Iscldukstet o. adsk. a. Ved Analogi, som det synes, fra disse 
sidst omhandlede onomatopoietiske Ord forekommer der ogsaa undertiden særlige Om
dannelser af Formen af et eller andet Verbum, f. Ex. túotst stamme jf. lett. stüstitës ! tatst 
tude (tüt' Jagthorn, Lur, mut. tute) = lett. tütët (mnt. tuten jf. Sj.-Wied. Gramm. S. 36 §39).

72. Undertiden er en lettisk Verbalstamme paa Livisk forandret ved Tilføjelse af 
et liv. Afledningssuflix. Af saadanne maa især mærkes

-i, der danner transitive eller kausative Verber (Sj.-Wied. Gramm. §34; = finsk, 
est. -ta-}. Denne Betydning er tydeligt fremtrædende f. Ex. i Kolk, broutst trans, stryge 
(§ 71, XI) til Forskel fra det intransitive brout's køre, rejse (§71, IV). Aldeles overvejende 
er denne Endelse dog ved laante Ord indskrænket til at bruges efter r, /, n, m, især ved 
Flerstavelsesstammer, hvorved vedkommende Form undertiden gor Indtryk af at være afledt 
paa livisk Grund af et der forekommende Substantiv; men som oftest er i föjet umiddel
bart til selve den laante Verbalstamme, saaledes at den oprindelige Betydning af dette 
Suffix ofte kan være ganske udvisket. Exempter ere zimt betegne (zim, kun i Lill., Tegn) 
= lett. fimët (af finne Tegn) | uodørt, -ert fodre (af uodør, -er Foder) jf. lett. udøret (af 
ildere} | bart mæske = lett. barüt | s&ri (i Lifl. k'irt} ved Siden af skirr adskille — lett. 
sehk'ir-t, -ru (§ 71, IV) | burbil't sprudle = lett. burbulët | ëvil't hövle (ëvil' Hövl) jf. leit. 
ëivelët (af ëwele) | spiegil't spejle sig (spiegil' Spejl) jf. lett. spëgelët (af spëgelis} I strëpiït, 
trëpil't (Lill, strepuld} tumle = lett. strëpul'ût (streipul'üt, straipalët} | bidelt sigte ¡Mel = 
lett. bîdelët (bïdele Melsigte, af nt. bildeten) | mål't (Lill, mal} male, pingere = lett. malët. 
Herhen høre endvidere alle de § 71 X omtalte Former; jf. ogsaa Ord af umiddelbar 
tysk Oprindelse som spiönt spionere, pllndert plyndre o. 1.

-¿¿s, -(e)ks (Sj.-Wied. Gramm. § 39), der nærmest svarer til f., est. -/ise-, under
tiden maaske ogsaa til den især ved onomatopoietiske Verber forekommende Endelse f., 
ost. -ise- (jf. nedf.). Denne Tilføjelse forekommer f. Ex. i liv. verbiks, varbøks (Lill, vierks, 
verks} spinde = lett. wërpt, werpt efter Kl. IV (jf. S. 75 § 6) | tsabïks rasle = lett. isc/iaóei.

-z (Sj.-Wied. Gramm. § 40) = f., est.-¿se- ved onomatopoiet. Verber, f. Ex. gläbz 
(for *glabize~) klapre = lett. klabëttf) (hvorledes Sammenhængen er med gräbz «klappern, 
rascheln (von Zeug, Papir)» og kräbiks «rascheln, krabbeln» i Forhold dels til lett. grabët 
«rasseln, klappern» dels til est. krabise-ma, kräbise-ma, f. krapise-n af lignende Betydning, 
kan jeg ikke afgøre).

73. Blandt de paa Lettisk forekommende Verber af finsk Rod er der næppe noget, 
der har sluttet sig til de förste 5 Klasser, Stamverberne ; yderst tvivlsomt er del i ethvert 
Tilfælde, om man tör aflede lett. k'ept (IV) «haften, mil den Klanen anpacken» af est. 
kappa-ma. liv. käpp gribe (af est. käpp, liv. kcipa Pote, Klo, hvoraf lett. k'epa, se Ordfor
tegn. II); om lett. rist ordne, se S. 129 § 71 III med Note 1.

Regelmæssigt have de laante Verber sluttet sig til de sidste 7 Klasser ligesom de 
paa lettisk Grund afledte. Saaledes f. Ex.
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VI. laulät ægtevie === liv. lend, lolab ' maksät betale = liv. maks-äb | rabat slaa 
Kornene ud af Axene — liv. rabb, rabub, f. rapaa-n j uikät raabe til hverandre (om Hyrder) 
— liv. uik-ob, f. huikkaa-n.

\ II. maurut brede = liv. (Lill.) mour-ub, f. möyrää-n | pulgùt bagtale = liv. 
puolg-ob, est. pölga-ma ( faimut spotte, lorhaane = liv. soim-ob, f. soimaa-n | wijchut gide 
= est. wit'ai-ma.

VIII. paijït svömme over (ogsaa efter XI) — liv. paiz-ob, est. paizu-ma | pestït 
frelse = liv. päst, f. päästä-n.

IX. [menget lege [menge Leg] — liv. müñg, mängab, est. mänga-, mängi-ma [müñg 
Leg] o. 11., væsentligt lett. Afledninger.)

X. k'ijïnât forske = liv. küzz, küzüb, est. küzi-ma?
Naar tamisk Dialekt ombytter denne Klasses Suffix -ina- med -ana-, beror dette, 

som allerede udtalt af Bielenstein (I, S. 100 Nole), sandsynligvis paa en Indflydelse af del 
liviske Verbalsuffix -and, -ant med kausativ Betydning (se Sjögr.-Wied. Gramm, g 35).

XII. ivaijadjet, præs, waijaga det behoves, er nødvendigt, udgaar egentlig ikke fra 
en Verbal-, men fra en Nominalform liv. vajäg (brugt i samme Betydning med udeladt um 
er), est. waja, ivajak (on] o. s. v.
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Tilbageblik. Slutning.

Vi have i det foregaaende fra den formelle Side betragtet de forskellige Grupper 
af Laaneord, der staa som et Vidnesbyrd om Berøringer til forskellige Tider mellem de 
finske og de litauisk-lettiske Folk. Vi skolie nn til Slutning kaste et Blik tilbage for at 
forsøge, om det skulde være muligt noget besterntere, end det allerede er gjort i de ind
ledende Bemærkninger S. 64 11’., at formulere de almindelige Resultater, til hvilke den fore
gaaende Undersøgelse maatte kunne lede.

Hvad först angaar den forholdsvis yngre og mere begrænsede Berøring 
mellem Li visk, henholdsvis Estisk, paa den ene Side og Lettisk paa den anden, da 
er den almindelige Karakter heraf allerede antydet ovenfor S. 64—70. Kun enkelte Spörgs- 
rnaal, der paa Grundlag af det i det foregaaende meddelte Materiale endnu kunne rejse sig 
med Hensyn til forskellige Tids- og Dialektforhold, skidle her berores, selv om jeg, med de 
mig foreliggende Hjælpemidler, ikke tiltror mig at kunne give nogen fuldstændig og sikker 
Besvarelse af dem. For saa vidt en saadan overhovedet nogensinde kan gives, vilde dertil 
kræves omfattende Kendskab til de levende Dialekter af Lettisk og tillige et i Enkelthederne 
paalideligere Materiale med Hensyn til Livisk end det, Sjögren-Wiedemann byder1).

>) Til min store Glæde er det ovf. S. 58 udtalte Ønske om en snarlig fornyet Undersøgelse af dette 
ogsaa i almen-sproglig Henseende interessante Sprog allerede under Trykningen af dette Arbejde 
(i hvilken der desværre fra Slutningen af 1887, da saa godt som alt det foregaaende var færdigtrykt, 
har maattet gores en længere Standsning paa Grund af gentagen Sygdom og tvungen Afholdenhed 
fra Arbejde, hvilket derefter atter har nødvendiggjort en fornyet Prøvelse og delvis Omarbejdelse af 
dette Afsnit og af Ordfortegnelserne med Hensyntagen til forskellige nyere Arbejder) halvvejs gaaet i 
Opfyldelse, idet den finske Sprogforsker Dr. E. Setälä i Efteraaret 1888 i nogle Maaneder har op
holdt sig hos Liverne, som det er hans Hensigt senere igen at besøge. Det af ham indsamlede 
Materiale synes, efter foreløbige velvillige Meddelelser fra ham, fuldstændigt at bestyrke min Dom 
om det Sjögren-Wiedemannske Arbejde og, som jeg tror at turde tilføje, ogsaa i det væsentlige, om 
end maaske ikke i alle Enkeltheder, at bekræfte de faa spredte Iagttagelser, som jeg har haft 
Lejlighed til at göre og S. 58 lf. har meddelt.
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Indflydelsen fra Livisk paa Lettisk synes i det líele, som rimeligt er, at 
være stærkest fremtrædende i det vestlige Kurland (og vistnok ogsaa i det vestlige Lifland, 
til hvis Dialekt jeg dog har mindre Materiale), og adskillige af de i Ordfortegnelse II op
tagne Ord synes væsentligt at være indskrænkede til disse Egne, saaledes maaske for
trinsvis en Del af dein, der vedrøre Søfart o. 1. Stærkest turde her atter Indflydelsen være 
indenfor et enkelt Dialektomraade, nemlig i den til Livisk i dets nuværende Omfang nær
mest grænsende nordvestkuriske eller «tamiske» Dialekt (jf. ovf. S. 16 og 22 f. Note 3). Efter 
Bezzenhergcr D kan denne Dialekt ikke have været talt i disse Egne fór det 13de Aar- 
hundrede, idet det ved denne Tid angives af Henrik Lette, at de i national Henseende 
ikke nærmere hestcmmelige «Vender» hieve fortrængte fra deres tidligere Boliger ved 
Eloden Windau af Kurerne (o: Liverne), og det er sandsynligt, at de Letter, der nu bo 
her, stamme fra det sydvestlige Kurland, der i tidligere Tid, efter Bezzenberger, regnedes 
med under det «tamiske» Dialektomraade, medens dog Dialekten nu til Dags er bestemt 
forskellig fra den nordvestkuriske. At Udviklingen af den «tamiske» Dialekt (hvilken Ud
strækning den nu end i ældre Tid kan have haft) er foregaaet under en vis Vexelvirkning 
med Livisk og, for en væsentlig Del vel endog paa gammel livisk Grund, fremgaar ube
strideligt af de ikke faa særlige Overensstemmelser navnlig i lydlig Henseende, der fore
komme mellem denne Dialekt og Livisk; det er sandsynligt, om det end næppe kan be
vises, at Prioriteten i en ikke ringe Del af disse Tilfælde tilkommer det sidstnævnte Sprog 
og at Indflydelsen fra delte saaledes har bidraget sit til at. give den «tamiske» Dialekt 
(ligesom til Dels maaske Dialekten i det vestlige Lifland) dens ejendommelige Farve. Til 
saadanne Overensstemmelser høre — som for en Del allerede fremhævet af Bielenstein — 
adskillige af de hos denne I, S. 99 ff. omtalte Lydfænomener, f. Ex. den stærke Afslibning 
af de ubetonede Vokaler, der i Livisk, indenfor det ovf. S. 44 ff. angivne Omfang, maa
være temmelig gammel, saaledes som Betoningsforholdene vise (S. 61); endvidere den ogsaa 
i Ostlettisk forekommende og muligvis paa Lettisk udviklede Forandring af au
til ou, hvilken Lyd her imidlertid atter, ligesom i Livisk og ubestrideligt ved Indflydelse 
herfra, i visse Tilfælde, navnlig i Ord af liv. Oprindelse, kan rykke videre til ö, ü (S. 104
N. 2); dette sidste Forhold genfindes i den til Tamisk sig sluttende Dialekt i Sarkau paa 
den kuriske «Nehrung» [lounâdjïs eller lonädfis Søndenvind, lôla han ægtevier, Bezzen
berger, Spr. d. preuss. Letten S. 32,7, 132) og viser sig derved at være ældre end Ud
vandringen hertil, d. V. s. i ethvert Tilfælde ældre end det 15 —16de Aarhundrede. Sand
synligheden af livisk Indflydelse med Hensyn, til Vcrbalsuffixel -ana- i Tamisk = aim.
-ina- er antydet ovf. S. 133; et Par andre Punkter, som man har anset for at høre herhen

’) Die Kurische Nehrung und ihre Bewohner (— Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde, 
Ill, 4), Stuttgart 1889, S. 114 (= 274).
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(Opgivelsen af femininum og Tabet af Verbernes Personböjning), ere berørte S. 22 f. Note 3. 
IIvad disse sidste Punkter angaar, skal her kun endnu tilføjes, at de ikke synes at fore
komme i den Dialekt paa den kuriske Nehrung, der slutter sig nærmest til Tamisk, og al 
de altsaa maa antages her at være af yngre Oprindelse end Udvandringen til Preussen. 
Tabet af Verbernes Personböjning synes dog i ethvert Tilfælde vanskeligt at kunne for
klares umiddelbart af Livisk, der, saaledes som det endnu lever i Kurland, selv bar be
varet Personendelserne, og staar vel snarere i Forbindelse med den almindelige Afslibning 
af de ubetonede Stavelser i Tamisk ligesom i vest-liflandsk Dialekt (at Livisk i Lifland i 
visse Former heller ikke har haft Personböjning, kan lige saa godt bero paa en yngre 
Paavirkning fra den lettiske Nabodialekt som omvendt).

Den livisk(-estiske) Indflydelse er imidlertid paa ingen Maade indskrænket til de 
nævnte Dialekter, men kan til Dels, om end i forholdsvis langt ringere Omfang, eftervises 
i Lettisk i hele dette Sprogs Udstrækning. Maa det end betragtes som tvivlsomt, om den 
lettiske, fra den litauiske meget afvigende, Betoning skyldes Indflydelse fra denne Side (se 
S. 69 f., 86 f.)1), saa er der dog et ikke ringe Antal Ord af husk — og for saa vidt Form 
eller Betydning giver nogen nærmere Oplysning, særlig af livisk — Oprindelse, som have 
slaael saa dybe Rødder i Sproget, at de ere mere eller mindre brugelige overalt, selv længst 
mod Sydost og Øst, i den polsk-liflandske Dialekt; ogsaa her* 2) f. Ex. træffes laulat ægtevie 
(med Afledninger), maksät (mokaot) betale, pestlt frelse [pestitajs, pestieyleys Frelseren), puisis 
Dreng, saimut (saimot) spotte, sulainis Tjener, wajaga -oportet, o. m. a. Ligesom denne Om
stændighed (og paa samme Maade Udbredelsen af visse Ord ogsaa til Zemaitisk og Nord
litauisk, se S. 683)) viser, at denne Paavirkning i det mindste for en væsentlig Del maa 
ligge adskilligt tilbage i Tiden, saaledes bestyrkes det samme ved, at vi i det ældste trykte 
Sprogmindesmærke paa Lettisk, Oversættelsen af Luthers Katekismus 1586 (paa ny iBezzen- 
bergers Lit. u. leit. Drucke d. 16. u. 17. Jahrh. 11, 1875) træffe adskillige herhen hørende 
Laaneord, hvilke altsaa paa den Tid maa have haft fuldstændig Borgerret i Sproget (jeg 

J) Naar Joh. Schmidt, Verwandtschaftsverh. d. idg. Spr. S. 27 siger: «Ob die Letten das . .. betonungs- 
princip den deutschen colonisten verdanken oder aus eigenem antribe geschafTen haben, bleibt 
unentschieden», da maa det forste af disse Alternativer i ethvert Tilfælde afvises som utænkeligt. 
Jf. Bielenstein I, S. 229 f., II, S. 391. Ogsaa ved andre Fænomener af almindeligere Art, som f. Ex. 
Genitivens faste Stilling foran det styrende Ord, turde finsk Indflydelse være sandsynlig.

2) Min Kilde er — foruden Bezzenbergers Lett. Dialektstud. — Gromota lyugszonu uz guda Diwa Kunga 
etc., Polocka, 1811.

3) Selv om det muligvis med Hensyn til et og andet af de i zemaitisk forekommende Ord af denne 
Art - hvilke, som fremhævet S. G8, alle synes at genfindes i Lettisk - maatte kunne antages, at 
det ikke netop er optaget fra Lettisk, men indkommet umiddelbart fra Livisk (jf. S. 141 L), vilde selve 
den Omstændighed, at de samme Ord havde faaet. Hævd i begge Søstersprogene, dog kun kunne 
skyldes det nære Slægtskab og Samkvem og den stadige Vexelvirkning imellem dem. Dette vilde 
i ethvert Tilfælde intet forandre i ovenstaaende Ræsonnement.
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fremhæver bl. a. «boyan edtli» gaa lil Grunde, jf. S. 87 Note, og forskellige Former af Ordene 
laulåt ægtevie, pestït frelse, pestitajs Frelseren, pulgåt foragte; jf. Ordfortegn. II), og hos 
Mancelius (Lettus, 1638), forekommer der saa mange, at vi vistnok tör antage, at Tallet 
af i det mindste mere udbredte Laaneord næppe siden da kan være bleven synderlig 
forøget.

Alt dette tyder hen paa — hvad der vel ogsaa i sig selv maa betragtes som en 
Selvfølge — at denne Indflydelse i det væsentlige maa tilhøre Middelalderen, tilhøre 
Livernes Velmagtsdage, da de endnu vare langt mere udbredte baade i Lifland og i Kur
land og spillede en ganske anden Rolle end nu til Dags.

Til en nærmere Tidsbestemmelse og navnlig til Fastsættelse af den modsatte Tids
grænse, mangle vi desværre egentlig alle Holdepunkter. Naar henses til, at et temmelig 
stort Antal af tyske (middelnedertyske) Ord — der selvfølgelig forst kunne være optagne, 
efter at det tyske Element havde faaet fast Fod i Lifland og Kurland, d. v. s. fra Slutningen 
af det 12te eller rettere fra 13de Aarhundrede af — ere udbredte over hele det lettiske 
Omraade1), er det klart, at de lige saa udbredte Ord af livisk Oprindelse heller ikke af 
Hensyn til selve deres Udbredelse med Nødvendighed behøve at være ældre end hine. 
For saa vidt man med Hensyn til et og andet fra Livisk laant Ord, der middelbart eller 
umiddelbart staar i Forbindelse med Kristendommen, turde slutte, at det ogsaa fra först af 
har gjort det {pestitajs Frelseren, der dog kun er en selvstændig lettisk Afledning af det 
laante, ingenlunde blot i religiøs Betydning brugelige Verbum pestït frigøre, frelse; laulåt 
ægtevie), vilde deraf følge, at disse Ord ikke kunne være ældre end Indførelsen af Kristen
dommen (gennem Tyskerne); en saadan Slutning vilde dog sikkert være ganske uberettiget 
(om laulåt jf. Ordfortegnelse II). For øvrigt kan man derimod ikke fastslaa andet, end at 
intet af de til hele dette Lag af Laan hørende Ord med Sikkerhed kan vises at have del
taget i de for Lettisk karakteristiske Forandringer af &, g foran «, e til 2, cZ/, af an til u 
o. s. v.; de maa altsaa være yngre end Indtrædelsen af disse Overgange, om hvis Alder 
rigtignok aldeles intet vides. De eneste Undtagelser vilde være lett. zimds for *kimdas 
Handske og kukle, lit. kanklé-s Harpe, forudsat at disse Ord, hvad der forekommer mig 
meget tvivlsomt, virkelig skulde være laante fra en finsk Sprogform, og ikke snarere om
vendt optagne i de finske Sprog fra Lit.-lett. (se Ordfortegn. I). Er alligevel den torste , 
Forudsætning rigtig, maa disse Ord (og muligvis andre, der ikke indeholde noget saadant 
fonetisk Kendemærke) naturligvis være laante i en meget tidlig Tid, dog ikke med Nød
vendighed netop fra Livisk eller Estisk, hvormed de ingen særlig Overensstemmelse inde

Saaledes f. Ex. i Gromota lyugszonu, 1811, bryutgons Brudgom (skriftlett. brütgans, mnt. brudegam), 
elle Helvede (mnt. helle), kieninsz Rouge (sRr.-\.k'éninsch, mnt. konink, könink), szkinkiot skænke 
(skr.-l. schk'inkut'), o. s. v., o. s. v.

Vidensk. Selsk. kkr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 1. 18
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holde, men med lige saa stor eller större Sandsynlighed fra et Sprogtrin, der maatte be
tegnes som fælles-finsk, parallelt med den ældre Indflydelse fra de baltiske Sprog paa 
Finsk, hvorom mere nedenfor.

Naar vi herefter ville vende os til Betragtning af den modsatte, fra Lettisk (i 
dets nuværende eller historisk overleverede Form) ndgaaede Indflydelse, da ere de 
Spor af denne, der kunne eftervises i Estisk, forholdsvis ikke meget talrige. Kilden maa 
her ntvivlsomt søges i de lettiske Dialekter i Liiland; men bestemte, karakteristiske Dia
lektmærker ser jeg ikke at der kan paavises1).

’) Enkeltvis kan maaske et saadant Ord fra Estisk være vandret videre til Votisk og selv til Finsk; 
jf. maja (og skärds) Ordfortegn. 1 og f.naara S. 93 Note 3. Den umiddelbare Indflydelse fra Lettisk
i sin nuværende Form naar derimod i denne Retning ikke ud over Estisk.

2) Af Ord, der i Ulmanns Lett.-deutsches Wörterb. paa en eller anden Maade betegnes som ejendom
melige for Kurland eller som ubekendte i Lifland, finde vi f. Ex. i Liv. dradzäd Fedtegrever — 
lett. dradfehi (ellers grumslas), lislcad pi. Net til at bære Straa i = lett. liska, tupûks lille Høstak 
(S. Ill g 50,3) = left, tupa, tupe/is (jf. tupët sidde paa Hug?). Med liv. svik' Harpix sml. hos 
Mancelius: »swackas, swickis Kien», hos Ulmann kun swek'is, jf. S. 97.

Ilvad angaar den mangfoldige Gange stærkere, ja aldeles overvældende Indflydelse 
af Lettisk paa Li visk, maa strax bemærkes, at denne for en meget stor Del af Laane- 
ordenes Vedkommende gör Indtryk af at være af temmelig sen Datum og fürst i den 
nyeste Tid eller höjest i de sidste Aarhundreder efterhaanden at have naaet det nhyre 
Omfang, hvori den nn fremtræder. At der imidlertid ogsaa er Spor, der vise betydeligt 
længere tilbage, er allerede fremhævet paa forskellige Steder i det. foregaaende og skal ret 
strax atter berøres.

Kilden skulde man væsentlig vente at finde i den nærmest tilgrænsende nord- 
vestkuriske eller tamiske Dialekt af Lettisk (ligesom ved den uddøde liviske 
Sprogform i Lifland i dens Nabodialekter), og det saa meget mere naar man ser hen 
til de ovf. S. 135 f. antydede Overensstemmelser mellem Livisk og denne Dialekt. Sammen
ligner man imidlertid selve de enkelte Laaneords Former med de tilsvarende i nuværende 
nordvestkurisk Dialekt, synes det at vise sig — for saa vidt som de overhovedet frem
byde bestemte Skelnemærker, og forudsat at man overalt kan stole paa de hos Sjögren- 
Wiedemann angivne liviske Former —, at Tilknytningspunkterne her i Virkeligheden ere 
langt færre, end man egentlig skulde have troet, naar man ser bort fra saadanne gennem- 
gaaende Overensstemmelser som f. Ex. det for Nordvestkurisk og Livisk fælles ou for au. 
Medens vi vel, som naturligt er, finde adskillige Ord eller Former, der synes at være 
ejendommelige for Lettisk i Kurland* i 2), er det kun spredte Former, der bestemt pege paa 
nordvestkurisk Dialekt som plúokst Færge = plüksts, skriftlett. plüsts (S. 81 g 15), piedrøb 
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Tærskelo = pëdrabs1), skriftlett. pëdarbs (S. 106) og muligvis ellers et og andet af de i 
g 48 omtalte Forhold. Vilde vi søge efter Punkter af almindeligere Art, der i dialektisk 
Henseende særlig ere karakteristiske, kan jeg som Exempler paa den i nordvestkurisk 
Dialekt i dens nuværende Form forekommende Forlængelse af z, u foran r + Kons. til w, 
ë kun anførte liv. skúorstin Skorsten (S. 94 g 29) og sandsynligvis kiermos Træorm (S. 102 
2 42), begge efter Sjögr.-Wied. kun i Pisensk Dialekt. Andre Vokalforlængelser i denne 
Stilling vise derimod i Reglen intet, idet de dels i Lettisk ikke ere indskrænkede til nord
vestkurisk Dialekt, dels kunne være fordunklede ved de særlige Kvantitetsforandringer i 
Livisk (S. 5i 11'., S. 88 tf. under de enkelte Vokaler), dels endelig ogsaa undertiden maa for
klares paa anden Maade. Det förste gælder f. Ex. ved lett. serst og serst besøge og det 
sædvanlige bärgs ved Siden af sjældent bargs (efter Ulmann i Lifland) stræng, hvilke Ord i 
Liv. have lang Vokal sers, barg. Et Exempel paa særlig livisk Forlængelse er kür ta, Partitiv 
og lllativ kurtø, Mynde = lett. kurts. 1 ser stikke Korn op maa derimod ë ikke forklares 
af lett. Infin. sert ved Siden af sert, men efter al Sandsynlighed af Præteritum seru (S. 128 
g 71, S. 129, IV; Bielenstein 1, S. 356, 370). Kort Vokal forudsættes endog i kärpa (karpø) 
Vorte, erzøl Hingst = lett. kärpa (g 63,1), erj'elis (S. 97) med uoprindelig Vokallængde.

h Denne Form er mig for øvrigt ogsaa meddelt af en Lette fra Hainasch i Vest-Lifland.
2) Bielenstein I, S. 87, 155, 161; Bezzenberger, Lett. Dial.-St. S. 14, 152 f.; samme, Spr. d. preuss. 

Lett. S. 39, 119.
3) Se Bielenstem I, S. 87, 161 ; Bezzenberger, L. I).-St. S. 14.
4) Ligesaa i est. sari gen. -rja Kornsold = lett. sarwis, sarwe't Dog er dette Ord maaske snarere 

laant fra Estisk til Lettisk (jf. S. 81 g 15) og w da indskudt, som utvivlsomt i adskillige andre Til
fælde f. Ex. burwes Sejl (Ulm., jf. g 64 a, Ordfort. I), spilwa Ankerspil, vel ogsaa f. Ex. durtvis pi. 
Dör lige overfor lit. durys pi. Mon ligesaa i det ovennævnte burtve, mask, bwrwis“!

18*

Et andet i dialektisk Henseende vigtigt Punkt (hvilket ikke har været omtalt i det 
foregaaende) er Behandlingen af indlydende v, der i forskellige lettiske Dialekter, bl. a. 
netop i tamisk, almindelig er bortfaldet efter l og r, til Dels ogsaa efter en Vokal* 2). 1 
sidstnævnte Stilling mangler v i de mekanisk optagne Formler liv. täs mus eller mus täs 
Fadervor = lett. tëws mus, mus tëws", paldies Tak — lett. paldëivs ; diespalidz «Gud hjælpe» 
= lett. dëivs palïdf-, disse vise imidlertid intet, da Udeladelsen af w her er ganske almindelig 
paa Lettisk3) og paa ingen Maade indskrænket til nordvestkurisk Dialekt. Usikkert er det 
ogsaa, om en herhen hørende Dialektform foreligger i liv. bura Hex = lett. burwe (den 
nøjagtige nordvestkuriske Form af dette Ord er mig ubekendt, men efter Analogi med 
lignende Former maatte det antages, at w mangler, men rigtignok ogsaa at u nu til Dags 
vilde være forlænget)4). Derimod forudsættes v i liv. kåla (for *kalla <Z*kalva, S. 88 g 23, 
jf. S. 54 og S. 43 % 12) Holm, Revle = lett. kaltva, hvor den efter liviske Lydlove ind- 
traadte Assimilation med paafølgende Kvantitetsforandring tyder hen paa, at dette Ord maa 
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høre til de forholdsvis ældre Laan; jf. ogsaa zal'l' Salve = lett./a/we S. 125 N. 2. Endelig
er V bevaret nforandret, i Strid med de i Livisk gældende Lydlove, i liv. (Pis.) balv Gave 
(ogsaa Bal, med uorganisk v!) = lett. balwa (men bale Bal), galv gaa i Borgen = leit. 
galwüt, kalv-ød, kalv-äinad Kalmus = lett. kalwas {kalmes o. a. F.), kurv Kurv = lett. føzrms 
(gat’vai Gyde = lett. gatwa), hvad der viser, at disse Ord maa være forholdsvis nye, siden 
de endnu ikke have naaet at assimilere sig med det liviske Sprogslof.

Nogle af disse sidste Exempter pege utvivlsomt hen paa en meget rig og omfattende 
Kilde for den yngre lettiske Indflydelse paa Livisk, nemlig det lettiske Skole- og 
Kirkesprog. En Masse af Ord, der særlig synes at stemme med det lettiske Skriftsprog 
og ofte kun højst ufuldkomment have underordnet sig liviske Sproglove, kunne kun for
klares som indkomne herfra, fortrinsvis i nyere eller den nyeste Tid og for Begreber, der 
hos Liverne, i Følge de Forhold, hvorunder de leve, aldrig have haft eller cfterhaanden 
have tabt en national Benævnelse 1).

Herhen hører vist ogsaa en stor Del af de ovf. S. 65 tf. omtalte Sammensætninger. Mærk herved til
lige f. Ex. Formen ais-, stemmende med Skriftlettisk, medens de nuværende lettiske Nabodialekter, 
Nordvest- og Sydvestkurisk, i Stedet derfor baye Formen af- (Bezzenberger, Lett. Dial.-St. S. 165, 
Spr. d. preuss. Letten S. 32, 117).

2) Sammen med disse høre maaske ogsaa enkelte Ord, der hos Ulmann betegnes som «nicht bekannt» 
og altsaa vel nu væsentligt ere forældede, men dog trælles paa Livisk, som lett. dríinias «Schauder», 
sträk’a, strdk'is »Pfuhl», liv. drüm aza «Ungemach, Grauen» [aza. en Ting; drümti «gräulich»), 
sträik «Pfütze; Grube zum Lehmtreten».

Men lige saa ubestrideligt turde det være, at der findes et ikke ringe Antal af 
Ord, paa hvilke heller ikke denne Forklaring er anvendelig, — Ord, som dels efter deres 
Betydning maa antages at være indkomne ad ren folkelig Vej, dels efter deres Form 
(ved fuldstændigere Assimilation med Livisk f. Ex. i Betoning S. 87 g 21 eller i Behandling 
af Forlyden S. 72 g 1, S. 83 g 19 o. 1., ved Overgang af indlydende Tenues til Mediæ 
S. 75 g 6 o. s. v., mindre afgørende ved ts for lett. s S. 77 g 11 eller ved Mouillering, Omlyd 
eller Epenthese S. 43 f. gg 13 11'., S. 81 g 15, S. 88 f. g 23 o. s. v.), undertiden vel ogsaa ved 
parallel Forekomst i Estisk, pege hen paa forholdsvis større Ælde. Jeg nævner ex- 
empelvis Ord som det ovf. anf. kåla Holm, Revle; vchika (syd-est. wanik) Krans = lett. 
ivainaks ; distar Finne i Ansigtet, Larve i Huden paa Kvæget = lett. angsteri, lit. anksztirai 
pi. (?) ; mdita (est. mait) Aadsel = lett. maita\ vizøs (est. imsk, wis) Bastsko •= est. wi[a, 
wTfe\ råntøs Bog, Brev = lett. gråmata-, addol Efterslæt = lett. atals (jf. Ordfortegn. I 
atólas)-, puba Bonne = lett. pupa-, vërbiks, värboks spinde — lett. iverpt, wërpt-, tsoun(øs) 
Maar = lett. zafune (jf. S. 77 g 11); lätsos (est. lätse, lätsas) Linse, Vikke = lett. lèza-s, 
o. m. a.* 2). Hisse Ord maa sikkert betragtes som væsentlig parallele med Hovedmassen af 
de i Lettisk optagne liviske Ord og maa utvivlsomt tilhøre en Tid, da Liverne vare langt 
mere udbredte end de nu ere, især langs Kysten af Kurland (og Litland), men ogsaa 
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længere ind i Landet1). Angaaende de Letters Dialekt, som de dengang have grænset op 
til og hvorfra de her antydede Ord maa antages at være udgaaede, kan der næppe med 
Bestemthed oplyses noget; særlige tamiske Træk tror jeg at man forgæves vilde søge om, 
og det er vistnok meget muligt eller endog sandsynligt, at man herved snarere maa tænke 
paa Spogformer, der have sluttet sig nær til den nuværende sydvest- eller midtkuriske 
Dialekt (Semgaller?), end paa en ældre Form af Tamisk.

*) Jf. Sjögren-Wiedemann, Liv. Gramm. S. XXVI ff., LIV. Endnu M. Brandis (1600) siger, at "längs 
dem Strande bis an die preussische Gränze findet man die Livische Sprache» (smst. S. XV, XLIX), 
og P. Einhorn (164!)) taler om Liverne «am Angerischen Strande» (smst. S. XIII, XLIX; Angern 
ved den sydvestlige Kyst af Rigabugten). Da imidlertid andre af Einhorns Meddelelser om Dialekt
grupperinger ikke egentlig synes at gælde mere for hans Tid, men at være »Spejlbilleder af en 
ældre Tid» (Bezzenberger, Die kur. Nehrung u. ihre Bewohner S. 115 = 275), er det muligt, at 
det samme kan gælde ogsaa om dette Sted. — Jeg bemærker i denne Sammenhæng ligeoverfor en 
Udtalelse af Bielenstein, Gott. gel. Anz. 1888, S. 402, at Sproget aldeles uimodsigeligt viser, at 
Liverne og Kurerne umuligt kunne være indvandrede ad Søvejen »aus Karelien im heutigen Inger- 
mannland und Südost-Finnland» (jf. om Liviskens Stilling nu ogsaa Setälä, Om iinsk-ugriska 
spräken, Uppsala, 1888, S. 7, 9, som forst kommer mig i Hænde, efter at det foregaaende er 
trykt). Dersom man ikke vil slutte sig til den ovf. S. 37 og 39 fremsatte Formodning om Livernes 
Indvandring, som jeg endnu finder sandsynligst, er der ingen anden Antagelse mulig, end at de 
(efter helt i det indre af Landet at have skilt sig fra Vepserne? Setälä, anf. St.) ere vandrede 
mod Vest til Lands som Esternes sydlige Naboer, og Udgangspunktet for deres videre Udbredelse 
langs Søkysten maa da søges paa den nordlige eller mellemste Del af Liflands Kyst.

2) Jf. det ovf. Note 1 anførte Sted af Brandis.

Af særlig Interesse blandt den her antydede Række af utvivlsomt forholdsvis ældre 
Laaneord ere nogle, der pege ud over Lettisk i dets nu kendte Former og vise tilbage til 
et ældre, med Litauisk nærmere stemmende Trin i den lettiske Sprogud
vikling eller til en Form af Litauisk selv. Saadanne Ord ere mändroks Tvære = 
lit. meniuré, lett. m'éture (S. 75 § 6, S. 82 § 16); palandøks Due = lit. balandis, lett. baludis 
(S. 72 § 1, S. 82 § 16); kill Grünspætle = lett. dfilna, djilnis for *gil-  (S. 77 § 11, S. 82 
§ 16); vügal Kvabbe = lit. vègèlè, lett. wedjele (S. 77 § 11); løiga overtallig = lit. lëkas, 
lett. lëks (S. 75 § 6, S. 102 § 41); koidas Væverkam = lit. skëtas, lett. schk'ets (? smst.), og 
sammen med disse høre maaske liere af de ovf. anførte Ord, som vctnka (S. 101 § 38), 
v'érbiks o. a. (jf. ogsaa f. Ex. nugår Ryg (paa Dyr) = lit. nugara, lett. mugura (se Ord
fortegn. I), plaka Væggelus = lit. blaké, lett. blakt(i)s, -te] jud'røs vild Ror = lit. judrios, 
lett. judras, idras (se Ordfortegn. I), rets en Slags Fiskekurv, est. räts — lit. retís). Nogle 
af disse Ord kunne stamme fra en ældre Form af Lettisk, hvor an, en endnu ikke var 
blevet til u, ë, k, g foran i, e endnu ikke til z, df] derimod vise Ordene med øi = ë 
(zemaitisk ei, ij, S. 102 §41) nærmest hen til Zemaitisk, et Forhold, der ikke indeholder 
noget paafaldende, naar vi erindre, at Zemaitisk engang maa have været Nabosprog til de 
sydlige Liver2). Muligt er det, at den her antydede Gruppe af Ord overhovedet (for saa 
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vidt som ikke maaske et og andet af dem maatte være endnu ældre og i Virkeligheden 
falde ind under det ældste Lag af Laaneord, som jeg strax kommer til at omtale) snarere 
stamme fra denne Kilde end fra en ældre Form af Lettisk1).

') At Zemaitisk blandt de ovf. anførte Ord alene synes at mangle et til lett. dfilna svarende *gilna, 
udelukker naturligvis ikke, at det engang kan have haft dette Ord. (Jf. gilis »der Fink» ; Mitteil. d. 
lit. litter. Ges. II, 318 i Citat af en østlitauisk Text?) — Hvorvidt Zemaitisk omvendt indeholder 
noget Ord, der kan antages at være optaget umiddelbart fra Livisk, ikke gennem Lettisk som Mel
lemled, er i höj Grad tvivlsomt ; jf. S. 70 og S. 136 Note 3.

2) Med meget faa Undtagelser kunne alle de herhen hørende Ord eftervises i Estisk og navnlig i Finsk. 
Naar liere eller færre af dem ikke kunne paavises i Votisk og Vepsisk, til Dels ogsaa i Livisk, maa 
dette utvivlsomt for en væsentlig Del forklares af vort ufuldstændige Kendskab til disse Sprog i lexi- 
kalsk Henseende. Snarere synes Karelsk og olonetsisk Dialekt (delvis muligvis ogsaa Vepsisk) virkelig 
at mangle ganske enkelte af dem (hvori man muligvis tör se et Vink om, at disse Dialekter have 
ligget fjærnere fra Udgangspunktet for den litauiske Paavirkning eller inden dennes Ophør have 
fjærnet sig noget mere derfra? jf. S. 37), saaledes f. Ex. ahingas Lysterjærn (lit. akstinas), tuulas 
omir. d. s. (lett. dulajs), luhta Sumpeng (veps. lullt-, lit. luksztas), mallca Tagtræ (lit. malka). 
Den blotte Forekomst i de hos Karelerne opbevarede episke Folkedigte er ikke tilstrækkelig til at 
bevise, at et Ord virkelig er karelsk; thi utvivlsomt tale vægtige Grunde imod, at disse fra forst 
af særlig eller udelukkende skulde være bievne til hos Karelerne («i Bjarmeland», Ahlqvistl.

Vi vende os til Slutningen til den Genstand, hvortil Hovedinteressen ved hele 
denne Undersøgelse turde knytte sig paa Grund af dens Betydning saa vel for de finske 
som ogsaa for de baltiske Sprogs Historie, det ældre Lag af 1 i tau i s k - le tli s ke 
Laaneord. Det vil af det foregaaende være indlysende, hvorledes der her i forskellige 
Henseender er en meget bestemt Forskel tilstede fra den særlig lettiske Indflydelse paa 
Livisk og Estisk. Det ældre Lag adskiller sig fra denne — som allerede fremhævet S. 70 
— paa den ene Side ved den langt større Udbredelse, idet det — foruden at kunne spores 
i Mordvinsk og Ceremissisk samt i Lappish, i sidstnævnte Sprog i ethvert Tilfælde dog 
kun paa anden Haand gennem Finsk — kan forfølges væsentlig ensartet i alle 
de finske Sprog* 2), hvad der, paa samme Maade som Tilfældet er ved den «gotiske» 
Indflydelse (se f. Ex. ovf. S. 32), kun kan forklares ved at antage, at Finnerne, paa den 
Tid de omhandlede Laaneord optoges, endnu udgjorde en sproglig Enhed 
og levede i langt nærmere indbyrdes Forbindelse, end det i deres nu
værende Boliger vilde være tænkeligt. Paa den anden Side adskiller dette ældre 
Lag sig fra det yngre ved den Sprogform, der her afspejler sig, idet denne 
aabe nbart repræsenterer ikke blot et ældre Trin, men ogsaa en anden 
Dialekt indenfor den baltiske Sprogudvikling.

Ville vi — idet vi foreløbig se bort fra Mordvinsk og Ceremissisk og blot holde 
os til de egentlige finske Sprog — forsøge her i Hovedtrækkene at samle det Billede af 
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den saaledes forudsatte Sprogform, som vi have vundet ved den foregaaende Undersøgelse, 
og derigennem at naa til en Bestemmelse af Forholdet mellem denne Sprogform og de 
nu kendte baltiske Sprog, da viser der sig for det forste i lydlig lienseende, som naturligt 
er, en Række væsentlige Overensstemmelser med Litauisk i alle saadanne Punkter, hvor 
delte Sprog staar paa et ældre Trin end Lettisk, saaledes f. Ex. i Bevaringen af n, m efter 
en Vokal (S. 82 g 16), af g foran i (j) og e (S. 77 g 11), af sz, z i Modsætning til lettisk 
s, f (S. 78 ff. 13), af de stammeudlydende Vokaler («, i, S. 107 ff.) o. s. v. Baade med 
Litauisk og med Østlettisk stemmer et særlig karakteristisk Træk, nemlig det lange ö i 
Modsætning til vest- (skrift-)lettisk og preussisk ä (S. 92 f. g 26, jf. g 62). 1 andre Hen
seender have vi fundet , at den omspurgte Sprogform viser tilbage til et ældre Trin end 
baade Litauisk og Lettisk, saaledes som vi kende disse Sprog, f. Ex. ved i Stedet for ë at 
forudsætte den bag ved denne Lyd liggende Difthong ai (S. 101 f. gg 39 f.), ved i Stedet for 
de lit. Nominativformer paa -ÿs at forudsætte del oprindeligere -ias (S. 118)1), maaske ved 
at have Spor af en dunklere, mere o-agtig Udtale af a og i visse Tilfælde af e for 
yngre a (S. 89 If. gg 24 f.), muligvis ogsaa ved Behandlingen af ti, di foran en Vokal (S. 77 
g 10, S. 116 Note 1) og ved Bevaring af Substantivernes Neutrum (S. 112 g 52). 1 et og 
andet af disse Tilfælde kan Preussisk have bevaret en oprindeligere Form end Litauisk 
eller Lettisk (saasom undertiden e for a, eller ai, ei for ë, eller a i «angurgis» Aal lige 
overfor lit. ungurÿs , finsk anker ias) og for saa vidt tilsyneladende vise en særlig Overens
stemmelse med Finsk; men da de preuss. Former ellers i Regelen ligge fjærnere, maa 
slige enkelte Overensstemmelser betragtes som en Tilfældighed.

Ilvad selve Ordstofiet angaar, finde vi blandt Laanene ikke faa Ord, der nu kun 
foreligge i Litauisk (til Dels ogsaa paaviselige i Preussisk), men ikke tillige i Lettisk, for 
den allerstørste Del dog saadanne , som efter de beslægtede Sprogs Vidnesbyrd maa an
tages engang at have været fælles og altsaa i Tidens Løb at være tabte i Lettisk, f. Ex. 
f. ankerias Aal (lit. ungurÿs, preuss. «angurgis», men lett. futis), olidas snæver (lit. anksztas), 
harakka Skade (Fugl) (lit. szarka, men lett. ¡'cliagata -) ), porsas Gris (lit. parszas), rieska færsk,

’) Om ile forskellige Dannelsesmaader af Nom.-Akkusativformer ved de indoeuropæiske Stammer paa 
-io- snil. nu den skarpsindige og indgaaende Undersøgelse af Streitberg i Paul og Braune's Beitr. 
XIV, S. 165 ff. (jf. Brugmann, Grundriss II, S. 116), hvor ogsaa S. 192f., efter de af mig i GSI. S. SO 
— Einfl. d. germ. Spr. S. 93 meddelte Exempler, det ovennævnte Fænomen omtales. (Lejlighedsvis 
bemærker jeg, at det maa bero paa en ren Lapsus, naar Streitberg S. 167 og 170 opfører et finsk 
maris — urnord, manñ; et saadant Ord existerer aldeles ikke paa Finsk.)

2) Bette lettiske, i sin Oprindelse aabenbart onomatopoietiske Ord (ogsaa lit. zagatà Nesselmann efter 
Brodowski) kunde for øvrigt synes ogsaa at have Tilknytningspunkter i de finske Sprog: î.hdkahtaa 
skræppe, skrige som Skaden; cerem. èogertan, èagarten, mord. m. setøøan, e. sizgan Skade(?). 
Overensstemmelsen er imidlertid ikke saa stor, at det gaar an at antage Laan, tilmed naar henses 
til alle disse Ords onomatopoietiske Natur (jf. Bezzenberger, Mitteil. d. lit. litt. Ges. I, S. 45). 
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sød (lit. prèskas), sammal Mos (? lit. s amano  s, men lett. simas), siemen Frø (lit. semen-), sisar 
Søster (lit. seser-, men lett. masa, jf. lit. mósza Svigerinde). Omvendt forekommer det 
maaske endnu lidt flere Ord, som enten kun kunne eftervises i Lettisk (ved nogle af disse 
er dog Sammenstillingen eller Laanets Retning usikker), eller som i alt Fald i den Form 
eller den Betydning, de have paa Finsk, synes at staa nærmere ved Lettisk end ved Li
tauisk, f. Ex. f. apila Kløver (? lett. äbuls o. a. Former, men lett. dobilas), kappale Stykke (lett. 
gabals, ogsaa zemaitisk og nórdlit. ; eller omvendt?), kinnas (kindas) Handske \etis. zimds for 
* kimda-s, eller omvendt?), kulo fjorgammelt Græs (lett. kida, eller omvendt?), laiska doven 
(lett. laisks), napa Navle (lett. naba, men lit. bamba), nuode Svoger (lett.yhûte, men lit. zentas), 
paarre (for *paardeh) Bræmme (lett. barkste}, taula, tagla Fyrsvamp (lett. dagla), tapa Skik 
(lett. daba, ogsaa zemaitisk) ; — harja Börste (lett. saris, men lit. szerÿs), lahto Done (lett. 
slajds, slag[d s, lit. med Nasal og slc^sta, slqstas), tetri Urhane (lett. teteris, men lit. tetervas 
o. a. Former), toe (for *togeli) Fiskegaard (lett. tazis for *takis, jf. preuss. «takes*, men lit. 
takiszas), tumma mørk (lett. tumsch, men lit. tamsus) ; — liammas (hambas) Tand (lett. Jubs 
id., men det i Formen ældre og med Finsk stemmende lit. zambas Kant), metsä Skov (lett. 
mesch id., ligesom preuss. «median*, men lit. medis Træ), terva Tjære (lett. darwa id., men 
lit. derva, darva fedt Fyrreved, Fyrrerødder, hvoraf der brændes Tjære). Af særlige Over
ensstemmelser med Preussisk gives der kun yderst faa, og det vistnok blot enkelte gamle 
Ord, der tilfældigt kun ere opbevarede i dette Sprog, men sikkert engang maa have haft 
en større Udbredelse, som f. hirvi Elsdyr (? pr. «smtns» Baadyr), kela liaspe (? pr. kelan 
Hjul), kerta Gang (pv.kerda), panu Ild (pr.panu).

livad vi af de her anførte sproglige Fakta kunne slutte med Hensyn til Kilden for 
de i de finske Sprog optagne Ord, turde da kunne samles til det Resultat, som stemmer 
vel med de historiske Forudsætninger (jf. ovf. S. 31 ff.), at denne Kilde i ethvert Til
fælde er at søge i den østlige Del af det litauisk-le ttiske Omraade1), i en 
Sprogform, der i forskellige Henseender har s ta ae t paa et ældre Trin end 
nogen af de umiddelbart overleverede Former, men uden at det med Sik-

’) Jf. ogsaa Bemærkningerne hos Bielen stein , Die lett. Spr. I, S. 17 om Grupperingen af de litauisk
lettiske Dialekter. — Herved udelukkes med Nødvendighed den af Ahlqvist fremsatte Formodning 
(se ovf. S. 8 og 70), at de baltiske Laaneord oprindelig skulde være komne fra Lettisk til Livisk, 
dernæst til Estisk, derfra atter videre til Finsk o. s. v., alt aabenbart med Forudsætning af den 
samme Fordeling af Sprogene, som vi finde nu til Dags. Foruden at denne Antagelse i sig selv er 
yderst usandsynlig, ja saa godt som utænkelig, naar henses til disse Ords store Antal og aldeles 
ensartede Udbredelse, kunde vi ad denne Vej — med de til Livisk grænsende Dialekter af Lettisk 
som Udgangspunkt — umuligt have faaet. de Former af Laaneordene, som vi faktisk finde og som 
netop ere forskellige fra dem, de saaledes optagne Laan i Livisk (resp. Estisk) frembyde. At den 
af Ahlqvist antegne Bevægelse muligvis i ganske enkelte Tilfælde og da indenfor meget snævre 
Grænser kan have fundet Sted, er antydet S. 138 Note 1.
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kerhed kan afgöres, om den nærmest er at sammenstille med Litauisk 
eller med Øst-Lettisk eller muligvis har været en fra begge disse for
skellig, senere uddød Dialekt (mere østlig eller nordlig). Ved förste Øjekast synes 
ganske vist Litauisk ubetinget at ligge nærmest, idet vi her i störst Omfang genfinde de 
Træk, der karakterisere den af Laaneordene forudsatte Sprogform. Men det maa herved 
ikke overses, at dette kan bero blot paa, at Litauisk i det hele har holdt sig mest ufor
andret af de baltiske Sprog, og at disse Træk for den allerstørste Del ere saadanne, som 
i Virkeligheden oprindelig — og meget muligt endnu paa det Trin, vi her have at göre 
med — have været fælles baade for Litauisk og Østlettisk, til Dels vel endog for alle de 
baltiske Sprog. Se vi derimod hen til saadanne enkelte Træk, der maa betragtes dels som 
gamle Dialektforskelligheder dels som Nydannelser, er jeg tilbøjelig til at tro, at Vægt- 
skaalen snarere vil hælde til Gunst for en nærmere Sammenhæng med Øst-Lettisk end 
med Litauisk. Saafremt de ovf. S. 137 berörte Ord (lett. zimds, kukle [lit. kanklés] og maaske 
andre) skulde være laante fra Finsk og, som der antydet, tilhøre en lignende Periode som 
de her omhandlede Laaneord til Finsk, vilde der heri ogsaa ligge en Støtte for snarere at 
søge Kilden til disse sidste i (Øst-)Lettisk (eller en dermed nær sammenhørende Sprog
form) end i Litauisk, der ikke (bortset muligvis fra det her nævnte kanklés) indeholder noget 
almindelig udbredt Ord, som med nogen Sandsynlighed kunde antages for at være laant 
fra de finske Sprog (jf. S. 68). For øvrigt er der naturligvis en Mulighed, ja vel endog 
en Sandsynlighed for, at ikke alle Laaneordene vise tilbage til en ganske ensartet Sprog
form, men at de kunne indeholde Spor dels af kronologiske dels af Dialektforskelligheder. 
En nærmere Eftervisning heraf anser jeg imidlertid for umulig.

Til videre Oplysning i historisk Henseende turde det ikke være uden Interesse at 
betragte de vigtigste Betydningsomraader, som de i de finske Sprog optagne Laaneord 
tilhøre. De Kategorier, som de repræsentere, turde fortrinsvis være følgende1): Familie, 
Hus, huslige Sysler, Bedskaber, Klæder o. 1.: morsian Brud (moWz), nepaa Fætter 
(nepotis), nuode Svigersøn (? lett./nufe), sisar Søster (sesü), tytår Datter (dukté)* 2) ; heimo 
Familie (smzna), kaima Navne (kaimynas Nabo), seura Fælle, Selskab (? sébras), talkoo fri
villig Arbejdshjælp med Beværtning (fetZ&a); lauta Bræt, Hylde (? plantas), [maja Herberg 
(leit, mdja, jf. Ordfort. 1 og S. 138 Note 1)], malka Tækketræ (malka), panu Ild (preuss. pamt), 

1) De i Parenthés tilföjecle Ord ere de (hvor intet andet er bemærket, litauiske) Former, der i Ord
fortegnelse I i Regelen ville findes umiddelbart benyttede som Slagord. Nogle faa Ord ere opførte 
under to Kategorier. Jeg benytter Lejligheden til i Noter at udtale mig om visse Ord, som jeg ikke 
har ment at kunne medtage som baltiske Laaneord.

2) Derimod er f. tiiti, est. tädi Tante, ligesom syrjænsk tjiit id., vistnok snarere laant fra russ. tetja 
(tjotka) end fra lit. teta.

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 1. 19
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pirtti Stue, Badstue (piriis), seinä Væg (sëwa), seiväs Stolpe (stëbas), sitia Bro (tilias), tarha 
Gærde, Have (darzas), tupa Stue (? stuba)', kantete Harpe (? kanklés), kauha Slev (kauszas), 
kela Haspe (? pr. kelan Hjul), kirves Øxe (kiwis), lapio Spade (? lopéta), luuta Kost (szluta), 
mäntä, Tvære (menté), ratas Hjul, pi. Kærre (ratas), reki Slæde (rages), suka Kam, Börste 
(szukos), tuura Brækjærn, Isøxe (? lett. dure), vaaja Kile (vagis), varsi Skaft (varpstis), virve 
Heb (virvé), kuontalo Hörtot (lett. Æût/a/'a), niisi Skaft i Væv (nytis)1)', kinnas Handske (? lett. 
zimds), kurpponen Sko (? kurpé), kypärä Hat (kepuré\, paawe Bræmme (lett. barkste) ; ldiva 
Saft (? syvas), vot. måtu Mjød (midus), olut 01 (alus)2)', — Legemsdele: kammas Tand 
(jf. zambas), kakia, kaula Hals (kakias), kinner, kinttu Has, Knæhas (? jf. lit. kinka), napa 
Navle (lett. naba}, nukero Byg, Kryds (migara), parta Skæg (? barzda), reisi Laar (rëtas) ; — 
Skovbrug, med Jagt, Biavl o. 1.: f. metsä Skov (medis), salo skovbevoxet Holm (sala), 
kaiaja Enebærtræ (kadagys) ; haara, liara Gren (? zaras), malka Tagtræ (se ovf.), terva Tjære 
(derva), tuohi Birkebark (toszis), virpa, -i Kæp (virbas)', kirves Øxe (se ovf.); karve Lav 
(? kerpé), sammal Mos (? samanos), takiainen Burre, Tidsel (dagys)', ansa Snare (qsa), laido 
Hone (leit, slafds)', hirvi Elsdyr, Hjort (? *szirvis), petra Elsdyr (? brëdis), tawas et ukendt 
Dyr (opr. maaske Uroxe? tauras) ; hanhi Gaas (zqsis), harakka Skade (szarka), kaki Gøg (gegé), 
rastas Drossel (strazdas), tetri Urhane (lett. teteris), [metso Tiur (jf. lett. mednis)\3) ; karme 
Slange, Snog (kirmis)', herhiläinen Gedehams (szirszys), vapsainen Hveps (vapsa), vaha Vox 
(vaszkas)', — Kvægavl, med Græsning o. 1.: f. härkä Øxe (? sirgas Hest)4), jäärä Vædder

’) F. kansi, St. kante-, vot. item, est. kaz, liv. kànè, kàntè Laag (for *kamte-, jf. cerem. komdoè id.?) 
kunde formelt godt være laant fra lit. kamsziis Prop, Spjæld (af kimsz-ti stoppe); men Betydnings
farverne ere dog saa forskellige (jf. f. Ex. f. kansi i Bet. Bind om en Bog, taivaan, ilman kansi 
Himmelhvælving, altsaa kansi egl. et fladt eller hvælvet Bække), og det finske Ord synes at have 
saa dyb Rod i selve Sproget (jf. f. Ex. den afledte Verbalstamme katta- dække, hvor n maa være 
udstødt allerede paa fælles-finsk Trin, paa lignende Maade som f. Ex. i f. tuttu, tuttava be
kendt af tunte-a kende), at det ikke vel kan antages for at være laant fra det temmelig sekundære 
lit. Ord. — F., vot. pata, est., liv. pada Potte, Gryde, n. lap. batte, cer. pat, pot, ung. fazék id., 
vogulsk pot, ostjak. put, pilt Kedel, kan — paa Grund baade af Form og Udbredelse — ikke skyldes 
Laan fra lit. püdas, lett. puds Potte, Gryde/ og endnu mindre (Ahlqvist, VFSK. S. 124 — KWFS. 
S. 138) fra det yngre nordiske Ord Pot, Potte (der atter er laant fra nedertysk pot, hvilket genfindes 
i romansk pote, pot, af dunkel Oprindelse, med Urette [jf. Thurneysen, Keltoromanisches, Halle 1884, 
S. 74] antaget for opr. keltisk). Om der muligvis middelbart, ad ukendte Omveje, kan være et
Slægtskab mellem det finsk-ugriske og det lit.-lett. Ord, bliver et Spörgsmaal for sig.

2) F. rahka Bærme, Skum, est. rahk Edder, Materie, vover jeg ikke at aflede fra lit. (forældet) drage
(Bezzenberger, BGLS. S. 281), preuss. dragios Bærme, og lige saa lidt fra det tilsvarende germanske 
Ord. Formen passer ikke (ej heller den est. Betydning), og det finske Ord synes at have Tilknyt
ningspunkter i andre finsk-ugriske Sprog (Donner, Vgl. Wörterb. Ill Nr. 973 a).

3) Derimod minder f. pöllö Ugle vistnok kun rent tilfældigt om lit. peléda id. (egl. »Muse-æder», af 
pelé Mus); ligesaa f. Ex. f. kaarne, kaarnis, est. küren, karna o. s. v. Ravn ligeoverfor lett. kärnis 
Fiskehejre.

J) Skulde f. heliko, hieho, hehvo Kvie, vot. oliva, est. dlav (-a-, -e-), liv. øv id. kunne tænkes at udgaa 
fra en Grundform *ehvo, *ehva (oliva) og være = lit. aszva Hoppe, ældre eschwa (Bezzenberger, 
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(¿ras), o¿ztas Bede (avinas), porsas Gris (parszas), vuohi Ged (ozys)‘, juhta Trækdyr (? junidas), 
halli graat Dyr (szalnis), laukki Blis (laukis), muli kullet Oxe (szmulis)-, atar Yver (? jf. udrwtó), 
rieska frisk, sød Mælk (prèskas), iïira Ister (? preuss. instran), liarja Börste (szerys), karva 
Haar, Farve (gauras), hil in a Kein (szikszna), villa Uld (vilna), vuota Hud (oda)', paimen Hyrde 
(pëmü), torvi Lur (taure) ; apila Kløver (? lett. abuls), lieinä Hø (szënas), kulo fjorgammelt 
Græs (? lett. Ä’üZa), luhta vaad Eng (luksztas), vihvilå Stargræs (in’Æsva), ätelä Efterslæt (atólas)-, 
— Agerdyrkning: hara Harve af Granris (? jf. zaras), lierne Ært (zirnis), jyvä et Korn 
(javas), oka Axeskæg (? akutas), p élut pi. Avner (peliis), siemen Frø (semens), vako Plovfure 
(vaga), äes Harve (? ekéczios), ätelä Efterslæt (se ovf.)1); — Sejlads og Fiskeri: karvas 
Baad, Kurv (? karbas), laita Skibsside (? lett. laida), laiva Skib (laivas), purje Sejl (bure), 
meri Hav (? mares)', ankerias Aal (ungurys), lohi Lax (laszis)2), est. wälii Krebs (vézys)', ahingas 
Lysterjærn, Harpun (akstinas), tarpa Pulsstang (? lett. dalba), toe Fiskegaard (takis zas), tuulas 
Fiskefangst ved Blus (lett. dulajs Fakkel); — Naturforhold, Gudetro o. 1.: aurinko Solen 
(? auszriné), halla Nattefrost (szalna), liärmä Rimfrost (szarma), keli Føre (kelias Vej), routa 
frussen Jord (grodas, grudas), taivas Himmel (dëvas Gud), perkele Djævel (perkunas)3) ; —

BGLS. S. 56, 283)? Baade Form og Betydning (jf. dog Ordfortegn. I zirgas og der auf. Paralleler) 
volde imidlertid her saa store Betænkeligheder, at jeg ikke vover at fastholde Tanken om et saadant 
Laan. Forskelligt fra det nævnte finske Ord er i ethvert Tilfælde lap. guigyo id., der er laant fra 
oldn. kviga (GSI. S. 125 = Einll. S. 145), hvad det finske Ord umuligt kan være isom Ahlqvist an
tyder i Öfversigt af Finska Vet.-Soc. Forhandl. 1878—79 S. 110).

’) Derimod er f. salira (sallara, saura) og, med tilföjet Suffix -ime-, salirain Gall'elplov formelt ufor
eneligt med lit. zagrè id., hvorfra Ahlqvist afleder det (VFSK. S. 29 = KWFS. S. 33). Uden at 
turde opstille nogen bestemt Forklaring af r i f. sah(a)ra (mon ved en Kontamination med sactra 
[= haara] Gren, Gall'elplov?), kan jeg dog ikke betvivle, at dette Ord snarere udgaar fra slav, (russ.) 
socha, hvoraf i ethvert Tilfælde det fra f. salira uadskillelige est. sahk Plovjærn, Plov, pi. sallad 
Gaffelplov, ligesom det nævnte russ. Ord ogsaa er optaget i forskellige af de østligere flnsk-ugr. og 
tatariske Sprog. At f. salira skulde være en ægte Afledning af en Rod sak, som Donner mener 
(Vgl. Wörterb. Nr. 572 og Techmers Ztschr. I, S. 270), er utroligt. — Om det finske Navn paa Rug 
se S. 119 og Ordfortegn. I rugys-, om f. leipä Brød se Ordfort. I klaips. — F. tahdas, est. tahas 
(gen. talita) Dej kunde se ud som en med lit. taszla, teszla id. beslægtet Afledning med Suffix -ta- 
i Stedet for -la- (jf. slav, testo), men er dog vistnok snarere ægte finsk, jf. f. taliea klæbrig, talima 
noget sejt, klæbrigt; fra slav, testo kan det efter sin Form ikke stamme, og lige saa lidt fra germansk 
daiga- (hvoraf f. taikina, GSI. S. 151 — Einfl. S. 174), hvilke to Alternativer opstilles af Ahlqvist, 
VFSK. S. 42 — KWFS. S. 48.

a) Blandt Navne paa Fiske hører f. Ex. f. oliven, vot. ahvakko, est. aliwen, alacenas, alvwne, liv. ounøs 
Aborre, til dem, ved hvilke der kunde være Mistanke om litauisk Oprindelse, uden at saadant dog 
kan bevises. Her minder nemlig ah- meget om lit. asz-, lett. as- i lit. aszerys, eszerys, lett. asars, 
asers (vel egentlig en Sammensætning af en afkortet Stamme asz- skarp, spids, og szerys, szeras, 
lett. sari, sari pi. Börste, sml. Aborre, gi. da. og sv. agh-borre, jf. H. Møller i Kuhns Ztschr. XXIV, 
S. 466 Note). Men det maatte da udgaa fra en helt anden Dannelsesform (*as£-«en-?), hvoraf der 
imidlertid intet Spor er at eftervise.

3) Andre Laan af mythologisk Art, som man har ment at kunne opstille, turde alle tilsammen være 
saare tvivlsomme. Om f. «Hongoteus" er talt ovf. S. 13 (selve Sammenstillingen har Donner, som 
jeg senere ser, fra Ahlqvist, VFSK. S. 216 = KWFS. S. 245). Angaaendc f. kekri et gammelt Navn paa 

19* 
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abstrakte Begreber, Adjektiver o. 1., som kerta en Gang (*kerda, harta), taita For
hold, Orden (lëta), tapa Skik (lett. daba)’ ahdas snæver (anksztas), hatea, est. hatjas gron 
(zallas), harmaa graa (szirmas), irtainen, irras løs (jf. irti opløse), karsas skæv (? skersas), 
kelta gul Farve (gelta), laiha mager (lësas), laiska doven (lett. laisks), lattea Had (platas), 
märkä vaad, Væde (lett. merka), tyhjå tom (tuszczas) ; tidiat tusende (tukstantis) ; kaikki al, 
alle (këk quot); — Verber se S. 128; — S m aa o rd: aína altid (preuss. ainat), jo allerede 
(? jau), nyt nu (? nu), vielå endnu (vel)’, o. s. v.1).

Se vi tilbage paa Karakteren af disse Laaneord, navnlig i Forhold til den «gotiske» 
Indflydelse paa Finsk (jf. GS1. S. 104f.), turde det strax være iøjnefaldende, at de ikke 
blot ere begrænsede indenfor et langt mindre Antal af Begrebsomraader end de «gotiske»,

/

cn Efteraarsfest (efter M. Agrícola en Guddom, der sorger for Kvægets Tilvæxtl bemærkes i Glos
saret til Kanteletar, 3. Udg., Helsingfors 1887, S. 447, at den saaledes benævnte Fest »aabenbart er 
laant fra Litauerne, hos hvem Kekiris er Navn paa en Fest». Da intet saadant litauisk Ord var 
mig bekendt, har jeg desangaaende henvendt mig til den forste Kender, Prof. A. Bezzenberger, og 
han har godhedsfuldt forsikret mig om, at det aldeles ikke existerer. Hele Sammenstillingen maa 
altsaa bero paa en eller anden Misforstaaelse. Ikke mindre usandsynlige ere efter min Overbevis
ning forskellige fra Litauisk hentede Forklaringer af finske mythologiskc Skikkelser, der opstilles i 
den for tidligt afdøde finske Gransker Jul. Krohus finske Litteraturhistorie (Suomalaisen kirjallisuuden 
historia, I, Hcls. 1885), som naar han (S. 497) afleder Navnet Kauko, efter ham oprindelig en Torden
gud (?), i Kalevala-udgavens Sange XI lf. Synonym til den livsglade Lemminkainen, af lit. kaukas 
efter Nesselmann »ein Alraun, ein unterirdisches kleines Männlein, ein ungetauft gestorbenes Kind» 
(jf. nærmere Bezzenberger, Lit. Forschungen S. 63 f.), en Betydning, hvortil man vanskeligt kan 
linde nogen Tilknytning i Finnernes Kauko, eller (S. 400) Sampsa (ogsaa Simpsa og i et Par 
Varianter Semmer eller Simbwra) Pellervoinen, Navnet paa den mythiske Person, der, efter at V
Jorden er skabt, saar allehaande Træer paa den, af lit. Zemberys, -barys »(der Erdbestreuer) der 
heidnische Erdgott, dem jährlich um die Osterzeit drei Hände voll von jeder Saat, drei Bissen von 
jeder Speise und ein weisses Tuch geweiht wurde; die Speisen frassen die Hunde, das Getreide 
wurde ausgesäet, und von der Ernte desselben ein Bier gebraut, welches an dem Feste dieses 
Gottes getrunken wurde». Foruden at det ikke er meget sandsynligt, at en saa klar og tydelig 

V
Sammensætning som lit. Zemberys (af zemé Jord og berti strø) vilde blive umiddelbart optagen paa 
Finsk (jf. S. 13 nederst), ligger den linske Form ogsaa temmelig fjærnt fra den litauiske. Flere 
Exempler paa slige usandsynlige eller umulige Sammenstillinger, til Dels efter ukritiske Kilder og 
derfor med stærk Forvanskning af de lit. Former, findes hos Krohn S. 326, 333 o. a. St. (jf. Ahl- 
qvist, Kalevalan karjalaisuus, Hels. 1887, S. 151).

]) Til de i Noterne S. 145 lf. og forskellige andre Steder i det foregaaende omtalte f. Ord, som jeg 
efter modent Overlæg ikke kan betragte som Laan fra Lit., kunde jeg endnu föje en stor Del 
andre, der ligesom de allerede omtalte Ord dels vel genfindes i Lit., men ere laante til Finsk fra 
andre Sprog, navnlig Slavisk, dels maa forklares som beroende paa rent tilfældige Ligheder. Et ind
lysende Exempel paa tilfældig Lighed er preuss. golis Død (gallans de døde, lit. Giltiné Dødens 
Gudinde, jf. Joh. Schmidt, Verwandtschaftsverh. S. 431 lige overfor f. kuolo, kuolema id., kuole-n 
jeg dør, af en i alle finsk-ugr. Sprog udbredt Rod (Budenz, Összehas. Szótar Nr. 99, Donner, Vergl. 
Wörterb. Nr. 211); men ikke anderledes forholder det. sig f. Ex. med f. väki, St. väke- Kraft, Styrke 
(se Budenz, a. St. S. 589 f.) og lit. v'èkà, slav, vêkù id. (Miklosich, Etymol. Wörterb. d. slav. Spr. 
S. 388 f., Bugge, Bczzenb. Beitr. 111, S. 113) o. m. a. Her at gennemgaa og gendrive alle slige uan
tagelige Sammenstillinger i det enkelte vilde imidlertid være ganske umuligt. 
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men at vi særlig ogsaa linde langt færre egentlige Kulturord end blandt de sidstnævnte. 
Iler er intet Navn paa noget Metal1) eller paa nogen af de store Kulturvæxter, næppe paa 
Begreber benhørende til mere udviklede Samfundsforhold* 2) o. s. v. Medens «Goterne» eller 
vedkommende østgermanske Stamme eller Stammer, som Finnerne i gammel Tid ere komne 
i Berøring med (jf. S. 27 IT.), igennem deres sproglige Indflydelse meget tydeligt fremtræde 
som et Finnerne i Kultur langt overlegent, herskende Folk, har den Afstand i Kulturtrin, 
der ubestrideligt fra först af maa have været tilstede mellem Finnerne og vedkommende 
baltiske Folk, aabenbart været forholdsvis langt mindre.

*) Hvis f. karta, est. hard Blik er laant Ira lett. skärds id., hører det utvivlsomt ikke til dette Lag 
(S. 138 Note 1).

2) Jf. Ordfortegm 1 kuniigas og valdyti.
3) Exempter paa Overensstemmelser mellem finske, særlig estiske og indoeuropæiske, deriblandt 

litauisk-lettiske Bryllupsskikke lindes hos L. v. Schroeder, Die Ilochzeitsbräuche der Esten, Berlin 
1888. At de kun kunne skyldes Laan, fremhæves udtrykkelig S. 214. — Karakteristisk er det, at 
medens vi blandt de baltiske Laaneord finde ikke faa Benævnelser paa Slægtskabsforhold, trælle 
vi blandt de gamle gotiske næppe noget saadant; kun Ordet aljo, aZJu Frille, Skøge (oldnord. elja).

4) Vel nærmest Byg, jf. Ahlqvist, VFSK. S. 31, 232 f. = KWFS. S. 35 f., 264.

Det Billede, vi gennem Laaneordene faa af Forholdet mellem de to Stammer, viser 
os Finnerne som levende fredeligt ved Siden af deres baltiske Naboer og i et vist 
Konnubium med dem3), i vandrige Skovegne, hvis Frembringelser de have draget sig til 
Nytte til Opførelse af Huse o. lign, og hvor de to Stammers fælles llovedsysler have været 
Jagt og Kvægavl, denne sidste netop i den Form, som en Skovegn maa medføre, endvidere 
Fiskeri samt til en vis Grad og endnu under primitive Former Agerdyrkning4). Utvivlsomt 
tör vi i störste Delen af Laaneordene se Vidnesbyrd om, at Finnerne indenfor de nævnte 
Omraader have lært mangt og meget af deres baltiske Naboer i Retning af Kendskab til 
Benyttelse af Naturomgivelserne og mere hensigtsmæssige Redskaber hertil, og overhovedet 
af forbedrede Livsforhold, ikke mindst hvad Boliger og Husvæsen angaar. Men paa den 
anden Side vilde det vistnok være en stor Fejl, om man for alle Ordenes Vedkommende 
ansaa sig for berettiget til slige kulturhistoriske Slutninger. Adskillige af Laaneordene 
kunne nemlig sikkert ikke opfattes som Betegnelser for nye Begreber, hvilke Finnerne først 
nu skulde have lært at kende, men ere meget snarere blot nye, som Følge af det nære 
Samliv mellem de to Stammer saa at sige tilfældigt indkomne Betegnelser for Begreber, 
som med større eller mindre Sikkerhed maa antages i Forvejen at have haft ægte finske 
Navne, hvilke da i Regelen enten ere bievne fortrængte af de laante Ord eller have under- 
gaaet en eller anden Forandring i Betydning, oftest vel i mere specialiserende Retning (jf. 
GSI. S. 73*). Exempter herpaa fremtræde tydeligst blandt Navne paa Slægtskabsforhold, 
Legemsdele o. 1. (jf. f. Ex. Ordfortegn. 1 dukté Datter, seså Søster, kakias Ilals, zambas 
"Tand), men tör upaatvivlelig ogsaa forudsættes at forekomme indenfor de øvrige Kategorier 
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(som f. Ex. ved de finske Navne paa Himlen af lit. dëvas Glid, Rimfrost af lit. s zar ma, Skov 
af lit. medis, o. a.).

Til Bestemmelse af de Lokaliteter, hvor Beröringen mellem Finnerne og den litauisk
lettiske Stamme har fundet Sted, faa vi gennem Betragtning af Laaneordenes Betydnings- 
omraader desværre ikke fuldt afgörende Oplysninger; thi den Natur, der sfspejler sig i 
dem, kan ikke siges at være ejendommelig for nogen enkelt Egn, men er fælles for 
temmelig vidt udstrakte Dele af det nuværende russiske Rige. Men nærmest turde vi dog 
vistnok ogsaa ad denne Vej henvises til omtrent de samme Egne, hvor vi ad andre Veje 
ere naaede til at søge Finnernes ældre Boliger, nemlig Strækningerne ost (og nordost) for 
de nuværende russiske Østersøprovinser (S. 36 f.). Særligt maa det fremhæves, at Beröringen 
mellem de to Stammer i ethvert Tilfælde tydeligt er foregaaet i det indre af Landet, ikke 
i umiddelbar Nærhed af Havet, som ellers de baltiske Folk selv maa have strakt sig ud 
til imod Vest (og Nord). Medens der blandt de «gotiske» Laaneord er adskillige, som 
med Nødvendighed forudsætte ikke blot Kendskab til Havet, men ogsaa Livet ved Havet, er 
det eneste af de baltiske Ord, der kunde tyde i denne Retning, selve Navnet paa Havet, 
f. »løn, forudsat at det overhovedet er af baltisk Oprindelse, og muligvis laiva Baad, Skib 
(fra först af vistnok den tømrede og særlig vel med Køl forsynede Baad i Modsætning til 
den af en Træstamme udhulede). Men selv om jeg paa ingen Maade tor bestride, at 
enkelte Afdelinger af Finnerne virkelig kunne være naaede ud til llavet (hvorved da vistnok 
kun kan tænkes paa den finske Bugt), endnu inden Beröringen med de baltiske Folk af
brødes, kan man dog paa den anden Side ikke engang med Sikkerhed slutte noget saa- 
dant af disse Ord. En kunde de i og for sig lige saa godt have lært at kende
ved de større Søer (man kan jo tænke f. Ex. paa Peipus eller Ilmen) som ved Havet, og 
om dette kunde de selvfølgelig have hørt af deres baltiske Naboer — hvis Stammefrænder 
netop boede ved dets Kyster — uden at de derfor selv behøvede at kende det nærmere, 
ganske ligesom vi finde et Navn for Havet (laant enten fra Russisk, fra Tatarisk eller fra 
Eranisk) hos alle andre, endog de længst inde i Rusland boende finsk-ugriske Folk, der 
selv aldrig komme i Berøring med det.

Hvad endelig angaar Spörgsmaalet om den Tid, som hele det omhandlede Fæno
men tilhører, da give selve Laaneordene os desværre heller ikke noget som helst absolut 
Svar herpaa, og det dels fordi vi fuldstændig mangle Kendskab til de baltiske Sprogs ældre 
Udviklingshistorie, dels fordi Laaneordene ikke indeholde noget eneste i kronologisk Hen
seende afgörende Kulturord. Vi ere da udelukkende henviste til ad indirekte Vej at finde 
i det mindste relative Tidsbestemmelser. Idet vi efter min Overbevisning med Nødvendighed 
maa fastholde, at Beröringen mellem de to Stammer kun kan være foregaaet under andre 
Beboelsesforhold end de nuværende og særlig paa en Tid, da Finnerne endnu til en vis 
Grad levede som en Enhed, faa vi herved en omtrentlig Bestemmelse af den Tid, inden
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hvilken den sproglige Paavirkning maa have fundet Sted. Efter det ovf. S. 38 udviklede 
maa denne yderste Tidsgrænse i ethvert Tilfælde ligge for c. 800, med en vis Sandsynlighed 
endog — i alt Fald i det væsentlige — ikke senere end omtr. 500. Da Samlivet mellem
de lo Stammer utvivlsomt maa forudsættes at have strakt sig gennem et ikke ganske kort
Tidsrum, følger deraf, som det synes, med Nødvendighed, at de to store Paavirkninger, 
som de finske Sprog i omtrent denne Periode have været Genstand for, den baltiske og
den «gotiske», i en Del af deres Forløb have været samtidige, hvad der bl. a. ogsaa turde
bestyrkes ved det S. 36 antydede nære Forhold mellem en «gotisk» Indflydelse baade paa 
Finsk og Litauisk-lettisk. Om de begge ere bievne afbrudte paa samme Tid og som Følge 
af de samme Begivenheder, eller om muligvis den ene — vel at mærke i uafbrudt Fort
sættelse og i samme Forhold til Finnerne som en Helhed — har kunnet holde sig længere 
end den anden og da hvilken, vil næppe bestemt kunne afgöres1).

’) Liverne og Esterne maa selvfølgelig antages at. være uafbrudt vedblevne at være Naboer til baltiske 
Folk; men med de forandrede Beboelsesforhold bliver det andre Dialekter, som de nu komme i 
Berøring med. Har jeg Ret i at antage baade en «gotisk» og en «urnordisk» Indflydelse paa de 
de finske Sprog (jf. S. 29), kan den förste maaske være hørt op inden den ældste baltiske, medens 
den nordiske muligvis kan være fortsat noget længere?

2) Donners modsatte Anskuelse (Techmers Zeitschr. 1, S. 259 f.) støtter sig egentlig, gennem nogle faa 
betydningsløse og i Virkeligheden urigtige statistiske Tal, blot til hans tidligere omtalte Hypotheser 
om det indbyrdes Forgreningsforhold mellem Lapper, Finner og Mordviner, for hvilke han omvendt 
synes at ville finde en Støtte heri ligesom i den vilkaarlige Opfattelse af den gotisk-nordiske Ind
flydelse; se ovf. S. 25 li. og S. 33. Selv fra hans Standpunkt synes for øvrigt Berettigelsen af hans 
Slutninger mig temmelig uforstaaelig, jf. nedf. S. 154 Note.

Endnu mindre lader det sig göre at fastsætte en Tidsgrænse i modsat Retning, 
altsaa det tidligste Tidspunkt paa hvilket Finnernes Berøring med de baltiske kan have 
begyndt. Spørge vi derimod blot, hvilken af de to Sprogindflydelser, den bal
tiske eller den gotiske, der i sin Begyndelse maa være den ældste, fore
kommer Svaret mig ikke at kunne være tvivlsomt. Det er utvivlsomt den baltiske* 2). 
Maa dette allerede blive sandsynligt, naar henses til, at de baltiske Folk fra ældgammel 
Tid af høre hjemme i Egnene øst for Østersøen (S. 15 ff.), medens de østgermanske 
Stammer, der have slaaet. sig ned her, i ethvert Tilfælde ere komne dertil senere fra 
andre Egne, saa er der andre Hensyn, der synes at göre denne Antagelse aldeles nød
vendig: paa den ene Side visse Punkter i de baltiske Laaneords Lydbehandling, der synes 
at stemple dem som ældre end de gotiske (jf. saaledes Behandlingen af oprindeligt ind
lydende /?, i, k S. 75 g 6, Overgangen af t til s S. 76 f. % 9, Udviklingen af li S. 78 f. g 13 
— Punkter, der ikke turde være uden Betydning med Hensyn til selve de finske Sprogs 
Historie), paa den anden Side selve Karakteren af de baltiske Laaneord, der gennemgaaende 
synes at afspejle en primitivere Kultur end de gotiske. Dersom disse sidste, med den 
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mægtige Kulturindflydelse, hvorom de bære Vidne, vare de ældste, maatte man ogsaa i 
visse Tilfælde undre sig over, at Finnerne havde laant et eller andet Ord fra de baltiske 
Folk og ikke fra Goterne, f. Ex. Talordet 1000. Under disse Omstændigheder kan den 
fürste Beröring mellem de baltiske og de finske Stammer og den deraf følgende sproglige 
Indflydelse sikkert ikke antages at være indtraadt senere end Begyndelsen af vor 
Tidsregning, snarere maaske endog tidligere.

Dersom Arkæologerne have Ret i, at Jærnalderskulturen fürst ved Begyndelsen af 
vor Tidsregning eller omtr. 100 efter Kr. naar til de baltiske Egne vest fra, medens vi 
für den Tid her finde en Stenalder, karakteriseret særlig ved en stor Mængde af Stenøxer 
(hvilke for øvrigt angives at forekomme ogsaa i noget yngre Fund, sammen med Sager 
fra den ældre Jærnalder, ja endog endnu senere)1), vilde Berüringen mellem Finnerne og 
den baltiske Stamme vistnok nærmest maatte antages at være begyndt endnu, medens 
disse sidste levede i en Stenalder. Hvorvidt de arkæologiske Forudsætninger ere hævede 
over al Tvivl, derom skal jeg ikke fordriste mig til at udtale nogen Mening. Jeg noterer 
blot, at der næppe blandt Laaneordene findes noget, der bestemt taler derimod — thi 
ingen af de Genstande, som de benævne, selv næppe den Øxeform, som Navnet kirves op
rindelig maatte tilkomme (jf. Ordfortegn. I), behøver med Nødvendighed fra fürst af at have 
været af Metal —, men heller intet, der særlig taler derfor.

’) Jf. Worsaae, Ruslands og det skandin. Nordens Bebyggelse, i Aarb. for nord. Oldk. 1872, S. 344 f., 
354, 388; Grewingk, i Verhandl, d. gel. estn. Gesellsch. XII, S. bill'. ; J. R. Aspelin, Suomalais- 
ugrilaisen muinaistutkinnon alkeita, Ilels. 1875, S. fill'.; samme, Antiquités du Nord fmno-ougrien, 
livr. 1, S. 7 11'.; Undset, Jernalderens begyndelse i Nord-Europa, Kristiania 1881, S. 146, 154 
Jf. ogsaa ovf. S. 34 ff.

Vi have hidtil kun dvælet ved de baltiske Sprogs Indflydelse paa selve de egentlige 
finske Sprog. Men som oftere berürt kan en Paavirkning fra denne Side middelbart eller 
umiddelbart forfølges ogsaa udenfor disses Grænser. For det fürste møde vi i Lap pisk 
et ikke ganske ringe Antal Ord af litauisk Oprindelse. Som udtalt allerede S. 70, genfindes 
de imidlertid alle uden Undtagelse i (historisk) nüje tilsvarende Former i Finsk — jeg er 
i det mindste ude af Stand til at paavise noget eneste lappisk Ord af denne Art, med 
hvilket dette ikke er Tilfældet —, og jeg anser det derfor for hævet over enhver Tvivl, at 
de ikke cre umiddelbart optagne i Lappisk fra et baltisk Sprog, men som saa mangfoldige 
andre Ord (jf. S. 25 ff.) ere indkomne fra Finsk. Hvad der giver en Del af disse Ord 
en særlig Interesse i sproghistorisk Henseende, er, at de ofte vise tilbage til ældre 
Former end de nu brugelige finske, men Former, der netop ogsaa forudsættes af 
disse (f. Ex. en Hvislelyd i Stedet for f. li S. 79 g 13, ai for senere ei S. 101, g 40, manglende 
Assimilation S. 82 % 1G o. 1.). Dette viser, al saadanne Ord allerede meget tidligt maa være ind
komne i Lappisk, og bestyrker det ovenfor fremsatte angaaende den baltiske Indflydelses Ælde.



153

Ved Siden heraf finde vi endelig et vist Antal af utvivlsomt baltiske Ord ogsaa i 
nogle af de østligere finsk-ugriske Sprog, nemlig dels i Alord vin sk (S. 23 f., 31) dels i 
Ceremissisk (S. 24), hvorfra atter et og andet enkelt Ord kan være gaaet videre til 
Ceremissernes østligere Naboer, Votjakkerne (en finsk-ugrisk Stamme, hvis nærmeste 
Frænder ere Syrjænerne) og Cuvaserne (hvis Sprog hører sammen med de tyrkisk-tatariske). 
Det Omfang, hvori dette Fænomen kan eftervises i de nævnte to Sprog, er imidlertid 
mangfoldige Gange ringere end hvad vi finde i de finske Sprog, ja selv i Lappisk. For en 
lille Del kan dette muligvis bero paa, at disse to Sprogs Ordforraad i det hele er langt 
ufuldstændigere kendt end de sidstnævntes, men i sig selv er det ikke sandsynligt, at 
fremtidigt grundigere Kendskab vil forøge Materialet af Laaneord i nogen synderlig boj 
Grad. Dertil kommer, at disses Former i begge Sprogene, men navnlig dog i Ceremissisk, 
synes at have undergaaet langt stærkere og friere Forandringer end i Finsk, hvad der 
ikke blot ofte kan vække Tvivl angaaende deres Oprindelse, men ogsaa tyder paa, at de i 
det hele ligge fjærnere fra Udgangspunktet.

Da det til Bedømmelse af disse Laaneords Historie er af Vigtighed at vide, hvor
ledes det forholder sig med deres Udbredelse, og navnlig ogsaa, hvorvidt de samme Ord 
tillige maatte forekomme i Finsk, skal jeg meddele en tabellarisk Oversigt over dem, idet 
jeg for øvrigt angaaende Enkelthederne henviser til Ordfortegnelse I:

Vidensk Selsk. Skr , 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 1.

Litauisk Finsk Alordvinsk (Ersa og Aloksa) Ceremissisk
dukté (dukter-) tytär e. tehter (teiter}, m. stir Datter, Pige üdür, idir, eder id.
gardas (Faare-)Fold (? kartano) e. kardo, m.kardä Stald; q. kardas 

G aard
»

*kerda kerta e. kirda, m. kyrda en Gang »
lapas » ?e. m. lopa Blad »
(migara, \e.ll. mugura nukero ? e.mukoro, m. mokyr, mukyr Bagdel ? )
par szas porsas e. parts, pursez, m.purhts, o. 1. Gris »
peilis » e. peel', va.pejel Kniv »
perkunas perkele e.pifgene, purgene Torden ))
pirtis pirtti » joó'rí (cuvas./?ür¿) Hus
rëtas reisi 1) ? erde, ärde Laar
sesü (seser-) sisar e. sazor yngre Søster suzar, sozar, sy zar 

(votjak. suzezj id.
sora II irse ») m. sura Hirse, e. sura Korn (? surno Korn)
szikszna, sikszna hihna e. ksna, m. sna Rem siste, sista, süstö id.
tetervas, lett. ieteris tetri » ? küdör, keder Urhöne
tiltas silta e. sede, m. sed Bro ?
tukstantis tuhat e. t!oze, t'ozov, m. t'ozän tusend tüzem, tizem id.
(udruti) utar e. m. odar Yver vadar, vodar id.
vapsa vapsainen ? e. ukska Hveps ))
varpstis ‘I varsi ») ? vurto Øxeskafl
zgsis lianhi Gaas ? e. sens And ))

20
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Af de her opregnede 19 (eller 20) Ord — af hvilke som antydet nogle ere mere eller 
mindre tvivlsomme — finde vi altsaa i Mordvinsk maaske 15 (eller 1G), af hvilke (3 eller 
snarere) 4 ere ejendommelige for dette Sprog, medens alle de øvrige ogsaa forekomme i 
Finsk, 5 (eller 6) ogsaa i Ceremissisk. I Ceremissisk finde vi muligvis 9 eller 10 Ord, der 
— med Undtagelse af det tvivlsomme surno Korn — alle tillige forekomme i Finsk, de 5 
(eller med det tvivlsomme sumo 6) tillige i Mordvinsk. Lige overfor Spörgsmaalet om, 
hvorledes disse Forhold ere at forklare, er det et stort Savn, at vi ikke kende noget som 
helst til de Sprog, der have været talte af forskellige, forst langt ned i den historiske Tid 
forsvundne Mellemled mellem Mordviner og Ceremisser paa den ene Side og Finner paa 
den anden Side: Muromerne og Merierne (se S. 24) og maaske ogsaa Vesserne (russ. Veé) 
omkring Bêlozero, hvis Navn synes at være fortsat i Formen Vepser (S. 22), medens det 
maa henstaa som tvivlsomt, hvorvidt Folket og Sproget virkelig er det samme. Det er 
indlysende, at hvor end Udgangspunktet er at søge for de nu i Mordvinsk og Ceremissisk 
foreliggende Udløbere eller Efterdønninger — et saadant Ord er man vistnok berettiget til 
at bruge — af det her omhandlede Fænomen, maa Vejen have gaaet gennem disse Mel
lemled, og kun der havde vi kunnet vente at finde Nøglen til klarere Forstaaelse deraf. 
Nu maa vi lade os nøje med at opstille nogle almindelige Sætninger, der med Nødvendighed 
synes at frembyde sig som Konsekvens af de foreliggende Fakta.

Til Mordvinsk maa selvfølgelig den sproglige Paavirkning være kommen paa en 
Tid, da Mo.rdvinerne selv eller en nærstaaende Fortsættelse af dem (som Muromerne) 
strakte sig betydeligt længere mod Vest, end Tilfældet nu er. At et saa stort Antal af de 
i Mordvinsk forekommende baltiske Ord ogsaa kunne eftervises i Finsk, til Dels i nöje 
overensstemmende Former, kan næppe anses for en Tilfældighed; utvivlsomt er der her 
en vis Sammenhæng, som — uden at Forholdet dermed nu nærmere kan præciseres — i 
ethvert Tilfælde turde tyde hen paa, at Naboskabet og Samkvemmet mellem 
Finnerne og disse deres nærmeste østlige Stammefrænder endnu ikke har 
været ganske afbrudt paa den Tid, da vedkommende Ord optoges, skønt der 
selvfølgelig ikke kan eller bor være Tanke om, at Finnerne og Mordvinerne tilsammen 
endnu dengang skulde have udgjort en virkelig sproglig og folkelig Enhed (jf. S. 31 )*).

’) Dette sidste, der er mig ganske utroligt, synes Donner til Dels at antage, naar han ved Omtalen af 
lit. Ord i Mordvinsk siger (Techmers Zeitschr. 1. S. 260): «Wenn nun auch einige der genannten 
Wörter später in das Mordvinische eingedrungen als sich die Ostseefinnen von ihnen zu trennen 
begannen, so scheint doch die nahe Übereinstimmung anderer auf gemeinschaftliche Entlehnung 
zu deuten». Naar han for øvrigt lidt ovenfor synes at udtale Tvivl om, hvorvidt Lappisk inde
holder noget umiddelbart fra Litauisk optaget Ord, og tilföjer, at en direkte Indflydelse fra Lit. paa 
Lappisk i ethvert Tilfælde kun kan antages som forbigaaende, skulde Konsekvensen heraf — naar 
man overhovedet vil holde fast paa Tanken om et «Stamtræ» og bygge noget i denne Retning paa 
det omtalte Fænomen — synes at maatte blive, at Lapperne havde udskilt sig fra det supponerede
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Men da Mordvinsk ved Siden heraf indeholder enkelte utvivlsomt litauiske Ord, af hvilke 
der intet som helst Spor er i de finske Sprog, tor vi heraf sikkert slutte, al der tillige 
maa have været en selvstændig, af Finsk uafhængig Forbindelseskæde mel
lem Mordvinsk og de baltiske Sprog, hvis Tilknytningspunkter kun synes at kunne 
søges i den sydostligere Del af disses ældre Omraade (jf. S. 18).

livad Ce remisserne angaar, turde det, naar henses til, hvad vi vide om de 
finsk-ugriske Stammers Fordeling i ældre Tider, overhovedet være tvivlsomt, om de eller 
nogen vestlig Fortsættelse af dem (Merierne?) nogensinde kunne være komne i umiddelbar 
Berøring med nogen baltisk Stamme. Den Omstændighed, at alle de — i sig selv ikke 
synderlig talrige — ceremissiske Ord, som med større eller mindre Sandsynlighed kunne 
antages at være af baltisk Oprindelse, genfindes i Finsk og til Dels i Mordvinsk, maa 
nødvendigvis vække en meget stærk Mistanke om, at de ikke ere optagne umiddel
bart fra et baltisk Sprog, men at de dels ere gaaede igennem Mordvinsk 
dels fra Finsk ere vandrede mod Øst paa en Tid, da den sammenhængende 
Kæde af finsk-ugriske Stammer i det nuværende Mellem ru siand endnu 
ikke var afbrudt.

Til Sammenligning med disse Resultater skal jeg endnu blot minde om det S.32f. 
udviklede, hvorefter vi i Mordvinsk (og Ceremissisk) ikke linde noget eneste sikkert Spor 
af den i Finsk saa stærkt indgribende «gotiske» Indflydelse og altsaa maa antage, at For
bindelsen mellem Finnerne og deres nærmeste Frænder imod Øst allerede var fuld
stændig afbrudt paa den Tid, da Finnerne vare Genstand for den sidstnævnte Indflydelse. 
Selv om den Forskel, der saaledes linder Sted med Hensyn til de «gotiske» og de baltiske 
Laaneord, for en lille Del kan have sin Grund i, at Goterne eller andre østgermanske 
Stammer ikke ere naaede saa langt mod Øst som de baltiske Folk, kan dette dog umuligt 
være den eneste Grund. Hovedgrunden maa nødvendigvis ligge i en Tidsforskel, saa at 
vi altsaa ogsaa ad denne Vej føres til, at den baltiske Indflydelse i det væsentlige maa 
være ældre end den «gotiske».

fælles lappisk-flnsk-mordvinske Folkekomplex tidligere, end Finnerne atter havde skilt sig fra Mor- 
dvinerne. Men det er netop den modsatte Gang, Donner saavel i denne Afhandling som ellers vil 
hævde; se ovf. S. 25 f.

20s
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Ordfortegiielse I.
Baltiske (litauisk-lettiske) Ord i de finske Sprog.

Med 7> betegnes, at den efterfølgende Form (Ord) er udgaaet, resp. laant, fra den foregaaende, med <( det 
omvendte; — betegner blot Overensstemmelse, uden Hensyn til Bevægelsens Retning. I den alfa
betiske Ordning sættes lit-lett. ë efter e, ü efter u. Naar de finske Ord ere gengivne paa Tysk, 
har jeg væsentlig fulgt K. Erwast, Finnisch-deutsches Wörterbuch, Tawastehus 1888, der slutter 
sig nær til Lönnrots Ordbog (jf S. 19 Note 4). Om de her fulgte Principer jf. for øvrigt S. 71.

Lett, äbuls (gen.-Z'o), äbulinscli, äbülinsch, abûliûscli, preuss. wobilis «Klee» (jf. lett. äbül(i)s, 
lit. ¿bulas, -gs, preuss. zvoble «Apfel», inen lit. dóbilas «Klee», ligesaa øst-lett. däbüls, 
-linsclr, KB. VI, 118; 447)

7> liv. åbil', åbøl' «Klee» (S. 93 § 27). Mindre sikkert er det, om ogsaa i. apila, 
apilas (apelia), r. kar. abilas id. hører herhen og da naturligvis som et ældre 
Laan (< *obilasï) ; Formen og navnlig det korte a passer ikke ganske dermed 
(S. 93 § 26; jf. nedf. lopétal).

Et andet Ord for Kløver er f. alimalo, der minder om leit, amols (ogsaa 
ämals, amids) id.; men om her er nogen Forbindelse og da hvilken, er saare 
tvivlsomt; i ethvert Tilfælde forbyder Formen ganske at antage Laan fra Lett, 
til Finsk eller omvendt. Dersom det nævnte lett. Ord kan anses for etymologisk 
identisk med ämals, ämuls, lit. emolas, ámalas, ámalis, preuss. emelno, oldslav. 
imela, russ. oméla Viscum, Mistelten, kunde man maaske snarest gætte paa, at 
Betydningen i Lettisk var bleven paavirket af det tilfældigt lignende finske Ord. 
Dog er der herved den Vanskelighed, at dette, i det mindste nu til Dags, ikke 
synes at forekomme udenfor Finland, særlig ikke i Est. eller Liv. Kun som 
Liv. i Lill, anføres ämal «Klee», der dog snarere synes laant fra Lett, end = 
f. alimalo.

preuss. ainat «allezeit», lit. vendt, lett. røén «bloss, allein» (om det uoprindelige v jf. Mahlow, 
I), lang. Voc. S. 9)
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> i*., r. kar. a¿na, vot. a¿n semper, continuo (lap. ain id. er laant fra Finsk)| 
est. aína «nur, bloss». Formen kunde dog ogsaa stemme med Germansk a¿n«-, 
jf. f. azno« unicus, osv. GSI. 111 = Einfl. 129. Om ai = lit. ë se S. 101 §39.

lit. åÆsiznas (a7>) «Stachel, bes. die scharfe eiserne Spitze am Ochsenstecken», øst-Iett. 
akstyns «Stachel» (BB. VII, 275; tidligt Laan fra slav, ostïnü id. med indskudt k eller af 
Bodform ak- med indskudt s?)

> f., est. a hing as, est. ogsaa ahiñg (-¿-), liv. anges (S. 61, II, B; urigtigt for
klaret af Donner, Wb. Nr. 608) «fuscina, Stecheisen, Fischergabel» (est. päewa- 
ahiñgid «Sonnenstrahlen»). Lit. ákstinas skulde egentlig ventes at have givet en 
finsk Form *ahtina(s)', om -ng- for -n- se S. 82 § 16, om Udeladelsen af Dentalen 
efter /i, der da maa være indtraadt allerede paa fælles-finsk Trin, se S. 75 f. § 7 
(jf. f. Ex. f. lähettää sende, viehättää forføre for lälid-, viehd-). Hvorvidt den 
specielle Betydning «fuscina» forst er udviklet paa finsk Grund eller ogsaa har 
været tilstede i den baltiske Sprogform, hvorfra Ordet er udgaaet, kan ikke med 
Sikkerhed afgøres; jf. f. Ex. det tilsvarende osl. ostïnü stimulus, aculeus (heraf 
magy. ö&sZön, ösztöny), polsk oscien id., men ogsaa «fuscina»; osl. osti «axis», 
russ. ost' Spids, dial, «fuscina», lit. akstis «Stöckchen, auf welches Fische zum 
Bäuchern aufgespiesst werden» (om disse Ord jf. J. Schmidt, Die Wurzel AK 
83; Fick Vgl. Wb. II, 522 f. ; Geitier LS. 53; Miklosich Etym. Wb. 227).

Andre Ord for «fuscina» ere vot. astraga, veps. azrag (-«-) < russ. 
ostrogá id.; fra samme Kilde, men ved ældre Laanf?) og med Tilføjelse af det 
finske Suffix -¿me-, Nom. -in, der betegner et Bedskab, stammer sandsynligvis 
ogsaa f. ahrain, atrain (atra), r. kar. azrain, azroan (Suomi, 2 j., XIV, 71, 177) 
for opr. *astr- (Genetz, Karel. Lautl. S. 20). ! visse Egne af Finland bruges
endelig for «fuscina» Ordet arina, hvilket kun synes at være en Sideform til 
ahrain (jf. GSI. 112 = Einfl. 130).

lit. akutas, lett. aküts «Granne, Hachel an (Gersten-)Ähren» (preuss. ackons id.) (Schmidt, 
Wurz. AK 81; Miklosich Etym. Wb. 227)

? 7> f. oka, oas (okaha-), okka, okas, est. okas id., aculeus, liv. úoges id. Om o 
— lit. a se S. 89 ff. § 24. Tvivlsom Sammenstilling.

lit. alus, lett. alus «Bier», preuss. a¿u «Meth» (den sidste Form vistnok Neutr., der 
ellers er tabt og erstattet med Mask., jf. Pauli i KB. VII, 157 f., Leskien, Declin, im Slav.- 
lit. 67, Bezzenberger i Gott. gel. Anz. 1874, S. 1236)

> f. olid (gen. oluen for 'olu dew. dial, olus'!, olu, olo demin., olvi St. olve-), olon. 
olud, ywps.olus pi. olused, vot., est. ôlut, kreev. «ollut», liv. voll (voll, volle, vuollo} 
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i Lifl. oll «Bier». (Thunmann 89;) GSI. 55 Note, 88; Ahlqvist VFSK. 44 --= 
KWFS. 51; Donner Techmer I, 270. Lap. vuolla gen. vuola og vuollaga er laant 
fra Finsk, den sidste Form med Forandring af det f. Suffix -ut, der intet umid
delbart tilsvarende har paa Lap., til det her almindelige -aga- (jf. GSI. 88 
Note

Vistnok foreligger der en Mulighed for, at det finske Ord kunde være 
af germansk Oprindelse: oldn. öl (St. *alva- for *alu~), ags. ealu, alod neutr. 
(Sievers, Ags. Gramm. 1882, g 282, Paul & Braune Beitr. IX, 236), hvorved den 
finske Form paa -ut da kun vilde kunne forklares som udgaaende fra den sidst
nævnte, maaske oprindeligere, konsonantiske Stamme paa -d, alud-. Dog er 
baltisk Oprindelse sandsynligere især paa Grund af Vokalen o i olut (S. 89 g 24 
med Note 2). Det vilde da være fristende at antage, at ogsaa de baltiske Sprog, 
skönt der ikke i Overleveringen er noget Spor deraf, engang havde haft en 
Stamme *alut- neutr., senere afsleben til alu- og dernæst overfort til Mask. 
(= oslav. olu sicera), og at forklare f. olut deraf; den finske Form vilde i et
hvert Tilfælde kun paa denne Maade kunne føres tilbage til et baltisk Neutrum 
(jf. g 52). Nødvendig er imidlertid næppe en saadan Antagelse, idet den f. 
Endelse -ut meget godt kan staa i Stedet for -ms, der kan være bevaret i Side
formen olus i Vepsisk (mærk dog, at de øvrige Kasus her dannes af en Stamme 
paa -use- [ellers sædvanligt = f. -ukse-\, ikke som i andre lignende Tilfælde 
paa -w/m-), og det sandsynligste eller forsigtigste bliver da vel at antage, at f. 
olut svarer umiddelbart til den lit.-lett. Nom. Mask, alus (jf. S. 126 f. g 68 a; til 
de der anførte Paralleler kan fojes f. vantut gen. vanttuen ved Siden af vantus 
gen. vanttuf h)un og vanttu chirotheca lanea < germ, *ivantu-z, on. vöttr, GSI. 89, 
158). [Om en Stamme *alut- jf. nu ogsaa J. Schmidt, Pluralbild. d. idg. neutra, 
Weimar 1889, 180, 251.]

lett. angsteri, lit. anksztirai «Maden unter der Haut des Rindviehs, Engerlinge»
? 7> liv. aistar-d «Finne im Gesicht; Maden in der Haut des Viehes».

*anguria-s, lit. ungurys (for *ang~), preuss. angurgis «anguilla».
"> f. ankerias (dial, angerjas, änkeriäs), vot., est. añgerias (est. ogsaa añgrias, 
angeras, angerja, anger), liv. angers (angers), angrøs, i Lill, anger id. (Thunm. 90;) 
GSI. 80; Donner Techm. 1, 268. Om Vokalforholdene jf. S. 88 g 22, S. 105 
g 47, S. 143; om Endelsen -ias S. 115 g 56, S. 118 g 58.

lit. ånksztas (angsztas) «enge»
Z> f. ahdas (ahtaha-), r. kar. alias, olon., veps. ahtas, vot., kreev. (est. i Afledn.) 
ahas, liv. ådøs, åds id. S. 75 g 7, S. 82 g 16. Fra Finsk atter lapp. a/>es, ades, 
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cijies angustus, apestet, en. lap. atasted affligere = f. (*ahdastaa) ahdistaa, 
est. ahasta-ma, ahista-ma. Om f. ankea arctus, angustus se derimod S. 116 
Note 3.

lit. ansa (se f. Ex. Bezzenberger BGLS. 39, Geitler LS. 99), tjså, lett. usa «Henkel, Öse, 
Schleife», preuss. ansis «hoke» o: Haken (Bugge KZ. XIX, 401; Fick Wb. II, 517, 709) 

7> f. ansa, r. kar. anza (qza), vot. äsa laqueus, tendicula, est. äz (gen. äza) 
«Masche, Öse, Schlinge, Schleife, Henkel», liv. äz, äs «Öhr, Henkel, Handgriff». 
Donner Techm. 1, 267.

lit. àrdai pl. «das Stangengerüst zum Trocknen des Flachses in der Brechstube»; lett. 
ardi, ärdi pl. «Darrbalken in der Ileizrihje» (jf. J. Schmidt, Gesell, d. idg. Voc. II, 295; 
Leskien Ahl. 67 f.)

? > f. arta pl. arrat, ogsaa aarto (arto), olon. ardo pl. arrot Stænger til at torre 
Næt paa. Tvivlsom Sammenstilling.

lit. atólas, lett. atåls, atals, preuss. attolis «Grummet, der zweite Schnitt einer Wiese in 
einem und demselben Sommer»

> f. äteZä, vot. citälä, est.hädal (-a-), hádalas, hätäl', liv. addøl, adløs (S. 75 § 6) 
id. Den estiske Form med /i skyldes, som del synes, en Association til est. 
Zzåda «Noth». Fra Est. atter esti.-svensk (Rågo) ätal «grässtubb» (Freudenthal 
o. Vendell, Ordb. öfver esll.-sv. dialekterna 268). — Ubeslægtet hermed er f. 
odelma, odelva, oderva «neuer Gras- od. Strohwuchs auf einer gemähten Wiese 
od. an einem abgeernteten Acker; Grummet; Wurzelschössling», vistnok et 
ægte Ord, dannet med den i Navne paa Planter eller botaniske Væxtforhold 
oftere forekommende Endelse -Ima (-Iva) eller -rva. — Veps. atav (-o-) er laanl 
fra russ. otciva «Grummet».

Selve det lit.- lett. Ord er etymologisk dunkelt (en tvivlsom Sammen- 
menstilling af Bezzenberger og Fick, BB. VI, 238; lett. ataletës =- atdfïwütës 
«wieder zu sich kommen, neu belebt werden», forklarer ej heller noget, da det 
ikke kan være Slamordet til atáis [Mag. d. leit, liter. Ges. Ill, I, 93], men maa 
være en Afledning- deraf). Kun kan jeg ikke betvivle, at Ordet (enten) er sam
mensat med (eller maaske umiddelbart afledt med Suff. -lo- afl Partiklen at- 
«re-» (ogsaa ata-, ato-, med a for opr. e — til Dels bevaret i preuss. et- — 
hvoraf maaske f. ät-, S. 92 $ 25), og at ot- i slav, otáva er at forklare paa 
samme Maade ; jf. kymrisk adladd «second crop, lattermath, aftergrass», som 
Verbum «to kill again», en Sammensætning af lladd «to kill, to cut» (Uadd, 
gwair «to mow hay»; jf. Amos 7, I i den kymr. Bibelovers.) med ad- «re-»



160

(egl. ai-, et-, jf. Zeuss Gramm. Celt.2 900; W. Stokes KB. VIH, 325). At det 
lit.-lett. Ord skulde være «umgestaltet aus poln.-russ. otava» (Bezzenbcrgcr Lett. 
Dial. 20), er ikke troligt allerede'af den Grund, at vi baade i Lit., Lett, og 
Preuss, have l lige overfor slav. v.

lit. auszrà «Morgenröthe» (ausznnê «Morgenstern»), lett. austra, austrina (med indskudt i) 
«der erste Lichtschein»

? > f. aurinko Sol (det sædvanlige Ord for Sol og Dag i de finske Sprog er 
ellers päivä). S. 82 $ 16, S. 104 g 45. Efter au vilde der ikke kunne indtræde 
hr, som lit. szr regelmæssigt skulde ventes at blive til paa Finsk (S. 78 If. g 13), 
men kun r. Meget tvivlsom Sammenstilling, skönt næppe usandsynligere, end 
naar Budenz, ÖSz. S. 584, lader aurinko staa for *varinko (vari fervid us og varas 
«frühzeitig»), eller naar Ahlqvist, Suomen kielen rakennus 76, afleder det af 
arider, aure «heisser Badstubendampf, Sonnenrauch», est. aur «Dampf, Dunst, 
Qualm».

lit. ávinas «der Hammel, der verschnittene Schafbock» Ness., «Bock, Schafbock» Kursch., 
lett. awens, auns «Hammel», preuss. awins «ster» (vædder) (jf. lit. avis ovis, osl. ovïnü aries) 

7> f. oinas vervex, sjældn. aries, r. kar. oinas, veps. oinas id., est. oinas, dinas 
«männliches Schaf, Widder», liv. i Lifl. oin, oen «Hammel». (Thunm. 90;) GSI.
55, 73; Ahlqvist VFSK. 10 — KWFS. 13; Donner Techm. I, 263. Om f. o = 
lit. a se S. 89 ff. % 24. (Umuligt kan derimod f. vuona, vuonna, veps. vodnas, 
est. von, liv. úoni Lam — som Ahlqvist mener anf. St., jf. ogsaa nedf. under 
ozys — afledes af lett. auns.}

lett. -ba (-be, -b), enklitisk fremhævende Partikel som tå-ba «eben also» (tá «so»), te-ba, 
te-be, ta-ba «da haben wir es!» (te «da»), ne-ba «doch nicht, freilich nicht, ja nicht», je-b 
«oder», foræld, je-ba «denn ja», tas-ba «eben derselbe», i tidligere Tid ogsaa efter Verbal
former (se Bielenstein II, 372 ff.) j lit. bà «allerdings, jawohl», bà gerat «sehr wohl», be-je 
«freilich, allerdings» (jf. be- foran Verbalformer Schleicher Gramm, g 138, Kurschat Gramm, 
g 458, 1423?), enklitisk -ba, -b i arba «oder», jeib «auf dass», ældre kaczeib «obgleich» 
(Bezzenberger BGLS. 267) (sml. zend bat, bä «wahrlich»,» got. Adv.-suff. -ba osv., jf. 
Mahlow D. lang. Voc. 159, K. F. Johansson BB. XIH, 122 ff. og der anff. Stt.)

= f. -pa, -pä fremhævende Partikel, f. Ex. otan-pa «ich nehme ja, doch», 
kalaa-pa hän syö «er isst ja (doch) Fisch, es ist ja Fisch, was er isst», sepä
se «eben er (sie, es); ab so! was Sie sagen; wahrlich!», en-, et-, ei-pä (-hän)
etc. «ich, du, er etc. doch nicht», jo-pa «ja schon; ja freilich (iron.)» | est. -p,
-ba, som sep (seba) së on «das ist es eben», sê samap se on «dasselbe ist es»,
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og almindeligt. ===== ju «schon», ep, ’p dial. = Nægtelsesord for alle Per
soner (Wiedemann Gramm. S. 321, jf. S. 478) | liv.Juôa, jub, jøva = ju «schon» ; 
ogsaa i det liv. Nægtelsesord for 1. og 3. Pers. Sg. og PI. åb (2. Pers. Sg. og 
PI. då), i Lifl. for alle Personer ab, er jeg, især paa Grund af Vokalen å, a (jf. 
S. 98 g 32 Anm.), snarere tilbøjelig til i sin Oprindelse at sammenstille -b med 
det her omtalte f. -pa, -på (eipå o. s. v.) end med den i 3. Pers. Præs, (sekun
dært ogsaa i 1. Pers. Sg., i Lifl. til Dels med endnu større Konfusion) op
trædende Endelse -b (Sjögr.-Wied. Gramm. S. 178; Setälä, Zur Gesell, d. Tempus- 
11. Modusstammhild. in d. finn.-ugr. Spr., 1887, S. 14 f., 27), der svarer til f.-p, 
-vi, fællesfinsk *-bi, for endnu ældre'(Setälä, anf. St. 4 ff., 166 f.); dog er 

.der utvivlsomt paa den anden Side indtraadt en Kontamination hermed. Lapp.
-be, -pe stemmer i sin Form (e = f. ubetonet a, d) og Anvendelse ganske med 
f.-ptz, -på, jo-be, jo-be-son nimirum, scilicet, credo == Î. jopa [-lian]} og 
er øjensynlig laant derfra. I de andre beslægtede Sprog forekommer, mig be
kendt, intet lignende eller endog blot nogen Stamme, hvoraf den finske Partikel 
kunde forklares. Da derimod en tilsvarende Anvendelse af Former af en Prono
minalst. bho-, bha- er gammel og udbredt i de indoeur., deriblandt særlig de 
baltiske Sprog, er Laan fra disse til Finsk højst sandsynligt, uden at jeg dog 
dermed tör bestride Muligheden af, at der i den med de finske Sprog særlig 
nöje stemmende Brug af lett. -ba kan have gjort sig tilbagevirkende Indflydelser 
fra disse gældende.

lit. balåndis, lett. b aliidis «Taube»
> liv. i Kuri. palåndoks, i Lifl. balad, balaz, af hvilke Former den kurlandske 
slutter sig til den ældre, litauiske Form, medens den liflandskc er yngre og 
stemmende med nuværende Lettisk (se S. 72 gg I, 2, S. 82 g 16, S. 111, 141). 
Af balt. Oprindelse er vel ogsaa det stærkere sammentrulyie vot. pallas (gen. palta, 
Virittäjä 1. 178) eller palla, pallo (Ahlqvist), kreev.(med lettisk Deminutiv- 
endelse). Ordets Oprindelse og Historie er for øvrigt usikker (jf. Ilehn, Kulturpfl. 
u. Ilausth.2 525); ogsaa ussel, balan, balón, der dog i intet Tilfælde maa anses 
for finsk-ugr. Laaneord (jf. Hübschmann, Etymol. u. Lautl. d. oss. Spr., 1887, 120).

lit. bålvas «ein Geschenk, bes. das zur Bestechung gegeben wird», \ett.balwa «Geschenk, 
Bestechung, Leckerbissen»; lit. balvu'ti, lett. balivüt «beschenken, bestechen» (jf. balwe, 
hälfe Nesselmann, Thcs. linguae Pruss. S. 15)

?> f. palvo-n, palvoo-n service, supplicari (S. 128), (kar.) palveh Gave for at 
stemme en gunstig, Gave (Suomi, 2 j., XIV, 121; saaledes vel ogsaa Suomen 
kansan Loitsurunoja, 1880, S. 141 / V. 31, 33, hvor det forklares «Bön», men 

21 Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og pliílosophisk Aid. I. 1.
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i Virkeligheden bruges parallelt med lyyli Offer, Offergave «tilde bedste Givere»), 
palvele-n servire, colere; vot. palva-n, palvo-n, est. palu-ma, palle-ma, palwele-ma 
«bitten», est.pa/we «Bitte, Gebet»; liv. pall. (S. 43 % 12; S. 53, 62) «bitten» (balv 
«Geschenk», yngre Laan fra Lett.). Lap. balvvalet «servirc, colere» samt balvos 
«quod colitur, quod venerantur (nt idola deorum)», balvvo «cultus» ere Laan 
fra Finsk. Overhovedet kan denne Gruppe af Ord fra först af maaske særligt 
have haft Ilensyn til den hedenske Gudsdyrkelse, og ud derfra kan Betydningen 
da i Tidens Lob have differentieret sig i de forskellige Sprog. (Ubeslægtet er 
derimod sikkert lit. balvónas «Götze, Götzenbild», der er laant fra ross. bolean', 
Brückner 70; Miklosich Fremdw. 4, Et. Wb. 7 ; jf. Budenz, Ungar. Revue 1882, 206.)

lett. bärkste «der Saum am Kleide; pl. Fransen, Verbrämung» (jf. skr. blirsti- «Zacke, Kante, 
Ecke», lat. fastigium for *farsti- o. s. v. ; Kuhn KZ. Xi, 372 11'.; Fröhde ibd. XVIII. 315; 
Fick Wb. I, 159, 697 f.)

> f. paar re (paartehe-) «Saum, Falte, Verbrämung»; S. 81 g 14, S. 88 g-22,
S. 124. Heraf atter sv. lap.pard(a), pardek id. Jf. GSI. 140 = Einfl. 161 (parras).

lit. barzdà, lett. barda (barfda), preuss. bordus pl. «Bart»
kan ligge -til Grund for f., vot. parta, r. kar. parda, est. pard (-a-), veps. ôareZ 
(-a-) id. Dog kunne disse Ord baade formelt og efter Betydningsomraadct (jf. 
S. 146 og GSI. 104) lige saa vel stamme fra germ, barda-, on. barô, oht. bart, 
got. hos Busbeq bars, maaske ogsaa fra Slavisk, osl. brada, russ. borodd, hvoraf 
den veps. Form med b i ethvert Tilfælde er paavirket. GSI. 140 = Einfl. 161. 
Det ægte Ord for Skæg turde være f. haven, hapena, est. habe, liv. abbon, (opr. 
*haben-e-).

Wt.brd dis, tett.brëdis, preuss. braydis «Elenn» («zemait. auch der Hirsch»)
?= f. petra, peura «wildes Rennthier, Hirsch», veps. pedr id., vot. petra, potra, 
est. pödr (-a-) «Elenthier (Hirsch, Büffel); pöhja-p. [o: nordisk />.] Rennthier»; 
liv. poddors, püdros, püdrs «Elenthier (Hirsch)». Lap. bœvrek, bœvret, bœvrre 
«altis pedibus et gracilis tarandos» Friis (bœwrët «langbeiniges Rennthier; lang
beinig», Qvigstad 58), sv. lap. peurek «rangifer feras; alacer, strenuus, vegetos», 
Lind. & Öhrl., er Laan fra den vestiinske Form peura, hvorimod sv. lap. pridda 
«alces mas» (Pissan Passan pardne V. 17, Donner, Lieder der Lappen, 1876, 
S. 83, 95) er laant, med regelmæssig Assimilation af til dd, fra det med lit. 
brëdis (og raessapisk ftpévooç' 'ékaepoQ} beslægtede nordsvenske Dialektord brind, 
brinde id. (jf. Bugge i BB. Ill, 99).
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Litauisk Oprindelse for de forsinævnte Ord er dog meget tvivlsom, da 
Formen ikke ret passer, hverken Forlyden (S. S3 § 18; kun delvis kunde sam
menlignes f. perjantai Fredag af gi. sv. frea-, friadagher) eller f. e = lit. ë 
(S. 103 N. 1; livis lit.-lett. bred- staar for *brend-, vilde denne Vanskelighed blive 
lidt mindre) eller f. -a svarende til en «sammentrukken» ^a-Stamme (S. Hilf.). 
En Forbindelse synes der dog uafviseligt at være mellem disse Ord , om end 
maaske kun ad ukendte Omveje.

lit. bùrè (Mitteil. d. lit. litter. Ges. I, 131,10 cf. 16), burys pi. (Geitier LS. 80) «Segel» 
(deraf bùrpilis., burpelis «das Giessholz, mit dem die Schiller die aufgespannten Segel 
benetzen, am Half», biirvelkas «die obere Segelleine» o. a.); lett. ¿»«rtees, ôuras pl. »kleine 
Segel» (Ulm.; Bezzenberger, Spr. d. preuss. Lett. 39; burkugis Sejlskib [mig meddelt af en 
Lette fra llainasch, Vcst-Lifland , som brugeligt i hans Dialekt, medens han ikke kendte 
det enkelte Ord]) (Bezzenberger BB. I, 24i Note, sammenstiller delte Ord med gr. <påpoq\ 
snarere kunde det maaske høre sammen med i det mindste nogle af de hos J. Schmidt 
Voc. Il, 223 ff., Fick Wb. I, 163, 695 anførte Afledninger af en Rodform «bhur», jf. 
f. Ex. on. byrr)

> f., vot. purje (österbott. Dial, purjes], r. kar. purjeh, est. purje, purju og puri 
gen. purju, liv. püras (om a se S. 45 g 16 a, om ü S. 53) pi. puftød, i Lifl. puri 
«Segel» (deraf Verbet f.. purjehti-a, purjelita-a, est. purjesta-, purjeta-, purjuta-, 
liv. pürit «segeln»). Om Formen og dens mulige Forhold til en Grundform 
★frurié eller *burjé se S. 124 (jf. S. 139 N. 4). Lap. borjas, porjes, porjos id. (med 
Verbet borjastet, porjestet, porjostet) er laant fra Finsk. Som Laan fra Finsk be- 

. tragter jeg ogsaa det paa slavisk Omraade enestaaende gi. russ. prja id., 
egentlig vel *purja, med Udeladelse af « som saa ofte mellem Konsonanter, der 
let kunne udtales uden mellemstaaende Vokal. (Russ.joåras id. — der almindelig 
betragtes som Laan fra gr. (pàpoç — hører derimod aldeles ikke herhen.)

Om det omhandlede Ord fra de baltiske Sprog er optaget i de huske 
(parallelt med laica o. a., S. 117) eller omvendt herfra gaaet over til Lettisk og 
videre til Nord-Litauisk, kan vel ikke med fuld Sikkerhed afgøres, men over
vejende Sandsynlighed taler dog for det forste (dette Exempel bor derfor udgaa 
S. 73 g 2 Slutn.). Medens i de baltiske Sprog en etymologisk Tilknytning 
synes at være mulig, om end kun som Gisning (se ovf.), er dette ikke Tilfældet 
i de finske Sprog. Tilsyneladende vikle det ligge nær at tænke paa f. purra\Tp 
pursi (St. purte-} navigimn, purtilo alveus, „cymba ex ligno excávalo, sv. lap. 
borre, porre, syrj. pur ratis; men i Virkeligheden er der her en dyb Kløft, idet 
Grundbetydningen af disse sidste Ord synes at være noget udhulet (jf. f. pure- 

21* 
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mordere, med Spor i de beslægtede Sprog af Betydningen dolare, sculpere, 
Budenz ÖSz. S. 444, f. puras scalprum, syrj. purt ciilter); Ligheden med purje 
er derfor sikkert tilfældig. At Ordet — ved Siden af hvilket nyere, mere ud
viklede Former for Skibsfarten efterhaanden baade i Lit.-lett. og i de finske 
Sprog have indført det tyske eller nordiske Ord for Sejl — endnu stedse er 
livskraftigere i de finske Sprog end i Lit.-lett., viser naturligvis intet med 
Hensyn til Oprindelsen (det samme gadder om laiva og andre sikkert laante Ord).

Ahlqvist, VFSK. 157 — KWFS. 175, betragter f. purje som laant fra 
oldn. byrr «gennem Misforstaaelse af den egentlige Betydning» ; men en saadan 
Betydningsforandring kan ikke vel tænkes indtraadt ved et Laan; desuden passer 
Formen ikke ret (et norsk «böri» med Betydningen Sejl existerer ikke).

leit, daba «natürliche Eigenschaft (indoles), Gewohnheit, Instinct» Lhn. («art vild eigen
schallt eines dinges», «Art, Nathur, angebohrne art eedjimta dabba», «bey der alten weise 
wätza dabba» Mancelius, 1638), dabigs «natürlich» (mest i Suis, som labdabigs, -dablis 
«gutgeartet»); lit. daba «Art, Weise, Charakter» (hos Dowkont se Geiller LS. 80; efter 
Brückner 22 Note lettisk), dabïnti «schmücken» (jf. osl. doba opporlunitas, dobriï bonus, 
o. s. V. Pott Et. Forsch.2 V, 334 f. ; Fick Wb. I, 633. II, 387, 579; KZ. XIX, 261; 
Miklosich Et. Wb. 47, 420; Brückner 79, 170 betragter lit. og lett. daba som Laan fra 
slav, doba, hvad der paa Grund af Betydningsforskellen er lidet sandsynligt)

7> f., vot. tapa, r. kar., olon., veps., est. taba (est. ogsaa tau, vel egl. — f. 
Instruktiv tavoin) «Sitte, Gewohnheit, Weise», liv. daba id., ogsaa Natur (deraf 
f. tavallinen «solitos», hyvän-tapainen «bene moralus» ni. in.). Hen liv. Form har 
yderligere nærmet sig den lettiske ved at antage Forlyden d (S. 72 g 2). Lap. 
dappe, tappe mos, davalas, dabalas sollemnis, moralus ere Laan fra Finsk.

Baltisk Oprindelse af dette Ord (omvendt Thunm. 90) er vistnok sand
synligere end germansk, som jeg antog GS1. 151 — Einfl. 174. Tvivlsomt er 
Forholdet til f. tapaan tavata captare, consequi, invenire, convenire alqm, acci- 
dere ut —, og de dertil hørende Afledninger (f. Ex. tapaus casus, eventus, jf. 
tapa-turma casus, calamitas fortuita), est. taba-ma «erwischen, ergreifen, finden, 
erlangen», liv. tabb «errathen» o. s. v. GS1. 151 havde jeg betragtet disse Ord 
som sammenhørende med f. tapa-, ligesaa Donner, Wb. Nr. 527 —28, idet han 
dog anser dem alle for ægte finske og opfatter Grundbetydningen af tapa som 
«das was sich zutrifft, was geschieht», hvad der turde være temmelig tvivlsomt. 
Sandsynligvis foreligger her oprindelig to forskellige Stammer, der tilfældigvis ere 
faldne sammen og vel ogsaa i Bevidstheden kunne være bievne noget sammen
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blandede, en ægte finsk i tapaan, med Grundbetydningen trælle, gribe ell. lign, 
(jf. Budenz ÖSz. Nr. 199), og en laant i tapa.

lit. dagÿs, lett. dadfis «Klette», Lappa (ogsaa om forskellige lignende Planter-, jf. «dagis 
Dorn» Bezzenberger BGLS. 278; Leskien Abl. 99; jf. Fick KZ. XXII, 104; J. Schmidt 
Voc. II, 497)

7> f. takiainen {takkiainen, takkiainen}, est. takijas {takjas, takis, takaja}, tagijas, 
tagi (St. tagja-} id., ogsaa Cynoglossum. Liv. dadzä « Distel, Klette» i Tilslutning 
til den lett. Form (S. 72 g 2, S. 120 g 60,1). Donner Tecbmer I, 268 efter 
Diefenbach. Den f. Form med H, de est. med k bero paa en folkeetymologisk 
Association til den ægte Stamme i f. takistua haerescere, takistaa affigere, est. 
takista-ma «befestigen; hängen bleiben» in. m. (jf. Donner Wb. Nr. 398—99; 
Budenz ÖSz. Nr. 790), den finske Form med hk maaske ligeledes til f. tahkea 
spissus eller tahea viscidus (eller h er indskudt foran k ligesom f. Ex. i f. ahkio 
og akkio traba lapponica = on. ekja, GS1. 111, f. vihkiä consecrare = on. vigja 
sinst. 160?). M. II. t. Endelsen -ainen paa Finsk jf. S. 108 og Plantenavne som 
polttiainen Brændenælde, takkiainen Bovist o. m. a., om -ia-, -ijas s. S. 116 og I 18.

lett. dagla, degla, daglis, deglis «Schwamm, Zunder» (af lit. brænde ; Leskien Abl. 99) 
> kar., olon. tagla {takla}, f. taula, est. tagl {-a-}, tael (-«-), liv. i Kuri. dagi 
(S. 72 g 2), i Lill, tagl (kreev. deglis} «Schwammzunder». Fra den finske Form 
taida udgaar atter lap. tuovle, duöolle «frustulum maturi betulae pani, quod 
accensum membro dolore allecto applicatur» (Qvigstad S. 19, 64). Pott, De 
lingu. lett. cum vie. nexu 57; Donner Techm. I, 268.

(Forskelligt herfra er magy. tapió, vogul. tapio?, taplit, tapíale, hvormed 
Donner sammenstillede dem i Wb. Nr. 395, ligesom Budenz i Szóegyezés. Nr. 198 
= Nyelvtud. Közlem. VI, 412, medens denne Sammenstilling med Rette er 
udeladt i hans ÖSz. [1 Güldenstädts Beschreib, der Kaukas. Länder hrsg. v. 
Klaproth, Berlin 1834, S. 228, anføres som kuschhasib-abchasisk «Tapio 
Zunderschwamm» ; med hvilken Berettigelse, og om der er nogen Sammenhæng 
med det magy.-vog. Ord, er mig ubekendt.] )

leit, dalba, dalbs «eine Fischerstange (zum Scheuchen der Fische); eine zweizinkige 
Gabel zum Aufstecken von Garben ( = delbis}, kåka dalbs der Stamm des Baumes» ; jf. lit. 
dèlba «ein sehr langer Forkenstiel» (Leskien Abl. 61)

~> liv. dälba «Stange, Stecken; Brechstange» (est. talb, talic, St.-a-, «Keil, pädi-t. 
Vordersteven des Bootes»?). Herhen muligvis ogsaa som ældre Laan f. tarpa, 
tarpo (tarvin, tarpoin, tarvoin}, est. tarba «Störstange der Fischer». Fra Finsk
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atter lap. (toortozn, durbon id., samt duorbbot pisces in rete propellere conto in
aquam impacto aut injectis — f. tarpon.
meget usikre Sammenstillinger, Donner Wb. Nr. 167.

Anderledes, men med

lit. toarlas «Garten; Ilof um den Mond»; lett. därj's «Garten, Hof, Einzäunung; Hof um 
den Mond» (Fick Wb. 1, 619)

> f. tarha (dial, tahra), saepes, claustrum, coliors, hortus (puu-tarlia)orbis 
lunam, solem circumdans, vot. tara id., est. tora, to/¿r, tär «Hürde, Umzäunung», 
liv. tara «Zaun, umzäunter Platz, Garten». (Thunin. 89;) GSI. 73; Ahlqvist 
VFSK. 106 = KWFS. 118; Donner Teclim. 1, 264.

lit. tosrv¿í, darvà «Kienholz», lett. darwa »Theer» (e er her oprindeligere end a)
f., kar., vot. torva, kreev. «torva», veps. torv (-</-), est. törw (-a-), liv. i Kurl, 

tora, tura, i Lili. türv «Theer». Lap. sv. toz-vc, n. darvve (a = f. e) er Laan 
Ira Finsk.

Efter Formen kunde det finske Ord ogsaa være af germansk Oprindelse 
(germ. St. sandsynligvis *torva-, udvidet i oldn. tjara ~ *tervon-)\ men litauisk 
Herkomst er dog sandsynligere, dels fordi Formen her stemmer endnu bedre, 
dels fordi det henhører til et Betydningsomraade, der er stærkt repræsenteret 
blandt de lit. Laaneord i Finsk (S. 146). (Thunm. 91;) GSI. 152 — Einfl. 175; 
(Ahlqvist VFSK. 160 = KWFS. 179;) Donner Techm. 1, 266 (medens han i 
Wb. Nr. 456 mente at kunne forklare f. terva som ægte finsk af en Rod ter 
med Betydningen «scharf, bitter sein»!). Omvendt synes lett. darwakslis, dar- 
waksnis «Kienholz» (Bielenstein Lett. Spr. 1, g 225, 2) i sin Dannelsesmaade at 
være paavirket af est. torwas St. tôrwakse-, liv. taroks (f. torvas St. -akse-) id. 
Jf. f. Ex. waruksis, waruksne Ordfortegn. 11.

lit. de vas (deiwas Bezzenbcrger BGLS. 63 f., 280), lett. tto'ivs, preuss. deiwas, deiws] deywis 
«Gott» (skr. dëva-s o. s. v.)

> f., veps., vot., kreev. torøas, r. kar. totoras, est. toeæas, taiwas, liv. tovas (gen. 
touvo, S. 54 g 23b, jf. S. 43 g 12) Himmel. GSI. 11, 34; Ahlqvist VFSK. 215 
= KWFS. 244. Efter Castren, Suomi 1851, 133 = Nord, resor och forskn. 
Ill, 23, skulde f. júntala (Gud) og det fra et indoeurop. Sprog laante taivas op
rindelig have været synonyme, med Betydningen 1) Himmel, 2) Himmelens Gud; 
men taivas indskrænkedes efterhaanden til at betegne Himmel, idet júntala antog 
Betydningen Gud, Guddom i Almindelighed. Ellers er det oprindelige Ord for 
Himmel (som den lysende) vel nærmest at søge i f. Urna Luft, Vejr, Verden 
(Budenz OSz. Nr. 854).
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Donner, Techmer I, 263, søger at hævde taivas som ægte finsk ved, i 
Tilslutning til Schott, at sætte det i Forbindelse med f. taivun, inlin. taipua 
flecti, cnrvari ; moveri, impelli, taivuttaa flectere, taive gen. tciipe(h)en flexus, 
sinus [polven taive poples), hvortil svarer est. taibu-ma «nicht steif oder unbe
weglich sein», taiwuta-ma «biegen, krümmen». Men imod denne Sammenstilling 
er at indvende, dels at Formen ikke passer, da i den sidstnævnte finske Stamme 
V vexler med />, alt eftersom den dermed begyndende Stavelse er hikket eller 
aaben, og altsaa staar i Stedet for opr. b [taib-, jf. S. 73 Note 4), medens i 
taivas V er fast og oprindeligt, dels at Betydningen ej heller passer, idet det 
vilde være vanskeligt at tænke sig Himlen, uden ved en ren licentia poética, 
benævnet «Bojning», «Bugt» eller «den bøjede», og Begrebet «den hvælvede» 
ell. lign, ligger ikke i Roden taib-.

. dnktè' (Stamme dukter-}, preuss. duckti «Tochter»
7> f., kar., vot. tytår, veps., est. tillar (est. dial, ogsaa tildar, tilter) id., liv. tildar 
«Tochter» («Mädchen») (heraf Deminutivdannelserne f.tyttöi, tyttö, est.tüdruk, tütruk 
m. fl. Former «Mädchen»); endvidere ersa-mord. telitef, teiter, moksa-mord. stir, 
stir (for 'setir eller *sitir, jf. S. 76 g 9) «Tochter, Mädchen», cerem. ildür, üdor, 
idir, eder id. En Afslibning paa Finsk af tytär er det Vokalharmonien under
givne Suffix -tar, -tår, der betegner kvindelige Væsener som f. Ex. Ilmatar 
Luftens Datter, Luftnymfe.

At de anførte Ord ere Laan fra et indoeuropæisk Sprog, kan der ikke 
være Tvivl om, skimt Lydudviklingen i ethvert Tilfælde ikke er ganske regel
mæssig (for f. t i ludlyd skulde man have ventet ht-, om y jf. S. 100 % 35, om 
ä S. 96 g 30; mord, e kan være = f. y, jf. f. Ex. e.-m. ned' Skaft = f. lysi 
St. ly te-, sel'ge Spyt = f. sylki’, det historiske Forhold mellem Ordets Forekomst 
i de finske Sprog, i Mord, og i Ger. kan for øvrigt næppe nærmere afgøres, 
jf. S. 153 ff.). Spørgsmaalet er kun, fra hvilket indoeuropæisk Sprog de ere op
tagne. Af germansk Oprindelse kunne de ikke vel være ; thi dels kunne Mord, 
og navnlig Cerem. ellers ingen sikre Spor fremvise af Paavirkning fra denne 
Side (jf. S. 32 f.), dels passer Formen selv i Finsk kun daarligt med den sæd
vanlige Lydbehandling i gamle germanske Laaneord. Slavisk er ligeledes ude
lukket baade ved Formen og ved Udbredelsen, der begge tillige vise hen til en 
højere Alder, end slavisk Indflydelse ellers kan bringes i Overensstemmelse 
med. Derimod kunde de være eraniske (zend dup dar, nypers, duytår, ogsaa 
armen, dustr, jf. S. 7 Note 2 og Udsigt over d. pli i løl.-hist. Samfunds Virk
somhed 1885—87, Kbh. 1888, S. 124); men da en vis Række andre Slægtskabs
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navne kun kunne være litauiske (jf. S. 145), deriblandt det i Form og Udbredelse 
ganske parallele Ord for «Søster» (se seså), er der den største Sandsynligbed 
for, at det her omhandlede Ord i alle de nævnte Sprog ogsaa horer herhen. 
Jf. GSI. 92; (Ahlqv. VFSK. 187 — KWFS. 210 f. ;) Budenz ()Sz. S. 98; Donner 
Techm. I, 271 (hvorimod han i Wb. Nr. 420 synes at betragte det som ægte 
finsk?). Det oprindelige finske Ord for «Datter» synes at foreligge i f. neiti 
virgo, lap. nieida, neita, syrjænsk nyl «Mädchen, Tochter»; jf. Budenz ()Sz. 
Nr. 427 ; Donner Wb. Nr. 900.

lett. dülajs, dülejs «eine aus Lumpen und Stroh gemachte mehr rauchende als brennende 
Fackel, besonders um Bienen beim Honig-Ausnehmen wegzuscheuchen», düle, dülis id., 
«auch brennende Pergel beim Krebsen oder Fische - Stechen », dülët, dül'ät ydük'eret) «bei 
brennenden Pergeln Fische stechen oder krebsen»; lit. dulÿs Ness., dülis Kursch. «ein 
gespaltenes faules Räucherholz zum Ausräuchern der Bienen» (vel beslægtet med lit. dúrnai 
Bog, af Rod dim, jf. skr. cZ/iäZz- «Staub», lat./wZ^o?)

> f. tuulas (tuulaha-, tuulakse-), ogsaa tuulaja, tuulos (tuulokse-) «Fischstechen 
bei Fackelschein; Fischgabel» (i sidste Betydning besterntere tuulain med Stiff. 
-ime-, der betegner et Redskab), tuulastaa, tuulostaa «Fische bei Fackellicht 
stechen» (jf. Beskrivelsen i Virittäjä I, 101 og Suomi, 2 j., XIX, 1). 1 andre
Egne (Vestfinland) kaldes det samme tuohus egl. «Fackel von Birkenrinde» (tuold, 
se nedf. toszis), med deraf alledt Verbum tuoliustaa (deraf lap. duhas, -as og Vb. 
duhastet, -astet, duohostet). Ahlqvist, Suomen kielen rakennus $ 112/, afleder 
tuulas af tuuli Vind, hvad der synes temmelig uforstaaeligt.

Liv. dülin «Zunder» maa vel være yngre Laan fra et herhen hørende, 
mig for øvrigt ubekendt lett. Demin, dülinscli.

lett. dumjsch (* dumja-s), dums (duma-) «dunkelbraun, schwarzbraun, fahl»
7> liv. duma «schwärzlich, schwarzbraun», samt rimeligvis syd-est. frøn/as «schwarz
braun, dunkelbraun, schwärzlich». Jf. nedf. tamsus.

lett. düre (düris) «Faust; Eisaxt (?) ; grosser Hohlmeissel um einen Bienenstock auszuhöhlen; 
Haches Stemmeisen» (af dur-t, lit. dür-ti «stechen, stossen», hvoraf f. Ex. dürums «Stich, 
Stoss» o. s.v.?, jf. Pott Et. Forsch. II, 3, 333; Leskien Ahl. 54)

= f. tuura, est. tür (-a-, -e-) «Brecheisen mit hölzernem Stiele, Lanze, Eispike» 
(en nu brugelig finsk «tuura» beskrives og afbildes Suomi, 2 j., XIX, 54; f. 
tuuria, est. türa-ma «mit dem Brecheisen aufhauen»); vot. dura, dursa forklares 
(Virittäjä I, 168) med f. porkka Pulsstang.
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Ahlqvist, VFSK. 211 = KWFS. 239, betegner uden nærmere Bevis f. 
tuura og est. tür som ægte finske, ligesom ogsaa Donner, Wb. Nr. 459, optager 
dem som saadanne (det der anførte liv. tür «Ecke, Winkel, Zipfel» bører i et
hvert Tilfælde ikke herhen, men er < leit, stürs id., jf. S. 83 § 19, hvoraf 
ogsaa kreev. «s¿uAráí»), medens Budenz, OSz. Nr. 202, ad anden Vej antyder 
Muligheden af en finsk-ugrisk Etymologi for dem. I saa Tilfælde maa man 
antage, at der oprindelig kun tilkommer lett. düre Betydningen «Faust» (egl. 
vel «Faustschlag», jf. dürët «Faustschläge geben»), og at de andre Betydninger 
skyldes finsk Associationspaavirkning. Dog maa det ikke overses, at der paa 
finsk-ugrisk Grund i Virkeligheden ikke lader sig eftervise nogen sikkert be
slægtet Stamme, hvad der derimod snarere synes at være Tilfældet paa Lit.-lett. 
Paa den vot. Forlyd d kan der næppe lægges nogen Vægt (jf. S. 73 med N. 2). 
Liv. dür «Faust, Faustschlag» er naturligvis yngre Laan fra Lettisk.

lit. ek é'czios, aké'czios pi., lett. ezesclii, ezeschas pi. (ogsaa ezeklis), preuss. aketes pi. 
«Egge» (af lit. ekè'ti, aké’ti, lett. ezët «eggen»; Antagelsen af Laan fra Germansk [oht. egjan 
VI). for *agja-, egida Sahst. for *agif)ö\ synes uforenelig med Lydforholdene; jf. for øvrigt 
bl. a. Fick I, 475, 11, 294 f.; Schrader, Sprachvergl. u. Urgesch. 357; Brugmann Grund
riss II, 221; Kluge Et. Wb. under Egge)

ligger efter al Sandsynlighed til Grund for veps. äges (ägehe-), f., vol. äes (for 
*äges, âkehe-, ogsaa f. Nom. äjes, samt a äs äkähä-), est. äes (Gen. äke, «e), äke, 
ogsaa äge, ägi, ägl, äkli, liv. W« (K.), egs (P.), i Lifl. ägg «Egge». Donner 
Techmer I, 263 efter Diefenbach.

Ahlqvist, VFSK. 30 = KWFS. 34, antager germansk Oprindelse (hht. 
Egge), hvad der er umuligt, idet det finske Ord allerede ved sin Udbredelse 
viser tilbage til en Tid, da Formen af det germ. Ord — der endda kun kendes 
indenfor de vestgerm. Sprog — maa have været en helt anden, som ikke kunde 
give f. âges (dersom det har været tilstede i Gotisk, maa det vel her have haft 
Formen *agipa}. Kun tilfældig er Ligheden med syrj. agas occa, samt cercm. 
agå aratrum tatarieum, af cuvasisk Oprindelse.

lit. é'ras (éris), lett. jer s, preuss. eristian (demin.) «Lamm» (jf. lat. aries’, Fick Wb. I, 
494; II, 528)

? > i.jäärä, jaara, est.jär, jar, ear (-a-) «Schafbock, Widder». Pott, de lingu. 
lett. cum vicinis nexu, 1841, 20; Ahlqvist VFSK. 10 = KWFS. 13; Donner 
Techmer 1, 264. Maaske slutter det finske Ord sig dog nærmere til Slavisk: 
oslav. jarïcï caper o. 1., især den f. Form med ä.

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og pliilosopliisk Afd. I. 1. 22
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lett. gabals «Stück; Abtheilung; Gegend» (apgabals «Bezirk, Gegend», apgabalis, -lus «im 
grossen, im ganzen»); lit. (zemait.) gabalas «ein Stück Land» Geitier LS. S3, (Prökuls) 
gábals «ein verhältnissmässig grosses Stück Fleisch, Brot o. dgl. (nicht auch ein Stück 
Land)» Bezzenberger LF. 111

= Vw.kabäl, i Lifl. kabal, kabbal «Stück, Theil, Abtheilung, Klumpen» J kapp ale, 
-les, sjæld. kappala, kapal «Stück» pars, frustum, res (kapale fragmen ligni, 
truncos?, est. kambal, kammal \gen. kambla] «grosses Stück» ?, karnbas «Klumpen»?). 
Lap. n. gappalak, en. kappaluli Stykke, er laant fra Finsk.

Saavel paa lettisk som paa finsk Side er for øvrigt Etymologien ganske 
dunkel (en af Ahlqvist, Suomen kielen rakennus S. 36 g 57 k, fremsat Forklaring 
af f. kappale som staaende i St. for opr. *katkale tf katki itu, katketa rumpi, 
forudsætter for voldsom en Lydforandring til at kunne billiges). Det er derfor 
meget muligt, at Ordet ikke er oprindelig lettisk, men indkommet her fra Livisk 
(jf. S. 73 g 2). Forklaringen vanskeliggøres imidlertid yderligere ved et i visse 
slaviske Sprog forekommende Ord : cech. kaval, dial, gavai, polsk kawal, hvide- 
russ. kavalok «Stück», jf. preussisk-tysk kabel «Loos, Loostheil» (Miklosich Et. 
Wb. 113). Skulde vi her have Laan fra et finsk Sprog, uanset selve det finske 
Ords Oprindelse? Hvis saa er, maatte Ordet vel först være optaget i (Hvide-?) 
Russisk og derfra være gaaet over i Polsk og fra Polsk atter i Cechisk. Eller 
er Ligheden kun tilfældig (ligesom vel i ethvert Tilfælde mellem disse forskellige 
Ord og skr. kavala-s «Mundvoll, Bissen»)?

lit.gardas «Hürde, offener Stall für die Schafe» («Herde» Bezzenberger BGLS. 283), gárdis 
«Bücht, in welcher ein Pferd oder eine Kuh im Stalle steht» (samme LF. 112) (sml. got. 
gårds olxoç , oixta, garda [lambe] auÁg [tcov npoßdrcov], oslav. gradîi ; efter Brugmann, 
Grundriss I, S. 294 N. 1 og 345, synes det lit.-slav. Ord at være meget gammelt Laan 
fra Germ.)

?> moksa-mord. kardå, ersa-mord. kardó «Stall»; mord, kardas «Hof» (jf. Heikel, 
Die Gebäude der Cerem., Mordw. etc. = Journal de la soc. finno-ougr. IV, 
1888, S. 51 ff.). — Om andre Ord i finsk-ugriske Sprog, der i Form og Betyd
ning mere eller mindre ligne disse, se Einfl. 141 (jf. GSI. 121 f.), hvor der er 
gjort opmærksom paa, at de dels kun frembyde tilfældige Lydligheder (som 
magy. kert «Garten», se Budenz ÖSz. S. 22, syrjænsk-votjakkisk kar «Stadt», 
smst. S. 6 ; ligesaa [ostjakkisk kort, kurt, syrj. gort, votjak. <?wW?] votj.^W, mord. 
jurt, jurhta «Haus, Wohnung» af tatar, jurt, jf. Ahlqvist VFSK. 95 = KWFS.
105, Anderson 206, Munkácsi Nyelvtud. Közlem. XVIII, 81), dels vistnok ere 
parallele Laan fra forskellige indoeurop. Sprog. Medens f. kartano area, praedium, 
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villa, liv. kårand. i Lill, karn «Bauerhof, Gehöft, Gesinde» vel nærmest udgaar 
fra germ. Si. garda-, forøget med det finske Snif, -no (-ndo) (GSI. og Einfl. 
a. St., Ahlqvist a. St. 105 — 117), kunde de ovennævnte mord. Ords Betydning 
af Stald synes at knytte dem særlig nær til Litauisk (saaledes Donner Teelnner 1, 
260), uden at det er nødvendigt at ty til gotisk garda (jf. S. 33). Om Formen 
kardas er en særlig mord. Afledning eller muligvis kunde være en Sideform, ud- 
gaaende fra den lit. Nom.gardas, kan ikke afgøres; det forste turde være sand
synligst. (Mærkeligt er det om de mord. Ord mindende «syrj. kardos Stall» 
[? Donner a. St., ikke i Wiedemanns Syrj. Wb.], saa meget mere som et tilsvarende 
Ord ikke synes at forekomme i det mellemliggende Cerem., jf. S. 153.) Hvor
ledes forholder det sig med nord-ostjak. karta, kart, nord-vogulsk kart «Hof»? 
Disse og de allerfleste i det foregaaende berørte Ord, tillige med nogle andre, 
sammenstilles som fælles og «uralt» af Donner Wb. Nr. 175 (og 176). Cuvasisk 
kardel «Umzäunung, umzäunter Ort» (af indoeurop. Oprindelse, ogsaa efter 
Budenz Nyelvtudom. Kôzlemények X, 103) kan muligvis være indkommet igennem 
Mordvinsk, eller skulde Endebetoningen i Mord, endog tyde paa det omvendte?

lett. gaura (güra) «Gänse-Sägetaucher» ; pveuss. geauris «Wasserrabe» (jf. os>\. gavranti 
corvus? Bezzenberger i Gott. gel. Anz. 1874, (240; J. Schmidt KZ. XXIII, 354)

? 7> est. kaur (gen. kauri) «Sägetaucher, Mergus merganser»; f. kaum Spove, 
Numenius.

lit. gaúras, sædv. pi. gaurai «Haare, bes. rauhe Haare der Thiere, auch eine Grasart, 
Spergula arvensis, wegen der oben behaarten Stengel» (gaurü'tas «behaart, rauh»); lett. 
gauri pl. «die Haare an den Schamtheilen (scheint nicht sehr bek.)» Ulm. (gauris Sper
gula arvensis)

? 7> f., kar., vot. karva pilus v. villus animalium, plantarum, corporis humani; 
color pilorum, color, forma, est. karw (-a-, karu) id., liv. kâra (part, og illat. 
karre, jf. S. 43 % 12, S. 52 f. g 23 a), i Lifl. kara «Haar, Feder (als Körper
bedeckung), Farbe» (f. karvainen, est. karwane [St. -aise-, , liv. karri [jf. 
S. 50 g 22 f] «haarig, rauh», liv. kåri «federig, haarig»). N. lap. garvve forma 
er laant fra Finsk (Qvigstad S. 68). Om lit. -aur- > f. -am- se S. 104 g 45.

Sjögren-Wiedemann, Liv. Gramm. S. XCVI, afleder liv. kâra (kun dette) 
af lit. g aur as. N. Anderson, Studien 252—255, gör bl. a. særlig opmærksom 
paa den nære Overensstemmelse i Betydning mellem det lit. og det finske Ord, 
men forklarer dette af oprindeligt Rodslægtskab, idet han, i Tilslutning til 
Donner Wb. Nr. 141, alleder dette sidste af en «Rod kam («rauh, scharf, zackig, 
hervorragend» Donner), men rigtignok med Sammenblanding af ganske uens-

22* 
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artede Ting og paa Grundlag af yderst tvivlsomme eller afgjort nrigtige Sammen
stillinger (jf. ovf. S. 9 Kote 1). Paa finsk-ugr. Side henvises kun til magv./¿ara 
«Ilaartuch, Pferdedecke» (!) og n. lap. garrat, hvilket Ord i Leems Lex. lapp. 1, 
1768, S. 335 (og derefter i Friis’s nye Ordbog, hvor det betegnes som obsolet) 
gengives: «slippe [miste] det yderste af Haarene, extremitatem pilorum amittere. 
Usus verbi et derivat, est de cervo rangiferino band castrato qui verno tempore 
extremum pilorum colli amittit» (Donner forandrer dette til «die letzten [!j Haare 
verlieren», hvilket atter optages af Anderson med Tilføjelse af «haaren»); til 
disse föjer Anderson endnu, om end med velbegrundet Tvivl, votjak. kuro 
«Spreu, Stroh, Strohhalm».

lit. gégè [géga Juskevic, Liétùviskos dâjnos Nr. 91,)1, 106,4, 190,4), nu ellers kun i Demi
nutivformer som gegùzè o. 1., lett. dfegujë, preuss. ¿røuse «Kuckuck»

? >> f. käki (St. käke-, käge-) demin. käkö, r. kar., olon. kägi, demin. kägöi, veps., 
est. kägu, kägo, vot. cäko, liv. k'eg (pl. - wá), k'eg, gek, i Lift. kieg, t'egg, k'egg 
id. Sjögren-Wiedemann Liv. Gr. S. XCV1. Lap. kiekka, giekka Laan fra Finsk. 
De øvrige finsk-ngr. Sprog have mer eller mindre rent onomatopoietiske Ord 
(jf. f. Verbum kukkua kukke, hvoraf kukkuja «Kukkeren»), som mord., cer. kuku, 
ung.kakuk, syrj. kök, jf. Donner Wb. Nr. 21.

lit. geltà «Gelbheit» , gèltas, geltónas «gelb»; lett. dfeltans, dfeltains, dfeltens «gelb»; 
preuss. gelatynan id. (jf. oslav. zlütü, Miklosich Et. Wb. 408)

> f. kelta, r. kar., olon. kelda, est. köld (-a-), kold (-a-) «Gelbes, gelbe Farbe» ; 
Ï. keltainen, i'.kar. keldane, olon. keldaine, vot. költaine, ukieltan», est. köllane, 
kollane «gelb». Ahlqvist VFSK. 82 = KW FS. 91; Donner Techmer 1, 261, 
264 (medens ban i Wb. Nr. 208 havde opstillet kelta som ægte finsk, jf. ovf. 
S. 11 Note).

[lit. -gi (-g, ældre ogsaa -ge, -ga', Bezzenberger BGLS. 267) enklitisk fremhævende Partikel 
(jf. Schleicher Gramm. S. 338, Kurschat Gramm, g 1426 a), lett. -gi (forældet), -dj (i nedj— 
nedj «weder noch») id. (Bielenstein 11, g 625) (sml. skr. glia, ha, hi, slav, go, ze o. s. v. 
Miklosich Et. Wb. 68 f. ; jf. nedf. -gu)

synes at stemme med est. -ki, efter Vokaler og Liqnidæ -gi, dorp.-est. -ke (-ge) 
«legt einen Nachdruck auf das Wort, welchem es angehängt ist: irgend, eben, 
gerade» (Wiedemann Gramm. S. 320), këgi, keski «Jemand» o. 1. (smst.- S. 433 f.)[ 
f. -ki, -kin, vot. -ki, -ci id., sædvanlig «auch, sogar», joki, -kin «Jemand, irgend 
ein», kuki, -kin «jeder» o. 1. Dog turde Laan her være saare tvivlsomt, da et, 
som del synes, tilsvarende Tilhæng (hvis ikke snarere — f. -ka, -kä i ku-ka 
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«wer» o. 1.?) i del mindste ved Pronominaldannelser forekommer i de fleste 
finsk-ngriske Sprog (jf. Anderson 48 f.) ; sml. ogsaa moksa-mord. -ga, -gä, -ka, 
-kä «auch», ersa-mord. -gak, -jak id., -ka, -ke, -ko «enclitische Partikel, welche 
den Nachdruck auf ein Wort legt» (formelt maaske dog egl. = f. -ka, se ovf., 
en-kä «auch ich nicht», sekä — että «sowohl — als»). 1 ethvert Tilfælde vilde 
der vel kun kunne tænkes paa en mulig sekundær Indflydelse paa den f. Form 
(med ¿?) eller Brugen af den i visse Tilfælde.]

★gilna, lett. dfilna, dfilnis «die grösseren Spechtarten (mela df. Schwarzspecht, fal'a dj. 
Grünspecht, etc.)» (jf. oslav. zliina, russ. zelnå for 'gilna id., hvoraf magy. ^soZna, Miklosich 
Et. Wb. 408; dog er det lett. Ord næppe laant fra Slav., hvad Brückner 171 antyder, 
skönt med ?)

7> liv. kilt (pi. -od} «Grünspecht». Jf. S. 77 g 11, S. 82 g 16, S. 142 N. i.

leti. gllwe, -a «der grüne Schleim auf dem Wasser; Schleim, Schlamm»; lit. glÿvas 
«Schleim» (Bezzenberger LF. 113)

? 7> f. liiva «breiige, schleimige Masse; Schlamm» (men est. llw [-«-] «Sand, 
Kies»?). Kunde muligvis ogsaa være <C germ, 'silva-, on. sly «slimagtige Vand
planter» (jf. K. F. Johansson, Paul & Braune Beitr. XIV, 319).

lit. grådas eller rettere gru'das «eine gefrorene Erdscholle, der gefrorene ungleiche 
Boden» (jf. grådis, grodinis Ness., zeinait. groudis [ou regelmæssig = u], Geitier Lit. Dial. 
26, December; efter Fick Wb. Il, 555 er grodas samme Ord som slav, gradü Hagl?; efter 
Brückner 85 er det derimod laant fra polsk gruda, med samme Betydning, hvilket dog be- 
tvivles af Bezzenberger, Gült. gel. Anz. 1878, 217, der snarere anser det polske [aim. 
slaviske] Ord for laant fra Lit. Vistnok snarest opr. fælles, hørende sammen med lit. 
Rodform grüd-, Leskien Abl. 35, oldn. grjåt, grautr o. 1.; Schmidt Verwandtsch. 38, jf. 
Fick I, 586, Miklosich Et. Wb. 79; om u [for öu?J ved Siden af u jf. Schleicher Gramm. 
S. 55 tf., Bielenstein I, S. 132 ff., Leskien a. St. 116 ff., Geitler a. St.)

7> f. routa (ogsaa roude, St. routehe-, og rousté} «hart gefrorener Erdboden, ge
frorener Koth; Erdfrost»; r. kar. rouda, vot. routa id. (f. routakuu December). 
S. 93 g 26, rettere til 28 (eller svarer o?/ til en bagved lit. w liggende Difthong?). 
Russ. råvda (råvga, råvka) id. er Laan fra Finsk (Grot, Filolog, razyskanija2 1, 472).

(Skulde f. mimen «Achel, Spreu (bes. von Gerste, Hafer)», veps. rumen 
id. udgaa fra et hypothetisk *gru(d)-men- [\\l.dm~^>m, Schmidt KB. VII, 243 f., 
Brugmann Grundriss I, g 547] af den ovennævnte Rodform grüd-, (it. grústí, lett. 
grüst «stampfen», jf. lett. grüdenes «abgestossene, von Hülsen befreite Gerste, 
Graupen», grüdajchi «stark mit Kaff versetztes Mehl»?)
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[lit. -gu (-g) enklitisk Spörgepartikel (som galë'-gu «kannst du?», forældet; Schleicher 
Gramm. S. 338, Bezzenberger BGLS. 262 f.) ; lit. -g id. [toårig «kannst du?», forældet; 
Bielenstein II, § 625; jf. ovf. -gi, hvormed denne Partikel cfterhaanden er sammenblandet) 

stemmer med f. -Æo, -kö, vot. -ko, veps. -ik, -k (liv. -ka), samt lap. -go id. 
Som ved -gi (se dette) er dog Laan fra de baltiske til de finske Sprog temmelig 
tvivlsomt, da den finske Partikel, om end næppe forekommende i andre finsk- 
ugr. Sprog, muligvis kan være selvstændig afledt af Pronominalstammen ko-, ku-. 
Maaske kunde her endog foreligge et Laan i omvendt Retning.]

preuss. instra-n «Schmer» (Fick Wb. Il, 311, 713, 111, 31)
? > f. ihra, itra (for Gcnetz, Karel. Lautl. 201 id. Dog er dette maaske 
snarere < on. istra, sv. ister (for * instr a-), saa meget mere som det preuss. 
Ord ikke kan umiddelbart eftervises i Lit. ell. Lett, (og maaske selv skyldes 
germansk Paavirkning ?).

lit. irti (præs, yrir, irstu Szyrwid) «bei Dingen, die aus sichtbar verschiedenen Theilen 
zusammengesetzt, genäht etc. sind, sich in dieselben trennen oder auflösen»; lett. irt (præs. 
irstu) «sich zertrennen, raffeln, ausfasern», erst (St. erd-) «auseinander bringen, reffeln, 
trennen (eine Naht)», ërds «locker» (f. Ex. êrda Jeme «lockere Erde»), irdens «mürbe, brock, 
locker» (f. Ex. irdena Jeme «wohl durchgearbeitetes, mürbes Land»); lit. ardyti, lett. ärdit, 
irdït (ërdït) «trennen» o. s. v. (Fick Wb. II, 518; Leskien Ahl. 67)

> f. irta (kun i Adess. og Allât.) «loser, freier Zustand», irras (irtaha-), irstas 
(hos Agrícola, se Ahlqvist, Kieletär I, I, 18, Gcnetz i Virittäjä II, 172), iitain 
(-aime-), irtainen m. 11. Former «los, frei» (f. Ex. irtainen maa «lockere Erde»), 
irti (dial, irtti eller med k for t irki) indecl. id. (Dialektformen erki, der af Ahl
qvist, VFSK. 147 = KWFS. 163, opstilles som — irki, irti, maa betragtes som 
en Sideform til f. eri, der betegner en Afstand eller Forskel), irrata præs, irtaan, 
irrottaa «los machen, lösen, auflösen»; vot. irtâ = f. irti-, veps. irda- i irdal, 
erdal ude. Vanskeligere er det at bestemme, fra hvilken lit. Form de finske 
Ord udgaa (en Præsensstamme paa -st- [lit. Partie, irstqs «baufällig», Ness, efter 
Szyrwid]? eller en Participialdannelse paa -ta-'l eller en med d udvidet Stamme, 
som navnlig almindelig i Lettisk?).

lit., lett. Jari «schon»
? > f., kar., olon., veps., vot. Jo, est.Ju, jo, liv. jo, ju, jo id. Maaske dog snarere 
af got. ju (GSI. 118), med mindre Parallelismen med vel (se dette) skulde kunne 
tale for lit. Oprindelse. (Derimod er syd-est. ju—ju, liv. jo—jo «je — desto» 
yngre Laan fra lett. ju — jü.)
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lit. javas «Getreidekorn», pl. javaí (sydlit. javaí, omkring Memel javä med ä = ai) 
«Getreide» (for ★jevo- > y'ovo-, skr. yáva-, gr. Çeà ; Saussure Syst. prim. 68; Mahlow 
Lang. Voc. 8; Bezzenberger BB. IX, 261)

>« f., kar., olon. ¿j/vä granum, pl. jyvät frumentum; veps. jüva, vot. wü, kreev. 
«z«m, üwid», est. jüwä, üwä, iiva id. (Thunmann 89;) Ahlqvist VFSK. 31 — 
KWFS. 35; Donner Techmer I, 264. Om Vokalen y jf. ovf. S. 92 g 25. (Ægte 
finsk er derimod f. jaùho farina, jaulia-a molere, mord, jaza- id., der ikke, som 
antydet hos Ahlqvist VFSK. 42 = KWFS. 48, kan henføres til lit.Jam-.)

lit. jifrfréos (jitdros, jùdrai) pl., lett. jwdras, idras, idri, udri pl. «Leindotter», Came- 
lin a sativa

> liv. -jud'røs pl. -rød, (P.), jud'd'ørs pl. -ørd (K.), svd-est. judr (-«-), udras id. 
.If. S. 110. Den liv. Form med mouilleret d' staar nærmere den V\t. judrios 
end den lett. (jf. S. 141). Dette Ord krydses af et andet, der udgaar fra det ger
manske, nærmest det nordiske, Navn paa samme Plante, sv. dodra, o. s. v.: est. 
(aim.) tudr {-a-, -c-; men ogsaa ludre[-me-J), vot. tüdra (jf. ogsaa lett. dedres, 
dedri af nt. dodder).

lit. jiingti, jungiu «ins Joch spannen», iett. jügt, jüdju «anspannen, einspannen»,
hertil synes at høre ï.juhta jumentum, der nærmest har Form af en Participial- 
dannelse paa -ta- = lit.jwnføa-s, hvilket dog ikke bruges just i denne Betydning 
(jf. skr. yuktå- «angespannt; Gespann»). Paa en tilsvarende germansk Form 
kan der vanskelig tænkes, skönt f. juko, jukko, jukka jugum boum, temo trahae 
kun kan have denne Oprindelse (GSI. 118; Qvigstad S. 86 f.) ; men jf. lit. 
Laaneord som kélias, rågés, ratas. \Åv.jiig «Joch» er \ett.jdgs jungas).

lit. judas «schwarz», lett. jüds «ein böser Geist, ein Mahlteufel» (nordlit. «Teufel» se 
Bezzenberger LF. 118)

? > est. jwdas (gen. jüda), jüas «Teufel» (opr. en ond Aand, jf. Kreutzwald u. 
Neus, Myth. u. mag. Lieder der Ehsten, St. Petb. 1854, S. 71, 74, hvor der 
henvises til Das Inland 1849 Nr. 36 ff. Sp. 612 ff.); ï. juntas (juuttaha--, juudas 
juutaha-ï) «ein böses mythologisches Geschöpf; böser Geist, Teufel; böser und 
listiger Mensch» (i de fürste Betydninger = hiisi-, ogsaa i Pl. f. Ex. Kalev. 13, 
106, 108). Schiefner i sin tyske Oversættelse af Kalevala, Helsingfors 1852, 
S. 297 afleder det f. Ord af lit. judas, Castrén, Föreläsn. i finsk mytologi (= 
Nord, resor och forskn. Ill, 1853) S. 1 11 , og de fleste nyere derimod af det 
bibelske Navn Judas (f. Juudas). En Indflydelse herfra er sikkert ubestridelig, 
navnlig i Finsk, selv om Ordet maaske alligevel fra fürst af er af lit.-lett. Op- 
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rmdelse (jf. liv. musta mies «Teufel» ff. musta-mies, est. must mes «Popanz»] 
egl. den sorte Mand?).

leti. kaba (kåbe, kabis) «Sparrbalken mit Wurzelende; Schlittensolde, wie sie im Walde 
krumm gewachsen gefunden wird; die gebogenen Balken, welche Böten die Haltung geben» 
(Leskien Ahl. GS)

?> est. kaba «vorstehendes Ende (höne k. die kreuzweise liegenden Balkenenden 
an den Hausecken), Einschnitt im Balken, wo an der Hausecke der andere 
darüber liegt», skönt Betydningerne ikke ganske dække hinanden. Skulde der 
paa lignende Maade være en Forbindelse mellem f. kamana (dial, kamala, kamaja, 
kamo’, f. Ex. Kalev., 21, 123; Suomen kansan satuja ja tarinoita I, 1852, 80, 87), 
«Falz, Fuge; der obere Querbalken an der ThürölTnung; Thürgesims» (næppe 
rigtigt opført hos Donner Wb. Nr. 310) og lit. kame na, kamé'nas «Stammende, 
das dickere Ende des gefällten Baumes», lett. Tawaras id. (kamanas pl. «Schlitten»), 
russ. kómel' id.?

lit. kablys «Haken, dann alles hakenförmig gekrümmte, eine krumme Gabel, Misthaken» 
Ness., lett. kablis »Häklein, Heftel» (Leskien Ab]. G8); — lit. kaplÿs «Eisaxt, Hacke; 
(ogsaa kablys^] abgenutzte Axt» Kursch. ; «Axt», kaplis «Hacke», Bezzcnberger LF. 120 (jf. 
skaplis «llohlaxt zum Aushöhlen der Tröge» Geitier LS. 108), lett. kaplis «Hacke, Hohl
axt» (Rod kap «graben», slav, kop- Miklosich Et. Wb. 128)

ved Sammenblanding 7> est. kabel (gen. käbli), kabli (om Pernau) «Erdhacke, 
llaue, Misthaken, Pflugschar» (deraf käbli-ma, kabli-ma «behacken»), kapel (gen. 
kapli, -e) «Wurfschaufel, Wasserschaufel»; liv. kapïl', kappil, kabbil «Hohlbeil, 
Hacke». Ahlqvist VFSK. 27 = KWFS. 31 f. — Urigtigt opstillet som ægte hos 
Donner AVb. Nr. 283 (jf. Anderson 200). Det smst. opførte liv. kilpll', i Lill. 
k'ipil «Schaufel» er ligesom lett. schk'ipele, est. kihwel, küliwel, -wli og f. kiltveli, 
kyliveli < nt. Schüffel, sv. skyffel. Derimod er f. kapli, r. kar., olon. skabl'i 
«Schabeisen» < russ. skóbel' id., osl. skobli.

Wt.kadagys, preuss. kadeyis, Jett, kadik'is Juniperus
> f. kataja, r. kar., olon. kadaja, veps. kadag (-a-), est. kadakas, kadak, kadajas, 
liv. i Kurl. gadäg, g adages (om g i Forlyd se S. 73 g 2), i Lill, kadagi id. 
Lap. gaskas, kaskes id. Laan fra Finsk. Fra Lit. (ell. Preuss.) ogsaa nt. kaddik, 
kaddig (ikke omvendt, Brückner 14, kun at vistnok den lett. Form er paavirket 
heraf). Donner Techm. I, 268. Ligesaa er ersa-mord. mezevel' id. laant fra russ. 
mozzevél, magy. boróka id. Ira slav, borovka.
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lit. kaimyn as «Bewohner desselben Dorfes, Nachbar», preuss. ÆazTmnan (Akk.), lett. tómmscZt, 
zëminscli id. (af lit. [Zraznzas] k&mas, preuss. caymis, lett. zè'ms «Dorf»)

7> f., vot. kaima cui idem nomen est, sodalis (den sidste Betydning nn sjældnere, 
men aabenbart. oprindeligere, jf. f., r. kar. kaimata comitari); est. kaim (-«-) 
«Namensverwandter, Verwandter, Mannesbruder». Fra Finsk atter ved ældre 
Laan n. lap. guoibme, en. lap. kuöibme, sv. lap. kueibme socius, adjutor, comes, 
conjux (Lind. & Öh ri. ogsaa vicinus), og ved yngre Laan n. lap. gaibme, en. 
lap. kaime, sv. lap. kaiman (samt sv. kajma, kaj me] cui idem nomen est. Ahl- 
qvist VFSK. 224 = KWFS. 254 f. ; Donner Techm. I, 264. Afledningsendelsen 
-ïna- (Brugmann Grundriss II, S. 149) er udeladt i Finsk; Donners Henvisning 
til «die nicht diminutive Form» af det lit.-Iett. Ord beror paa en Miskendelse 
af dettes Oprindelse. Liv. kaimiû og tsiemin «Nachbar» ere yngre Laan 
fra Lett.

lit. kåklas, kåklas, lett. kakis Ilals
7> f. (kar.) kakia, kagla, (alm.) kaula, veps. kagl (-«-), vot. kagla, est. kael (kål, 
kaul for 'kagl-}, liv. i Kuri. kaggøl, kagl, i Lifl. kål id. (Thunmann 90;) GSI. 73; 
Donner Techm. I, 264, i Stedet for det aldeles usandsynlige og vilkaarlige Forsøg 
paa at forklare Ordet af Finsk i Wb. Nr. 8. En anden, men lige saa usand
synlig og svævende Mulighed for en Forklaring af det omhandlede Ord som 
ægte finsk antyder Budenz, ()Sz. S. 113. I Modsætning til de der fremsatte 
yderst usikre Sammenstillinger er Overensstemmelsen mellem de finske og de 
lit.-lett. Ord saa fuldstændig, at Laan fra Lit. synes at være indlysende. Om 
andre lignende Ord jf. S. 146.

Det af kakia- fortrængte finske Ord for Hals (jf. S. 149) synes nærmest 
at foreligge i f. sepi, sepä, seve pars trahae antica (opr. collum), sepale, sepele o. I. 
torques, monile, sepo album collum habens (canis, equus), sepään sevätä, veps. 
sebadan amplector, lap. cceve, cæbet (gen. cæppata} collum, cerem. sil id., ostjak. 
sabyl, säbet id., mord, sivä «kragen» o. s. v. (jf. Budenz OSz. Nr. 392, hvor dog 
næppe alle Sammenstillingerne kunne billiges).

lett. kan epe-s «Hanf» (lit. kanapés, preuss. konapios', vistnok laant fra slav, konoplja,
konop'", jf. Brückner 89, 173; Helm und Ilausthiere2 166 f. ; Kluge Etym. Wb.
under «Hanf»; Schrader Handelsgesch. u. Warenkunde I, 187 f. ; Miklosich Et. Wb. 127)

— liv. i Kuri. kamp pi. -od, i Lill, kanep pi. -ed, -id, est. kanep (-i-), NOt.kaniva, 
koneva id. Mellem disse sidstnævnte, indbyrdes sammenhørende Former og den 
lettiske er der en uafviselig Forbindelse. Sandsynligst er det nu vistnok, at 
Ordet, naturligvis blandt det yngre Lag af Laan, er kommet fra Lett, til Liv. og

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Aid. I. 1. 23
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Est. og derfra atter til Vot. (saaledes Ahlqvist VFSK. 38 = KWFS. 43 og 
Donner Teclim. 1, 271); dog kunde det lier muligvis ogsaa være umiddelbart af 
slavisk (russisk) Oprindelse (hvad Tilstedeværelsen i Votisk maaske kunde tale 
for) og den lett. Form (med være e i anden Stavelse) da atter laant eller paa
virket fra Liv.-Est. Finsk hamppu er laant fra Svensk (GSI. 116). Moksa-mord. 
kantf, ersa-mord. kant (cerem. kene, kirie'!) stammer snarest umiddelbart eller 
dog ad andre Veje end de för nævnte Ord fra samme (skytbiske?) Kilde som 
dels gr. xavvaßtQ dels den slav.-lit. og germ. Form (sml. ogsaa cuvas, kandyr, 
tat. kindür, kendir og det derfra laante magy. kender ; jf. Ahlqvist auf. St. og Budenz 
i Nyelvtudomånyi Kozlemények X, 132; Miklosich Türk. Elemente II, 6).

lit. kànklès pi., ogsaa kanklys pi., kånklai pi., lett. kukle (med u < <m), sædvanlig kukles 
pi. «ein guitarrenartiges Instrument, Zither, Harfe» (henføres til en Rod kan sonare, jf. 
lat. canere, af Fick Wb. I, 38, 11, 531; ligesaa — tilligemed lit. kànkalas «Glocke, Schelle», 
der af Fick o. a. betragtes som Laan fra russ. kólokol, osl. klakolïî — af Brückner 89 
Note 82; efter J. Schmidt KZ. XIX, 279 og Vocal. I, 153 beslægtet med lit. kinkyti «an
spannen», ÆcmÆa «Folter» [?]; efter Brugman i Curtins Stud. VII, 288 og Bielenstein I, S. 252 
— ligesom kànkalas, se ovf. •— beroende paa «brudt Reduplikation» af en Rod kar, kal 
«hallen, tönen, schallen» [jf. nu ogsaa Beskrivelse af det lit. Instrument med Afbildninger 
hos Bartsch, Dainu Balsai, Melodien lit. Volkslieder 11, 1889, S. XlVf.jj.

= f. kantele (osterbott. Dial, kanteles', kantele(li)e-) og kannel (St. kantele-', saa
ledes ogsaa vot.) «Harfe», cithara Finnorum primitiva, quinque cbordis instructa 
et digitis tractanda; r. kar., olon. kandeleh, veps.kandel, est. kannel (gen. kandle), 
liv. kändla «Harfe» (jf. Beskrivelse og Afbildninger af den finske Kantele i 
G. Retzius, Finska kranier, Stockh. 1878, 137, samme, Finland i Nordiska 
Museet, 1881, 119 ff., Heikel, Suomi XIX, 1886, 10; om den estiske Kannel jf. 
Verhandl, d. gel. estn. Ges. 1, 1). Enare-lap. kaddelas er laant fra Finsk; liv. i 
Lifl. kuokl pi. -id «Harfe» yngre Laan fra Lettisk.

Lige saa ubestridelig som Forbindelsen mellem det lit.-lett. og det 
finske Ord er, saa meget mere som det Instrument, de betegne, i alt væsentligt 
er ganske det samme, lige saa dunkel er Ordets Oprindelse og Historie. Om 
de for Lit. opstillede Etymologier, der ganske vist alle maa indrømmes at være 
mere eller mindre tvivlsomme, se ovf.; dersom nogen af dem er rigtig, eller 
dersom Ordet overhovedet, hvad der a priori turde være sandsynligst, er dannet 
af en eller anden lydbetegnende Rod, af hvilken Art der ikke findes nogen 
dermed stemmende i de paa Onomatopoietica ellers saa overordentlig rige finske 
Sprog, men vel i de indoeuropæiske, vilde det dermed være givet, af det finske 
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Ord er laant fra de baltiske Sprog. Donner, Wb. Nr. 39, forklarer derimod f. 
kantele som «Diminutiv von kante- [Nom. hansi jf. ovf. S. 146 Note lj Deckel»; 
med Fastholdelse af denne Etymologi betragter ban Techmer I, 269 lit. kanklés 
som Laan fra Finsk. Denne sidste Opfattelse er Bezzenberger tilbøjelig til at 
slutte sig til (Zeitschr. f. vergi. Literaturgesch. u. Renaissancelit., N. F., 1, 
1887—88, 276 og Die Kurische Nehrung [= Forsch, zur deutschen Landes- u. 
Volkskunde 111, 4], 1889, 53 = 213). Naar Donner paa sidst anf. St. henviser 
til det finske Ords «store Udbredelse« som Støtte herfor, maa dertil dog be
mærkes, at det (kantele) ikke blot ikke er mere udbredt end mange ubestrideligt 
fra Lit. laante Ord, men at meget mere dets afgjorte Indskrænkning til de egl. 
finske Sprog kan vække Tvivl om dets finske Oprindelse. Hvad selve den af 
Donner opstillede Etymologi angaar, maa fremhæves — som allerède bemærket 
af Ahlqvist i Ófversigt af Finska Vetensk.- Societetens Forhandl. 1878 — 79, 
100, hvor han betragter f. kantele som Laan fra Litauisk, og ingenlunde gen
drevet af Donner, smst. 1879—80, 53 f. —, dels at den for øvrigt kun i faa finske 
Ord, mest af dunkel Oprindelse, forekommende Endelse -le (-lehe-) [-1 (-fø-)J 
aldeles ikke er noget Deminutivsuffix, dels at det er temmelig uforstaaeligt, 
hvorledes en Harpe kunde faa Navn af et «lille Laag«, saa meget mere som 
der i den gamle og oprindelige Form af Kautelen netop ikke forekom noget, 
der kunde kaldes «Laag», kansi (jf. de ovf. anf. Beskrivelser samt Kalevala 40, 
235 ff., 44, 167 IT., Kantele tar 1,1). Naar Donner, a. St., fremdeles søger en 
Støtte for denne Forklaring i den Omstændighed, at «ein anderes Derivat von 
kante-, nämlich kannus in Nordostlinnland als Benennung der lappischen Zauber
trommel gebraucht wird», da viser denne Sammenstilling i Virkeligheden intet; 
thi ikke blot ligge Betydningerne af f. kantele og kannus meget fjærnere fra 
hinanden, end det ved et løst Blik kunde synes, men ligesom den specielle 
Betydning af dette sidstnævnte Ord refererer sig til en lappisk, ikke en linsk 
Genstand, saaledes have vi her vistnok blot en efter finske Lydlove og finske 
Analogier omdannet Efterligning af det lap. Navn paa «Runebommen» kobdas, 
gobdas, govdas (jf. om denne f. Ex. J. L Friis, Lapp. Mythologi, Christiania 1871, 
19 IT.). Oprindelsen til dette Ord er dunkel, Sammenhæng med f. hansi i ethvert 
Tilfælde tvivlsom. Ved Overgang af lap. bd til nn (for nt i lukket Stavelse) 
— et Forhold, hvorpaa der lindes adskillige andre Exempler — kommer dette 
Ord til at falde sammen med kannus i den sædvanlige Betydning calcar, solea 
trahae postica, af kanta calx, fundamentum, Verbalst. kanta- portare. (Dersom 
kantele skal være ægte finsk, vilde der ogsaa formelt være en Mulighed for, at 
det kunde være en Afledning af denne samme Stamme, ligesom det kun til- 
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fældigt ligelydende syd-est. kannel, handle «Achsel; Band zur Befestigung des 
Klöppels an den Dreschflegel od. der Peitschenschnur an den Stiel»; men hvor
ledes man ad denne Vej skulde kunne naa til en Benævnelse paa en Harpe, 
synes temmelig uforstaaeligt.) Paa Finsk er altsaa Ordets Oprindelse mindst 
lige saa dunkel som paa Lit.-lett., om ikke endnu dunklere.

Ilvad angaar Endelsen -lelé (-kla-) i det lit.-lett. Ord, kan den næppe 
skilles fra det sædvanlige Suffix af denne Form. Da Forbindelsen hl lier staar 
for ældre ti (dl? se bl. a. Burda i KB. VI, 245, Bugge i KZ. XX, 138 11’., Bezzen
berger BGLS. 84 f., Brugmann Grundriss I, ¿ 281 Anm. 1, g 377), maa der vel 
paa samme Maade bagved kanklè ligge en ældre Form *kantlè (eller, hvis Roden 
skulde være kank- [kan-k- ?], *kanktlé). lleraf (om ikke endog ved Overgang 
paa Finsk af k til cZ, t ved Association til en af de ovf. omtalte finske Stammer 
band- eller kant-?} vilde den f. Form, opr. handeles, -eh (jf. S. 73 f. Note 4), 
meget simpelt kunne forklares blot ved Indskud af e mellem t og l (S. 105 g 47 ; 
om d < i jf. S. 75 g 6, om Udlyden S. 124 g 64 a). I Tilfælde af den mod
satte Bevægelse, maa den sidste Del af det f. Ord -deles, -eli antages at være 
bleven omdannet i de baltiske Sprog i Analogi med det nævnte Suffix -klè < -tie, 
hvad der vel næppe er umuligt, men dog forudsætter en noget voldsommere 
Forandring.

Dersom Ordet oprindelig horer hjemme i de finske Sprog, kunde det der
næst vistnok kun antages fra disse at være gaaet over til Lettisk og derfra atter 
til Litauisk (S. 70 f., 137, 145); disse Vandringer maatte da have fundet Sted paa 
en Tid, da Lydforbindelsen an endnu var bevaret paa Lett, og ikke som senere 
forandret til u — et Trin, der maa ligge langt forud for vort tidligste Kend
skab til dette Sprog. Naar Bretken (sidste Halvdel af 16. Aarh.) gengiver lit. 
kankles ved «Kewersche» [o: kuriskj Harfe» (Bezzenberger BGLS. 356), turde 
dette dog vel næppe kunne opfattes som en paa hans Tid bevaret Erindring 
herom, men det betegner vel snarere blot, at han fortrinsvis kender dette Instru
ment som brugeligt hos «Klirerne», hvad der vel nærmest vil sige Letterne paa 
den koriske «Nehrung», hos hvilke det i ethvert Tilfælde vides at have været 
ganske almindeligt endnu i det 17. Aarh. (se Bezzenberger, Kur. Nehr., a. St.).

Alt vel overvejet, forekommer det mig, at Antagelsen af Laan fra de 
baltiske til de finske Sprog i enhver Henseende frembvder de færreste Vanske
ligheder og for saa vidt større Sandsynlighed end det omvendte. Selvfølgelig 
behøver Ordet ikke derfor fra først af at være blevet til i Lit.-lett., ja jeg 
anser det ikke for aldeles umuligt, at der kan eftervises i det mindste ét Til
knytningspunkt i de nærmest beslægtede Sprog, der kunde føre dets Tilstede



181

værelse som gammelt Kult urord i (le østeuropæiske Sprog af vor Æt endnu 
noget længere tilbage. Jeg tænker paa den slaviske Benævnelse paa et aldeles 
lignende Instrument: osl. gqsli, russ. gush. pi., o. s. v. (for 'gond-sli-, af Verbal
stammen *gond- [gon-d~‘l]^ gqd- cithara canere, jf. Miklosich Et. Wb. 72, Brug
mann Grundriss II, S. 276). Skont den slav, og den bait. Form vel paa ingen 
Maade lydligt dække hinanden (om g = k jf. dog Geitler LS. 53 f., Bezzen- 
berger BGLS. 85 f.), er paa den anden Side en vis almindelig Lighed saa umis
kendelig, at det vel fortjener Overvejelse, om der ikke skulde være en, om ikke 
umiddelbar sproglig-genetisk, saa dog kulturhistorisk Forbindelse mellem det 
slav, og det baltisk-iinske Ord. At aflede f. kantele fra slav. *gond-sli eller om
vendt er i ethvert Tilfælde aldeles umuligt; en saadan Antagelse vilde forud
sætte Berøring med et slavisk Sprogtrin og en Lydbehandling (f. an = slav, o«, 
q, bevaret d) hvortil der ikke vilde være nogen som helst Parallel al opvise 
blandt de slav. Laaneord i Finsk eller omvendt.

lit. kaplgs, lett. kaplis se kabli/s.

lit. k årbas «Korb» (sjækl.), lett. kärba «ein Fischerboot (namentlich zum Lachsfangen); 
ein ovales hölzernes Kästchen; eine Tüte aus Baumrinde» (? preuss. corbis [utvivlsom 
Rettelse for torbis] «vlechte» o: «Korbgeflechte am Wagen»; jf. nedf.)

> f. karvas (karpaha-), karpaa corbis, qua quid portatur, scapha minor portatilis 
(deraf karvahtaa, karvastaa scapham traducere trans isthmum, trahere) ; «båt af 
vidjor, som öfverdragas med skinn, rå oxhud» Lönnr. Suppl. Lap. garóes cymba 
biremis er atter laaiil fra f. karvas (for ældre *karbas^ jf. S. 73 f. Note 4). Be
stemmelsen af de her omhandlede Ords Historie og deres Forhold til visse 
andre, der ligne dem, frembyder særlige Vanskeligheder, til Dels fordi flere, 
oprindelig forskellige Stammer efterhaanden ved Laan have krydset hverandre. 
Der er da ogsaa fremsat afvigende Meninger saavel om de indoeuropæiske som 
om de finske Ords Udvikling.

1 umiddelbar Forbindelse med de ovf. anførte lit.-leit. Ord staar lit. 
karbija (Szyrwid) «dichter, korbartiger Kasten, Kober», samt osi. krabij f. fiscella 
e vimine plexa, arcula, russ. kórob (hvoraf syrj. Æôrô'6; lit. karabas^ kurabas «Düte» 
existerer næppe, se Ness.), koroba, korobija, polsk krobia, cech. krabice o. s. v., 
jf. Miklosich Et. Wb. 130. Disse Ord anses sædvanligt for Laan fra lat. corbis 
med Tysk som Mellemled (se bl. a. J. Schmidt Vocal. II, 130; Miklosich a. St. 
og Fremdw. 29; Bezzenberger, Gött. gel. Anz. 1874, 1243; Brückner 14). livis 
saa er, maa dog denne Ordgruppe, paa Grund af dens ensartede Udbredelse i 
alle de slaviske Sprog, være laant paa et overordentlig tidligt Trin. Selve denne 
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Antagelse forekommer mig imidlertid ingenlunde sikker, og jeg kan ikke anse 
det for umuligt, at vi her have en opr. lit.-slav. Stamme * korbu-, *korbija-, 
maaske rodbeslægtel med lat. corbis (af en Rodform qerbh?, Fick Wb. I, 542, 
11, 74, jf. skr. kart «flechten», Fick IV, 66, lat. crates, got. haurdi-'t anderledes 
Kuhn KZ. IV, 23 f., Froehde BB. V, 270). Vel at adskille fra denne Gruppe 
er en dermed noget sammenblandet, i det hele dog langt mindre udbredt Kække 
af yngre Former, der utvivlsomt væsentlig gennem Tysk, i de sydslav. Sprog 
maaske gennem Italiensk, stamme fra lat. corbis, som polsk korb, cech. korba\ 
lit. kùrbas, gùrbas, lett. kurwis o. a. (om preuss. corbis, s. ovf., hører herhen 
eller til den forste Gruppe, kan ikke bestemt algores).

Hvad de ovf. anf. f. og lap. Ord angaar, have Donner Wb. Nr. 144 og 
Anderson Studien 228 if. søgt at hævde dem som ægte finske, hvad der dog 
paa ingen Maade kan siges at være lykkedes dem og kun er blevet muligt ved 
Sammenblanding af forskellige, aabenbart ganske ubeslægtede Ord (ligesom 
Lindstrom, Suomi 1852, 35 f.); Anderson antyder endog Muligheden af, at lit. 
karbas, karbija og de tilsvarende slav. Ord kunne være iaante fra Finsk, hvad 
der vilde savne enhver Støtte. Ahlqvist VFSK. 150 = KWFS. 167 lader f. karvas 
være laant fra russ. karbås »kleines Ruderboot», hvilket han atter antager for 
opstaael ved Omsætning af barkds-, denne Forklaring er aldeles umulig. Derimod 
har Anderson (a. St. 233, 243) utvivlsomt Ret i at russ. karbås — et i sin Form 
afgjort uslavisk Ord, der kun synes at forekomme ved det hvide llav og i 
Sibérien — er laant fra f. karvas, * kar bas (til Trods for den paafaldende Accen
tuation), og at kun den finske Sideform karpaso atter skyldes Tilbagelaan fra 
Russ. .Mere Tilslutning har en anden Forklaring af f. kar ras fundet, nemlig 
som Laan fra okln. karfi (saal. f. Ex. Schiefner hos Ahlqvist KWFS. 167, Schrader 
Handelsgesch. u. Warenkunde I, 53 o.a.; efter Anderson 242 er dette omvendt 
laant fra Finsk!). Denne Sammenstilling maa imidlertid bestemt afvises; mod 
den strider baade Form (f. -as svarende til et svagt Substantiv i Nordisk) og 
Betydning; thi karfi er Navn paa et stort Krigsfartöj med 12—16 Aarer og en 
Besætning af indtil 30 Mand. Det hører til en helt anden Gruppe af middel
alderlige Skibsnavne, der stammer fra gr. xdpaßog, byz. xapdßtov, nygr. xapdßt, 
hvorfra bl. a. ogsaa det slav, korabï, korabli Skib; dette sidste er alter optaget 
i (øst)f. karappi Fartøj, samt endvidere (jf. iMunkåcsi, Nyelvtud. Közlem. Will, 
434) i voljak. korab, syrj. karab, ostjak. kerep, kerap, vogul. kerep, karap, karabli 
id. (magy.keréb, kerép «Überfuhrplätte» hører næppe herhen).

Derimod stemmer f. karvas saa fuldstændigt med lit. karbas., at jeg ikke 
kan tro andet, end at det maa have sin Kilde her. Om Betydningen «Baad» 
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lorst er udviklet i Finsk af Grundbetydningen «Kurv» eller om den ogsaa har 
været tilstede allerede i den lit. Sprogform, hvorfra Ordet er optaget, kan ikke 
bestemt algores; Betydningen af lett. kärba taler for det sidste. (Dersom ersa- 
mord. keres «Kiibel, Bottich; Schachtel», cerem. kurúks canistrum e tenui libro 
confection, kúrsa corbis, høre sammen med f. karvas, karpaa (Anderson, a. St.), 
maa de ligeledes være laante fra Lit.; dog er dette höjst usandsynligt; det mord. 
Ord er vel snarere afledt af mord, ker, ker «Binde», jf. Budenz ÖSz. Nr. 24, 
og de ceremissiske høre vel til Budenz Nr. 112.)

Ogsaa f. karpio mensura frumenti, quondam usitata, triens al. sextans 
al. quincunx tonnae (jf. f. karppi id., est. karp «Schachtel» [hvoraf est.-sv. karp 
id.], liv. kärp, karp «Büchse, Kästchen, Schachtel») maa være laant enten fra lit* 
karbija se ovf., jf. lett. kärba se ovf., kärpa. «ein ovales hölzernes Kästchen» 
(saaledes Ahlqvist 4 FSK. 176 — KWFS. 198 1“., Donner Techm. I, 267,.269), 
eller maaske snarere fra det tilsvarende slav. Ord osl. krabij se ovf., russ. 
korobija.

lit. kcirszti, karsziù «(Flachs) riffeln, (NN olle) kämmeln, (Pferde) striegeln», lctt. karst, 
kärscliu «Wolle locken» (hører herhen ved en Kontamination lett. kärsis som Sideform til 
käsis «Haken, Feuerhaken etc.» [kasït, lit. kasÿti «kratzen, scharren»]?)

? 7> f. karhia occare, foenum sarculo, prunas rutabulo emovere, karhi, karhin 
{-ime-) occa, sarculum, rutabulum | syd-est. kalire-ma, kaliri-ma (med sædvanlig 
Omsætning af r/i til hr) «(die Gerste) stampfen, dass die Grannen abgehen». 
Meget tvivlsom Sammenstilling. Jf. Anderson 283.

lit. kartet, ke'irtas se kerda.

[lit. kátilas, preuss. catils, lett. katls «Kessel»
= f. kattila, veps. kattil (gen. katlan), est. kattel (gen. katla), liv. kat'l'a id., vot. 
kattila Gryde. Formelt kan imidlertid det finske Ord lige saa godt være af ger
mansk Oprindelse (got. katils, on. ketill, opr. *katila-z), ja selv af slavisk (osl. 
kotïlu, russ. kotël o: katjol, jf. S. 90 Nole I); dette sidste er dog paa Grund af 
Ordets ensartede Udbredelse i alle de egl. finske Sprog mindst sandsynligt 
(derimod ersa-mord. kot'ol af Buss.). Da nu imidlertid Ordet baade i Lit.-lett. 
og i Slavisk maa være laant fra Germansk (Gotisk; der er næppe nogen Grund 
til med Brückner 92, 174 at anse det lit.-lett. Ord for Laan særlig fra Slavisk), 
hvor det efter den almindelige Opfattelse atter er Laan fra lat. catinus (jf. bl. a. 
Kluge Et. Wb. under «Kessel»), bliver der vistnok overvejende Sandsynlighed for, 
al Kilden ogsaa til det finske Ord er at søge umiddelbart i Germansk (Gotisk), 
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saa meget mere som det efter sin Betydning passer godt sammen med andre 
Ord af denne Kilde. GSI. 122; (Alilqvist VFSK. 124 = KWFS. 139; Donner 
Techm. 1. 264; naar der her tilföjes : «die lit. Form stellt auch hier entschieden 
näher dem finnischen als das got. katils oder slav, kot'ól [sic]», er dette en 
ganske vilkaarlig Paastand).]

lit. káuszas «ein grosser Schöpflöffel, ein Schöfgefäss aus einem Stücke Holz ausgehöhlt, 
auch ein hölzernes Trinkgeschirr» (jf. kiauszas «jede harte Schale oder Rinde um etwas, 
als die Eierschale, Hirnschale etc.» Ness., kiáusza, -è «Hirnschale», kiaúszis «Eierschale, 
Ei»); lett. kaus-s «Schale, Schüssel, Kochlöffel, Schöpflöffel» (kausis gen. kauscha i Vestíifl. 
«Kochlöffel» Ulm., preuss.-lett. kauschis «Ei» Bezzenberger, Spr. d. pr. Lett. 150, hvortil 
Bielenstein., Gött. geh Anz. 1888, 403, bemærker: «eig. Eierschale, wird auch von der 
Hirnschale und von rundlichen Gefässen gebraucht, in Kurland meist kauss»} (jf. skr. 
kôça-s, kösa-s «Fass, Eimer, Trinkgeschirr, Kasten etc.», allerede i Rigveda, ?on. kauss 
Hjærneskal, Fick Wb. I, 51, 537, Ehern. Spracheinh. 85)

> f., r. kar., olon. kauha, veps. kault trulla, cochlear mains, «Schöpflöffel» 
(S. 79 g 13, S. 104 g 45). .If. Alilqvist VFSK. 126 = KWFS. 141, Donner
Techm. I, 264, medens han i Wb. Nr. 300 har behandlet disse og forskellige
andre Ord som ægte. Sv. lap. kauca patella, crater, stammer vel alter fra f. kauha 
(i en ældre Form, S. 79), hvis ikke fra en svensk Dialektform kaus (se nedf.).
Liv. Äous pi. kösid (S. 104 $ 46, S. 120 $ 60,2), est. kaus gen. kauzi «Schale,
Schüssel» slutter sig til lett. kausis (kauss, jf. nedf.).

Vel at adskille i historisk Udvikling fra f. kauha er f. kousa, kousi, 
kousikka id., veps. kousik id., der udgaar fra russ. kovs «Schöpfkelle, Suppenlöffel, 
Trinkgeschirr, Kornkasten (in der Mühle)», kovsik «kleine Schöpfkelle», hvoraf 
ogsaa ersa-mord. kovs «Kornkasten in der Mühle», moksa-mord. kavs «Krug». 
Det nævnte, i sin Form afgjort uslaviske og kun i Russisk (med Lille- og. 
Ilvide-russ.) og Polsk forekommende Ord afledes (Miklosich Et. Wb. 136) af nt. 
koiose, kausse «ein grösserer hölzener Schöpflöffel», mnl. kowse, kouwese, kouwesche, 
kauseke «(grosse) Schale» (preuss.-tysk kausche «hölzerne Kanne» Nesselmann, 
Thes. ling, priiss. 68, i Østersøprov. kaus «Napf» Hupel: fra Nt. ogsaa ndl. 
kous, dansk Dial, kouse, kous, sv. Dial, kås, kaus, kåks, norsk koks]’, mon Ordet, 
ikke snarere er laant. til (Neder-)Tysk fra Slavisk og her atter fra Lit., det 
eneste Sprog, hvor Formen finder en i lydlig Henseende tilfredsstillende For
klaring? I den leit. Form kausis og de dermed stemmende Former i Liv. og 
Est. turde en sekundær Paavirkning fra Tysk være sandsynlig? N. lap. (jukse, 
gufse gen. guvse haustrum, sv. lap. kokse, kukse cochleare, calix, synes nærmest 
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at udgaa fra n. og sv.koks (GSI. 71), men kunde maaske ogsaa være < f.kousa 
(jf. GSI. 38; Qvigstad 123). Atter et andet Ord eller (Miklosich Et. Wb. a. St.) 
en Sideform til det foregaaende er russ. kuvsin (kuksin) «Kruke, Krug», hvoraf 
f. kuksina, r. kar. kuksina, mord., cer. kuksin,. votj. kuvsin, kusin, perm, kuvsin id., 
samt tatar, kuvsin, kupsin, kuksin, cuvas, hiksum (Munkåcsi Nyelvtud. Közlem. 
XVIII, 434; Zolotnickij, Kornevoj cuvassko-russkij slovar', Kazan' 1875, 38).

preuss. k elan «Rad», maluna-kelan «Mühlrad» (sandsynligvis Neutr., Pauli KB. Vil, 201 f., 
Leskien, Deel, im Slav.-Lit. 67; utvivlsomt et gammelt Ord, der er tabt i Lit. og Lett., jf. 
slav, kolo-, J. Schmidt Verwandtsch. 38)

? 7> f. kela «Flaspel» (afbildet Suomi, 2 j., XIX, 26). Om Endelsen jf. S. 113 
% 52. Herfra atter n. lap. gælle machina («Spil») qua verriculum attrahnnt.

lit. kélias (kelÿs, kélis'l), lett. zel'sch «Weg, Strasse»
7> î.keli via hiemalis, nivalis, Føre, især Slædeføre. GSI. 80; Donner Techm. I, 
268 (medens det i Wb. Nr. 201 anses for ægte, jf. ovf. S. 11 Note 1). Om 
Endelsen se S. 119 g 58.

lit. kepùrè «Hut», lett. zepure «Mütze, Hut, Helm» (usikker Oprindelse, jf. slav, cepici 
«Haube»? Geitier LS. 65; sikkert ikke udgaaet fra lat.-rom. cappa, ital. capper one o. s. v.) 

vistnok > î.kypârâ, -ri «Helm, hohe Mütze, Hut», vtà.cüpâr id., kreev. «klipper, 
kübar», est. kübar, liv. kilbär «Hut, Mütze», skönt Formen ikke ganske passer, 
se S. 96 g 30, S. 124 g 64 c, jf. S. 105 g 47. Lap. kapper, gapper apex, Hue, 
er i ethvert Tilfælde laant fra Finsk med regelmæssig Forandring af y til a (har 
intet at göre med a i f. kapio «Helm»), Ahlqvist VFSK. 137 = KWFS. 153; 
Sjögren-Wiedemann Liv. Gramm. XCV1. Donners Forsøg (Wb. Nr. 272, Öfvers. 
af Finska Vetensk.-Soc. Forhandl. XXII, 1879—80, 58, Techmer I, 270) paa at 
forklare det finske Ord som ægte indeholder intet overbevisende (jf. ogsaa Ahl
qvist i Öfvers. af F. Vet.-Soc. Förli. XXI, 1878—79, 106).

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 1.

*kerda, preuss. en kerdan «zur Zeit», pr ei swaian kerdan «zu seiner Zeit» (jf. lit. kèrdzus 
«Hirte», der forudsætter et *kerda grex; osl. crèda vices, grex, russ. ceredá «Reihe, Reihen
folge, Wechsel; bestimmter Zeitpunkt; Anzahl Vieh auf der Weide; Heerde»; oht. herta 
«Wechsel, Heerde»; Fick KZ. XX, 167, Wb. II, 540; Miklosich Et. Wb. 32 f.) — i Be
tydning sammenblandet med del derfra etymologisk forskellige lit. kàrtas «Mal», aikortet 
kart-, karta «Reihe, Schicht»; lett. kärta «Reihe, Schicht; Ordnung, Stand; Weise, Art; 
ein bestimmt wechselnder Dienst; Mal», afkortet kört. «Mal» (jf. oslav. kratu, skr.
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sa-krt, krtvas- Leskien Abl. 70; Fick Wb. I, 41 ; Miklosich Et. Wb. 132; Brugmann Grund
riss 11, 312)

> f. kerta, russ. kar. kerda, veps. kerd, est. hord, körd (gen. -rra), liv. kørda, 
kürda «Ordnung, Reihenfolge; Schicht, Stockwerk; Mal» I moksa-mord. hjrda, 
ersa-mord. kirda «Mal». Lap. gœrdde, kœrde vices, species, chassis, stratura 
vestis, er aabenbart Laan fra Finsk (ligesaa fra Est. estl.-sv. kód «rad, årsring 
i trä» ; mon ogsaa [fra Livisk?] mnt. kerde «Wendung, Reihe» [Lift.], der af 
Schiller & Lübben sættes = kerede, kere?). Jf. Donner Techmer 1, 264 (medens 
han Wb. Nr. 171, med Sammenblanding af höjst uensartede Ting, havde anset 
de f. Ord for ægte). Anderson 170 ff. indrömmer Overensstemmelsen mellem 
de finske og de lit.-slav. Ord, men nægter Laan. Den Omstændighed, at Ordet 
kun forekommer i de fmsk-ugr. Sprog, der vise Paavirkning fra Lit., vidner 
imidlertid, i Forbindelse med den nære Overensstemmelse i Betydning og Form, 
uafviseligt om Laan.

Den Form, fra hvilken saavel det finske som det mord. Ord udgaa, er 
ker da \ dette opr. lit.-slav. Ord med Betydningerne vices, series, grex, der 
indenfor de baltiske Sprog endnu var bevaret i Preussisk, maa utvivlsomt ogsaa 
engang have været tilstede i Lit. og Lett. (S. 144), men er nu tabt her, og Be
tydningen er til Dels bleven overført paa (det af hartas mase, ved Kontamination 
med *kerda udviklede?) harta fem. Har maaske omvendt den Dialekt, hvorfra 
de finske og mordvinske Ord ere udgaaede, anvendt herda ogsaa i Betydningen 
af lit. hartas Gang? eller har Indblandingen af denne Betydning i Formen kerda 
först fundet Sted ved Optagelsen paa finsk Grund?

lit. hérpé «Flechtenmoos auf Dächern, Bäumen, Steinen etc.», jf. lett. zërpa, zërps «Hümpel, 
Grasbüschel etc.» (Leskien Abi. 70)

? > f. harve (karpehe-), est. barbe (gen. harpe} «Baummoos, Flechte». De finske 
Ord maa sikkert holdes ude fra forskellige Ord med Betydningen Bark, Skorpe, 
Skurv o. 1., jf. Donner Wb. Nr. 146, hvor i ethvert Tilfælde alt for meget er 
blandet sammen; ligesaa Anderson 196 ff., hvor det lit. Ord forklares som sand
synligvis laant fra de finske Sprog; hertil slutter Donner sig, Ofvers. af Finska 
Vetensk.-Soc. Forhandl. XXII, 1879—80, 57 f. og Techm. I, 270. Denne sidste 
Opfattelse er for mig yderst usandsynlig.

lit. këk «wie viel», këk vënas «jeder, alle» (kieka Bezzenberger BGLS. 71, haih smst. 
S. XIII, tóÁrwz'ens smst. 64) ; lett. zik, zëk «wie viel» (jf. Bezzenberger a. St. 170; BB. III, 80 f.) 

?> ï.kaikki (St. kaikke-- r. kar. og olon. ogsaa afkortet Nom. Äm) omnis, omnes, 
\eps.kaik, kaikutte quisque, vot. köikki, est. köik «all, ganz». Om ai — lit. ë se 
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S. 101 g 39. Et tydeligt Laan fra Finsk er det forholdsvis lidet udbredte lap. n. 
gaik, gait, sv. kaik.

★kimdas, lett. zimds «Handschuh», Vante
= f. kinnas (kintaha-}, r. kar. kinnas (kindaha-}, veps. kindas, vot. cinnas, est. 
kinnas (gen. kinda}, liv. kïndas, i Lill, kind, lc'inda, k'indas id. (jf. Ahlqvist KWFS. 
152 = VFSK. 136: «Die unter unseren Bauern gebräuchlichste Handbekleidung 
besteht jetzt aus Lederhandschuhen und den in denselben befindlichen Hand
schuhen aus Wolle. Ein solcher Lederhandschuh wird im westlichen Finnland 
kinnas,' est. kinnas, wot. cinnas, weps. kindas, lap. kamtes genannt, mit welchem 
Namen nur der Wollenhandschuh im östlichen Theile des Landes benannt wird» 
o. s. V.). Sv. lap. kamtes svarer, utvivlsomt ved Laan fra Finsk, til en ældre f. 
Form med m, *kimdas, stemmende med den lett.

Jeg drister mig for øvrigt ikke til bestemt at afgöre, om Ordet fra de 
baltiske Sprog er optaget i de finske eller omvendt. Etymologien er paa begge 
Sider dunkel og giver ingen sikker Oplysning. Donners Henførelse af det finske 
Ord under en Rod «kat, kant bedecken» (Wb. Nr. 43), hvoraf han afleder f. Ex. 
kansi (kante-} «Deckel» (jf. ovf. S. 146 Note 1), kesi (St. kete-} «Haut» o. s. v., er 
af Hensyn til Formen lidet sandsynlig og i ethvert Tilfælde altfor svævende ; 
det samme vilde gælde om en Sammenstilling med f. kämmen palma. Fra lett. 
Side er det mig ikke bekendt at nogen Etymologi har været forsøgt; man kunde 
tænke paa samme Rod som f. Ex. i oldn. hamr o. s. v. (jf. lett. sakamts «Fuss
tuch»? udvidet i lit. kemszù, kémszti «stopfen»? eller lit. kiimsté, kumstis 
«Faust»??). At Ordet i Lett, i ethvert Tilfælde er meget gammelt, viser dels 
det forlydende z for k foran i dels ogsaa Stødtonen (zi’mds), og disse Forhold 
(maaske tillige Hensynet til Hyppigheden af Lydforbindelsen md, mt i Lit.-lett.) 
tale stærkt for balt. Oprindelse, til Trods for at Ordet ikke kan eftervises i de 
beslægtede Sprog. 1 modsat Tilfælde maa det være optaget i Lettisk paa et 
overordentlig tidligt Trin, for Indtrædelsen af Overgangen af k til z, der ellers 
ikke kan paavises i noget andet Laaneord af finsk Oprindelse (jf. S. 77 f. § 11, 
S. 137, 145), og paa en Tid, da Ordet i de finske Sprog endnu havde Formen 
★kimdas.

lit. kinka «Hesse, Hessengelenk bei Tiñeren, bei Menschen Kniegelenk», kenklé' «Kniekehle» 
(/¿¿nÆÿiî «anspannen») I lett. zinksla, zinkslis, tschinkslis (zimslis, tschimslis} «die starke Sehne 
in der Kniebeugung; Achillessehne; Schenkel», zinza «Wade» (zenst zenschu «die Sehnen 
strecken, den Bogen spannen»?) (Leskien Abi. 69; Fick Wb. I, 36, 515 f., II, 317, 720; 
Brugmann Curt. Stud. VII, 278, 282; Bugge Archiv f. nord. Filol. IV, 132) 

24
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minder óm f. kinttu «Kniekehle, Ferse», kiwier (St. kintere-), kintere, kintare 
«Hintersehne am Fusse, Fussgelenk»; vot. cinnar «Wade»; est. kints (-u-, -o-) 
kint^ kins (-w-) «Hinterbacke, Schenkel», kindud, pölwe-kints, kinner (kindra-, -e-), 
kindre «Kniekehle».

Disse Ord staa paa Finsk isolerede. De stilles vel af Donner Wb. 
Nr. 247 umiddelbart sammen med det ægte f. kyynârâ «Elle», hvormed de dog 
i ingen Henseende passe (jf. Budenz ÖSz. Nr. 59). Fjærnt ligger ogsaa baade f. 
kiinni, est. kinni «fest, anschliessend, zugeschlossen» (Donner Nr. 239) og, som 
det synes, f. kinne [kinlehe-) «Faser, Fiber», der ogsaa af Donner (Nr. 252) hen
føres til en anden Rod ligesom f. kinna-ta «ausspannen, ausdehnen» (Nr. 255). 
Skönt de f. Former ej heller passe nøjagtigt med de lit.-lett., er dog Betydnings
overensstemmelsen og Lydligheden i den förste Stavelse kin- egnet til at vække 
nogen Mistanke om Laan. Den videre Forandring vilde da maaske kunne for
klares gennem en Associationspaavirkning fra det i Betydning beslægtede ægte 

. Ord f. jänner, j Untere, jäntäre «Sehne» o. 1. af en Rodform jänt- (Budenz 
ÖSz. Nr. 884, Donner Wb. Nr. 371).

lit. kirmis, sædv. kirmèlè' «Wurm», kirminas «ein grosser Wurm, auch eine grosse 
Schlange, Natter» (Kurschat), «Kreuzotter» (Bezzenberger LF. 124; jf. kermen Mitteil. d. 
lit. litter. Ges. Il, 301); lett. zirminsch, zirmenis «Fruchtwurm, Milbe», zêrms (-a-), zèrme 
«Wurm, Spuldwurm», k'irmis «Wurm, Holzwurm»; ?preiiss. girmis «Made» (Leskien Abi. 
69; Fick 1, 48; Miklosich Et. Wb. 35; Brugmann Grundriss II, 272)

> f. kärme, käärme (dial, karmes, Aminoff, Suomi, 2 j., IX, 243), r. kar. keärmis 
serpens. Fra F. atter n. lap. <7ærmas, gœrmas, ^Atvg.kœrbma, kœrmas id. (Qvig- 
stad 79 f.). Liv. tsärm, tsêrm «Spuldwurm», kiermøs «Holzwurm» umiddelbart 
fra Lett., det sidste, som det synes, forudsættende en særlig tamisk Dialektform 
(S. 102 g 42, S. 139). (Thunrnann 90;) GSI. 48, 80; Donner Techm. 1, 268 
(medens han i Wb. Nr. 177 opstiller f. ¿arme som ægte). Muligvis udgaar f. kärme 
ikke fra Formen kirmis, men fra en med lett. zêrms, -e stemmende Form *kermis 
(eller *kermé?)', dog er en saadan Antagelse næppe nødvendig, jf. S. 98 g 33. 
Med Hensyn til den her fremtrædende Vexel mellem Betydningerne «Orm» og 
«Slange» jf. f. Ex. den skiftende Betydning af Ordet Orm og de dermed parallele 
Former i de germ. Sprog, eller f. mato vermis = kar. mado serpens, preuss. 
angxdris «Natter» = lit. anksztirai «Maden» (Bezzenberger Gott. gel. Anz. 1874 
S. 1236) 0. a. Selv for Lit. er jo Betydningen Slange ikke fremmed (i Afled
ningen kirminas se ovf.).
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lit. kir vis, leit, zirwis, le'irwis «Axt»
f., olon., veps., est. kirves, v. kar. kirves, vot. cirves, liv. kïras (kirre-, S. 53 

g 23 a), i Litt, kiru id. (Thunmann 90;) Sjögr.-Wied. Liv. Gr. S. XCV1; GSI. 
80; Ahlqvist VFSK. 25 = KWFS. 30; Budenz ÖSz. S. 98; Donner Techmer I, 
268. Derimod søger Anderson 123, 132 ff. gennem en Række yderst tvivl
somme, til Dels afgjort urigtige Sammenstillinger al hævde f. kirves som ægte 
finsk og er da tilbøjelig til at anse det lit. Ord for optaget fra Finsk (jf. ovf. 
S. 9 Note 1) — en Antagelse, hvori næppe nogen vil følge ham, til Trods for 
at lit. klrvis er uklart i Dannelsesmaade og Oprindelse (naturligvis ikke umiddel- 

• bart af V kert i lit. kertù kirsti hugge, men dog vel radikalt sammenhørende 
dermed; jf. lat. guiris, Bersu Die Gutturalen im Lat. 124).

Ilvad angaar den kulturhistoriske Betydning af dette Laan, ligger den 
efter Ahlqvist VFSK. 25 f. — KWFS. 30 i, at kirves betegner Jærnøxen i Mod
sætning til Finnernes tidligere Stenøxe. Maaske forholder det sig saaledes, men 
ganske sikker er denne Slutning dog ikke (jf. S. 152); det var vistnok muligt, 
at kirves ogsaa blot betegnede en ny Form for Stenøxe (f. Ex. med Skafthul 
ell. 1.), der efterhaanden fortrængte den ældre (som Navn paa denne kunde man 
f. Ex. tænke paa f. vasara, est. vazar, liv. vazär Hammer, mord, uzef, uzere, uzyr 
«Axt, Beil», maaske laant fra eran. [Zend] vazra-). I ethvert Tilfælde fortjener 
det Opmærksomhed, at det finske Navn paa Jærn, rauta, rauda, er laant ikke 
fra de baltiske Sprog, men fra Gotisk eller Nordisk (on. raudi Myrejærn) ligesom 
Benævnelser paa forskellige Jærnredskaber (som keihäs Spyd, miekka Sværd), 
men ikke det allervigtigste og nødvendigste Ægredskab, Øxen (saaledes som 
derimod Lappernes akso). For saa vidt som man tör drage nogen kronologisk 
Slutning heraf, vilde det dog maaske snarere tyde hen paa, ikke blot at Ordet 
kirves er ældre end disse Laan, men ogsaa at den dermed betegnede Øxeform 
oprindelig ikke har været af Jærn, altsaa overhovedet ikke af Metal.

lett. klaips «ein grosses Brot, Laib», lit. klëpas «ein Brot, bes. von länglicher Form»
> est. klaip (gen. klaiba), klaibakas «grosses Stück (Brot)» (om den sidstnævnte 
Sideform med Suffix -kas jf. Wiedemann Gramm. S. 204 ned.).

[Et hermed beslægtet, men langt ældre Ord er f., vot. leipä, r.kar. leibä, 
veps., est. leib (-a-), liv. lëba (S. 53 b), i Litt, leib pañis, der formelt vel kunde 
være af baltisk Oprindelse og da maatte tilhøre det ældste Lag af Laan. Finsk 
ei vilde i dette Tilfælde være at forklare efter S. 101 f. g 40. Da imidlertid det 
lit.-lett. Ord, ligesom uafhængigt deraf slav, chlebii pañis, ubestrideligt er laant 
fra germansk ldaiba- (got. hlaifs aproQ, <pa>ptov, on. hleifr-, jf. S. 79 Note 1, 
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Pott Et. Forsch. 11, 2, 14, Miklosich Fremdw. in den slav. Spr. 20, Et. Wb. 87), 
vil der ingen Grund være til at antage, at Ordets Optagelse paa Finsk skulde 
være medieret af de baltiske Sprog, og det saa meget mindre som ikke blot 
den finske Form stemmer lige saa godt overens med den germanske som med 
den lit.-lett., men ogsaa Betydningen, Brød som Stof, slutter sig nærmere til 
den germ., særlig den gotiske Betydning end til den lit.-lett. GSI. 129 = 
Einfl. 150. Slav, clilèbü ligger i ethvert Tilfælde ijærnere, da slav, è ikke bliver 
til f. ei.\

lit. kótas, lett. kats (østl. köts) «Stiel»
? 7> syd-est. kuwwas (for *küdas', gen. küda} «Beilstiel». Paa Grund af ü maa 
Ordet, hvis Sammenstillingen er rigtig, enten høre til det ældre Lag af Laan, 
skønt kun paaviseligt i Estisk (jf. S. 92 f. § 26), eller være et yngre Laan af 
særlig øst-lettisk Oprindelse.

lett. kuilis, lit. kuilys «Eber»
>■ est. kul't (gen. kul’di}, liv. i Lill, kuil id.

lett. küla «altes dürres Gras, namentlich vom vorigen Jahre übrig gebliebenes; das alte 
Ilaar des Viehs zur Zeit des Abwerfens; wilka-küla ganz schlechtes Morastgras, welches 
das Vieh nicht frisst»; külät (kulet m. fl. Former) «dürr werden; die alten Haare abwerfen»; 
jf. lit. külè' «Brand im Getreide», külèti «brandig werden», (mem.) kules «eine Grasart auf 
Torfwiesen» Mitteil. d. lit. litter. Ges. I, 17

= f., vot. kulo, est. kulu, kulo, liv. kul «altes ungemäht gebliebenes Gras vom 
vorigen Jahre» (om den f. Betydning «Lauffeuer, Waldbrand» = kulo-valkea, 
est. ÄuZw-iwZi jf. Ahlqvist VFSK. 72 Note = KWFS. S. XIII, 18?). Om Ordet, 
der paa begge Sider er dunkelt i etymologisk Henseende, fra de baltiske Sprog 
er optaget i de finske eller omvendt, kan ikke med fuld Sikkerhed afgöres.

Donner, Wb. Nr. 208—9, behandler f. kulo som ægte i Forbindelse med 
en yderst broget Række af Sammenstillinger (jf. ovf. S. 11 Note 1). En helt 
anden og sandsynligere Opfattelse af nogle af disse giver Budenz, ÖSz. Nr. 107 
og S. 106, uden at medtage f. kulo. Andre af de hos Donner a. St. medtagne 
Ord skyldes Laan fra forskellige Sprog som f. kel ta gul af lit. gelta-, s. d., cer. 
kuld fulvus (om Heste) af tatar, kuld id. (jf. Miklosich, Türk. Elemente in d. 
siidost- u. osteurop. Sprachen I, 100). Atter andre ere blot Afledninger af kulo 
og vise altsaa intet om dettes Oprindelse, saaledes ikke blot f. kulouta, kuloutua 
«mit vorjährigem Grase bedeckt werden, verbrannt werden», kulottaa «vorjähriges 
Gras anzünden, Waldbrand machen», men ogsaa f. kidea (kuleahka} «hellgelb, 
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bleich», egl. af Farve som kulo (saa vidt mig bekendt, ikke noget aim. brugt 
Ord, men f. Ex. Kalevala 47, 273 om kuuja salmo; jf. est. lial'V kui kulu «grau 
wie dürres Gras», kulu-pea «Graukopf») og videre f. kulastua, syd-est. kulefrtu-ma, 
kule-ma «welk werden, abbleichen» (sml. f. Ex. f. frallauta, frallautua gelu nocturno 
laedi, hallea fuscus, frallastua fuscum fieri etc. af fraila se nedf. szalna}. Paa 
Forbindelse med f. kulu-a «abgenuzt werden, aufgehen, verlaufen» (Donner Wb. 
Nr. 210, Budenz ÖSz. Nr. 3) tör næppe tænkes? Kun mord. m. kulu, e. kulo 
«Flockasche» vilde formelt kunne stemme med f. kulo, om end Betydningsfor
skellen vækker lidt Betænkelighed. For baltisk Oprindelse vilde paa den anden 
Side tale det fra lett. küla, som det synes, uadskillelige lit. külè', der ikke vel 
kan være laant fra Finsk, ligesom det heller ikke maa overses, at der ogsaa 
ellers er Exempler paa, at lit.-lett. langt ü kan blive til f. kort u, men næppe 
paa det omvendte (jf. S. 99 f. gg 35, 36). Er Ordet alligevel af finsk Oprindelse, 
maa det høre til de temmelig gamle Laan (jf. S. 137, 145).

[lit. (kuningas,} kùni^as «vornehmer Herr, Pfarrer», lett. kungs «Herr», preuss. 
konagis «König»

stemmer med f., est. kuningas, r. kar. kuningas, vot. kunïkas rex (est. og hos 
Finnerne i Ingermanland ogsaa «der jetzige Oberherr des Landes, der russische 
Kaiser»; fra Finsk atter lap. gonagas, konagas) og anses af Ahlqvist VFSK. 207 
= KWFS. 234 og Donner Techmer 1, 263 for Kilden til disse Ord. Da imidlertid 
saavel de lit.-lett. Ord som slav. *künengü, osl. küne^gïi, künezï princeps ere 
laante fra germansk (got.?) *kuninga-z (jf. f. Ex. Miklosich Et. Wb. 155; Kluge 
Et. Wb. under «König»), er det sikkert langt sandsynligere, at Ordet ogsaa i de 
finske Sprog er optaget umiddelbart fra samme Kilde (jf. S. 36), saa meget mere 
som det henhører under et Begrebsomraade, indenfor hvilket Finsk har faaet 
andre Ord fra Germansk (Got.-nord.), men saa godt som ikke fra Litauisk. Jf. 
GSI. 125 f. = Einfl. 145 f., hvor jeg udtrykkelig gör opmærksom paa, at (det i 
den finske Form fremtrædende) -ing- vistnok er oprindeligere end det særlig 
nordiske -ung--, jeg kan altsaa i ingen Henseende godkende, hvad Donner anf. 
St. siger: «Thoms. 125 hält die finnischen Formen aus dem an. konungr entlehnt, 
Ahlqvist 234 gibt mit Recht dem näher liegenden Litauischen den Vorzug».]

lit. kùrpè, lett. kurpe, preuss. kurpe {kurpi pi. nom., kurpins akk., Enchir.) «Schuh»
liv. kurp (pi. -od}, kreev. «kurpat» pi. «Schuh» og sandsynligvis ogsaa (ved 

ældre Laan) det med SulT. -nen (-sø-) forlængede f. kurpponen, kurppunen 
calcei species ex corio piloso, skönt Endelsen o, u ikke ganske passer (S. 124).
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Anderson 246 f.; Donner Techmer 1, 269. Russ. Dial. (Tver, Pskov) kurpy, 
kurpiny pl., polsk kurp' «Bastschuh», hvilke Ord se uslaviske ud, ere maaske 
laante enten fra Finsk eller fra Lit.-lett. (jf. dog det dermed ikke ganske stem
mende serb., slov. krplje «Schneeschuhe» o. s. v., Miklosich Et. Wb. 157, 427, 
sml. osl. «Lappen», krüpati «flicken» smst. 143 f.?). Med Ahlqvist VFSK.
132 = KWFS. 148 f. (jf. Donner Wb. Nr. 180) at aflede f. kurpponen af kurppu 
Fold, ruga, er sikkert ikke tilstedeligt, og det af ham anførte finske Ordsprog: 
«parempi kurppu kengässä kuin vamma varpaassa, lieber eine Falte im Schuh 
als eine Wunde am Fusse», synes i alt Faid at bringe denne Etymologi i Slægt 
med luens a non lucendo. Derimod kan dette Ord, som Anderson antyder, ad 
folkeetymologisk Vej have indvirket paa Formen kurpponen., -unen.

lit. kurtus, kiirczas (*kurtia~), kurtinas (mem. kurlas, Geitler LS. 93), lett. kuris (kiirls), 
øst-lctt. kurslys «taub»

7> veps. kurdis, vot. kurre (gen. kurte, Ahlqvist Vot. Gramm. $ 51,2), est. kurt 
(gen. kurdi) id., jf. S. 119 § 58; liv. kurli, kürli (hvor -i eller -li pi. -(l)ist) er en 
særegen Udvidelse (S. 111,3), slutter sig nærmere til den lett. Form, ligesom 
kreev. «kuhrl». Mere afvigende er f. kuuroi, kuuro, kuurne, kuurno, r. kar. kürneh, 
olon. kürnis id. (Thunmann 91;) GSL 80.

lett. kuda, kûdal'a, kudel'sch, (il.kudélis (kodélis) «Tocke, Wickel von Flachs u. dgl. zum 
Spinnen», jf. lit. ku'das (kódas) «emporstehender Federbuseh auf dem Kopfe der Vögel», 
efter Ness. ogsaa — kudelis (Leskien Abl. 100 f., 117; jf. russ. kudél', -Ija id., osl. kqdèlï 
trama, Miklosich Et. Wb. 127)

7> f. kuontalo, vot. kôntala, est. könal (gen. konla, kondia) id. Donner Techmer I, 
264 (men Wb. Nr. 249 urigtigt som ægte sammen med det fra Lett, laante liv. 
kuúa «Viole zum Garnwickelen», se ovf. S. 100 g 35); jf. Ahlqvist VFSK. 73 = 
KWFS. 80.

Den finske Form synes afgjort at staa nærmere ved den lit.-lett. end 
ved den slav. Form. Mærkeligt er det kun, at den egentlig synes at vise til
bage til en Form *kundala med et n, der vel vilde stemme med Slav., men i 
Forbindelsen -und- er paafaldende (eller mon *&wccZ-?). Med tysk Kunkel, der 
sikkerlig ikke kan være et ægte germ. Ord, men kun kan være laant fra miat. 
conucula (jf. Schrader Ilandelsgesch. u. Warenkunde 1, 177 f., samt Ordfortegn. II 
kangas), maa Ligheden være tilfældig. Vel at adskille fra kuontalo er f. kuoseli 
«Spinngeräth» (afbildet Suomi, 2 j., XIX, 13), der ligesom magy. guzsaly (og 
cerem. kendzald Budenz Vocab. cerem. 94) coins er laant fra slav, (russ.) kúzel', 
hvorom jf. Miklosich a. St. og 426).
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lett. laida, laide « Ruderbank» (Mancelius) ; laides pi. «die Bretter, die an den obern 
Rand des aus einem Stamme gehauenen Kahnes geschlagen werden», laidas pl. «lange 
Reihen» (jf. laide «Flintenschaft», pl. «Rockschoss»?; lit. laida i Sms. som nùlaida 
«Abhang», sulaida «Zusammenfügen, Fuge» o. s. v. Leskien Abi. 14, 164)

? > f. laide (laitehe-) latus, asses qui sunt in margine navis, «Seite, Bord, 
Schiffsrand, pl. Schiffsbekleidung» (Endelsen vilde være at forklare efter S. 124 

64 a), f., vot. laita id., ogsaa «Rand, Kante, Daube» (deraf f. laitio, vot. lad'jo 
«langer, mit Seitenbrettern versehener Reiseschlitten», Zróun «Landungsbrücke»); 
(nordvest-)est. laed (gen. laja) «eine Reihe Bekleidungsbretter (am Schiffe)» (est. 
laed, lad' gen. läe, laid gen. laiu «Zeugbreite»?, liv. läida «Stange zum Ver
schliessen einer Zaunöffnung»). Lap. laida, laita (-aga-) asserculi, ex quibus 
traba Lapponum constat, stemmer med f. laide. Eller skulde det lettiske Ord 
omvendt være laant fra (eller kontamineret med) det finske, skönt dette — nu 
i det mindste — ikke synes at forekomme i de til Lettisk nærmest grænsende 
Sprog? Forskellig i Oprindelse fra dette f. laita er i ethvert Tilfælde vistnok 
baade laita cursus itineris, lap. laiddo id. af germ, 'laido-, on. leid (GSI. 127 
= Einil. 148) og laita ratio se nedf. lëta.

lett. la'isks «faul, träge», jf. la’ida «ein fauler, nachlässiger Mensch», laita «eine Faule» 
7> f., r. kar., vol. laiska, est. laisk, olon. lasku (St. laska-), veps. lask, liv. läiska, 
i Lifl. läisk, läsk id. Lap. laikke, en., r. lap. laske, laski ere Laan fra forskellige 
finske Dialekter. Donner Techmer I, 265, men i Wb. Ill (1888), Nr. 1071 op
stiller han det dog som ægte finsk. Det lett. Ord er sandsynligvis afledt af 
Stammen laid- «lassen» (jf. germ. St. lata-, on. latr, ht. lass o. s. v. samt on. 
löskr [*laskwa- < *lat-qo-, Brugmann Grundriss 1, S. 310, 385, II, S. 240], be
slægtede med St. lëta-, on. láta, ht. lassen o. s. v.). Selv om denne Afledning 
ikke skulde være rigtig, vilde dog dels det ovf. anf. laida, laita dels den Om
stændighed, at alle disse Ord have Stødtone, tale imod, at lett. laisks skulde 
være laant fra Liv. eller Est. Forskelligt fra de finske Ord er magy. lajlia, 
lanylia piger (jf. Miklosich, Fremdw. s. v. lajltar)}

lit. laivas, laiva, lett. laiwa «Boot (Schiff)» (Bezzenberger LF. 132: «der technische 
unterschied zwischen laivas und vältis ist, dass jener einen kiel hat, diese flach ist (kur. 
baff)», saaledes vel fra fürst af)

> f., vot., kreev. laiva navis, est. laew «Schiff, grosses Boot», liv. laja (S. 53 
§ 23a) «Boot, Kahn». Sv.-lap. laive er Laan fra Finsk, ligesom russ. Dial. 
Zq/viz (allerede i de novgorodske Krøniker under Aar 1143). (Thunmann 76, 89;) 
Ahlqvist VFSK. 152 = KWFS. 169; Donner Techmer I, 265.

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og pliilosophisk Afd. I. 1. 25 
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lit. làlcti (præs, läkii o: Ztjtt), lett. lakt (pr. lüku) «leckend fressen, vom Hunde, Katze etc. 
beim Fressen von Milch und sonstigen flüssigen Dingen»

? > f., r. kar. lakkia (latkia), lakuttaa, vot. lakon, est. lakku-ma, lak-ma, liv. lakk 
(pr. lakäb) id. Onomatopoietisk ?

lit. lapas, \e\Llapa «Blatt» (Fick Wb. II, 451, 650)
betragtes af Donner, Techmer I, 260, som Stamordet for e., m. mord, lopa id. 
Sammenstillingen er dog temmelig tvivlsom, da der til det mord. Ord synes at 
findes Tilknytningspunkter indenfor de finsk-ugr. Sprog (vogul. luopta, lupte, 
ostjak. llpet, llbet, magy. level id., Budenz ÖSz. Nr. 757 jf. Nr. 735). Eller bor 
det maaske netop skilles fra disse paa Grund af Mangelen af det for dem 
karakteristiske t (* lapat-, * labat-)?

lit. låszis, nu aim. lasziszà (lásziszas), lett. lasis «Lachs»
7> f., r. kar., olon., veps., vot. lohi (St. lohe-), vot., est. lohi (lôhe-). GSI. 55; 
Donner Techmer I, 268. Om o for a se S. 89 § 24. Den til Grund liggende 
Form er efter al Sandsynlighed den korte og vistnok oprindeligere Form laszis 
(S. 1J 7 f.), ikke den længere, lit. laszisza(s), om end denne maaske nok kunde 
tænkes afkortet til lohi. Liv. las umiddelbart fra Lett., S. 120 § 60,2. Lap. luossa 
fra Finsk, S. 80 g 13, hvorfra vistnok ogsaa russ. dial. loch. Permisk losos er 
ligesom syrj. lös, magy. loszos, laszos laant fra det beslægtede russ. losos (jf. 
Miklosich Et. Wb. 174) og kan altsaa ikke (Donner, a. St.) vække Betænkelig
heder mod litauisk Oprindelse for f. lohi.

lit. laúkas, fem. -à, lett. lauks «blässig» ; lit. laúkis, lett. lauk'is, lauzis «Pferd od. 
Ochse mit einer Blässe», lett. lauka, lauze «Kuh mit einer Blässe», lauks, laukums «Fleck 
von anderer (gewöhnt, hellerer) Farbe als die Grundfarbe» (gr. /.zuxóq o. s. v.)

> f. laukki, vot. laukko, est. lauk (gen. laugi, laugu) «Blässe; Thier mit einer 
Blässe»; f. laukainen Ko med Blis, laukko et Konavn («Blis»); rimeligvis ogsaa 
liv. laik (: f. laukki = liv. aig : f. hauki esox, jf. S. 44 g 15) «ein Stück Vieh 
mit grosser Blässe». Donner Techmer I, 268. De f. Former paa -i svare til 
lit. laúkis, S. 117 g 57 d, S. 119, de paa -o (-u) til fem. laukà, lett. lavka, S. 122 
§ 62. (Forskelligt fra de her anf. Ord med au ligesom sikkert ogsaa fra liv.
laik er derimod f. laikko «Franse, Streif, Blässe»; laikku, plaikku «Fleck»; est.
laik gen. laigu «(grosser) Fleck. Lappen».)

lit. láuzti, láuzyti, lett. lauft, laufït «brechen» tr., lit. láuzis «Bruch, wo etwas ge
brochen wird, z. B. ein Steinbruch», láuzas «ein Haufen abgebrochener Zweige u. ä.», 



195

lauzùs «zerbrechlich», lett. laufums «Bruch, Steinbruch», lauska «Splitter, Scherbe»; lit. 
lúzti, lett. lüft «zerbrechen» intr., lit. lúzis «Bruch; Stelle im Walde, wo der Wind viele 
Bäume umgebrochen hat» (Leskien Abi. 40)

? 7> f. louhia «nagen, brechen, spalten», louhi (St. louhe-), loulie «grosser Stein, 
Steinblock», loulios «Steinbruch» ; luhi, lidio «zerquetschtes Ding, Splitter», luhista 
(onomatop.) «rasseln, klappern», luhistua «einstürzen, zerbrechen», luhja (luhju, 
luhmo) «kraftloses, zusammengefallenes Geschöpf», est. luhi gen. luhja «matt, 
entkräftet». Om Formerne med u høre herhen, kan vistnok være stærkere 
Tvivl underkastet end med Hensyn til Formerne med ozz, paa Grund af de først
nævntes onomatopoietiske Karakter (jf. om den i Finsk saa overordentlig rigt 
udviklede Onomatopoiesi Ahlqvist i Öfvers. af F. Vetensk.- Societ. Forhandl. 
1878—79, 91 f.); dog ser jeg ikke andet end at dette Træk her, ligesom upaa- 
tvivleligt i adskillige andre Tilfælde, ikke oprindeligt behøver at tilhøre Roden, 
men kan være sekundært udviklet. (Donner, Wb. IH, Nr. 1058, stiller f. louhi- 
lidet sandsynligt sammen med loukkaa- «stossen»; jf. Budenz ÖSz. Nr. 776.)

lett. lezas pi. (låhzas Mancelius), ogsaa lëzes pi. «Linsen, Wicken», lêzenes «Masern»
7> liv. latsøs (pi. latsød) «Saatwicken, Linsen»; est. lätsas (pl. lätsadf lätse (pl. 
lätsed), läts (-«-, -ä-) «Linse; (syd-e. ogsaa) Masern». S. 97, 123 g 63,3. Ahlqvist 
VFSK. 34 = KWFS. 39. (Det est. Ord kunde fra Formens Side maaske ogsaa 
henføres til russ. Ijasca ~ oslav. lesta «Linse»; dog er denne Oprindelse 
ganske usandsynlig, dels fordi den lett. Form stemmer nærmere, dels fordi 
russ. Ijasca ikke er noget folkeligt Ord, men kun tilhører Kirkesproget.)

lett. lëks «was mehr als nötliig ist, zu viel, überzählig, überflüssig; unächt, falsch»; lit. 
lëkas, libas (Kursch.) «übrig geblieben, unpaar» (jf. gr. Àoinôç’, Fick Wb. I, 194, 753 f.; 
Leskien Abi. 15; efter Miklosich Et. Wb. 169 laant fra slav, lichü id., hvad der synes 
utænkeligt, om end en sekundær Paavirkning derfra vistnok er mulig, f. Ex. med Hensyn 
til Betydningsomfang navnlig af det lett. Ord; jf. slav, lêkü smst. 167, 428)

> liv. løiga, løga, lüga (S. 75 § 6, S. 102 § 41, S. 141) og ved yngre Laan 
liekø (Kolk. S. 102 § 42) id. (f. Ex. l.makä «Beigeschmack» — lett. lëka garscha-, 
l. usk «Aberglaube» = lett. leba tiziba- l. nai «Kebsweib» — lett. lëka sëwa\ 
l. nim «Beiname» o. L).

I Betydning ganske stemmende hermed er f., vot. liika, r. kar. Higa, 
veps., est. lig (-«-) og ved Laan fra Finsk lap. ligge, like (f. Ex. f. liika-maku 
«Beigeschmack», f. l.-vaimo, est. lig-naene, lap. ligge-akka «Kebsweib», f., est. 
l.-nimi, lap. l.-nabma «Beiname», f. l.-luku «ungleiche Zahl» o. 1.), deraf f. liian, 
est. lia o. a. Former nimis. Paa Grund af sit i kan denne Form ikke være iden

25
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tisk med liv. løi.ga eller lit.-lett. lëka- (jf. S. 101 f. g 39 f.); at forklare den 
umiddelbart af slav, lichu volder ogsaa Vanskelighed, da slav. c7i i Laaneord 
ellers plejer at blive til f. li (hk), ikke til k (g), medens ganske vist slav, i aim. 
bliver til f. 1. Dog er denne sidste Forklaring vistnok alligevel den sand
synligste, med mindre man skulde kunne tænke paa en gammel (øst)-baltisk 
Sideform *lïka-s = lëkas (Ukas), med samme Aflyd som i lit. lÿkius, lykiis «Rest, 
Ueberbleibsel», lykinti «machen, dass etwas übrig bleibt» (eller beroende paa 
gammel Paavirkning fra slav. Uchul).

lit. lesas, lett. less «mager» (af lit. ly sti, lett. lest «mager werden», Leskien Abi. 16; jf. 
Fick Wb. 11, 651 ; J. Schmidt Vocal. II, 257, 497, Verwandtsch. 39)

7> f., r. kar., veps., vot. laiha, est. laih, lahi, lahja, liv. laja id. Lap. lasse id. 
er utvivlsomt Laan fra Finsk, jf. Qvigstad S. 34, 89. Om f. h = s se S. 81 
§ 14. GSI. 33; Donner Techmer I, 265.

lit. lëta «Nutzen; Sache, Angelegenheit» (mem. lêtos medzei «Nutzholz, Bauholz»; zem. 
niekam lietai «nichtsnutzig», tai lietai «zu dem Ende», lietas viras «ein tüchtiger Mann», 
Geitier LS. 94; lietoti «nützen» Geitier Lit. Dial. 51); lett. lëta «Ding, Sache, Zubehör» 
(lëtas küks «Nutzholz», lëta likt «beachten, verwerthen; in den Stand setzen»), lëtigs, lets 
«tauglich, brauchbar», (if)letät «verwenden, anwenden» (jf. osl. lètï, Geitier LS. 67 ; Miklosich 
Et. Wb. 167)

> f. laita «Ordnung, Beschaffenheit, Verhältniss» (f. Ex. niin on asían laita «so 
steht’s mit der Sache», panna laitaan «in Ordnung bringen»), Adj. indecl. 
«tauglich, tüchtig, ordentlich» (som laita mies «ein tüchtiger Mann»); deraf 
laittaa «in Stand setzen, einrichten, ausbessern» | ?syd-est. laid (gen. laia) «Art, 
Gattung». Forskelligt fra det nævnte f. laittaa er et andet laittaa, est. lait-ma 
laidan «tadeln». Om f. laita i to andre Betydninger se ovf. laida. F. laji, lai 
«Geschlecht, Art» er atter et andet Ord (af sv.slag, til Dels maaske lag^.).

lett. Uni pl., lit. linai pi. «Flachs» (sg. «Flachsstengel»)
>• liv. linåd pi. (lina sg.), est. linad pi. id. (est. lina sg. «aus Lein Bereitetes, 
Tuch») vot. lina id. Donner Techmer 1, 265, jf. GSI. 130 = Einil. 150; Ahlqvist 
VFSK. 39 = KWFS. 44. Med Hensyn til det vot. og muligvis det est. Ord 
kunde der dog være Spörgsmaal, om ikke Kilden snarere er at søge i slav. 
linu, russ. l'on (lën) gen. l'na, -u, hvoraf i ethvert Tilfælde mord, il'anas, lianas, 
syrj., vog. Von o. s. v. Derimod er f. liina id. (kar. lïna, veps. lin cannabis) ud- 
gaaet fra nordisk lin, GSI. og Einfl. a. St.
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lett. linis, lit. lynas., preiiss. Unis «Schleie», Cyprinus tinca (ogsaa slavisk: russ. lin, 
hvideruss., polsk lin o. s. v.; Brückner 103; Miklosich Et. Wb. 170)

7> liv. lin, linøs id. Est. linnask (linask, linuhk) id., med uklar Forlængelse, er 
vel snarere udgaaet fra Slavisk. Jf. det østfra laante sv. lindare (Tamm, Svenska 
ord belysta genom slav, och balt. språken, 1881, 46).

lit. lopètà Ness., lópeta Kiirsch. «Schaufel», lett. läpsta id., «Spaten», preuss. lopto 
«Spaten» (= slav, lopata id., Miklosich Et. Wb. 174; efter Brückner 104, 176 Laan herfra)

? 7> f. lapio, lapia (for *lapito, -a}, vot. lapja, veps. labid (-a-, -o-), est. labidas, 
lapjo, liv. låbd'i (S. 44 g 14, S. 61) «Schaufel, Spaten». Saaledes Ahlqvist VFSK.
28 = KWFS. 32; Donner Techmer I, 266. Det korte a paa Finsk synes 
imidlertid at forudsætte en baltisk Form * lap eta ell. lign., medens i Virkelig
heden de baltiske Sprog, saaledes som vi kende dem, her gennemgaaende have 
lang Vokal i fürste Stavelse (jf. dog ovf. abulsT}. Det er derfor ikke umuligt, 
at Ordet snarere er laant fra slav, (russ.) lopáta (ligesom magy. lapât, syrj. 
lopata o. s. v. ; om slav, o > f. a jf. S. 90 Note 1), skont ganske vist den lit. 
Form i andre Henseender synes at stemme bedre med den finske (navnlig f. i 
lige overfor lit. è og det udlydende o ved Siden af a).

*
Vit.lùksztas «Bohrgras, Kuhblume, überhaupt eine breitblätterige Sumpfpflanze» ■ (luksztïné, 
luksztynè «Teich oder Sumpf, in welchen breitblätterige Pflanzen, Rohr, Schilf wachsen»; 
jf. plukszizolc «Schnittgras, Carex acuta»?); lett. lukste «Heuschlag, Wiese auf morastigem 
Grunde» (lukstes-sëns «grobes Heu»), luksti pl. m. «trifolium fibrine(?)» (Bezzenberger, Lett. 
Dial. 173)

> f. luida, veps., est. luht «niedrige Bachwiese, welche bei Hochwasser über
schwemmt wird, auch die darauf wachsenden Cyperaceen» ; deraf luhta-lieinä, 
-ruoho, est. luha-hein, vot. luhta-rolio (samt ved Laan fra Finsk lap. lukta, lufta, 
l.-suoidne] carex (og llø deraf), est. luht-rolii «Quecke, Tritieum repens». Fra 
Est. atter tysk i Østersøprovinserne Lucht, Lucht-heu, Hupei, Neue nord. 
Miscell. XI & XII, 1795, 146.

lit. lúzti, lúzis se lauzti.

lett. magone, magüne, lit. magona (Mitteil. d. lit. litt. Ges. 11, 140; sædvanl. agond} 
«Mohn» (Fick Wb. I, 707)

7> est. magun, magunas, dorp.-est. magon (-a-), liv. maggon id.

lit. mai ta, lett. niait a «Aas»
7> Yiv.mäita (Sjögr.-Wied. maitä S. 61), est. mait (gen.maida) id.; jf. S. 87 § 21, 
S. 100 § 38.
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leit, mäja «Haus, Heimath; Familie, Behausung» (deraf nakts-mäja «Nachtlager», mäjas- 
wëta \wëta «Stelle»] «Herberge, in die man einkehrt, namentlich die sogenannten Bauer- 
Einfahrten in Städten; Heimath», mâjnëks «Wirth, der die Herberge, die Einfahrt hält», 
mäjüt «wohnen, hausen»; — af met «bepfählen»? Fick Wb. I, 177, 724; jf. Leskien Ahl. 16) 

7> f. maja «Hütte, Quartier, Herberge», vot., kreev., est. maja «Haus, Hütte, 
Wohnung, Herberge» (f. Ex. f. lehti-m., est. leht-m. «Laube», f. yö-m., est. ö-m. 
«Nachtlager», est. elu~m. «Wohnhaus, Aufenthaltsort», kodu-m. «Heimath», f. 
maja-mies «der in der Herberge wohnende, Miether», est. m.-mes «Wirth, wohl
habender Bauernwirth», est. m.-pidamine «Haushaltung») ; liv. måi i oö-m. «Nacht
lager», m.-päika «Bauergut, Gesinde». Fra Est. atter estl.-sv. (Wichterpal) mai 
«liskbod» (Freudenthal o. Wendell Ordb. 141). (Thunmann 89;) Ahlqvist VFSK. 
97 = KWFS. 107; Grewingk, Die Steinschiffe von Musebing etc., Dorpat 1879, 
S. 36 ; Donner Teclimer I, 267. Det kan i Virkeligheden ikke betvivles, at 
Ordet oprindelig er lettisk og derfra er kommet til de finske Sprog, ikke om
vendt. Den liv. Form med à — à staar nærmest ved den lett. ; de øvrige Former 
med kort a kunne, livis de tilhøre det ældste Lag af Laan paa fællesfinsk Trin, 
kun forklares ved at antage, at lett. ä i dette Ord staar for ældre a, eller ogsaa 
maa, hvad der vistnok er sandsynligere, 0rde¿ paa et lidt senere Trin være op
taget fra Lettisk i Estisk med Forkortelse af â til a og derfra efterhaanden 
have bredet sig videre mod Nord og Nordost, saaledes at Betydningen er bleven 
noget stærkere begrænset i Finsk end i Estisk, hvor den stemmer nøje med 
Lett. (jf. S. 93 § 26, S. 138 Note 1). Denne sidste Antagelse bestyrkes ved at 
Ordet, saa vidt mig bekendt, ikke bruges i de øslfinske Dialekter, hverken i 
Kar., Olon. eller Veps.

lit. målka, leti. malka «Brennholz», preuss. malko «Holz»
> f. malka., malko «Dachlatte, Reuterlatte» («[Die] Sparren tragen kreuzweise 
aufgestellte Latten (ruotteimet), über denen Birkenrinde ausgebreitet ist. Auf 
dieser Birkenrinde ruhen kleinere Latten (malat), die sich von der Dachfirste 
herunter erstrecken. Diese Latten werden durch starke Traufdachpfeiler 
(rästäspuut) an Herabgleiten verhindert», A. 0. Heikel, Die Gebäude der Cerem., 
Mordv., Esten u. Finnen = Journ. de la Soc. finno-ougrienne, IV, Helsingfors 
1888, S. 275, jf. S. 320, 324); vot. malka id.; est. malk (gen. malgá} «Stock, 
Stecken, Prügel, Stange»; liv. mälka. «Brennholz, Holzscheit, Stange». Ahlqvist 
VFSK. 66 = KWFS. 74; Donner Teclimer I, 267. Jf. ovf. S. 75 g 6, S. 142 N. 2.

lit. márés pi. (nordlit. måre sg.), mários pl. «ursprünglich wohl das Meer, im hiesigen 
Sprachgebrauche aber immer das kurische Haff; nur im Zem. kommt es auch in der 
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Bedeutung Meer, Ostsee vor» Ness.; efter Kursch. ogsaa «eine grössere Binnensee»; 
preuss.-lett. mara, mare, mår «llaff» (Bezzenberger, Spr. d. preuss. Lett. 32, 38, 57, 61); 
preuss. mary «Haff» (Pauli KB. VII, 174)

? 7> f-, olon., veps., vot., est. meri (St. mere-], r. kar. meri, liv. mer mare (lap. 
mærra Laan fra Finsk). Baltisk Oprindelse har i visse Henseender større Sand
synlighed end germansk (got. marei, on. marr St. mari-, jf. Einfl. 155, Ahlqvist 
VFSK. 145 = KWFS. 161). Rodstavelsens e for a er i begge Tilfælde paa
faldende (paa den yngre vestgermanske Omlyd i oht. meri, ags. mere vilde der 
naturligvis i intet Fald kunne tænkes) ; jf. imidlertid f. reki Slæde < lit. rages, 
se dette og S. 92 § 25. Om Endelsen i det f. Ord se S. 124 (naturligvis kunde 
den dog ogsaa svare til den oprindelige ¿-Stamme mari- [jf. S. 126 § 66], hvilken 
imidlertid ikke mere er paaviselig i de baltiske Sprog). Om den historiske Side 
jf. S. 150. Af de andre fmsk-ugriske Sprogs Benævnelser paa Havet er mordv., 
votjak. mora, syrj. morö yngre Laan fra russ. more', ostjak¥#söreiZ, tiaras, såres, 
saras, vogulsk saris, votjak. zariz, zarez , syrj. sar gammelt Laan fra et nord- 
eranisk Sprog zar ayas-, Zend zarayañh, jf. Udsigt over det philol.-hist. Samf. 
Virksomhed 1885—87, 124); cerem. tengez, tangaz, magy. tenger er tatar, (cuvas.) 
tengiz. (Angaaende Stammedannelsen i det lit. og preuss. Ord jf. nu ogsaa 
J. Schmidt, Pluralbild. d. idg. Neutra, 1889, 45, 253.)

lit. mar ti (St. udenfor nom. *wiarh‘ä-, marcza-) «Braut (bis zu der Geburt ihres ersten 
Kindes); Schwiegertochter, Sohnesfrau, wenn dieselbe im Hause der Schwiegereltern wohnt»; 
lett. märscha (for "martiä-, jf. Bezzenberger, Lett. Dial. 21 N. 2) «des Bruders Weib» 
(for Brud bruges nu det tyske Ord brüte}', preuss. martin, martan (akk.) «Braut»

> f. morsian (morsiame- S. 108; ogsaa morsio [S. 122 g 61], morsein, r. kar. 
morsien., morzein) sponsa, nova nupta; veps. murzöin (-öime-) «ung hustru till 
35 års ålder» ; est. mors (gen. morsi), morsja, morzja (gen. ds.) «erwachsenes 
Mädchen, Braut» (i sidste Betydning sædvanlig prüt', ligesom liv. [S. 125 §65,2] 
brüt, brüt'). N. lap. moarsse, sv. lap. morsse sponsa, Laan fra Finsk. (Thun- 
mann 88;) GSI. 74, 80; Anderson 103 Note; Ahlqvist VFSK. 183 = KWFS. 
206; Budenz ÖSz. Nr. 124; Donner Techmer I, 269 f. Om o for a se ovf. 
S. 89 ff. § 24, om si for ti S. 76 § 9, S. 77 § 10, S. 116 Note 1.

En herhen hørende Afledning er muligvis est. mördu-ma «mannbar 
werden». Derimod kan ersa-mord. mirde «Mann, Gatte», moksa-m. mirde, mirdä 
«Ehemann» umuligt, som Anderson a. St. og Donner a. St. 260 mene, henføres 
hertil; det maa vel høre sammen med cerem. måri -vir, maritus, syrj. mort 
homo; disse Ord høre vistnok til den i denne Gruppe af Sprog temmelige tal



200

rige Række af eranske Laaneord (oldpers. martiya, nypers, mcird, ogsaa armen. 
mard Mand).

Jett, ma [s (St. ma/a-), lit. mazas «klein»
7> est. maza «kurz» (maza-jalg «kurzbeiniger, klein gewachsener Mensch»).

lit. médis (St.'medja-, medza-, nom. medzias hos Szyrwid, Geitier Lit. Dial. 11) «Baum» 
(medzüti «Wild jagen»; medinis «hölzern, im Walde befindlich, wild», med'mis gaidys «Birk
hahn»); lett. mesch (for ★mejch(a)-s, St. *medja-, mefcha-) «Wald, Gehölz» (gen. me/clia 
— «wild»; médît «jagen»; mednis «Auerhahn»); preuss. median akk. «Wald» [medione 
«Jagd», medies «Jäger») (jf. S. 115 og 144)

7> f., vot. metsä, r. kar., olon. mettsä, veps. mets (gen. -an), est. mets, syd-est. 
mots i-a-), liv. metsä, mütsä «Wald» (i Sms. «wild»). (Thunmann 90;) GSI. 80; 
Donner Techmer 1, 268. Om f. is jf. S. 77 g 10, S. 116 Note 1. N. lap. mœcce 
«desertum» er Laan fra Finsk. Afledninger ere f. metsästää, metsätä, metsistää, 
metsiä venari (liv. med'd' id. af lett. médit)-, î.metso, metsoi, metsäs (St. metsäkse-), 
r. kar. met'fso, olon. metsoi, veps. metsoi, metsuoi, vot. metso, est. met'sis (gen. -ise, 
-ikse, hvorfra atter estl.-sv. metsis), syå-zst.motus (gen. -use), Yw.metüks, mütüks, 
i Lifl. mütiks «Auerhahn», Tetrao urogallus.

lett. medus «Honig, Meth» ; lit. medùs «Honig», midiis «Meth» ; preuss. meddo «Honig» 
(det sidste sandsynligvis endnu Neutr. som opr. indoeurop. *medhu-, Pauli KB. VII, 158 f., 
Leskien Decl. im Slav.-Lit. 67)

? 7> est. môdu, vot. môtu «Meth»; fra Est. atter estl.-sv. môdu id. (ikke = on. 
mjödr). Maaske er det est.-vot. Ord dog snarere laant fra russ. mod (mëd), 
osl. medü ; hvis det er af lettisk Oprindelse, hører det i ethvert Tilfælde til det 
yngre Lag af Laan og vil ikke kunne tænkes at udgaa fra et opr. Neutrum.

[Herhen hører derimod ikke f. mesi (St. mete-), mord, med o. s. v. Hon
ning, der kan forfølges omtrent gennem alle de finsk-ugriske Sprog og maa 
hidrøre fra et meget ældre, endnu uopklaret Forhold mellem disse og en indo
europæisk Sprogform (GSI. 2), En helt anden Stamme tilhører liv. miestin 
«Meth», der er et yngre Laan fra lett. mestinsch id.j

lit. meletci, preuss. melato «Grünspecht»
? 7> est. môltsas, meltsas, melsas, melts, melgas id.; jf. liv. moltsi, milltsi «grün». 
Pott De lingu. lett. cum vie. nexu 20.

lit. mente «Schulterblatt; eine platte Schaufel, bes. die Rührschaufel, das Knetscheit zum 
Umrühren des Breies u. dgl.; das Stopfscheit zum Verstopfen der Wände mit Moos; das 
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Maischholz; der untere, flache Theil des Ruders»; lett. mente (mentne, mentra) «kleine 
Holzschaufel zum Umrühren, Maischholz, Ruder»; pveuss. mandiwelis «Quirnestab» ; — lit. 
mentùrè, -iiris «Quirl, ein von der Spitze einer jungen Tanne, die abgeschält wird, ge
schnittenes Werkzeug zum Umrühren; Stab im Butterfass», lett. mëturs (mëturis) «Quirl» 
(Fick I, 169 f. ; Miklosich Et. Wb. I89f.)

7> f. mäntä (mänttä) «Butterstössel (ogsaa mäntty), Quirl», vot. mäntä id., est. 
mänd (gen. mcinna, männu), münd (gen. männi) «Quirl»; — liv. mändroks id. 
(= lit. mentùrè, -is, S. 82 § 16, S. Ill, 3). Lap. mœndde pistillum butyro 
faciendo er (som allerede det uassimilerede nd viser) laant fra Finsk. Kulm, 
Herabkunft des Feuers, 1859, S. Ill; Pott Et. Forsch.2 IV, 274; Budenz ÖSz. 
Nr. 414; Donner Techmer 1, 269. De estiske Former betyde ogsaa «Kiefer, 
Pinus silvestris» — liv. mänd «kleine Kiefer», f. mänty, mäntö pinus Silvestris, 
max. junior (fra Finsk atter russ. mjanda Fyrretræ, jf. Grot, Filologiceskija 
razvskanija2, 1876, I, 472); er dette det samme Ord? Det forekommer ikke 
udenfor de nævnte Sprog. Ilører moksa-mord. manda, ersa-mord. mando 
«Stock» ogsaa herhen? Budenz’s Sammenstilling deraf (a. St.) med magy. nåd 
«Rohr» er ikke ret overbevisende.

lett. merka «Feuchtigkeit», merze «Tunke, Sauce», merkt «einweichen (namentl. Wäsche)», 
mirkt «weichen, im Wasser liegen»; lit. mèrkti «einweichen», mzrÆiz «eingeweicht werden» 
(Pott Et. Forsch.2 Ill, 561 ; Leskien Abi. 75)

> f. märkä, r. kar., olon. märgä «nass; Flüssigkeit; Eiter«, märje (märkehe-) 
«Feuchtigkeit; Eiter» (märkiä «feucht werden» etc.); est. mär g (gen. märja) «nass; 
Nässe, Flüssigkeit, Getränk»; liv. märga «Eiter». Ganske sikker er denne 
Sammenstilling dog ikke. Mon fra Est. atter lett. merga (märga) «sanfter 
Begen» ?

? lett. mugura se migará.

lett. naba, preuss. nabis (lit. bamba) «Nabel» (Fick Wb. I, 127, 649)
> f., vot. napa, kreev. «nappa», veps., est., liv. naba, r. kar., olon. naba id. 
Fra Finsk atter lap. nappe. Lit.-lett. Oprindelse er vistnok sandsynligere end 
germansk, da det tilsvarende germ. Ord, som fremhævet GSI. 136 = EinfL 157, 
kun har Betydningen «Hjulnav». Donner Techmer I, 267 (med mindre korrekt 
Gengivelse af mine Ord anf. St.).

lett. nariza, -ze, nariiii pi. «Haarseil (welches man den Pferden bei gewissen Krankheiten 
durch die Haut zieht)» (jf. lit. naryczios, -czés pl. «Fontanelle; eine Krankheit am Euter 
der Kühe und Stuten, eine verhärtete Geschwulst in der Nähe des Euters»)

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Aid. I. 1. 26
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> est. nan, narits (-a-), syd-est. narrits id., ogsaa "Krampf oder Spannung der 
Sehnen, Gelenkgicht [i denne Betydning ogsaa knarr, narr, när, mon egl. et 
andet Ord?]; Krebs, Drüsenverhärtung».

Efter Bezzenberger, Gott. gel. Anz. 1874, S. 1245 (imod Nesselmann, 
Thcs. linguae Pruss. 109 f.), betyder lett. nariza egl. «etwas, das man einfädelt», 
jf. lit. nérti «untertauchen, einfädeln», narÿs (náras) «Knöchel, Gelenk; Schlinge», 
o. s.v. (sml. Leskien Ahl. 75). Eller er det lett. Ord og det derfra uadskillelige 
lit. naryczios (se ovf.; narÿs i Bet. «Auswuchs, Knorren, Geschwür» Ness.?) 
maaske snarere, med en lidt modificeret Betydningsudvikling, laant fra Slavisk: 
russ. (nora, nor, nor «Höhle, Loch; Wunde, Fistel») nor/ca «Geschwür», polsk 
norzyca «geschwürartige Pferdekrankheit» (af samme Rod som lit. nerti o. s. v.?, 
jf. Miklosich Et. Wb. 212, 216)? Hvorledes det end forholder sig hermed, 
knytter i ethvert Tilfælde Betydningsoverensstemmelsen det est. Ord nær til det 
lettiske. Den est. Form nari kunde udgaa fra en med lit. narÿs stemmende 
kortere Form, hvoraf lett. nanm kan være en Deminutivdannelse, men kunde 
muligvis ogsaa stamme fra Russisk (se ovf.), hvorfra i ethvert Tilfælde, uaf
hængigt af den estiske Form, f. nori «eine Vieh- und Pferdekrankheit («liere 
slags boskapssjukdom i mim och hals, i spenar med knölar och svulst; tvinsot; 
senkramp, ledgikt» Lönnr.) ; Höhle» nori-nuora, nori-jouhi «Haarseil an Pferden»).

Forskelligt herfra er est. narits (-a-), naritsas, närits (-a-, -«-), naurits 
(-«-), noris (-£-) «Sumpfotter, Mustela lutreola» , der maa være umiddelbart af 
slavisk Oprindelse: lilleruss. noryea (russ. norka} id. (af Rod ner dykke; Miklosich 
a. St.), jf. lilleruss. norec, nurec, noryea «Feldmaus», samt preuss. naricie «tufels- 
kinl o: Iltis» , vel ogsaa laant fra Slav, med forandret Betydning (jf. nedenfor 
szeszkas}. Om f. naara, est. när pi. närad «Zange (zum Heraufbringen ver
sunkener Gegenstände vom Meeresboden)» se S. 93 Note 3, S. 138 Note 1.

lett. nauda «Geld», jf. «lit. nauda «Nutzen, Ertrag, Habe» (Fick Wb. II, 395, 595; det 
lett. Ord kan paa ingen Maade være sammentrukket af den middelalderlige Møntbenævnelse 
«nagatae» i Østersøprovinserne, særlig hos Esterne, Sjögr.-Wiedemann Liv. Gramm. S. LXV) 

'_> est. naudi, naut' (gen. naudi], naud' (gen. naui] «Geld» (Kalewipoeg 2, 782).

leit, negals, negal'a «ein Nimmersatt», negaligs «unersättlich» (gals Ende)
? 7> est. nägal (-a-), ogsaa nägar (-a-), näge (gen. nägeda}, Wy.nägär «gefrässig». 
Sikker er dog denne Sammenstilling paa ingen Maade, skönt jeg ikke kan efter
vise noget beslægtet Ord i de andre finske Sprog (f. näkäräinen vespa, est. nägar, 
mägar «kleine Stechfliege» ligge vistnok fjærnt). Sammenstillingerne hos Donner 
Wb. Ill Nr. 857 ere ganske usandsynlige. (Lejlighedsvis bemærkes, at Donner 
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a. St. Nr. 869 med Urette henfører under samme Kod «naÆ» de fra Lettisk 
laante liv. Ord nägant, negant «böse, boshaft, ruchlos» [< lett. negants id.], 
nilc-id «Eigensinn, Nöcken» [< lett. nik’i id., af Tysk], nikkon [ikke nikkiin\ 
«boshaft» [< lett. nikns id.].)

lit. (forældet) nepotis, nepatis, neputis «Nelle, Enkel» (Fortunatov KB. VIII, 1 I 1 f. ; 
Bezzenberger BGLS. 304; Udvidelse af en opr. Stamme nepöt-, neput-', indoeurop. Grund
betydning sandsynligvis «vaterloses, resp. schutzloses, von Onkel oder Grossvater adoptiertes 
Kind» Leumann i Festgruss an 0. v. Böhtlingk, Stuttgart 1888, S. 77 f.)

> f. nepaa (for Vic/rata?), nepas, nevos (nepaha-), nepain, neppain (St. -aime-, 
jf. S. 108), neppo (dim.) «Geschwisterkind von Seiten des Vaters, d. h. des Vater
bruders oder der Vaterschwester Kinder» (Ahlqvist KWFS. 213 = VFSK. 189); 
est. nolm «Geschwisterkind, Vetter, Base», nöbeduzed pl. (Göseken 1660) «Brüder
kinder» (af *nobed- -]—uze-, en Afledningsmaade, der betegner det gensidige 
Slægtskabsforhold mellem to eller liere Personer, jf. f. Ex. f. sisar-ukset «Ge
schwister» o. 1.).

Lap. næppe (gen. næbe, næve) nepos ex sorore kan være laant fra oldn. 
nefi id. (GSI. 137 = Einil.159); hermed stemmer derimod hverken lap. næpat, 
næpad, ñapad id., der efter al Sandsynlighed er et tidligt Laan fra Finsk [*nepata 
eller en til est. *nobed- svarende Form), ej heller selve de finske Ord, der med 
større eller mindre Nødvendighed forudsætte en Form med uforskudt p, rime
ligvis en Stamme nepot- (jf. S. 127 g 69,3), og altsaa ligesom flere andre Slægt
skabsnavne (S. 145) nærmest maa antages at have deres Kilde i Lit.

lit. nytis, sædvant. pl. nytys «die Hewelten oder Schäfte am Webestuhl» (deraf dvi-nytis 
«gezwillicht; Zwillich», tri-nytis «gedrillicht; Drillich»); lett. nlte, ]>1. nites «Weberheftelen» 
ogsaa «Spricker zu Zäunen, Sprossen in einer Leiter»; trinitis «Drillich», ra¿z¿*«das Garn 
einfädeln») (jf. slav, niti fdum [serb., slov. niti pl. ogsaa «Webertrum, liciuin»] ; Miklosich 
Et. Wb. 215 f. ; tidligere sædvanlig afledt af Bod «zrä», ne, Fick Wb. I, 643, II, 392, 591, 
hvorimod OsthoíT, Morphol. Unters. IV, 97, og Brugmann, Grundriss II, 287, sammenstille 
det lit. Ord med skr. niti-s «Führung, Leitung»; Bielenstein I, 64 betegner lett. rates som 
laant fra lysk Nieten id., et provincielt Ord, der tværtimod maa være laant fra Lettisk)

>> f., vot. niisi (for' *niiti S. 76 g 9, St. niite-, niide-), est. niz (gen. nïe, Sl.nide-) 
«Weberschaft, Haftel» (deraf f. kaksi-, kolme-niisinen, -niitinen bilix, trilix, niisiâ, 
niisittää «die Fäden der Kette in die Weberschäfte fädeln».

Forskelligt herfra er f., vot. niitti (gen. niitin}, olon. nitti, veps. nit, est. 
nit’ (gen. 'nidi, St. niti-} «Zwirn», af russ. nit’ id.; Ahlqvist VFSK. 75, 78 = 
KWFS. 83, 87 (med Sammenblanding af f. niisi og niitti}’, Budenz OSz. Nr. 460.

26*



204

At det ovennævnte f. niisi, i Modsætning til det sidstnævnte niitti, tilhører et 
meget ældre Lag af Laancord, viser Behandlingen af opr. t (S. 75 g 6), Stam
mens Form paa Finsk (-e-) og Overgangen af t til s foran i. Den fuldstændige 
Overensstemmelse haade i Form og Betydning knytter derhos dette Ord nær 
sammen med det lit.-lett. Efter Brückner 111, 178 er dette sidste Ord laant 
fra Slavisk; forholder det sig saaledes — hvad der dog ingenlunde er sikkert 
(andre, f. Ex. Geitler LS. 68, betragte Ordet som fælles lit.-slav.) — viser i alt 
Fald det lit. Ords Forekomst i Finsk, at Optagelsen fra Slav, til Lit.-lett. maa 
have fundet Sted overordentlig tidligt. (Derimod kan jeg ikke være enig med 
Budenz, der a. St. sammenstiller f. niisi med magy. nyüst «licium» (ny üst-fonal), 
«■dicker, grober Wergfaden, Schusterdraht» (jf. nyüg «Fussfessel aus Stricken») 
og betragter disse som afledte af samme Rod som f. niini Bast, der utvivlsomt 
er ægte finsk. Den formelle Overensstemmelse er her saa saare ringe, at den 
tilsyneladende Lighed sikkert kun kan anses for tilfældig.)

lit. nù, nugi, lett. nu «nun, jetzt»
maaskc > f. nyt (nyky den nærværende Tid), vot. nüd, nüde, est. nüd, nü, liv. ni, 
i Lill. nüd, veps. nugudi, nügudi, nügüide. Jf. S. 100 g 35.

lit. nugarà, lett. mugura (migara Bezzenberger Spr. d. preuss. Lett. 154) «Rücken, Kreuz» 
(om lett. m for det oprindeligere lit. n jf. BB. II, 153; Vil, 14)

vistnok > f. nukero «ryggbenets ända» (nukero-luu «Steissbein», ogsaa nupero)\ 
liv. (sálga-) migar « Rückenrist der Thiere». Den liv. Forms særlige Overens
stemmelse ikke med den lett., men med den lit. Form, ved hvilken den endog 
synes at staa nærmere end den finske, fortjener Opmærksomhed (jf. S. 141); 
dog kan den ogsaa være tilfældig og skyldes sekundær Forandring af e foran r 

*i f. nukero til a (jf. S. 105 g 48), sml. f. Ex. liv. sumar Korn = f. somero.
S. 82 § 16 er vistnok noget for bestemt ogsaa mord, ersa mukoro, 

moksa mokyr, mukyr, mëkër «Steiss, After» sammenstillet hermed og specielt 
med den lett. Form med m; dette mord. Ord kan dog — om end Betyd
ningen ikke just falder sammen — næppe skilles fra de utvivlsomt ægte Ord 
cerem. mogur, mongyr corpus, syrj. mygör, votjak. mugor «Leib, Rumpf. Wuchs» 
(Budenz ÖSz. Nr. 629; Nyelvtiid. Közlem. XX, 462) og maa vel altsaa være 
ægte. Det eneste skulde være, om den Betydningsforandring, der kan antages 
at være indlraadt i Mord., skulde kunne bero paa en Kontamination med det 
lit. Ord eller det efter al Sandsynlighed derfra udgaaede f. nukero (der ej heller 
medtages af Budenz aa. SS. ; eller har noget saadant endog fundet Sted ved 
dette sidste?)?
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lett. nûma (lit. mimas, nûmà) «Zins, Pacht, Miethe», numät «miethen, pachten» (Mahlow 
D. lang. Voc. 119 f. ; Leskien Ahl. 117)

= liv. núom 1. »Miethe», 2. «miethen»; est. nüm (-a-) «Pacht, Miethe; (dorp.) 
Zins; Mast», nüma-ma «miethen, pachten; mästen». S. 94 g 29.

lit. oda (sædv., men ikke historisk rigtigt skrevet uda-, ada Geitler LS. 76, Bezzenberger 
BGLS. 49) «Haut des lebenden Körpers, nicht der abgezogene Balg (obgleich die Derivata 
üdzus, üdininkas Gerber dagegen zu sprechen scheinen), sowohl von Menschen als von 
Thieren» Ness.; lett. äda «Haut, Balg, Fell, Leder»

> f. vuota «eine geschundene, rohe Haut vom Rindvieh oder Pferde» (Ahlqvist 
KWFS. 98 — VFSK. 90, hvor intet om Oprindelsen). Jf. S. 93 g 26.

lit. ozÿs in. «Ziegenbock» (ozket fem.; ozélis dim., dëvo, Perkúno, dangaus o. «Himmels
ziege», Scolopax gallinago); lett. afis id.; preuss. vosee «Ziege», ivosux «Bock»

7> f. vuohi (vuohe-) capra, rar. caper (taivaan-vuold Scolopax gallinago, parallelt 
med det lit. Udtryk, men næppe nødvendig laant derfra); med Vokalforkortning 
(jf. f. Partitiv volita v. S. a. vuolda] vot. volio (en Deminutivdannelse) id., est. i 
Sms. wohu-mok Iris pseudaeorus = f. vuolien-miekka ; f. volda, volili, est. wohl (-a-), 
wohlukene «Zicke». Jf. S. 80 g 13, S. 93 g 26 samt ang. Endelsen -i (-€-), der 
kan svare saavel til en baltisk Hankonsstamme paa -ia- (lit. ozys) som til en 
llunkönsst. paa -é- (*ozé, preuss. wosee), S. 118 f., S. 124. GS1. 58 = Einfl. 67.

Donner, Techmer 1, 268, henfører til lit. ozys med Urette f. uuld ovis 
femina, der utvivlsomt er ægte finsk (jf. Anderson S. 115, 117); endnu mindre 
kan uuld med Ahlqvist VFSK. 11 — KWFS. 13 afledes af lit. avis id.

preuss. pa d i s «Kummetgeschirr», lit. pcidis sædvanlig pi. «Schrägen, Untergestell»
? 7> f.paatsa, paatsas «Sattelkissen, das lose Kissen am Kummetstock»; aa maa 
da være uoprindelig Forlængelse; dog passer ej heller Endelsen (-ts-)as, jf.
S. 118 g 58. Sammenstillingen derfor tvivlsom. Jf. GSL 140 = Einfl. 162 patja 
(samt Bugge i Paul & Braune Beitr. XIII, 177).

lit. påkulos pi. f., lett. pakulas pi. f.. pakuls m. «grober Werg, Hede» (efter Brückner 
114, 171 laant fra Slav., hvideruss. påkulleV, jf. Miklosich Et. Wb. 230)

> liv. pakkold pi., est. pakal, pakel pi. paklad id. Det est. Ord kunde dog 
muligvis ogsaa være af slavisk Oprindelse, russ. paklja, hvorfra i ethvert Til
fælde forskellige af de østlige linsk-ugr. Sprog have optaget dette Ord, f. Ex. 
ersa-niord. pakl'at pi. Ahlqvist VFSK. 72 = KWFS. 80. (Derimod kan f. pakla, 
paula, est. paed, liv. paggol, pagl «Band, Schnur» umuligt høre herhen, Ahlqvist 
a. St.; jf. ogsaa ovf. S. 13 f.)
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lett. palags «Laken, Betttuch» (af russ. polog «Bettvorhang», Brückner 114, 179)
> est. palak (-u-), palakas, syd-est. pallaj (-«-), liv. palåg id. S. 114 N. 1.

"l^panga, jf. lett. pugis «Hund (Thier) mit weissem Halse», der synes at forudsætte et 
fra püga «Schelle, Knopf» forskelligt *puga (med Stødtone) for *panga, svarende til polsk 
pagja, pegja «Streif, Fleck»

? 7> f. panko stria colorum in pilis animalium (panko-karlui ursus anulatus). 
(Yngre Laan fra det ovf. nævnte lett. puya er derimod liv. puogøs «Schelle»; om 
Endelsen -os, jf. S. 110.)

*pa?zu, preuss. panno «Feuer» (vistnok Neutr.), panu-staclan «Feuerstahl» (jf. Pauli KB. 
VII, 159; Fick Wb. I, 657, II, 746)

> f. panu ignis (kun i de gamle Folkedigle, f. Ex. Kalevala 2, 180; 48, 302, 
354 Ildens Gud; ofte i Loitsurunoja) ; ogsaa i Sms. moksa-inord. päna-kud 
(ersa-mord. penada) «Ofen», egl. Ild-hus (jf. Heikel, Die Gebäude d. Ceremissen 
etc. = Journ. de la Soc. finno-ougr. IV, S. 3 Iff., 108). Ahlqvist KWFS. 114; 
Donner Techmer 1, 271.

lit. parnas «Ferkel (bei Memel das erwachsene Schwein)»; preuss. prastian «Ferkel» 
(Fick Wb. I, 669; II, 746)

? 7> f- porsas, veps. porzas, vot., est. pörsas, liv. pudras (poras) pL puorzød, i 
Lill, pors, porz «Ferkel»; moksa-mord. purhts, pyrhts, pyrlitsez, ersa-mord.parts, 
pursez id. Ahlqvist VFSK. 16 = KWFS. 19; Donner Techmer I, 263.

Hvad der kan vække Tvivl om litauisk Oprindelse, er dels, at lit. sz 
her uregelmæssigt genfindes som f. s (S. 80 g 13; om f. o se S. 89 ff. g 24), 
dels at et tilsvarende Ord ogsaa forekommer i de østligere finsk-ugr. Sprog, 
der ellers ikke vise Spor af lit.-lett. Paavirkning, her dog overalt i Betydningen 
«Svin», ikke Gris: votjak. pars, parys, syrj.-perm. pors, porys, vog. pures, ostj. 
purys, püras, pures, pores (ogsaa samojedisk pares, pores, o. fl. Former). Dersom 
alle disse sidste, indbyrdes nær sammenhørende Former ere genetisk identiske 
med del f.-mord. Ord, kan disses Oprindelse naturligvis ikke søges i Lit.-lett., 
men de maa da alle tilhøre et meget ældre Lag af Laaneord (jf. Anderson 
S. 117). Herimod rejser der sig imidlertid baade sproglige og kulturhistoriske 
Vanskeligheder, og det er derfor vistnok sandsynligere, at den sidstnævnte 
Bække af Ord med Betydningen «Svin» ere yngre Laan fra russ. porósja (poro- 
sónok) Gris (saal. Ahlqvist anf. St., jf. KWFS. 12; Muukåcsi, Nyelvtud. Közlem. 
XVIII, 437), medens det finske og sikkerlig ogsaa det mord. Ord er af lit. 
Oprindelse. (I intet Tilfælde kan dette Ord anføres som Bevis paa proethnisk
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Sammenhæng mellem de indoeurop. og de finsk-ugr. Sprog, saaledes som 
Fligier Kosmos V, 1881, 216 1'., citeret hos Schrader Sprachvergl. u. Ur- 
gesch. 145.) •

lett. pastala «Pastel» a: Bauerschuh oder eigentlich eine aus rohem Leder verfertigte 
die Stelle eines Schuhes vertretende Socke» Ilupel (af lilleruss., polskposto/y «Bastschuhe», 
af tyrk, postal Miklosich Et. Wb. 321, Türk. Elem. II, 42; Brückner 179)

7> est. pastal, pastel (gen. pastli, pastla, -le) passel (gen. pasli, pasla), liv. 
pastal id.

lit. peilis «Messer»; preuss. peile id., kalo-peilis «Hackemesser»
> moksa-mord. peje.l, ersa-mord. peel' «Messer». (Forskelligt herfra er dog 
vel est. päitel «Stemmeisen, Meisel».)

lit. pélüs pi., pelai pi., preuss. pelwo, lett. pelus pi., pelawas pi. «Spreu» (jf. Bielenstein 
I, S. 201, 264, II, S. 50; opr. St. pelü- efter Mahlow D. langen Voc. S. 8; jf. endvidere 
Fick Wb. I, 139, 667, II, 604 1.; Miklosich Et. Wb. 237; Bersu I). Guttur. im Lat. 137)

7> f. pelut pi. «Häckerling, Acheln»; vot. peltti id. S. 127. Den finske Form 
bestyrker i boj Grad Oprindeligheden af den lit.-lett. Form pelü-s, hvorom nu 
ogsaa se Schmidt, Pluralbild. d. idg. neutra 66 ff.

lit. perkúnas «der Donnergott des heidnischen Alterthums; Donner» [perkumja [perkune 
Bezzenberger BGLS. 66] «Gewitter»); lett. përkùns, përkünis (Bielenstein H, 45), preuss. 
pe.rcunis «Donner» (jf. Zimmer, Ztschr. f. deutsches Alterlh. XIX, 164 ff.)

> f. perkele (osterbott. Dial, perkeles', sjæld. perkule), est. pergel, pôrgel «der 
Teufel» (sandsynligvis ogsaa f. piru id., est. pôrgu «Hölle»; est. «perkuninöl'» 
[«Perckun Nohl» Göseken 1660] «Donnerkeil» [Sjögren, Mélanges russes II, 119] 
skyldes vel yngre Laan fra Lettisk [përküna lüde id.]) | ersa-mord. pirgene, 
pirgene, purgine «Donner, Gewitter» (ikke «porguini» Diefenbach, Vgl. Wb. d. 
goth. Spr. I, 359 og Völkerkunde Osteuropas H, 1, 49; Grimm Mythoi.8 156 og 
derefter J. Schmidt i KZ. XXV, 77). Lap. n. bærgalak, sv., en. pærkal diabolus 
er Laan fra Finsk. Ahlqvist VFSK. 216 = KWFS. 244; Anderson 102***; 
Donner Techmer 1, 263. Ingen af de fmsk-mord. Former kan anføres til 
Støtte for en bagved perkúnas liggende supponeret Form *perkvena-s (J. Schmidt 
a. St.), da det ubetonede e godt kan staa i Stedet for u (jf. S. 105 § 47). Ang. 
I for n jf. nedf. samanos, om Endelsen -e (-eh, -es), der særlig synes at minde 
om përkünis, S. 113 fy 53, S. 117 f. (Liv. parkend pi. 1. «Kreppe der Pferde»; 
2. «wilder Senf» er yngre Laan fra lett. I. përküni pi., 2. përkünes pi.) 
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lit. pëmû' (St. pëmèn-} «Hirtenknabe» (jf. gr. noiprp)}
> f., r. kar., (olon.,) veps. paimen «Ilirt» (/wwno, kar., olon. paimoi, veps. 
paimnut Demin.-; Formerne paa -o, -oi have intel at göre med lit. Nom. pëmû, 
se S. 127 $ 69,2; afl. f. paimentaa pascere, custodire, est. paimenda-ma 
«schützen, behüten», medens Stamordet er tabt paa Est.); liv. paint (vistnok 
egl. Demin. = veps. paimnut) «Viehhüter». Lap. n. baiman, baimen pastor, 
baimadet pascere, custodire, ere Laan fra Finsk (Qvigstad 52). Om f. ai == lit. ë 
se S. 101 g 39. (Thunmann 88;) GSL 5, 33; Ahlqvist VFSK. 19 = KWFS. 23; 
Donner Techmer I, 271. (Selvfølgelig kan et saa tydeligt Laan ikke anføres 
som Devis for Sammenhæng mellem de indoeurop. og de finsk-ugr. Sprog; 
Fligier Kosmos V, 216 f., citeret hos Schrader Sprachvergl. u. Drgesch. 145.)

lit. pirtis, lett. pirts (St. pirti-) «Badstube» (lit. pèrti, lett. pert «baden», Leskien Abl. 76; 
ubeslægtet er lit..ptr£røa, pirkcze «Stube im Bauernhause» Fortunatov BB. Ill, 69)

> ï. pirtti «Rauchstube (Hütte ohne Schornstein); Stube des Gesindes», i vestí. 
Finland ogsaa «Badstube» ; r. kar.p'WZz, veps.^eri (-/-) Stue (se Beskrivelse 
af den gamle finske pirtti hos G. Retzius Finska kranier 107 ff. og Finland i 
nord, museet 54 ft’. ; jf. ogsaa Heikel Gebäude &c. — Journ. de la soc. finno- 
ougr. IV, 216 11'.). Lap. n. bartta, r. pärte Stue med Stenovn, sv. lap. part, bart 
Badstue, er laant fra Finsk. (Thunmann 89;) Neus Suomi 1856, 11; GSL 83 ; 
Ahlqvist VFSK. 97 = KWFS. 107 f. ; Donner Techmer 1, 270. Herhen hører 
efter al Sandsynlighed ogsaa cerem. port domus hiberna (fornace instructa), 
domus, cubiculum (jf. Heikel a. St. 50 fi'.). Dette Ord genfindes vel i cuvas. 
pürt id. og betegnes af Budenz, Vocab. cerem. 74 (= Nyelvtud. Közlem. IV, 
410), som laant fra dette, i hvilket Tilfælde det naturligvis vilde være ubeslægtet 
med f.pzWiz. Da imidlertid Guvasisk ubestridelig indeholder adskillige Ord, der 
ere laánte fra Ceremissisk (jf. Budenz Nyelvtud. Közlem. Ill, 415 fi'.), om end 
det modsatte er hyppigere, og da Ordet pürt tilmed staar ganske isoleret i 
Cuv., er det vistnok langt sandsynligere, at det omvendt er laant fra cerem. 
port og at dette har samme Oprindelse som f. pirtti.

lit. platus «breit» (plati kirmèlè' «Bandwurm»); lett. plats (plata-) «breit, weit», plasclis 
(for *platja-s) «weit, breit, geräumig» platspärne «Breitflosse, Butte, Flunder»)

?> f. lattu «niedergedrückte Lage» (S. 127 g 68), lattea «flach, platt» (S. 116 
§ 56), latikka id., ogsaa «Bandwurm» (= latikka-mato), latukka, latisko «flache 
Schüssel»; est. latak, latakas «breiter, flacher Gegenstand; breit, flach», latikas, 
latik «Brachsen, Butte». Paa Grund af Behandlingen af Forlyden (S. 83 g 18) 
maa Sammenstillingen nødvendigvis blive nogen Tvivl underkastet; de finske 
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Ords Mangel paa Tilknytning i de beslægtede Sprog taler dog stærkt for Laan. 
Ilvor let Begreberne «bred» og «fiad» løbe over i hinanden, viser f. Ex. gr. 
nÀawç med Afledninger.

lit. plaútas «der Steg am Bienenstock», pl. plantai «die Querhölzer auf der Schwitzbank, 
der Darre»; lett. plaukts (St. plaukta-) «Sims, Regal, Ablegebrett an der Wand; die 
Scheibe unter dem Wagenkorbe, die auf der Achse ruht und durch welche der Bolzen 
geht» (Leskien Abi. 43?)

? >» f. lauta «Brett, Sitzbank, Tisch, Schwitzbank in der Badstube» (heraf lap. 
laudde, luöudde assis)] veps. laud )-a~) «Brett»; vot. lauta «Tisch»; est. laud )-a~) 
«Brett, Deckel, Tisch»; liv. löda (S. 53 f.), i Lifl. ZötZ, loud «Tisch, Brett»; — f. 
laude (lautehe-), laute (lauttelie-), lautti «Schwitzbank, Brettergerüst, Bretterbank» ; 
est. laut (gen. laudu), laut' (gen. laudi) «Regal, Brettergestell (bes. an der Wand, 
um etwas dahin zu stellen)», pl. laudtd «die Latten an der Decke der Darrscheune, 
auf welchen das Getreide liegt» , sauna-1. «Schwitzbank in der Badstube». 
Ganske sikker er Sammenstillingen dog ikke, dels som Følge af Forlydens Be
skaffenhed (S. 83 g 18), dels ogsaa paa Grund af de — i deres etymologiske 
Forhold tillige uklare — lit.-lett. Ords’ mere begrænsede Betydning. Som yngre 
Laan fra Lett, hører vel herhen liv. plouts, plots pl. -id «das Holz am Bauer
wagen über der Achse und unter den Leitern», skønt i Formen ikke ganske 
stemmende med lett. plaukts] formodentlig af en eller anden Dialektform.

Ubeslægtet med de her nævnte Ord er derimod f., est. lava «Bretter
gerüst, Schwitzbank, Pritsche», f. lavitsa, lautsa «wandfeste Bank» af russ. åwtz, 
lávica id. (Miklosich Et. Wb. 164), hvoraf ogsaa — vel nærmest gennem Finsk 
— sv. lafve id. -(Tamm, Slav, lånord från nord, sprak, Ups. 1882, 28 f.). Om 
vot. lautta, est. laut «Viehstall» se Ahlqvist VFSK. 107 = KWFS. 118; om 
f. lautta ponto, ratis se GSI. 129 = Einfl. 150 (fjærnere ligge her lit. Former 
som plaústas id., Bezzenberger LF. 156).

V\t. préskas (prészkas), prèskus «süss, ungesäuert, von Brod, Bier, Speisen u. s. w.», préska 
«ungesäuertes Brod» (= prèska düna), prèskénos pl., prèskinos pl. «ungesäuerter Teig» (jf. 
slav, prèsïnu id., Miklosich Et. Wb. 263, Geitier LS. 52; der synes ikke at være til
strækkelig Grund til med Brückner 122 at anse det lit. Ord for at være laant fra Slav.)

7> f. rieska «frisch, ungesäuert; süsse Milch (vestf., = rieska-maito), unge
säuertes und frisch gebackenes Gerstenbrod (østf., r. kar. nøsÆa, = rieska-leipä)» ; 
veps. resk adj. id.; vot. roeska id.; est. rösk (~a~) «süss (nicht gesäuert, r. pim 
süsse, frische Milch); jung, zart». Lap. rieske, rieska ingens pañis farreus 

27Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 1.
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Russis usitatus, er et østfinsk Laaneord (jf. Qvigstad 102). Ahlqvist VFSK. 4 = 
KWFS. 4 f.

lit. pupa, lett. pupa «Rohne»
>• liv. puba, est. uba, vot. upa id. (S. 75 $ G), herimod er f. papu og ved sent 
Laan veps. boba, mord, boba, vog. pap •< russ. bob, ligesom ogsaa magy. bab 
er laant fra Slav. Ahlqvist VFSK. 34 = KWFS. 39.

lit. putrå (putera, pùteris’, zemait. pótra Geitler Lit. Dial. 30) «eine gewöhnliche Speise, 
welche die Littauer bes. um Memel Morgens und Abends geniessen, aus Gerstenmehl und 
Milch bereitet; bei Ragnit ist es- eine aus Schrotmehl, Wasser und etwas Fett bereitete 
Suppe oder Tunke, und gleichfalls ein sehr gewöhnliches Gericht» Ness. ; lett. putra 
«Grütze, Drei» (putrüt, puträt «viel schnattern, unter einander reden; Grütze essen» og 
andre Afledn.) (Leskien Ahl. 44)

>» f. putro, puuro (ved Laan fra denne sidste, vestfinske Form atter n. lap. 
buvrro, Qvigstad 57), veps. pudr (-o-), est. pudr (-u-) «Brei, gekochte Grütze» 
(est. pudra-ma «verwirren, verworrenes Geschwätz treiben»). Ahlqvist VFSK. 
44 = KWFS. 50; Donner Tedhm. I, 266, idet han tilføjer, at Ordet maaske 
dog er af finsk Oprindelse, og henviser til est. pudi «Brei, Eingebrocktes, Kleinig
keit», pudu «klein», pudi-ma «zerkleinern», pude, St. -eda («pudern Trykfejl hos 
Donner) «locker, mürbe, spröde», o. a. (jf. lett. pudis Ordfortegn. II og om 
denne sidste Ordgruppe Budenz ÖSz. Nr. 473). Et f. pudro, putro som Afled
ning heraf vilde imidlertid næppe kunne tænkes (det medtages ej heller hos 
Budenz a. St.), og selve dette Ord gor endog ved sin Form (navnlig -dr-, -ir-) 
afgjort et ikke-finsk Indtryk. Dersom omvendt det lett.-lit. Ord skulde være af 
finsk Oprindelse, maatte det ventes at have Formen *pudra, ikke putra (jf. om 
den modsatte Bevægelse S. 75 g 6). Det kan derfor næppe betvivles, at det 
finske Ord udgaar fra det lit.-lett., der af Leskien a. St. vistnok er rigtig sam
menstillet med lit.puntu piisti «sich blähen, schwellen», putà «Blase, pl. Schaum» 
o. s. V. Et Laan fra Lit.-lett. er ligeledes’ lillernss. putrja, vestruss. pùtra 
«Hafergrütze mit Milch» (Mitteil. d. lit. litt. Ges. Il, 308, 309), der paa slavisk 
Grund staar ganske alene og af Brückner 123, 181 f. med Urette omvendt anses 
for Kilden til det lit.-lett. Ord.

lit. råges pl. (mcm. og zemait., — sydlit. råges, jf. Geitler Lit. Dial. 23) «ein kleiner 
Schlitten, Holzschliffen»; lett. ragus (regus), ragawas pl., raga (de fürste Former af en 
St. ragü-?, jf. Bielenstein I, S. 201, 264, II, S. 50 ; Mahlow Lang. Voc. 8; J. Schmidt,
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Pluralbild. d. idg. Neutr. 66 ff.) «der flache Holzschlitten» (sideordnede Afledninger af 
ragas Horn)

> f. reíd (St. reke-, *rege-) traba, r. kar., olon. regi, vot. reci (gen. rege), est. regi 
(gen. ree), liv. reggøs, regs «Bauerschlitten». Lap. rœkka traha af Finsk, Qvig- 
stad 104. Ogsaa tysk i Østersøprovinserne Ragge, Regge (den fürste Form vel 
nærmest af Lettisk, den sidste af Estisk). Vokalen e paa Finsk kan næppe 
forklares af den ovennævnte, vistnok uoprindelige lett. Sideform regus, men beror 
vel paa en særlig Forandring af a (som i Lett.), der her turde være oprindeligere 
end den lange Vokal i Lit., til e, jf. ovf. mares og S. 92 g 25. Hvad Endelsen 
angaar, slutter den finske Form sig nærmest til den lit. Stamme paa -é-, se 
S. 124 (om -s i den liv. Form jf. S. 110), og forudsætter vel altsaa en baltisk 
St. *ragè- (rege-?).

lit. raitas, lett. raits, adv. raiti «reitend» (jf. retas «Schenkel», se nedf.?)
minder om f. ratsas (ratsalia-), væsentlig kun i Lokalkasus som f. ratsahilla, -Ile, 
est. ratsala, -l, veps. ratsil, liv. ratsil, -øl «zu Pferde, reitends» ; f. ratsu «Reit
pferd», est. ratsu, ratsus «Reitzügel»; f. ratsastaa, est. ratsu-ma, ratsuta-ma, liv. 
rätst «reiten». Ahlqvist VFSK. 117 f. = KWFS. 131 f. Saa meget end for
skellige Betragtninger kunde tale for, at denne paa Finsk dunkle Stamme har 
sin Kilde i de baltiske Sprog, er Sammenstillingen dog tvivlsom, fordi Formerne 
ikke ret stemme. Den eneste mulige Forklaring vilde være, om man turde an
tage ratsas for udgaaet fra en Form *ratjas (jf. S. 77 g 10), der maatte bero 
paa en ellers exempelløs Lydomsætning af raitas (eller staa for *raitias?).

lit. ratas, lett. rats «Rad», pi. råtai, lett. rati «Räder; ein Wagen»
> f., est. ratas, r. kar. ratas, liv. ratas «Rad», pl. f. rattaliat, rattaat, esï.rattad 
liv. rattod «Bäder; Wagen, Karren», hvilken Bet. vot. ratas angives at have i 
Sg. Liv. rattin-d «Spinnrad» — lett. demin. rafewse/i id. GSL73; Ahlqvist VFSK. 
117 = KWFS. 130; Donner Techmer I, 263.

lit. rè'tis (gen. rè'czo), rè'tas «Bastsieb mit grossen Löchern; ein siebartig von Bast ge
flochtener Korb; Netzbeutel» (jf. lat. rete, Fick Wb. I, 737; Mahlow Lang. Voc. 11)

• 7> liv. rets (pi. retsød, S. 97) «aus Wurzeln geflochtener Fischkorb»;, est. räts
(^Qw.rätsu), rät's (gen. rät'si) «grosses Sieb mit aus Ruthen geflochtenem Boden, 
aus Ruthen geflochtenes Körbchen, gestrickter Fischkorb». Det fortjener at 
fremhæves, at Ordet, som dog maa høre til det yngre Lag af Laan, ikke synes 
at forekomme i Lett., men kun i Lit. (jf. S. 141).

27
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lit. rë'tas «Oberschenkel, Lende des Menschen; Schweineschinken» (rëtai «Zochbaum am 
Pfluge», tàrprëtis «der Ort zwischen den Beinen»; jf. ogsaa Bezzenberger LF. 164); lett. 

. rëta «Bein» (samme Spr. d. preuss. Lett. 158) (jf. oslav. riti f. nates; Miklosich Et. Wb.
279; Fick Wb. II, 643; Geitier LS. 69)

> f., vot. reisi (for *reiti St. m'te-, reide-), r. kar., olon. reizi, est. reiz (gen. reie), 
syd-est. raíz (gen. raie), veps. reisch (forlænget Afledning) «Schenkel, Lende» (jf. 
f. myllyn-r. «Mühlenflügel», nuotan-r., est. nöda-r. «Flügel des Zugnetzes», est. 
reite-ivahe «Schamgegend» \ivahe «Zwischenraum»], syd-est. adra raied «Pflug
stangen» o. 1.); f. reitikka «Schenkelstück, ein langes Stück». Om f. ei, ai < 
lit. ë se S. 101 f. § 40. N. lap. ruoidda (især i pl.) pars inferior corporis humani 
a coxendicibus deorsum, sv. 1. ruoita lumbus, femur, er Laan fra Finsk (ud- 
gaaende fra en ældre Form *raite- eller *raide--, jf. GSL 34; Qvigstad 103). 
Det lit. og det finske Ord dække hinanden saa fuldstændigt, at der ikke synes 
at kunne være Tvivl om Laan, skönt den f. Stammeudlyd -e- ikke ganske stem
mer med lit. a, men snarere kunde synes at forudsætte en Stammeform *rëti- 
(jf. slav. riti). Herhen hører vel endvidere cerem. erde, ärde (for *rede), der 
ikke vel kan skilles fra f. reisi (Budenz ÖSz. S. 649 Nr. 693 ; Donner Wb. III, 
Nr. 1015), men ej heller er tilstrækkeligt til at göre dette til ægte finsk. For
skelligt herfra er liv. raigä «Schenkel, Lende», se S. 44 % 15.

lit. riszimas «das Binden», lett. «msamazs Wallhof [Kurl.] Band» Mancelius, eller en 
lignende Afledning med rø-Suffix af lit. lett. ris-t «binden» (jf. f. Ex. lit. riszys, ryszÿs 
«Band, Binde; Bund, Bündel», o. a.)

synes at ligge til Grund for f. rihma «Schnur, Band», veps.n’Äm (-a-) «Schnur, 
Angelschnur», vot. rihma «Strick», est. rilim (-«-) «Kiemen» (wörgu-rihmad 
«Stricke am Netze»), liv. rlm «Aderlassbinde (P. Kiemen)». Ahlqvist VFSK. 75 
(172) = KWFS. 83 (193) afleder dette Ord af tysk Kiemen, der först skal være 
indkommet i Est. og derfra have bredt sig videre. Denne Forklaring er ganske 
umulig ; dels viser Ordets Udbredelse i de finske Sprog, at det maa være langt 
ældre, end at der kan tænkes paa nyhöjtysk Oprindelse, dels passer Formen 
rihma aldeles ikke med Nyhöjtysk og endnu mindre med ældre Former som 
oht. riumô, mnt. reme. Derimod er det vel muligt, at den tilfældige Lydlighed 

. med det tyske Ord kan have bidraget til, at est. rilim særlig har faaet Betyd
ningen Kern. Lap. ræsme funis reti piscatorio superne et inferne alligatus er 
— hvis det hører herhen — laant fra Finsk.

[lit. rugys «Koggenkorn», pi. rugiai (rugei) «Koggen» ; lett. rudfis, pi. rudfi id.; preuss. 
rugis, rug gis id.,



213

samme Ord som f. ruis (for *rugis, rukihi-), veps. rugis, est. rukis, ruis, (rugis,) 
rügis, rügä, vot. ruis (gen. rüci), liv. ruggøs, rügs id. Da imidlertid Stammen 
i det lit.-lett. Ord er rugja-, der ved Optagelse paa Finsk maatte ventes at give 
en Form *rukia eller *ruk.ias eller *ruki (se S. 116 § 57, S. 119 § 58), er det 
langt sandsynligere, at de finske Ord liave deres Kilde i den germanske 
(gotiske?) Stamme *rugi-z (ags. ryge, on. rugr), jf. f. Ex. f. kakra, kaura Havre, 
akana Avne, atra Plov (on. ardr) o. a. GSI. 84, 144 f. Sml. (Thunmann 89;) 
Ahlqvist VFSK. 32 = KWFS. 37, der ikke nærmere bestemmer Kilden for det 
finske Ord ; Donner Techmer I, 268, der afleder det af Lit. uden at nævne det 
germ. Ord. Fra slav. nrcf, russ. roz (gen. rzi) er udgaaet mord, roz, cer. rsa, 
syr'}, rudzeg, rudzeg, magy. rozs.j

|lelt. runa «Rede, Gespräch; pi. Berathung, geheimes Gespräch» (hvoraf runät «sprechen, 
reden», retí, runatës «sich besprechen»)

anses af Donner, Techmer I, 267, for Stamordet til f. runo carmen, sv. lap. 
runa, rudn sermo, rumor, idet han tilföjer: «die Bedeutung stimmt besser 
überein als mit got. runa Geheimniss», af hvilken sidste Kilde jeg har afledet 
det GSI. 145 — Einfl. 167 ligesom Ahlqvist VFSK. 231 == KVVFS. 263. Denne 
Bemærkning af Donner er dog ganske vilkaarlig og ubegrundet. Det got. runa 
betyder ikke alene «Geheimniss», men oversætter græsk prurcyptov, ßouky, aop- 
ßoöktov (jf. garuni aopßooXtov ; det tilsvarende Verbum forekommer ikke i de 
opbevarede gotiske Texter), og lett. runa er (til Trods for Osthoff, Morph. Unters. 
IV, 119) utvivlsomt selv laant fra Gotisk (om ikke et endnu yngre Laan fra 
Tysk eller Nordisk?). Hvad angaar f. runo — hvis Form ikke indeholder noget 
afgørende Vink om Oprindelsen — er der under disse Omstændigheder saa 
meget mindre Grund til at antage, at det skulde være gaaet igennem Lettisk, 
som den særlige Betydning af dette Ord (hvorved man fra forst af sikkert 
snarere maa tænke paa de hos Finnerne saa ejendommeligt og stærkt udviklede 
Tryllesange end paa fortællende Digte; jf. Ahlqvist anf. St. og Kieletär, Helsing
fors 1872, 1,4, 34 f.) netop naturligere slutter sig til den gotiske Betydning 
guavfjptov (ligesom f. Ex. oldn. ruñar paa anden Maade er en Specialisering af 
denne Betydning) end til den lett. Betydning «Rede, Gespräch» (jf. ßooXy, 
(jopßoö)aov ovf.).

Sv. lap. rudn(a), runa og det tilsvarende Verbum rudnet «dicere, loqui» 
(«eie käseki rudna noli cuipiam dicere» Lind. & Ohrl.) staar derimod aldeles ikke 
i nogen umiddelbar Forbindelse med det finske runo, hvad Donner aabenbart 
mener (jf. ovf. S. 26 ff.). Vi have her upaatvivleligt, som ogsaa disse Ords 
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ringe Udbredelse viser, et meget yngre Laan fra svensk runa «tala i smyg, 
hviska, hemligt öfverlägga» (Rydqvist, Sv. spr. lagar VI, 379), der atter maa 
være laant fra mnt. runen id.]

lit. sala «Insel» («Werder» ßezzenberger BGLS. 320; jf. salava, solovo smst. 52 Note 1, 
sulava Ness. «Insel»); lett. sala «Insel, llolm, Höhe im Morast» (bêrj'u sala «ein abge
sondertes Birkenwäldchen im grossen Walde»; inflant. sola ogsaa «Dorf», «Acker?», 
Wolter BB. VIII, 298, Arch. f. slav. Philol. VIR, 637; jf. tvivlsomme Sammenstillinger 
hos Fick Wb. I, 796, 11, 673; Windisch KZ. XXII, 275)

— f. saZo, r. kar. salo «waldige Insel; Waldgegend, grosser und unbewohnter 
Wald» ; est. salu «Morastinsel, llügel im Morast»; liv. sala «Insel»; n., sv. lap. 
suolo, en. 1. suoloi, sualoi insula. (Thunmann 76, 89;) Ahlqvist VFSK. 148 = 
KWFS. 164, der ikke kender det lit., men kun det lett. Ord, er tilböjelig til at 
anse dette for laant fra de finske Sprog. Donner Wb. Nr. 697 (Techmer 1, 267) 
søger ligeledes at hævde salo som ægte finsk, men lidet overbevisende ; naar 
han finder en særlig Støtte herfor i et (i Formen for øvrigt ikke engang med 
salo stemmende) f. selko, der i Furens Ordbog oversættes «aflägsen skog, Öde
mark». maa det ikke overses, at et saadant Ord kun optages i Lonnrots Ordbog 
med et Spörgsmaalstegn og med Henvisning til Euren. Laan fra de baltiske 
Sprog til de finske forekommer mig sandsynligere end det omvendte.

lit. súmanos pi. «Moos» (lett. süna-s id.?)
? 7> f. sammal, sammale(s), sammala, r. kar. sammal, veps. samal, vot. sammal, 
est. sammal (gen. Sambia, samla), sammel (gen. samble), liv. såmal (i Lill, süned 
pi. af Lett.) id.; n. lap. sammal, sâmël, scemol (seimoll), sv. lap. semol id.

Forsøg til etymologiske Tydninger af det finske Ord findes hos Budenz 
ÖSz. under Nr. 309 (hvor der som «ret sandsynlig» [?] antages en Sammenhæng 
med forskellige Ord, hvis indbyrdes Slægtskab turde være saare tvivlsomt: f. 
sumu nebula, home mucor, est. samme «Bodensatz» o. a. og derefter en Grtind- 
bctydning «Verhüllung, Verdeckung» [?]) og Donner Wb. Nr. 845 (der antager f. 
sammal og Stammen i f. sammaltaa «lispeln, schnarren, undeutlich reden» for 
identiske]?], begge hørende til en yderst broget Rod «sam» [S. 152], og som 
Grundbetydning, i nær Tilslutning til Budenz, opstiller «verwickelt, Gemisch, 
Mischung d. i. = trüb, dunkel»). 1 Stedet for slige saare tvivlsomme Gisninger 
turde det fortjene Overvejelse, om ikke det finske Ord ganske simpelt er laant 
fra Litauisk (ligesom f. Ex. magy. moh, cerem. moho fra Slav.; jf. ovf. kerpë}. I 
Stedet for m indtræder ikke sjældent mm som f. summa = sumea taaget, kammo 
== kamo Gysen, Rædsel, est. kumm (-u-, -i-) Hvælving = f. kumo, f. kummi,
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est. kumm (-a-) Fadder af russ. hum ; om l for n jf. f. Ex. f. perkele Djævel af 
lit. perkunas (se dette), remeli Rem af russ. remen, kumppali ved Siden af kump- 
pani Kammerat, ældre svensk kompan, kumpan. De lapp. Ord ere i ethvert 
Tilfælde laante fra Finsk, se Qvigstad S. 105 (om lap. æ = f. a se smst. S. 7, 
lap. ubetonet o = f. a smst. S. 13 f.).

färds (särds), farde, lit. zárdas «Gestell, auf dem Erbsen oder Leinsaat zum Trocknen 
aufgesteckt werden»

7> syd-est. sard (gen. sarra, sarre), särt (gen. sarda) id.

lit. sé'bras (især russ.-lit., preuss.-lit. nu væsentlig forældet) «Gefährte, bes. Theilnehmer 
an einem Geschäft oder Besitz, Hälftner; College; Kunde» (siabru gen. pl. «Gesellen», med 
ia = e, é, Bezzenberger BGLS. 23; sébráuti «etwas auf die Hälfte nehmen od. haben; 
freundschaftlichen Umgang mit Jmd. haben»); lett. sebrs «Freund, Kamerad, Kunde», 
ostlett. sêbris, säbris «Nachbar, Kamerad; Mitwirth in demselben Gesinde» (pl. sëbri dial, 
«die Wirthe eines Dorfes»), dial, såbars (ogsaa «Bauerhändler in Pernau») og suburs (jf. 
russ. sjabr, sjaber, dial, sabr, sabër, sebër «Nachbar», seber «Theilnehmer», sjabra (Pskov) 
«Bekannter»', sebra «gemeinschaftliche Arbeit» (Olonets), lilleruss. sjabro, sabro «Nachbar», 
hvideruss. sjabr, sabruk, sehr «Freund, Verwandter», Miklosich Et. Wb. 297, efter samme 
289 forskelligt fra osl. sebrïi plebeius, rusticus?)

> f. seura (for sebra eller sepra, jf. GSI. 21, Genetz Kar. Laut!. 20 f.) «Gesell
schaft, Gefolge» (deraf seuralainen «Mitglied einer Gesellschaft, einer Partei, 
Gefährte», seurakunta «Gemeinde, Kommune, Kirchspiel», seurata «folgen, be
gleiten» o. a.); vot. söbra «Freund».; est. söbr (-a-) «Freund, Geliebter, Gönner, 
Kunde» (sobrad pl. «[bei den Fischern] die Käufer, welche zu ihnen an den 
Strand kommen»; deraf söbra-ma, söbrusta-ma «zum Freund machen; sich be
freunden, zusammen halten»); liv. sobbors, sübros «Freund» (forældet). — Den 
finske Betydning har fjærnet sig mest fra den oprindelige, der er bedst bevaret 
i Estisk. — Fra Finsk er atter laant n., en. lap. særvve, sv. lap. sebre societas 
(den sidste Form sluttende sig til den oprindeligere østf. Form sebra, den forste 
til den aim. vestf. seura med Omsætning, jf. GSI. 36, 69), n. særvvat, sv. sebret 
participem, consortem fieri, societatem facere, n. særvvolas, servvolas, sv. sebrolac 
consors.

De her omhandlede Ords Historie er for øvrigt meget omstridt. Bezzen
berger, A-Reihe d. got. Spr., 1874, S. 26, og Fick, Wb. 1, 247, 795, sætte 
baade lit. sébras og slav, sebru rusticus (jf. ovf.) i Forbindelse med skr. sabha’ 
öffentliches od. Gemeindehaus, Gesellschaft», sábhya «in der Halle, Versamm
lung, Gesellschaft befindlich; dazu gehörig», got. sibja, nht. Sippe. Efter 
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Brückner 129, 183 er det lit.-lett. Ord laant fra Slavisk (sjabr o. s. v., se ovf.). 
Miklosich, anf. St., siger derimod om sjabrir. «Ein fremdes wort, wahrscheinlich 
finnisch: ehstn. söbber. Die urspr. bedentung steckt wohl im lit. sebras.» Men 
Ahlqvist VFSK. 194 = KWFS. 218 f. erklærer bestemt det finske Ord for at 
være af fremmed, særlig lit. Oprindelse ; hertil slutter Donner sig, Wb. Nr. 823 
og Techmer I, 265, og denne Opfattelse forekommer ogsaa mig at være ube
stridelig, ikke blot fordi Ordet i de finske Sprog staar ganske isoleret, men 
ogsaa fordi dets Form i det hele, navnlig Forbindelsen br, gör et ufinsk Ind
tryk. Derimod passer det baade efter sin Betydningssfære og sin Form saa 
fuldstændigt ind i det lit.-lett. Lag af Laaneord, at jeg ikke kan betvivle, at 
det hører herhen, hvad enten den Form, hvorfra det udgaar, har været sébra- 
med è eller maaske snarere sebra- med e.

Forholdet mellem det lit.-lett. og det slav. Ord skal her ikke nærmere 
undersøges ; dersom det ikke er oprind, fælles for begge Sprogstammer (hvad 
der dog, naar henses til de paafaldende slav. Former med ja, er lidet sandsyn
ligt) , er det vel snarere fra Lit.-lett. gaaet over i Slavisk end omvendt. For 
øvrigt er der utvivlsomt foregaaet forskellige Udjævninger og Krydsninger, 
hvorved ogsaa de finske Former undertiden kunne have øvet en Tilbagevirkning. 
Saaledes maa den russ. Dialektform sebra (Olonets, se ovf.) være laant fra f. 
sebra, seura, hvormed det ogsaa i Betydning stemmer, ligesom den lett. Dialekt
form suburs (og vel ogsaa såbars) kun kan være laant fra eller omformet efter 
Est. eller Liv. (om lett. u = est. 5, liv. ø se S. 100 ê 36): i et lignende Forhold 
staar muligvis russ. sjabra (Pskov) til Estisk (jf. Ahlqvist, anf. St.).

M.-mord. sabra «Nachbar» staar ikke i nogen direkte Forbindelse med 
det f. Ord (som Donner synes at mene, Wb. Nr. 823), men er uafhængigt deraf 
laant fra russ. sjabr, sabr.

lit. sè'men-s (sèmenys) pi. «Saat»: preuss. semen «Samen» (Mahlow Lang. Voc. Il)
> f. siemen, r. kar. siemen, veps. sëmen (Demin, sëmnut), vot. sëmë (gen. sëmenë), 
est. sëme, sëmen (gen. sëmne) «Saat, Same», liv. siemges (med uoprindelig Ud
videlse med Endelsen -gøs, jf. S. 111 og nedf. under toszis', i Lill, siemil) «Same, 
Samenkorn, Korn», siemt (opr. Partitiv? eller Demin. = veps. sëmnut? jf. paint 
under pëmû S. 208) kollekt. «Saat, Same, Aussaat». N. lap. siebman, r. siem, 
siemen er laant fra Finsk, Qvigstad 105. GSI. 5; Donner Techmer I, 271; jf. 
Ahlqvist VFSK. 30 = KWFS. 35.

Ostjak. sem, semy «Same» er optaget fra russ. sëmja (Ahlqvist Spr. d. 
Nord-Ostjaken, lifors. 1880, S. 131) ; magy. szem i samme Betydning er kun en 
særlig Anvendelse af szem Oje (jf. Ahlqvist Kieletär I, 3, 36).
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lit. sesu' (St. seser-) «Schwester»
> f. sisar (sisär’, dem. siskö), r. kar. sizar, olon. sizär, veps. sisar, vot. sözar 
(dem. sözo, sizo), est. sözar (söhar), liv. søzår, süzär, i Lift, süzar, süzär id. (est. 
ogsaa «Schwestertochter»); endvidere ersa-mord. sazor «jüngere Schwester (oder 
Base, Brudersfrau, Frauenschwester), Nichte», cerem. suzar, sozar, syzar, votjak. 
suzer soror junior. GSI. 92; Ahlqvist VFSK. 188 =. KWFS. 212; Donner 
Techmer I, 271; jf. Anderson 196, 278.

De finske Ord ere utvivlsomt Laan fra et indoeurop. Sprog, og af de 
Sprog, der have afgivet Laaneord til de finske Sprog, er Lit. det eneste, hvor 
Formen passer til den finske (derimod germ. svest[a]r-, slav. sestrå [moksa-mord. 
sestrå «Schwester» er yngre Laan fra Buss.], eran. "hvahar-). Til Votjakisk, der 
ikke indeholder direkte Laan fra Lit., maa Ordet være kommet fra Nabosproget 
Ceremissisk, hvad der bestyrkes baade ved Formen og ved den specielle Be
tydning (S. 153). .If. dukté S. 167 f. Hvad det af seser- fortrængte ægte Ord har 
været, kan ikke bestemt angives (est. öde «Schwester»?).

lit. së'na, lett. sëna «Wand»
7> f., vot. seinä, r. kar. seinä, veps., est. sein (-«-), syd-est. sain (-«-), liv. säina, 
i Lifl. sain id. N. lap. sœidne, en. lap. seine er Laan fra Finsk, Qvigstad 
109. Om ei, ai = lit.-lett. ë se S. 101 f. g 40. GSI. 34; Ahlqvist VFSK. 97 
= KWFS. 107; Donner Techmer I, 266.

lett. sers (sëra-) «Käse» (afvigende fra lit. siiris, preuss. suris, jf. slav, syrïî’, efter Bezzen- 
berger Lett. Dial. 127 Note 2 og Miklosich Et. Wb. 335 fra polsk sér «für syr»)

? > syd-est. (Werro) söir (-a-), liv. søira, süra, i Lifl. sår id. (jf. S. 102 $ 41). 
Den Omstændighed, at Ordet kun forekommer i Liv. og Syd-est., synes at tale 
for lettisk Oprindelse; men Formen med öi, øi volder Vanskelighed, da lett. 
sers — forudsat at det kun kan forklares som Laan fra polsk sér — ikke vel 
synes at kunne være saa gammelt, at ë i dette Ord paa lettisk Grund kunde 
have udviklet sig af en ældre Difthong ei eller ai, medens Zemaitisk (jf. S. 141) 
paa den anden Side her har en helt anden Form (med u). Det er derfor muligt, 
at Kilden snarere er at søge i russ. syr-, da imidlertid Liv. ellers saa godt som 
ikke indeholder russiske Laaneord og det vanskeligt kan forstaas, hvorfor og 
hvorledes netop dette Ord skulde være optaget umiddelbart fra Russisk, vilde 
man kun kunne antage, at Ordet fra Russ. er optaget i Estisk og derfra atter 
i Livisk, paa en Tid da Liverne endnu vare udbredte i Lifland. — Om ï.juusto, 
est. jüst af germ, "justa- se GSI. 57, 118 — Einfl. 66, 137.

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 1. 28
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lit. sikszna se szikszna S. 223.

lit. syva «Honigseim, Seim», sÿvas «Saft» (næppe beslægtet med lett. siwe, slios «scharfe 
Materie, Mistjauche»)

? >• f. liüva «ausgekochter Hopfen, Gäscht, Hefe»; est. hïw (-a-) «Schaum auf 
dem Bier, liefe, Bodensatz». Tvivlsom Sammenstilling, ogsaa paa Grund af f. h 
= lit. s (S. 81 § 14). Det finske Ord kan umuligt, som Ahlqvist mener KWFS. 
51, komme fra tysk Hefe «oder einer in der Volkssprache vorkommenden 
Gestalt desselben» (mnt. heven, heffen). Anderson 114, der ligeledes afviser 
denne Forklaring, sammenstiller moksa-mord. sov, ersa-mord. tsov «Schaum», 
hvad der vistnok fortjener Opmærksomhed.

lett. skärds, skärde, skärda, skarde, skarda «Blech, Weissblech»; lit. (mem. Dial.) skardas 
(Geiller LS. 108), skárds (Bezzenberger LF. 169), skarda (Fortunatov BB. Ill, 60, som 
hermed sammenstiller preuss. starstis, hvorfor han læser scarstis, «Zinn») id. (jf. lit. àpskardas 
«Glatteis, Kinde über dem gefrorenen Schnee»?; eller efter den almindelige Mening oslav. 
skvrada, skrada, skovrada sarlago, oht. scart-isarn, milt, schart id.; Miklosich El. Wb. 305; 
J. Schmidt Vocalismos II, 136, Verwandtsch. 39, KZ. XXV, 178)

> f. karta «Eisenblech» (ikke almindeligt, f. Ex. Kanteletar3 S. 267); est. kard 
(-a-) «Blech, Tresse, auch überhaupt dünne Schicht» (karda-ma «belegen mit 
einer Schicht»); liv. kärda «Blech». Ahlqvist VFSK. 63 = KWFS. 70; Donner 
Techm. 1, 265 med Tilbagekaldelse af sin tidligere (Wb. Nr. 148), af Anderson 
(S. 296 ff.) optagne Sammenstilling deraf med syrj. kört o. s. v. Jærn (der vistnok 
snarere er af eranisk Oprindelse = zend kareta Kniv o. s. v. [jf. GSI. 143 == 
Einfl. 165], i ethvert Tilfælde sikkert ubeslægtet med f. karta).

At det finske Ord er udgaaet fra det lettiske, forekommer mig i boj 
Grad sandsynligt. Dog kan det i ethvert Tilfælde ikke vel høre til det ældste 
Lag af Laan, men synes at maatte forklares efter S. 138 (Note 1 som indkommet 
i Finsk over Estisk.

lit. skérsas «quer, der Quere nach liegend; schielend» (skersmis «was quer über liegt; 
Querholz»); schk'êrs «quer», schk'ersis «Querholz, Schlagbaum» (Fick Wb. I, 523, II, 
320, 682; Miklosich Et. Wb. 115 *kersü)

? 7> f. karsas «schief, schielend». Liv. skärs «Querholz» < lett. schk'ërsis.

lit. skë'tas (zem. skytas Geitier Lit. Dial. 19), lett. schk'ëts m., schk'ëte f. «Weberkamm» 
(Polt Etym. Forsch.2 IV, 456)

? 7> liv. koidas id. (S. 75 % 6, S. 102 g 41, S. 141). Dette liv. Ord stemmer ikke 
ret med f. kaide id., der maa være af nordisk eller gotisk Oprindelse (oldn. skeid, 
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GSI. 118 f. = Einfl. 137, jf. Ahlqvist VFSK. 78 = KWFS. 87), og er derfor 
maaske snarere laant fra Lettisk eller Zemaitisk.

lett. schk'ïnis «Raufeisen zum Abröden des kleineren Gesträuches» (af schk'lt schk'inu 
«abblatten, abpflücken», lit. skmti, ski ti «plücken, roden»)

>» est. kin (gen. Jäni), sædvanlig kim {-i-) «Hackmesser, Strauchmesser, Strauch
beil». Neus, Ehstn. Volkslieder, 1850, Nr. 103 B, 10, S. 466.

I
lett.slafds, slafdi pl. (slajda-walgs'}, slagfds, slasts, slasta «Falle, Mausefalle; Vogelschlinge, 
Dohne, Fallstrick»; lit. slg'sta, mest pl. sZq'sios, sltfstai «Mausefalle» (Bezzenberger LF. 172), 
slanstas «Fallstrick?» (samme BGLS. 323), slastas «Falle» (Geitier LS. 109).

> f. Iaido «Dohne, in dem Wipfel eines Baumes aufgestellte Vogelschlinge». 
Synés at staa lidt nærmere ved den lettiske Form med Jd (gfd) end ved den 
litauiske med (opr. q og) st, der paa Finsk snarest skulde ventes at have givet 
st (jf. S. 144), men forudsætter paa den anden Side et baltisk Fem. (S. 122 g 62).

lit. sor a (sóras) «Hirsenkorn», pl. soros «Hirsen, Schwaden»
> moksa-mord. sura «Hirse» og vel ogsaa ersa-mord. suro «Korn, Getreide». 
Derimod hører cerem. surno, sarna frumentum næppe herhen, men er vel snarere 
< russ. zernó «Korn». S. 93 £ 26, S. 153.

lit. s/) r a $ à [pragà, proga), lett. sprag a «offene Stelle im Zaun, Lücke» (lit. sproga «Spalte», 
sprógti, lett. sprägt «platzen, bersten, prasseln», lit. spragè'ti «prasseln, platzen», m. m., 
jf. Leskien Abi. 84)

vistnok > f., vot. rako, r. kar. rago, est. pragu, ragu «Riss, Spalt» (f. aidan rako 
«Lücke im Zaun», f. ovi on raollansa, est. uks on praul «die Thür ist etwas 
geöffnet»); nærmere til Lettisk slutter sig liv. spräiga «Riss, Spalt», språg (spräig) 
«bersten, knallen». Lap. räkkat hiscere, rimas agere — f. rakoan, inf. raota id., 
afledt af rako. For lit. Oprindelse taler Forlyden pr paa Est. (til Trods for 
Budenz ÖSz. Nr. 710 S. 665), som atter knytter det est.-f. Ord nær sammen 
med de i Betydningen nöje overensstemmende liv. Ord. Donner Mb. Hl, Nr. 967 
nævner væsentlig kun de ovf. anf. med r begyndende Ord og desuden syrj. ry 
«Wuhne, Loch im Eise», hvis umiddelbare Sammenliøren med de finske Ord 
ikke er tilstrækkelig indlysende til at sikre dem som ægte finske. Helt andre, 
men saare lidet sandsynlige Sammenstillinger hos Budenz a. St.

lit. síé'óas (stèbas) «Stab, Stock, Pfeiler, Mast; meistens aufrecht stehender Träger einer 
Last» (Formen med ë [Dowkont st'ijbas) viser sig at være den oprindelige, ikke é, se 
Geitler Lit. Dial. 19, 61, jf. lit. staibis «Pfosten», lett. stiba «Stab, Ruthe» o. a., Leskien Abi. 85) 

28*
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> liv. taibas «Stange, Pfahl, aufrechte Zaunstange»; est. teiwas (gen. teiba} 
«Zaunpfahl», syd-est. saiivas (gen. saiba) id. (kuhja-s. «Mittelstange iin Heu
schober»); veps. seibäs, f., vot. seivèis (seipäliä-}, r.-kar. selvas (seibähä-) «Stange, 
Pfahl, Zaunpfahl». Jf. S. 76 §9, S. 102 §40. Sammenstillingen hos Budenz ÖSz. 
Nr. 365 tilfredsstiller i ingen Henseende Fonetikens Fordringer og hviler desuden 
paa en Sammenblanding af Suffixerne -(ajs(e)- (-aha-, S. 107 11'. N.) og -(a)kse-.

lit. streizdas, lett. strafds (preuss. tresde} «Drossel» (Fick Wb. II, 737; Bezzenberger 
B B. IV, 346)

7> f. r astas (reisteis, jf. S. 91 § 25), vot. rasas, est. rästas, liv. lega-ratstäi (ordr. 
«Mog-ryttcr», en folkeetymologisk Omdannelse), lega-rastä, i Lili, strazel id. 
(olon. rat sol, ratsi-linduine id.?). Donner Techmer I, 263.

(lit. stubà (èstuba) «Stube, Wohnhaus (in welchem sie nur des Winters wohnen», Bezzen
berger, Über das litauische Haus, Altpreuss. Monatsschr. XXIII, 1886, S. 35), preuss. stubo 
«Stube» (lett. istaba, ustuba [Mancelius] «Stube, Wohnhaus»)

samme Ord som f. tupa (hvoraf ved Laan sv. lap. toppe, en. lap. tupe}, est., liv. 
tuba «Stube, Zimmer, Bauerhaus», der af Donner Techmer 1, 266, anses for at 
stamme fra Lit., en Mulighed, jeg ogsaa havde antydet Eintl. 178, idet den finske 
Form i Virkeligheden særlig synes at stemme med den lit. Den Tvivl, der 
kan rejses herimod, knytter sig væsentlig til Spörgsmaalet om Ordets Alder i 
Lit., hvorom intet med Sikkerhed kan algores; men det er a priori ikke ret 
sandsynligt, at det skulde være gammelt nok til at kunne ligge til Grund for 
den finske Form, navnlig dersom den af Bezzenberger anf. Si. S. 42 f. henstillede 
Hypothese er rigtig, at det Jit. (ligesom i ethvert Tilfælde det lett.) Ord ikke 
er laant umiddelbart fra Germansk, men fra russ. istuba (yngre izbe'c, Miklosich 
Fremdwörter 21, Et. Wb. 97). Snarest er da vistnok det finske Ord ligeledes 
udgaaet fra Russ., hvormed Formen vilde stemme lige saa godt som med Lit. 
Mod gammel germansk Oprindelse (*stubo, jf. n. lap. stoppo} taler den f. Endelse 
a, mod yngre nordisk f. p, b (gl. sv. stiiva, stugha, sml. Noreen i Arkiv f. nord. 
Filol. 1, 161); jf. Eintl. a. St. = GSI. 155; Ahlqvist VFSK. 79 = KWFS. 107.] 

lett. futis (gen. fuscha} «Aal», futinsch «Neunauge»
7> est. (Pernau) sut't' (gen. suti} «Neunauge». S. 81 § 15.

lit. s zaina, lett. saína «Reif, Nachtfrost» (jf. Mitteil. d. lit. litt. Ges. 1, 234; Fick Wb. II, 
696 f. ; Leskien Abl. 112; Miklosich Et. Wb. 314 *solna', Brugmann Grundriss II, 140)

7> f., kar., vot. halla, veps. hala, est. hall (-a-}, halle, liv. åla (part, alle, jf. 
S. 53) id. Lap. suoldne ros er rimeligvis laant fra det finske Ord i en ældre 
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Form, med s-Lyd og uassimileret ln\ S. 79, S. 82 g 16. GSI. 69, 79; Donner 
Techmer 1, 266 (med Opgivelse af det Forsøg, han havde gjort i Wh. Nr. 708 
paa at forklare f. halla som, ægte finsk).

Foruden Afledninger som f. hallaantua, -au(n)tua, -anta «vom Froste 
beschädigt werden», est. hallata-ma «bereifen» o. 1. høre herhen endvidere f. Ex. 
f. hallava,' hallea (ogsaa halleva in. 11. Former) «verblichen, fahl, falb, blassgran, 
-braun, -roth, -grün» Erwast i Overensstemmelse med Lönnrot, «fuscus, fusco 
albicans, colore hand vividos nec nitidus» Renvall (= hallan-karvainen eller 
-karvallinen, egl. frostfarvet, farvet som efter en Nattefrost; jf. liallava «grågul», 
halleva «gråhårig«, hallis «blek, blackgrå» Lönnr. Suppl.); f. halli «falbes, fahles, 
blassgraues, -braunes, -rothes Thier (Ochs, Hund, Bär)», ogsaa Graasæl, Hali- 
choerus gryphus (jf. S. 117 Note 3; halli-, halla-parta «Graubart»), hallas, hallike 
«do. Kuh»; vot. alli «grau»; est. hal'l' (-¿-) «grau, graues Pferd, graues (männl.) 
Rind, eine Art Seehunde; das kalte Fieber» (jf. om denne Betydning Kreutzwald 
& Neus, Myth. li. mag. Lieder d. Ehsten S. 92; Hurt, Beitr. zur Kenntn. esln. 
Sagen u. Ueberlief.,• Dorpat 1863, S. 19 11’.), lial'ïik (-w-) «graulich, graues (weibl.) 
Rind», hal'l'ikas «graulich», syd-est. halle «bleich, nicht gehörig gefärbt»; liv. 
i Lifl. al'l’ «Seehund»; est. hal'l'ita-ma, liv. al’t «schimmeln», o. fl. a. Alle 
disse Ord stemme med lett. sains «schimmelfarbig» (saínas güwis «schimmel
farbige Kühe»), salnis, salnik'is, lit. szalnis (Geitler Lit. Dial. 50) «Eisschimmel». 
I enkelte Tilfælde er der muligvis, hvad Betydningen angaar, indtraadt en 
Sammenblanding af herhenhørende Former med Ord, der udgaa fra lit. zálias, 
eller omvendt, se dette.

lit. szårka, preuss. sarke «Elster» (J. Schmidt Vocal. II, 136; Fick Wb. Il, 700)
7> f. , kar. harakka, veps. harak (-a-), vot. liarakkô, araga, est. harakas, harak 
(-u-(, liv. aragøs id. Donner Techmer 1, 266, jf. Wb. Nr. 692. Forlyden h viser, 
at Ordet er kommet til Finsk fra Lit. (S. 79 g 13), ikke fra russ. soroka-, imellem 
r og k er et «Svara bhakti»-« indskudt i den finske Form ijf. S. 86?). Magyar. 
szarka (sz == s) er, ligesom rumænsk sarka, laant fra Slavisk, se Miklosich Slav. 
Elem. im Magy. Nr. 777, Et. Wb. 316.

lit. szarma (for *szerma‘l Bezzenberger BB. II, 150); lett. sarma, serma, sërma «Reif» 
(Fick Wb. Il, 696; J. Schmidt Vocal. II, 76, 457)

> f. härmä, est. härm (-a-), Hv. arma id. Forudsætter en Form *szerma stem
mende med lett. serma, S. 92 g 25. Donner, Wb. Nr. 676, og Budenz, ÖSz. 
Nr. 302, betragte det f. Ord som ægte, men paa Grundlag af meget forskellige 
og lidet sandsynlige Sammenstillinger.
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lit. széima (Juskevic, Liëtùviskos dájnos, Nr. 210, 3 IT., 924,17; Leskien Abi. 23), sædvanlig 
szeimÿna «Gesinde, Hausgenossenschaft » (jf. scheimatis «Hausgenosse, Hausgenossenschaft» 
Bezzenberger BGLS. 329; szeiminikas «Hausherr» samme LF. 181); lett. saime «Haus
gesinde; Familie im weiteren Sinne» (jf. saimneks «Wirth, Hausherr»); preuss. seiminan 
(Akk.) «Gesinde» (Fick Wb. II, 695; Miklosich Et. Wb. 294)

7> f. lieimo (og lieimo-kunta, •ogsaa r. kar., olon.), veps. heim (-O-), vot. öimo 
«Geschlecht, Stamm; Verwandten, Verwandtschaft, Sippe»; est. hoim (-u-, -<?-), 
höime «Verwandtschaft, Verwandter»; liv. aim «Gesinde, Hausgenossen, lleimath». 
GSI. 116 = Einil. 135 har jeg henført disse Ord til on. heimr (hvoraf i ethvert 
Tilfælde sv. lap. heima, heimel domus og vistnok lap. aibmo i Bet. Universum 
naturae o. 1., der dog maaske er sammenblandet med et ægte Ord af samme 
Form i Bet. sålus ell. lign., jf. aibmat valere) ; men lit. Oprindelse for f. 
heimo o. s. v. er sandsynligere baade efter Form og Betydning. Jf. Donner 
Techm. I, 266.

lit. szerys (Kursch.), szeris (Szyrwid), szeras (Ness.) (schiris Bezzenberger BGLS. 58) «Borste 
des Schweines»; lett. saris pi. sari (Mancelius; Bielenstein 1, 55, 221; Bezzenberger 
Lett. Dial. 116), sars pi. sari (Lim.; Brasche) «Schweinsborsten; Pferdehaare der Mähne 
und des Schweifes» (Fick Wb. II, 695; Leskien Abi. 86; vel ogsaa beslægtet med on. hár, 
geni, 'liera- [ikke 'hêza-, Kluge Et. Wb. s. v. Haar, hvoraf der intet som helst Spor er 
og som paa Oldn. vilde have givet 'hær-, jf. nu ogsaa Johansson KZ. XXX, 349])

Z> f., r. kar. harja «Borste, .Mähne, Kamm, Dachfirste, Bürste»; veps. harj [hard', 
-a-) «Borste, Bürste»; vot. ar ja «Mähne, Kamm», est. hari (gen. harja), sari 
(gen. sarja), liv. åra (part, arre S. 52 f.) «Bürste, Hechel, Kamm, Dachfirst». 
N. lap. harje dorsum tecti, juba, sv. lap. harja penicillus, pecten, ere, som det 
ulappiske h viser, forholdsvis sene Laan fra Finsk; jf. S. 79, 80 g 13. Den f. 
Form forudsætter en Stamme 'szarja-, med a som i Lettisk, S. 88 g 22, S. 144 ; 
om Udlyden se S. 116 g 56 b, S. 118 g 58. GSI. 80. ♦

Budenz, ÖSz. under Nr. 315, indrömmer disse Ords lit. Oprindelse.
Donner, Wb. Nr. 644, anser dem derimod for ægte paa Grundlag af en ganske 
uholdbar Sammenstilling med cerem. orsa, arza juba, der aldeles ikke passer i 
Formen, og magy. serte, serte (s = s) «Schweinsborste», der ifølge Budenz, 
Nyelvtud. Kozlem. X, 87 og ÖSz. anf. St., genfindes i cuvas, syrt og rimeligvis 
er laant derfra som saa mange andre magy. Ord; Techmer 1, 262, 269 betragter 
Donner endog de lit.-lett. Ord som laante fra de finske Sprog, hvad der i et
hvert Tilfælde er utænkeligt.
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lit. szészkas, lett. sesks «litis» (Fick BB. Ill, 165)
> veps. hälik Mustela lutreola, Flodilder (efter utrykte Optegnelser af Lönnrot). 
Yngre Laan fra Lett, er liv. säsk «Iltis».

lit. szenas, lett. sens «Heu» (vel opr. neutr. ligesom slav, seno] Fick Wb. Il, 695; 
Miklosich Et. Wb. 294 f. ; Brugmann Grundriss 11, 140)

> f., r. kar. heinä, veps. hein, vot. emâ, est. hein (-a-), hain, liv. aina «lieu, 
Gras, Kraut»; lap. suoidne, suoine er laant fra en ældre Form af Finsk. S. 79 
g 13; S. 101 f. g 40. GS1. 22, 33; Donner Tecbmer I, 264. Ganske forkastelig 
er Ahlqvists Forklaring (VFSK. 21 = KWFS. 25) af ï. heinä som Laan fra oldn. 
hey (der staar for *hauja-, hvoraf n. lap. avje GSI. 113 = Einfl. 131).

lit. sziksznci \sikszna Szyrwid, den sidste Form efter Bezzenberger BGLS. 92 Note I 
oprindeligere) «Leder; Riemen»; lett. siksna «Riemen»

7> f. hihna, kar. hiihna lorum, est. ihn (-a-) «Riemen, lederner Gürtel»; ersa- 
mord. ksna, moksa-mord. sna (for *siksna, *sisna, Budenz Szóegyezések Nr. 319 
= Nyelvtud. Közlem. VI, 429 Note), cerem. siste, sista, süstö (med st for sn, 
Budenz Verzweigung S. 36 = BB.’ IV, 226) lorum (heraf efter Budenz ÖSz,. 
Nr. 958 cer.iste, ustö cingulum for i-, ü- [= f. vyö, magy. öv cingulum] -j- s¿s¿e, 
süstö, hvilket Ord, altsaa ikke med Tomaschek, Kritik d. ältesten Nachrichten 
über den skyth. Norden II, 11, kan alledes af lit. justa «Gürtel»). Jf. f. siisna 
«läng, smal rimsa, flik» (Lönnrot, betegnet som tvivlsomt)? Den finske Form 
hihna kan forklares baade af szikszna og af sikszna, jf. S. 79 ff. gg 13, 14. Liv. 
siksons, siksnøs «Riemen» er et yngre Laan fra Lett. Donner Techmer I, 266, 
hvorimod han tidligere, Wb. Nr. 634, ligesom Budenz, Szóegy. a. St., havde 
betragtet de finske Ord som ægte og sammenstillet dem med magy. szij lorum, 
der dog ikke passer i Formen; denne Sammenstilling er derfor ogsaa opgiven 
af Budenz ÖSz. Nr. 298. Den af Anderson 311 opstillede Forklaring af mord. 
ksna er utilstædelig.

lit. szirmas «grau, blaugrau, grauschimmel, von behaarten Thieren, bes. Rindern, Pferden» 
[szirmis «blaugrauer ' Ochse, Grauschimmel-Pferd»); lett. sir ms «grau, silbergrau» (sirmajs, 
sirtnis «Grauschimmel») (Leskien Ahl. 86)

7> f. harmaa, harmaja (harma, r. kar. harmoa, olon. harmoa, harmai) «grau; 
Graukopf, graues Pferd» (harmi, harmio, harmo «graues Thier, Pferd, grauer 
Hund»); est. arm (-«-) «grau, hellgrau; ein Hundename» (jf. Armi Kalewipoeg 
3, 71). S. 79 g 13, S. 98 g 33, S. 113 g 53 med Note. Umiddelbart fra Lett., 
men med Tilføjelse af Suffix -i (-«s-, -iz-), liv. zirmi, zermi «grau», S. 81 g 15 
S. 1 11, 3.
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Skönt Formen af det finske Ord (med a) ikke passer fuldstændigt med 
den lit.-lett. (med z), kan der dog ikke være Tvivl om dets lit. Oprindelse. 
Saaledes ogsaa Budenz ÖSz. 412 og Donner Techmer I, 261, 266 (her med 
forskellige Fejl i de lit.-lett. Former). De tidligere Sammenstillinger hos Budenz 
Szóegyezések Nr. 157 = Nyelvtud. Közlem. VI, 406 og Donner Wb. Nr. 676 
ere med Bette opgivne af begge.

lit. szirszys, szirszü, szirszlÿs «Wespe» (szrstwzs Juskevic, Liétúv. dájnos Nr. 364, 1; szirszola 
«Hummel» Geitler LS. 114; scharschas, schersclionis, scliirsclione «Hornisse» Bezzenberger 
BGLS. 329); lett. sirsis, sirseni pi. «grosse Wespen, Hornissen»; preuss. sirsilis «Hor
nisse» (jf. osl. srîïsa vespa, sriïsenï crabro ; J. Schmidt Voc. II, 33; Fick Wb. 11, 696, 783; 
BB. VI, 237; Miklosich Et. Wb. 293; Kluge Et. Wb. s. v. Hornisse; Brugmann Grundriss 
I, 242, II, 198, 335)

7> f. herhiläinen, liörliiläinen (ogsaa liörhiäinen, hörheläinen, hörhyläinen, hörliö- 
läinen) Vespa crabro, til Dels ogsaa V. vulgaris (spiller en Bolle i Tryllesangene 
om Jærnets Oprindelse, Kalev. 9, 231; Suomen Kansan Loitsurunoja, 1880, 
S. 89, a, 10; Ganander, Mythologia fennica 11, 32); est. hörilane (örilane, 
ärilane, erilane) «Wespe (Vespa vulgaris L.), auch, wo die gemeine Wespe 
ivapsik heisst, Hornisse (Vespa crabro)».

Angaaende det paa Finsk tilföjede Suffix -läinen (-äinen) jf. S. 108 og 
118 og nedenfor vapsà samt f. Ex. f. ampiainen vespa (ogsaa ampujainen, jf. 
ampu-a skyde ; egl. maaske optaget fra et ikke nærmere paaviseligt indoeurop., 
særlig da vel et ikke mere existerende lit. Ord svarende til gr. s/zzng, lat. zzpzs [?], 
ohl. zwzôz [jf. BB. IX, 194, XIV, 70], med folkeetymologisk Tilslutning til f. ampw-?), 
neuliainen id., ericius (af neula acus, aculeus), mehiläinen, mehiäinen apis, kusi- 
lainen, kusiainen formica (af kusi urina), sontiainen scarabaeus (af sonta fimus) 
o. a. De finske Sideformer med ö (for e} i Stammen bero paa en Tilslutning 
til det onomatopoietiske Verbum höris-tä summe, brumme, ligesom den est. 
Form hörilane er sat i Forbindelse med det tilsvarende est. Verbum Iwrise-ma 
(saaledes vel ogsaa syd-est. hörril ved Siden af nord-est. 5rz7, sædv. eril Orgel). 
At imidlertid de f. Ord ikke fra forst af kunne være afledte heraf, viser dels 
Formen med <?, som i dette Tilfælde vilde være uforklarlig, eftersom der ikke 
gives nogen tilsvarende onomatopoietisk Stamme med e, og som derfor aaben- 
bart er oprindeligere end Formen med ö, dels anden Stavelses 7z ; thi den ono- 
malop. Stamme hörh- ligger fjærnt i Betydningen (om Hestens sagte Vrinsken).

*szirvis (eller 'szirvas^, preuss. (Vocab.) szrwzs «Reh» (foreslaas af Nesselmann, Thesaurus 
1. pr. 162, rettet til simis i Tilslutning til lit., lett. stirna, osl. srina id.; men efter al
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Sandsynlighed vilde en saadan Rettelse være urigtig ikke blot paa Grund af den paafaldende 
Afvigelse fra sidstnævnte Række af Ord i Stammeudlyd [og Kön?], men især fordi den 
overleverede Form netop kunde stemme med lignende Rcnævnelser for Dyr af Hjorteslægten 
i andre Sprog, lat. cervus o. a. ; se Bezzenberger i Gott. gel. Anz. 1874, 1248; jf. Fick 
Wb. II, 783; Danielsson, Gramm, u. etymol. Studien I, Upsala 1888, 30)

?>■ î. hirvi (St. -c-) «Elenthier, Hirsch», hirvas (hirvaha-, ‘Ihirvakse-) «männliches 
Rennthier, Elenthier»; est. /¿me (gen. hirwe), hirwe «Reh»; liv. ïrva, Ira «Reh» 
(forældet). Lap. sarva, sot'v cervus, alces, er samme Ord, utvivlsomt Laan fra 
Finsk (med regelmæssigt a, o = f. ?, Qvigstad 10, 33, 105), og ligesaa vistnok 
lap. sarves cervus rangiferinus non castratus < f. hirvas (hvoraf ogsaa russ. 
dial, girvas) ; f. (dial.) sarvas id. maa da være Tilbagelaan fra Lap. Jf. S. 78 ff. 
g 13, S. 144, 146.

Den her som en Gisning antydede Sammenstilling fortjener vistnok 
nærmere Overvejelse, da de nævnte finsk-lapp. Ord ellers ikke tilstæde nogen 
tilfredsstillende Forklaring. Man har ganske vist sædvanligt tænkt sig et vist 
Slægtskab med f. sarvi, lap. coarvve, magy. szarv o. s. v. cornu (jf. Donner Wb. 
Nr. 638); men f. s og h, a og i eller lap. c og s, oa (o) og a synes ikke saa- 
ledes vilkaarligt at kunne vexle i Rodstavelsen, foruden at f. hirvi, lap. sarva 
som direkte Afledning heraf med Grundbetydningen cornutus viltle savne ethvert 
nødvendigt Afledningssuffix. Disse sidste Ord medtages da ej heller af Rudenz 
OSz. Nr. 282 under magy. szarv o. s. v. Tilfældig er ogsaa Ligheden med magy. 
szarvas cornutus, cervus, hvormed Rudenz tidligere, Szoegyczések Nr. 315 = 
Nvelvlud. Közlem. VI, 428, og Donner a. St. umiddelbart sammenstillede f. hirvi 
o. s. v.; thi dette er en særlig magy. Afledning med Suff. -(a-)s, Rudenz ÖSz. 
a. St., jf. Ny. Közl. XX, 425. Ligesaa er muligvis vogulsk sorp, soarp alces 
(Hunfalvy, A vogul fold és nép, 1864, 28) afledt med Suff, -p (jf. Ny. Közl. XX, 
440) af det tilsvarende, om end paa Vog. og Ostjakisk nu ikke brugelige Ord 
for Horn? Tvivlsomst er Forklaringen af mord. m. sarda, e. sardo «Hirsch, 
Elenthier», cerem. sordo cervus alces, ved hvilke Ord en direkte Afledning af 
de tilsvarende Ord for Horn, mord, sura, cer. sur, volder forskellige Vanskelig
heder, medens der heller ikke er nogen særlig Overensstemmelse med f. hirvi. 
(Et helt andet Ord er n. lap. harves — sv. lap. habres hircus, der er laant fra 
on. hafr id., se GSI. 115 = Einfl. 134.)

lit. szlu’ta K. {szlota N.), lett. slüta «Besen» (af lit. szlüti «fegen»)
> f., vot. luuta, veps., est. AkZ (-«-), liv. liid id. S. 94 g 28. Heraf atter lap. 
luda id. samt luvddit (dial.) verrere, det sidste fra det af luuta afledede î.luutia

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Aid. I. 1. 29
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id. (Qvigstad S. 91), specielt maaske fra en karelsk Udtaleform med uw for ?/u, u. 
Ahlqvist VFSK. 110 = KWFS. 122; Donner Techmer 1, 266.

/

lit. (zemait.) szmúlas «ohne llörner» (Geitier LS. 115), szmulis m., szmùlè f. «Rind, 
Ochse, Kuh ohne Hörner», lett. mülis m., müle f. id.

7> f. muli (muli-pää, sms. med pää caput) id. samt, i nærmere Tilslutning til 
Lettisk, liv. mül', smoul' id.

lit. szukos pi. «Kamm; Flachshechel; Wollkämmel» ; lett. suka «Bürste, Pferdestriegel» 
(jf. lit. szùkè «Scharte im Messer, Lücke in der Zahnreihe, Scherben», Leskien Ahl. 56)

f. suka «Borste, Bürste, Kamm, Striegel»; r. kar. suga, olon., veps. suga, 
vot. suka «Kamm»; est. suga «Bürste, Striegel, Hechel; Weberkamm»; liv. suga 
«Bürste, Pferdestriegel». Endvidere lap. cokko pecten. Ahlqvist VFSK. 72 = 
KWFS. 79.

Til lit. sz svarer vel regelmæssigt f. 7¿, men ogsaa i enkelte Tilfælde s 
(S. 79 f. g 13), hvorfor dette Forhold ikke bestemt taler mod Laan fra Lit. 
Mere Betænkelighed vækker votj. sogy «Bürste», syrj. zu «Bürste; Flachsbürste, 
Hechel», ved hvilke der ikke vel kan tænkes paa lit. Oprindelse. Dels paa 
Grund heraf dels paa Grund af f. s — lit. sz anser Donner, Techmer I, 267 
(jf. Wb. Nr. 574), ikke blot det finske Ord for ægte, men ogsaa det lit.-lett. for 
laant fra Finsk. Dette sidste er dog umuligt, saa meget mere som det lit.-lett. 
Ord synes at være etymologisk forstaaeligt, hvad det finske ikke er, og Vanske
ligheden ved f. s = lit. sz bliver ved Donners Antagelse ganske den samme. 
Sandsynligvis er Ligheden med de syrj.-votj. Ord kun tilfældig.

lit. tåkiszas, takiszà «Lachswehre in den Flüssen»; lett. tazis (gen. tatscha), taze «Fisch
wehr»; preuss. takes «Wehr (an der Mühle)» (Miklosich Et. Wb. 348, jf. Leskien Ahl. 105) 

7> f. toe (for *togé ; tokelie-) «Damm, Zaun im Wasser für Fischgeräthe» ; vol. 
tage id.; est. töge (gen. iôfe), take (gen. tökke\ jf. f. Ex. rufes, rugis, ruis se rugys) 
«Stütze, Eisbrecher (zur Seite einer Brücke), Fischwehr». Om o, ô = lit. a se 
S. 89 g 24, om Behandlingen af lit. k jf. S. 75 g 6. De finske Former udgaa 
med störst Sandsynlighed fra en til lett. tazis svarende oprindeligere Form 
★takis, sml. preuss. takes (jf. S. 144); dog tör man vel ikke bestemt benægte 
Muligheden af, at de kunde være afkortede af takiszas (jf. laszis S. 194, vévesa 
S. 241). Liv. tatsä, tats «Wehr im Bache» er yngre Laan fra Lettisk.

lit. talk à «eine zusammengebetene Arbeitsgesellschaft, welche nach verrichteter Arbeit mit 
einem Schmause bewirthet wird»; lett. talks, talkus, talíca id. (osl. tlaka, russ. tolóka id.
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«Frohne» ; jf. lit. su-telkti «freiwillige Arbeiter zu einer Arbeit zusammenbitten»; Leskien 
Abi. 87; Geitier LS. 115; Fick II, 570; J. Schmidt Voc. II, 138; Miklosich Et. Wb. 349) 

7> f. talkoo (ogsaa talkoos, taikos, talkot) id. («gästabudstillställning für arbets- 
folk, som utan annan ersättning än välfägnaden i mat och drycka verkställa 
et större arbete, såsom höbergning, skörd o. s. v.» Lönnrot; talkous St. -ute-, 
r. kar. talkolius «das Halten eines Schmauses für Arbeiter») ; olon. talloli (talgoho-}, 
vot. talko, talkösöt id.; est. talgu (pi. talgud}, talgus (gen. talguse), talgo, talos 
(gen. talgo} id. («Ernteschmaus»); liv. talk (pl. -ød) id. (Thunmann 89;) Ahlqvist 
VFSK. 39 = KWFS. 44; Donner Techmer I, 266.

Lit.-lett. Oprindelse er dels paa Grund af Behandlingen af k (S. 75 g 6, 
kun den liv. Form slutter- sig nöje til den lett. med Bevarelse af k, S. 76 $ 8) 
dels paa Grund af Endelsens o (med paafaldende Længde S. 122 g 62; est. -us 
for -os eller = lett. -us? jf. S. 126 f. g 68) sandsynligere end slavisk (russ.), 
der antages af Grot, Filologic. razyskanija2 1876, I, 480 f., men som skulde 
ventes at ville have givet en f. Form 'talkka (ell. *talkko). Ogsaa tysk i 
Østersøprovinserne talkus (llupel, Neue Nord. Miscell., 11 u. 12, 235 f.), 
i Preussen talk, talke (Nesselmann, Thes. ling, priiss. 184), det förste 
fra Lettisk, det sidste vel nærmest fra Litauisk; fra slav, tlaka f. Ex. 
magy. kalaka.

lit. iamsùs, lett. tumsch (St. tumsja- for *tumsu- ; «tumbs, Seelb. tümbs» Mancelius) 
«dunkel, finster», lit. tamså, lett. tumsa (urn — lit. am Bielenstein I, S. 128 g 82), timsa 
«Dunkelheit»; lit. timsras, timsrus «bleifarbig, schweissfüchsig» (Brugmann Grundriss II. 
171) (lit. tém-ti, \e\X.tum-t «dunkel werden»; Leskien Abi. 88)

ligger muligvis til Grund for f. tumma, est. turne (St. tumeda-}, tümme, tüme, 
tuhm (-e-, -a-, -i-} «unklar, dunkel, trübe, glanzlos» (S. 116 g 56), est. tômmu, 
timm (-U-) «(dunkel) rothbraun, Schweissfuchs» (tommukas, tömmijas, tömjas 
«bräunlich»). Mærk særlig, hvis Sammenstillingen er rigtig, den nærmere Over
ensstemmelse med Lett, (-urn-) end med Lit. [-am-]. jf. S. 144; det sidstnævnte 
est. Ord vilde da vel forudsætte Aflydsformen ¿zni- (timsras, -us'l}, mm kunde 
inaaske skyldes en Assimilation, men kunde for øvrigt ogsaa staa for m (jf. 
S. 214 f. samanos) med simpel Bortkastelse af det opr. efterfølgende s. Jf. ogsaa 
dumjsch S. 168. (Thunmann 91.)

Budenz ÖSz. Nr. 309 (jf. Donner Wb.-II, S. 137) sammenstiller f. tumma, 
est. turne med f. suznu nebula, est. sume «trübe, undeutlich» (med oprindeligt s), 
hvad der efter min Overbevisning ikke kan billiges.

29
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lit. tårti, præs, tariu, «sagen», tarmà, tarme' «Rede, Ausspruch»; preuss. târi-n (Akkus.) 
«Stimme, Bede» (Leskien Abi. 89)

? > f. (tarisen tarista «berätta»? Euren, jf. S. 128) (kar.) taro-a «prata strunt, 
skräfla, sladdra» (Lönnr. Suppl., jf. Suomi 2 j., XIV, 145; burde have været 
tilföjet ovf. S. 128), tarn «Fabel, Märchen, Sage, Mythe», tarina «Erzählung, 
Fabel, Histörchen».

Donner, Techmer I, 266, sammenstiller f. tarina (kun dette) med preuss. 
tarin, der urigtigt opføres under «weibliche a-Stämme» uden Bemærkning om, 
at -n er Akkusativsmærke. F. tarina anses af andre (f. Ex. Lönnrot Ordb., 
Genetz Suomi 2 j., VIII, 273, XIV, 139 1.) for Laan fra russ. starina Oldtid, 
hvorfor man har ment at finde en Støtte i den r. kar. og olon. Form starina = 
f. tarina. Men dels ligge Betydningerne alt for fjærnt fra hinanden, til at 
denne Oprindelse skulde paa nogen Maade være sandsynlig, dels kan f. tarina a 
ikke skilles fra de ovennævnte finske Ord, ved hvilke en tilsvarende russ. Op
rindelse er umulig. Den kar.-olon. Form starina beror meget snarere paa yngre 
Prothese af s (jf. Genetz Karel. Lautl. g 11), og tarina er da utvivlsomt dannet 
med Sulf. -na (som pakina «Rede, Gespräch» o. 1., jf. Ahlqvisl, Suomen kielen 
rakennus g 50) af en «Rod» tar-, hvad enten denne, som her antydet, er af 
baltisk Oprindelse eller ikke.

lit. (i Rusland) taúras (tauris) «wilder Stier, Auerochse» (Schleicher KB. I, 238 f.), »Auer, 
Auerochs» (Nesselmann, Mitteil. d. lit. 1. Ges. I, 294), «Büffel» (Bezzenberger BGLS. 331); 
preuss. tauris «wesant», rettere Bos urus eil. primigenios (osl. turii id., Miklosich Et. Wb. 
365; jf. den udførlige Udvikling hos Schade, Altdeutsches Wb.2 under wisunt, særlig 
S. 1178 f., og nedf. taure)

> est. (tauras, dunkelt Ord, Neus Ehstn. Volkslieder Nr. 20, 29; 115,26; efter 
Wiedemann Wb. ==) töuras «Rennthier»?; f. tarvas et ikke mere brugeligt, kun 
paa nogle faa Steder overleveret Navn for et eller andet Dyr af Hjorte- eller 
Oxeslægten, hvis nærmere Betydning for længst er glemt og ikke mere kan 
præciseres (jf. est. [wirlandsk] Stednavn Tarwanpä, uTarwanpe» «Hirschkopf» 
Weske i Sitz.ber. d. gel. estn. Ges. 1884, 242).

F. tarvas forekommer Kalevala 3, 170, hvor det i de respektive Over
sættelser gengives af Castren (1841, II, S. 187) « elephant (?)», af Schiefner (1852) 
«Stier», af Collan (1864) «elg» («Uti Pohja plöjs med renar, Men med häst i 
södern plöjes Och med elg längst bort i Lappland»), hvilken sidste Forklaring 
navnlig hævdedes af Ahlqvist, Suomi 2 j., I, 7 (og atter Öfversigt af f. Vet.-Soc. 
Förh. 1878—79, 124), og nu er almindeligt antagen; saaledes ogsaa i Lönnrots 
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Ordbog «hjort; elg» (om forskellige andre Gisninger se især Schiefner, (Jeher 
das Thier Tarvas im finn. Epos, Bull., Cl. hist.-philoL, de l’Acad. Imp. SI. Pétb. 
VI, Nr. 7, 1848, hvor ogsaa den sidstnævnte Forklaring antydes). At tarvas paa 
dette Sted — i den bevidste Blanding af Trivialiteter og Nonsens, som her 
lægges Joukahainen i Munden — lige saa vel kan betyde Elsdyr som hvad som 
helst andet, bestrider jeg ikke. Derimod maa jeg bestemt benægte, at denne 
Betydning paa nogen Maade betegnes som sikker. Ganske vist paastaar Ahl- 
qvist, anf. St., at «ail annan forklaring af ordet tarvas numera är onödig, sedan 
man ur Ljungo Thomæ öfversättning af Landslagen funnit, att detta ord der 
nyttjas i betydelsen af elg», og han tilføjer: «De lärda man, som sökt gifva 
forklaring åt Kalevala-verserna ...,, hafva derfor i fåvitsko bortskjutit sitt 
krut». Men denne Paastand (jf. ogsaa Malin, Suomi 2 j., XIX, 105) er ganske 
overilet. Sammenligner man nemlig det eneste Sted, paa hvilket Ordet tarvas 
forekommer, i den nævnte Oversættelsé (fra 1602) af «Sveriges Rikes Landslag» 
(udg. af W. G. Lagus, Helsingfors 1852, S. 99) med den svenske Original, er 
det aldeles tydeligt, at tarvas paa dette Sted netop ikke kan betyde Elsdyr, 
men blot er brugt synonymt med metsä-vuolii (ordret «Skov-Ged») som Betegnelse 
for det i Finland ikke forekommende Raadyr: «Ei mahda yxikään medzä wohta 
eli taruasta idzellens aia» = Originalens «Engen maa raa til siin [rigtigere 
Læsemaade: «til sima» o: mod et opstillet Næt] jæglia», Schlyter, Sver. GI. Lagar 
XII, S. 172, Bygninga Balker Kap. 23 (Tilføjelsen tarvas forekommer, efter Med
delelse af Dr. Setälä, ikke i den ældste finske Oversættelse, af «llr. Märten», 
hvilken har været benyttet af Ljungo Thomæ, som paavist af G. Grotenfeldt, 
Virittäjä II, 6 IT.). Naar Elsdyr omtales, er det derimod stadig under det al
mindelige Navn hirvi, saaledes flere Gange i samme Kapitel (f. Ex. «Eij mahdha 
yxikån hirlfuen keihåstå eli hangasta raketa» = «Engen må ælgia spiut leggia», 
med to sideordnede Synonymer for Elgspyd ligesom ved Oversættelsen af Raa), 
og her tillige paa en saadan Maade, at det er klart, at dette Dyr umuligt kan 
have været indbefattet under det samme Jagtforbud (Forbehold for Kongen og 
hans Hof), som der opstilles med Hensyn til Raadyr. Endelig forekommer 
tarvahat pi. i en Tryllesang som Parallelord til liirvet Elsdyr, idet de betegnes 
som hørende hjemme i Pohjola eller i Lapland (Schiefner, anf. St.; Lönnrot 
Ordb.); i Stedet for tarvahat har en anden Redaktion jalot peurat eller jalopeurat 
(o: «de vældige Rener [Hjorte]», jf. ovf. S. 162 breáis] saaledes Loitsurunoja 
S. 48, Nr. 11, a, li Var., ligesaa f. Ex. Kalev. 15, 104; i Bibelen og i det nyere 
Sprog bruges jalopeura i Bet. Løve) ; de sædvanlige Parallelord til hirvi ere i 
de linske Folkedigte overhovedet peura, poro (Ren), poropeura eli. lign., men 



230

undertiden ogsaa helt andre Ord, f. Ex. kameli-varsa Kamelføl, Kalev. 14, 248. 
Netop af denne Grund kan der ej heller heraf sluttes, at tarvas særligt betyder 
Elsdyr. For denne Betydning havde man endnu ment at (inde en etymologisk 
Støtte ved Sammenstilling med magy. szarvas hornet, Hjort, lap. sarves Ren, 
sarva Elsdyr samt f. torvi Lur ligeoverfor sarvi Horn 'Schiefner a. St., Ahlqvist 
a. St.); men disse forskellige Ord kunne hverken høre sammen indbyrdes (se 
S. 225 under *szirvis og nedf. taure) eller med tarvas.

Da Ordet paa denne Maade staar ganske isoleret i Finsk, da endvidere 
det dertil knyttede Begreb aabenbart forlængst allerede maa have været temmelig 
udvisket og svævende, og da det endelig paa alle de Steder, hvor vi nu finde 
det, bruges om Dyr, der forekomme eller tænkes som forekommende udenfor 
Finland, turde det være i boj Grad sandsynligt, at det er laant udefra, og det 
paa en Tid da Finnerne levede tinder andre Forhold end nu, og det ligger da 
nær at søge Oprindelsen dertil i lit. tauras, saaledes at det fra forst af har be
tegnet Uroxen. Da Finnerne i deres nuværende Boliger ikke mere kom i Be- 
röring med dette Dyr, maatte den oprindelige Betydning let kunne glemmes, 
hurtigere end selve Ordet, der, som en dunkel og hendøende Reminiscens fra 
Fortiden, endnu en Tid kan have været brugt ubestemt om andre större Skovdyr, 
og ligesaa est. touras, hvis det hører herhen (jf. f. Ex. at russ. tur, egl. Uroxe, 
nu ogsaa bruges om Bjærggeden, Capra caucásica, foruden at det tillige er 
overført til at anvendes om Eghjorten, Lucanus). Hvad Formen angaar, maatte 
den da sikkert forklares ved en Omsætning som i f. karva Haar, Farve = 
lit. gaura, og rimeligvis f. torvi Lur = lit. tauré (se disse Ord og S. 104 
g 45). At Stamsproget allerede skulde have haft en Form *tarva-s (jf. gallisk 
tarvo-s, oldirsk tarb hos; Brugmann Grundriss 1 S. 481, II S. 128), er ganske 
usandsynligt.

Kunde der maaske være Tvivl om, hvorvidt est. tant, tarw (-w-) «ein 
Ochsenname» hører herhen, er det derimod utvivlsomt, at est. taru- (tårum-) 
liha «Ochsenfleisch, schieres Rindfleisch» ikke gor det; jf. f. tauru «weich, 
mürbe», tauro «fet, köttig, frodig, fetlagd, med fast kött», taiwo&Aa «fett, köttigt, 
fast kött» (Supplem. till Lönnrots Lex.).

lett. taure «Jagdhorn, Hirtenhorn, Waldhorn»; lit. tauré' «Trinkgeschirr, hölzerner 
Becher aus einem Stücke Holz ausgehöhlt; Baderhorn, Schröpfkopf» (Ness.), «Becher, 
Schnaps» (Bezzenberger LF. 187) (opr. vistnok Uroxehorn, af tauras, se ovf. ; Undeudsche 
Psalmen 1587, neu herausgeg. v. Bezzenberger u. Bielenstein 1886, 3218, 3918, 81; Fick 
Wb. II, 734 ; jf. lit. tauragè «Trinkhorn» Mitteil. d. lit. 1. Ges. 1, 294)
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? >> f. torvi (St. torve-) , • veps. torv tuba, bucina maxime pastorum, e ligno vel 
cornu confecta (afbildet Suomi 2 j., XIX, 50 f.); paa Finsk ogsaa tubus, canalis 
aquae; est. törw (-c-) «Sprachrohr, hölzernes Hüterhorn». Fra Finsk atter lap. 
dorvve fistula. Om rv se S. 104 § 45.

Donner, Wb. Nr. 455, sammenstiller det nævnte Ord med f. (tori «Was- 
. serrinne, Mühlentrichter»,) toro «Mühlentrichter; Schnabel an Gefässen», est. 

tori «Röhre, Rinne, Dachrinne», toru «Röhre (Tülle, Mühlentrichter etc.)», liv. 
tori «Pumpenröhre», toru «Zacke an der Haube», foruden en hel Række andre, 
mere eller mindre fjærnt liggende Ord; dog synes torvi ikke ret vel umiddelbart 
at kunne høre herhen, om der end fra Betydningens Side næppe vilde være 
nogen Vanskelighed (jf. f. Ex. lat. tuba og tubus). Langt sandsynligere forekommer 
mig baltisk Oprindelse, men saaledes at en Association til den sidst nævnte 
Række af Ord vistnok kan have bidraget til at give det den ejendommelige 
Form og tillige paa Finsk den anden af de ovf. anførte Betydninger. — Efter 
Ahlqvist, Suomi 2 j., 1, 7, er torvi en Sideform til sarvi Horn ; men denne For
klaring er, skønt tiltalende fra Betydningens Side, dog formelt umulig, idet 
dette Ord oprindelig begynder med s, hvilken Lyd ikke i Finsk uden videre 
kan forandres til t (medens vel t i visse Tilfælde bliver til s) ; jf. ovf. under 
szirvis S. 225 og tauras.

lit. tempti, præs, tempiii «durch Ziehen spannen oder dehnen» ; lett. tëpt, tëpju «stramm 
halten, behaupten»

?7> f. tempaan temmata «zupfen, reissen, schnappen»; vot. tömpan «rycka, 
spänna» ; est. tömba-ma «ziehen»; liv. tomb «ziehen, schleppen, reissen, rallen». 
Meget tvivlsom Sammenstilling; jf. Budenz ÖSz. Nr. 216, Donner Wb. Nr. 529.

lett. teteris (vel for 'tetervis, jf. Bczzenberger Lett. Dial. 134); lit. tetèrva f., -vas, -tws, 
-vinas m., preuss. tatarvis «Birkhuhn», Tetrao tetrix (jf. slav, ^tetervï, russ. téterev, tetérja, 
tet'órka id.)

> f. tetri, tedri (saaledes r. kar., olon.), teiri, teeri, teyri, terri, tieri (St. -e-), 
veps., est. tedr (-e-), vot. tedri, tedre, liv. ted'ros, ted'd'ors, i Lifl. tetri id.; ved 
Laan fra Finsk r. lap. t'ädra (anført af Europæus, Suomi 2 j., VII, 146).

Det finske Ord kan kun være laant enten fra Lit. eller Slav.; for lit. 
Oprindelse, med særlig Tilknytning til Lettisk (jf. S. 144), taler dels Formen 
(navnlig t > [¿,] d, S. 75 g 6) dels den Omstændighed, at Ordet henhører til et 
blandt de lit. Laaneord særlig talrigt repræsenteret Begrebsomraade (S. 146). 
Fra samme Kilde kan cerem. küdör, keder id. være udgaaet, hvorimod perm. 
tar, votjak. tur id. staar fjærnere og næppe hører umiddelbart sammen med det 
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linske Ord. Angaaende Ordets Historie jf. Helm Kulturpflanzen u. Hausthiere2 
S. 318; Miklosich Turk. Elem. II, 70, Et. Wb. 356. Donner Wb. Nr. 422 
nævner aldeles ikke de indoeurop. Ord.

lit. tiltas, lett. tilts «Brücke» (Leskien Abl. 87)
7> f. silta, r. kar. silda pons, pavimentum (mon ikke ogsaa via strata, f. Ex. 
Kalev. 10, 18?); veps. sild (-a-) pons; est. sild (-a-) «Brücke, unterhaltener 
Weg»; liv. silda, i Liti. sild «Brücke, Trumme; Chaussee». Om s for t foran i 
se S. 76 g 9 (jf. f. Ex. f. sind du for *tina]. Fra Finsk atter lap. saldde (sildde) 
pons, pavimentum (Qvigstad S. 10, 110). Ogsaa ersa-mord. sede «Brücke», 
moksa-mord. sed «Brücke, Fussboden, Holzbekleidung» hører muligvis herhen 
(med s <; i jf. f. Ex. m.-mord. stór — e.-mord. teiter «Tochter»). Ahlqvist VFSK. 
99 = KWFS. 109 f. ; Budenz ÖSz. under Nr. 124. Derimod synes cerem. sedera 
parimentum, tabulatum at være af tatarisk Oprindelse (Munkåcsi, Nyelvtud. 
Közlem. XVIII, 121).

I Modsætning hertil kan det ikke billiges, naar Donner Wb. Nr. 703 
betragter alle de her nævnte Ord som ægte og dermed endvidere (i Tilslutning 
til Budenz’s tidligere Opfattelse, Szóegyez. Nr. 160) sammenstiller magy. hid pons, 
hvis Form dog ikke passer. En anden Forklaring af magy. hid, som Budenz 
foreslaar ÖSz. Nr. 124, er ej heller overbevisende. Mig forekommer dette, som 
ikke faa andre Ord i Magy. og de dermed nærmere beslægtede Sprog, at være 
af eranisk (i dette Tilfælde særlig alanisk = ossetisk) Oprindelse: osset. md, 
.red pons (= zend haetu-, skr. sëizi-); sml. f. Ex. magy. tölgy quercus = oss. iuldz, 
toldze (eller omvendt?) o. a.; jf. ovf. S. 7 og Forf. i Udsigt over det philol.-hist. 
Samfunds Virksomhed 1885—87, S. 124.

lit. tószis f. (gen. -és, saal. Kurschat Wb. og Gramm. S. 194; Mitteil. d. lit. 1. Ges. I, 
328; i Nesselmanns Ordb. betegnet som m., gen. -io, jf. S. 126 Note 1), lett. tåsis (gen. 
tåseha), tåse «die obere, weisse Birkenrinde» (jf. lit. taszÿti, lett. test, test, tast, tårst. «be
hauen, schaben»; Fortunatov BB. Ill, 61, Leskien Abi. 105)

> f., r. kar., olon. tuohi (St. tuohe-), veps. tohi (-e-), vot. toho, est. tohi (gen. 
tohu), toho, tohik, tohk (-U-), liv. tos (mon ikke Fejl hos Sjögr.-Wied. for tås, 
som yngre Laan fra lett. tåsis?), tuoig, tuoiges id. (om de sidstnævnte est. og 
liv. Former jf. S. 76 § 7 og S. 111, samt f. tuohkonen ved Siden af tuohikko og 
tuohinen «Gefäss aus Birkenrinde»). Donner Techmer I, 270, i Modsætning til 
Wb. Nr. 414 og Bidr. t. kännedom af Fini, natur och folk XXIV, 123.

lit. túkstantis (tuksztantis Bezzenberger BGLS. 81), lett. tükstut(i)s, preuss. tusimtons (acc.) 
«tausend»
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■ >• f. tuhansi (for tuhat (tuhasi, tubas’, St. tobante-, gen. tuhannen, der ogsaa 
kan bruges som Kom.), r. kar. tuhat, olon. tuhad, veps. tuba, tuhan, vot. tuhatta 
(egl. Partitiv), kreev. Tolihat, tuhhat», est. tuhat (gen. tuhande] ogsaa tohat), liv. 
íwoní, túonto, i Lill, tuan id.; endvidere moksa-mord. fozän, ersa-mord. t'oza, 
t'ozov (ved Siden af“ tystsa, tysjaca af russ. tysjaca), cerem. tüzem, tizem. N. lap. 
dühat (dufat), en. lap. tuhat, rus. lap. toafent, tofant, tofent ere atter laante fra 
Finsk. De anførte Former passe alle kun til den lit.-lett. Form (saaledes at h 
staar for hd, jf. S. 75 f. § 7 og S. 157 akstinas), derimod hverken til den preus
siske (jf. Hugge i Paul & Braune Beilr. XIII, 327) eller til den slaviske (med 
ovennævnte Undtagelse i Ersa-Mord.) eller til den germanske (got./msund« ; kun 
sv.-lap. tusan, tusen er laant fra Svensk).

lett. tumsch se tamsus.

[lit. ímtí/us «Markt», lett. tirgus «Markt, Preis, Lärm» (laant fra Slav, efter Brückner 148, 
187, jf. Miklosich Et. Wb. 354)

stemmer med f., vot. turku, est. turg (gen. turu), turu «Markt» (deraf f. Turku, 
est. Turg, durulinna Byen Åbo); liv. tørg, türg «Markt, Preis, Lärm». GSI. 88; 
Ahlqvisl VFSK. 164 = KWFS. 184; Donner Techmer I, 270. Da imidlertid 
det Betydningsomraade, som dette Ord tilhører, ellers ikke er repræsenteret 
blandt de lit. Laaneord i Finsk, men vel blandt de slaviske, kan det næppe be- 
tvivles, at det er optaget fra Slav. (russ. torg, i en ældre Form turgu), jf. S. 12. 
Kun i Liv. slutter Ordet sig i ethvert Tilfælde i Betydning og vel ogsaa i Form 
nærmere til Lett. (S. 99 g 34; mon udgaaende fra en ældre lett. Form med y [z] 
for yngre ¿?), F. tori Torv er sv. torg.\

lit. tiisztas, tuszczas (St. tusztia-), lett. tuksch (for *tukscha-s af *tukstia-s) «leer, ledig, 
arm» (antages af Fick Wb. II, 573 og Miklosich Vgl. Gramm. I-, 144 f. [jf. Et. W'b. 369] for 
Laan fra Slavisk [osl. tiïstï, russ. toscij], hvad Brückner 148, 205 med Bette betvivler og 
Geitler Lit. Dial. 10 bestemt udtaler sig imod, idet han antager lit. tusz- for *tuks-’, skr. 
tucchd-, tucchya-)

f., kar., vot. tyhjä (kreev. «tuhe»), veps. tühj (-a-), est. tühi (gen. tilhja), liv. 
tilja id. GSI. 80; Donner Techm. I, 268. Om Formen — dér kun kan stemme 
med Lit.-lett., ikke med Slav. — jf. S. 80 g 13, S. 100 g 35, S. 116 med Note I. 
N. lap. dusse, en. 1. tusse, sv. I. tosse nihilum; vanus, inanis er alter laant fra 
Finsk (jf. Qvigstad 10, 34, 64).

Tidar- (eller Tider-), formodet Stamord for lit. ûdrù'ti (udróti) «eutern, trächtig sein, 
meistens von Säuen, aber auch von Hunden und Katzen» (skr. üdltar, gr. oudap, slav.

30 Vidensk. Selsk. Skr, 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 1.
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vymen- for *vyd-men- ; Fick Wb. I, 31, II, 526; Brugmann Grundriss 11, 352 f. ; Miklosich 
Et. Wb. 397)

? 7> f. utar (udar, utare, utara), r. kar. uvar, udaret, olon. udareli, vot. uhar, veps. 
udar, est. udar (oar), udaras, liv. udär, i Lifl. udar’, mord, odar, cerem. vádar, 
vodar uber.

Paa finsk Omraade kunde Ordet være af germansk Oprindelse ; men 
dets Udbredelse i nær sammenhørende Former ogsaa til Mordvinsk og Cere- 
missisk gör dette usandsynligt, jf. GSI. 155 f. = Einfl. 179. Derimod kunde 
det i alle Sprogene være udgaaet fra det lit.-lett. Stamord for lit. udritli, der 
vel tidlig maa være tabt og erstattet med teszmen- (lit. teszmü, lett. tesmens, jf. 
Leskien Abl. 89 under tiszkau «spritzte auseinander»), men kunde have været 
bevaret endnu paa den Tid og i den Dialekt, som de omhandlede Laaneord 
tilhøre. Det maatte da vel være optaget som en Stamme paa -r- (-ar- eller 
-er-), jf. S. 127 § 69,1.

lett. ûdrs, lit. udret (Ness.), iidra (Kursch.) «Fischotter» (Fick Wb. I, 31, 510, II, 714) 
7> est. udras (S. 112 g 51), liv. üdros, ûdors, i Lifl. ûdr id. Veps, vidra id. af 
rus s. vydra.

lit. uny ur y s se * any uri a-s.

[lett. rvad(a)s, wadus «ein grosses Zugnetz»
stemmer med f. vata, liv. vada, i Lifl. vad pi. vadad (ved Siden af det ægte Ord 
vedämi) «Zugnetz», est. mt/a, nöda-w., mörra-w. «ein Complex von verbundenen 
Zugnetzen». Dog kan her sikkert ikke tænkes paa lettisk, men kun paa nordisk- 
nedertysk Oprindelse (mnt. ivade, svensk vad id., on. vadr Snore, jf. Kluge Et. 
Wb. under Wate, Baumgärtei, Deutsche Bestandth. d. lett. Wortvorr. 38); ligesaa 
ved det lettiske Ord, hvis dette ikke endog er laant fra Livisk. Donner, 
Techmer 1, 265 (efter Diefenbach), afleder det finsk-est.-liv. Ord — uden at 
nævne det lettiske — fra «lit. nevadas (grosses), vedeja (kleines) Zugnetz», idet 
han dog ved Tilføjelsen: «vgl. jedoch finn. vetä, est.-liv. veda führen, ziehen 
und liv. vedämi Zugnetz» antyder Aluligheden af, at det finske Ord kunde være 
ægte. En Sammenhæng med den anførte finske Verbalstamme maa dog paa 
Grund af Vokalforholdene bestemt afvises. Ej heller kan der være nogen 
umiddelbar Forbindelse mellem det finske og de af D. anførte lit. Ord, der 
begge ligge altfor fjærnt i Formen; lit. nevadas er tilmed kun Laan fra det 
slaviske nevodïî (Brückner 111; Miklosich Et. Wb. 214), hvoraf ogsaa f. Ex. 
ersa-mord., permisk-votjak. ncvocZ.j
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lit. vaga, lett. ivaga «Furche» (jf. Osthoff Perfect. 94)
< f., vol. vako, r. kar., olon., veps. vago, est. ivagu, wago, liv. vag (pl. vagüd) id. 
(Thunmann 89;) Ahlqvist VFSK. 30 = KWFS. 34; Donner Techmer I, 267. Bör 
udgaa Budenz. ÖSz. Nr. 583, hvis Sammenstillinger mærkeligt nok gentages af 
Donner Wb. Ill (1888) S. 161, uden at det lit.-lett. Ord der nævnes.

lit. vagis (St. vag ja-), lett. wadfis «Keil, Pflock» (Fick BB. XII, 162)
efter al Sandsynlighed > f. vaaja (vavia, for *vagja), vot. vadja (samme Ord som 
selve Folkets Navn Vad'ja), est. wai (gen. waia), waga (gen. ivaja), wagi «Pflock, 
Keil, Pfahl, Stange (zum Einschlagen, Einstecken)», liv. vaigä (S. 44 g 15, S. 57) 
«Pflock, Keil». Fra Est. atter estl.-sv. vai «stör, pale».

GSI. 156 (jf. 67, 81) = Einfl. 179 har jeg henført det finske Ord til 
den med lit. vágis stemmende germanske Stamme vagja- (i on. veggr, oht. weggi 
cuneus), men tillige gjort opmærksom paa, at det ogsaa kunde være laant fra 
Lit.-lett. Naar jeg dengang var tilbøjelig til at foretrække den forste Forklaring, 
var det kun, fordi jeg, idet jeg gik ud fra en urigtig Etymologi, antog, at det 
lit.-lett. Ord muligvis selv kunde være laant fra Germansk. Baltisk Oprindelse 
forekommer mig imidlertid nu sandsynligere, af den Grund at det omhandlede 
Ord tilhører et Betydningsomraade, der er særlig stærkt repræsenteret blandt 
de baltiske Laaneord (S. 146). Formen (jf. S. 118 g 58) indeholder derimod 
intet som helst afgørende Kriterium om Oprindelsen. Lit. Herkomst antages 
ogsaa af Donner Techm. I, 268 (hvor der, rimeligvis ved en Misforstaaelse af 
de af mig, anf. St., optagne Sammenstillinger, tilføjes den paafaldende Bemærk
ning: «diese [de lit.-lett. og finske] Formen stimmen besser mit einander 
überein als mit an. veggr [i denne yngre Form vil selvfølgelig ingen tænke paa 
at søge Oprindelsen]; ahd. hat doch]!?] veggi St. vu<ÿiz[!]»); jf. Pott, De linguae 
lit. nexu 45; Diefenbach, Völkerkunde Osteuropas II, 222. Áhlqvist VFSK. 159 
= KWFS. 177 tænker paa russ. svq/a Pæl, der dog er uforeneligt med de finske 
Former (derimod veps. svai id.).

lit.-lett. vain a se vejú, S. 238 ff.

lit. vainikas («wanikus» Bezzenbcrger BGLS. 62), lett. wainaks (wainags), wainaks «Kranz» 
7> liv. vänka, est. wanik (-u-, syd-est. -o-) id. Jf. S. 101 g 38.

lett. wals (wâ’le) «Heuschwade», iva le (iva Is) «Waschbläuel, Walkholz»; «das Stellnetz 
wird an zwei Stangen befestigt und eine solche heisst wäl’, Angern» (Bezzenberger Lett. 
Dial. St. 179); lit. volas «Wall», pl. vólai «die wallartigen langen Reihen, in welche auf t
den Wiesen das Heu zusammengeharkt wird, und die dann mit Hülfe von Pferden und 

30* 
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mittels der Heuleine in llaufen zusammengezogen werden» (Leskien Abi. 92; Miklosich Et. 
Wb. 377 f.)

> liv. val (ikke med Stødtone som i Lett.) «Schwaden beim Mähen; Holz am 
Zugnetz»; syd-est. wäl {-u-} «Zusammenharken (hain om välu päl das Heu ist 
zum Zusammenharken fertig); ein vier Kuss langes Seitenholz am Netze um es 
ausgebreitet zu halten» (wäla-ma «(Heu] zusammenharken»). Est. wäl' (gen. w«/i) 
»Rollen, Mangeln», wäli-pü «Mangelholz», f. vaali-puu id. (Lönnr. Suppl.) er 
derimod snarere Laan fra russ. val’ók (-lëk) id. F. vaalo i Bet. «axel, hjulaxel i 
qvarnar; vid dikeskanten gjordt torfgärde» (Lönnr. Suppl.) er ligeledes laant fra 
Russ.: val, valók. Hvor vidt muligvis slavisk Indflydelse har været medvirkende 
ogsaa ved de førstnævnte Ord (selv maaske i Lettisk), er vanskeligere at afgøre. 
Den særlige Betydning «Stang i Næt» kunde maaske være udviklet i Livisk- 
Estisk og i Lettisk skyldes en Tilbagevirkning herfra.

[lit. valdyti, lett. waldit «herrschen, verwalten», lit. valdzà «Herrschaft, Regierung, 
Gebiet, Amtskreis», vën-valdÿs «Monarch», leit, waldigs «herrschend» (Leskien Ahl. 92; 
Miklosich Et. Wb. 378)

kunde muligvis tænkes at have medvirket ved Dannelsen af visse Ord som 
f. vallitsen inf. valida dominari, valtias potens, princeps. Dog have vi her 
snarere selvstændige Afledninger af det i alle finske Sprog udbredte Slamord 
f., vot. valta, veps., est. vald, liv. váida potentia, arbitrium, libertas, der er af 
germansk Oprindelse, GS1. 157 = Einfl. 181 (jf. ovf. S. 149). F. valtio respublica 
er et nydannet Ord (Ahlqvist, Suomen kielen rakennus $ 80), der kun tilfældigt 
minder om lit. valdzà. Mærkeligt er est. walitse-ma «herrschen, verwalten» og 
liv. røfø/fs, i Lifl. vaZZÆs id., ogsaa «zähmen, zügeln», der kunde synes at høre nær 
sammen med f. vallitse- (mell II for */<Z), men paa den anden Side ikke stemmer 
dermed i Formen (est. enkelt l, liv. val'- for*m/J-?); sandsynligvis foreligger 
her en (sekundær?) Paavirkning fra lett.v«Z'äi «beherrschen, zügeln, bezwingen».]

lit. vapsà «Bremse», preuss. wobse «Wespe» (Fick I, 769, II, 464, 660, 769)
7> f. vapsahainen, vapsaltinen, vapsainen, vapsalainen, vapsiainen, vapsah, vaapsa- 
liainen etc., ogsaa vaaksahainen, r. kar. voapsaliaiûe, vot. väpsiaine vespa, crabro, 
est. wapsik, wapsikas «Wespe», (SO.) iväpsikas, wäpsilane, wäbs- «Horniss (Vespa 
crabro)», liv. vaps pl. -üd, vapsi pi. -sist, i Litt, vapski pl. -ist «Wespe, Horniss». 
Ang. Vokalen a, ä = lit. a for Vjf. S. 92 g 25, S. 88 g 22, om det tilføjede 
-ainen, -lainen o. 1. jf. S. 108 og szirszÿs S. 224. Herhen hører maaske ogsaa 
(cerem. lopsangeT\ ersa-mord. ukska «Wespe» (w- for va- jf. uk'stura Ahorn = 
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f. vahtera', uzere, uzer Øxe = f. vasara) ; derimod n. lap. vievses, sv. lap. vepses, 
viepsi af Nordisk, GSI. 160 = Einfl. 184.

lit. varp stis (St. -fea-), varpstè «Spuhle oder Spindel, die man mit den Fingern dreht; 
Rockenstock» (Ness.); «Schaft» (Bezzenberger BGLS. 337, efter Bretken 2. Mos. 25, 31;
4. Mos. 8, 4; forældet); «jede dünne Stange z. B. Bohnen-, Hopfenstange» samme LF. 195; 
varpstè' ogsaa «Welle, um welche sich etwas z. B. ein Rad dreht, bewegliche Achse» 
(Kursch.; jf. virptis «Stange» Fortunatov BB. Ill, 72); lett. warpsta, ivärpsta, wärpste (wärsta, 
wärste) «Spindel, Treibholz an der Handmühle» (jf. med prothetisk [?] s —- Bielenstein I,
5. 209 — sicärpste «Spille an der Mühle», samt mindre sikkert swarpsts, sivärpsts «Bohrer», 
det sidste efter samme I, S. 272 — egl. sivarbsts — maaske hørende til lit. skverb-ti «mit 
einem spitzen Werkzeug bohrend stechen»; ellers slutte disse Ord sig dels til lit. verp-ti 
«spinnen», varpyti »durchlöchern», preuss. werp-t »lassen», jf. nedf. S. 240, Fick Wb. II, 
663, Leskien Abl. 94, 160, Bezzenberger Gött. gel. Anz. 1874, 1250, dels til lit. virbas 
«Ruthe» o. s. V., se nedf. S. 242, idet begge disse Rødder komme til at falde sammen 
ved Forandring af b til p foran st)

f.varsi {SI. varte-) «Schaft, Stiel, Grill'; Stengel, Stamm, Rumpf; Körperbau, 
Wuchs; Seite eines Flusses, einer Strasse &c.» ; r. kar. varzi, olon. varzi, vot. 
varsi, veps., est. vars (St. varde-), liv. varz (pi. vår død), i Lifl. vårs «Stiel, Stengel, 
Grill', Handhabe» (jf. f. keträ-, kehrä-varsi «Spindel, Spule», ogsaa «Radspeiche», 
est. kedra-, ketra-wars id., ogsaa «Mühlengetriebe», af keträ, kehrä «Rolle, 
Spindel», hvoraf f. kelirätä, est. kedra-ma «spinnen»); endvidere cerein. vurtó 
manubrium (securis) (deraf lirias lignum circumdolatum [ad manubrium upturn)). 
Herhen høre bl. a. ogsaa f., vot., est. varras (for *vardas, vartaha-] «Spiess, 
Stange, Stricknadel» og sandsynligvis f.varsta, vartta, est. wart (-a-) «Dreschflegel». 

Formelt er der intet til Hinder for, at de her nævnte Ord ligefrem 
kunne være Laan fra lit. varpstis, varpstè (jf. S. 76 § 9, S. 117 dß, S. 118 11'.), og 
den ringe Udbredelse indenfor de finsk-ugr. Sprog synes endog snarest at be
styrke dette (udenfor selve de finske Sprog forekommer, saa vidt mig bekendt, 
en Tilknytning kun, som anført, i Ceremissisk, der ikke afgiver noget Kriterium 
for eller imod Laan; om de egl. finsk-ugr. Ord for «Skaft», f. lysi, St. lyte- for 
*nyte- o. s. v., se Budenz ÖSz. Nr. 437). Det eneste, der kan vække Betænke
lighed med Hensyn til en saadan Antagelse, er det finske Ords mangeartede 
Anvendelse — væsentligt dog, vel at mærke, kun i selve Finsken, ikke engang 
i Søstersprogene (jf. ovf. samt f. Ex. f. varsin «im Grunde, durchaus» [men ikke 
vårten postpos. «wegen», der staar for varaten, Instruktiv af varata providere, 
ligesom kar. varoin id. af varoa id., jf. GSI. 158 = Einfl. 181 f.) og Afledninger 
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som f. varíalo «Rumpf« o. a.); dette gör det muligt, skönt ikke meget sand
synligt, at Ligheden mellem del finske og det lit. Ord fra fürst af kan være 
tilfældig.

Men selv om det virkelig maatte forholde sig saaledes, hvor lidet sand
synligt det end er, bliver i ethvert Tilfælde en vis (under den nævnte Forudsæt
ning naturligvis kun sekundær, associerende) Paavirkning fra de haltiske Sprog 
uafviselig, f. Ex. i det ovf. auf. f. kehrä-varsi o. s. v., der kun faar sin Forklaring 
gennem den tilsvarende Betydning af lit. varpstis (af verp-ti). Paa lignende 
Maade kunne maaske ogsaa visse af de Ord, der sædvanlig opfattes som afledte 
paa Finsk af Stammen varte-, snarere være umiddelbart udgaaede fra Balt., saa
ledes de ovf. anførte varras «Spiess» «C lit. *varp(s)ta-s eller lett. sivarpst(a)-s'l', 
muligvis ogsaa f. varsta, vartta «Dreschflegel», jf. est. warb id., se under virbas 
S. 242 (med syrj. vartón id., af vart-ny «schlagen, dreschen» er vel derimod 
Ligheden tilfældig).

lit. våszkas, lett. vasks «Wachs» (Fick Wb. Il, 471; IL Möller KZ. XIV, 500)
> f., kar., olon., veps., vot., est. valia, liv. vâ (jf. S. 42 § 10) id. Om vaha for 
★vahka, som man egentlig skulde have ventet, se S. 76 g 7. Liv. har ogsaa 
vask ved yngre Laan fra Lettisk. Diefenbach KZ. XVI, 220.

lit. vègèlè’, lett. wëdfele «Quappe»
7> liv. vägäl id. Mærk g stemmende med Lit., S. 77 g 11, S. 141, jf. S. 96 
g 31, S. 105 g 48. Sjögren-Wiedemann Liv. Gr. S. C. liører herhen f. väkäle 
«lätting, vräkling, lat varelse» (Lönnr. Suppl.)?

lit. vejù eller efter Nesselmann vëju inf. vyti «jagen, nachjagen, nachsetzen», vajoti frekv. 
«jagen, scheuchen, nachjagen» (vajoné, vëjoné «Wettlauf [Szyrw.J; Einfall, Streiferei» Ness.); 
\ett.ivaijät (Bielenstein 1, S. 191) «Leid anthun, verfolgen, verjagen, bedrängen, misshandeln» 
(Fick Wb. I, 219, 782, II, 472; jf. L. Meyer BB. I, 308 f. ; Miklosich Et. Wb. 390, 393; 
Leskien Ahl. 26)

?> f. (yäijy insidiae, egl. = følg. Verbalstamme) vcijy-ä, väijy-ä insidian, in
sidióse captare; liv. veij (præs, vejüb-, jf. S. 98 g 32 Anm.) «fischen, fangen», 
ulz veij «erschleichen». Den særlige liv. Betydning synes paavirket af lett. 
[weijut «fischen» (jf. ogsaa liv. veijiji og veijonika «Fischer» og lett./weyné'fø id., 
men f. väjyjä insidiator f. Ex. Lukas 20, 20); derimod kan dette ikke være den 
oprindelige Kilde til det liv. Ord, dels fordi man da skulde have ventet For
lyden zv- uforandret, dels fordi den med Finsk stemmende Betydning, der 
næppe vilde kunne forklares heraf, endnu foreligger i Forbindelsen ulz veij. 
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Sammenstillingen af disse finske Ord med den ovennævnte lit.-lett. Stamme er 
for øvrigt meget usikker, ikke mindst paa Grund af Forskellen i Betydningsfarve.

Større Overensstemmelse med Lit.-lett. i denne Henseende fremviser 
en anden Række af finske Ord, der tillige synes at have en vis Berøring med 
den anf. f. Stamme väjy-, uden dog at kunne være umiddelbart afledt deraf 
paa Finsk: f. vaino l.insidiae, insectatio, vexatio; inimicitiae ; bellum; 2. (oftere 
vainu} sensus canum sagax, «Witterung der Hunde»; vaino-a-, vainoo-n inf. 
vainota 1. insidiar!, persequi, insectari, vexare; 2. oftere vaini-a, vainu-a, vainua-n 
ell. vainuu-n inf. vainu-ta (vainustaa) odorari, investigare (vainollinen, vainolainen, 
vaino-mies insidiator, inimicus ; vainos St. vainokse- spasmus in cute, egl. vel 
impetus subitus, invasio eller lign.); est. waen (-u-) «Feindschaft, Krieg», 
waena-ma «anfeinden, hassen», waenu-ma «anfeinden» (ivaenlane «Feind»). Hertil 
slutter sig, utvivlsomt ved Laan, n. lap. vaidno, en. 1. vainu discordia, tumultus, 
latrocinium, n. 1. vaidnodet, en. 1. vainuded belligerare; sv. lap. vaino desiderium, 
cupiditas; lap. vainotet persequi; desiderarc, cupere (saal. f. Ex. n. lap. 1. Cor. 14,1 
— OííóXcfv).

Hvad angaar denne sidstnævnte, upaatvivleligt indbyrdes sammenhørende 
Række af Ord — hvis nöje Betydningsoverensstemmelse med de lit.-lett. Ord 
og blandt disse særligt lett. waijåt bl. a. fremgaar af, at den lett. og den finske 
Bibeloversættelse paa mange Steder har henholdsvis ivaijåt og vainota som 
parallele Gengivelser af (Wxetv eller lign., f. Ex. Math. 5,10, 44; 10,23; Apoc. 
12,13; Ps. 7,6; 10,2; 35,6; 69,27; 109,16; Nahum 1,8 o. s. v., og ligesaa lett. 
waijascliana <= f. vaino Act. 8,1; 2. Cor. 12,10; 2. Thess. 1,4, lett. ivaijatais = 
f. vainollinen Ps. 7,2 o. s. v..— forekommer det mig ikke usandsynligt, at de ere 
af lit.-lett. Oprindelse. De synes da at udgaa fra en Afledning med Roden i 
Aflydsformen vai + et n-Suffix (jf. lat. vênarït skr. ve'na-ti «sich sehnen, ver
langen; neidisch sein auf Etw.», vená-s, vena' «Sehnsucht, Verlangen, Wunsch»??); 
nærmest synes at maatte forudsættes en Grundform ★vainâ (lit. vajonê, se ovf., 
turde være for sekundær en Afledning til her at kunne komme i Betragtning) 
eller, hvis f. vaino, vainu pr et Verbalnomen, en Verbalstamme * vaina- eller 
*vaino- (*vainu-}.

Ord af denne Form (utvivlsomt dog udgaaende fra en anden Rod end 
de forst omtalte Ord) ere lit. vaina «Fehler, Gebrechen» (Bezzenberger BGLS. 
336), «Tadel» (Fortunatov BB. Ill, 72); zcm. «Krieg», ogsaa vainas, af polsk ivojna 
(Brückner 150); vainoti «schmähen, schimpfen» (røvainofe* «durch üble Nachreden 
verlobte entzweien» Geitier LS. 88), vainÿti «verspotten» (yainóti Ness., rettere 
vainüti «trauern»?); lett. waina «Schuld, Vergehen; Ursache; Gebrechen, 
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Schade», wainüt »beschuldigen, tadeln; schädigen, verletzen, verwunden» (saal. 
især è'-w.) (jf. slav, vina causa, hvoraf Betydningen maaske til Dels er paavirket, 
medens det er ganske usandsynligt, at selve Ordet [Brückner] er laant derfra; 
J. Schmidt, Verwandtsch. 40, sammenligner got. vainags rakaincopoç, Whitley 
Stokes BB. IX, 89 desuden irsk fine »sins»).

I Virkeligheden er jeg tilbøjelig til at antage, at de omhandlede finske 
Ord formelt udgaa herfra, skønt Betydningen ikke fuldt stemmer, medens der 
dog paa den anden Side heller ikke mangler Tilknytningspunkter, eller rettere, at 
de bero paa en Kontamination imellem de to her omtalte lit.-lett. Ordgrupper. 
Om denne forst er indtraadt ved Optagelsen paa Finsk eller om allerede den 
Dialekt, hvorfra Laanene ere udgaaede, har brugt vaina og Afledningerne deraf 
paa en Maade, hvoraf de finske Ord umiddelbart kunde forklares, kan naturligvis 
ikke algores. (Mon ikke omvendt lett. waijät i sit Betydningsomfang — «Leid 
anthun, misshandeln» — er bleven lidt paavirket fra waina, wainut‘1). For saa 
vidt som f. vaino dialektvis har antaget Betydningen Krig (saaledes især østfinsk 
og tydeligst i Sammensætninger som vaino-vaatteet Krigs-dragt Kalev. 12, 16, 
vaino-varsa Stridsfole o. 1.), turde en sekundær Indflydelse fra russ. vojna id. 
være uafviselig; umiddelbart yngre Laan herfra er r. kar., mord, voina id.; derimod 
er Betydningen af det russ. Ord alt for bestemt begrænset til at f. vaino kan 
antages fra forst af at være laant derfra.

Ganske usandsynlig forekommer mig Budenz’s Forklaring af f. vaino, 
ÖSz. Nr. 479.

lit. vel, véliai «wiederum, noch einmal», lett. ivël «noch, ferner» (jf. lit. vélùs adj., vêlai 
adv. «spät»)

> f. vielä, veps. w7, vot. velä, vël, est., wël, liv. vel, vël, veil, i Lill, vel, viel 
»noch». (Thunmann 92.)

lit. vèrpti præs, verpiù, lett. iverp t præs, werpju (og wërp-) «spinnen» (jf. varpstis S. 237 ; 
Leskien, Abl. 94)

> liv. vërbiks, vårboks, i Lifl. vierks, verks id. Hører til et forholdsvis ældre 
Lag af Laan, jf. S. 75 $ 6, S. 132 % 72, S. 140 f. ; det lange ë, ä efter S. 54 c, 
ikke nødvendigt = lett. é.

■»

[lit. vertas, leil. werts (werts), preuss. werts «werth, würdig»
anses af Donner, Techmer I, 265, for Stamordet til f. verta par (pretio, nmlti- 
tudine), est. word, wors gen. worra «Werth, Betrag, Aequivalent; Mal». Da 
imidlertid de lit.-lett. Ord utvivlsomt ere optagne fra Tysk (ligesom polsk wart-, 
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Brückner 153, 197; Fick Wb. Ill, 290; Bielenstein I, S. 479 ¿ 313) og yngre 
end den Tid, Indflydelsen fra Finsk maa tilhøre, er det langt sandsynligere at 
sammenstille de finske Ord umiddelbart med got. vairfis íxavÓQ, d&oQ", Tipúp 
on. verdr (GS1. 160). Derimod er liv. värt (vert) «Werth; werth, würdig», värts 
(vert) «werth» Laan fra Lettisk.]

V veré: lit. vèrzti (præs, verziù) «zusammenschnüren, drücken, pressen» (verzant'éji rubai 
«enge, pressende Kleider»; verzys, virzys «dicker Strick») ; lett. iverft (præs, iverjchu «lenken, 
wenden» (Leskien Ahl. 95; Miklosich Et. Wb. 386)

?> f. verbo (verba Suomi 2.j., VIII, 18) «Decke, Hülle; Kleidungsstück; Schutz,« 
Schirm» (verbo-a, verboo-n inf.verhota «verhüllen, bedecken, bekleiden, schützen»); 
vot. verba pannus; est. wônz (for *wörbo) «Ring (bes. hölzener, aus Ruthen 
geflochtener), llolzband, Kreuz; Noth, Klemme». Kan synes at udgaa fra en 
Stamme * verza fern. (jf. lit. isz-verza «Raub, Beute» af isz-verzti «entreissen»), 
med Grundbetydning af noget sammensnorende, tætsluttende. (Liv. virzøld 
[Kolken], vérzøld [Fisen] pi. «Vorsielen (beim Anspann der Pferde)» er < lett. 
wirjeles, verjelesverjeles pl. id.)

lit. vè’vesa (Kursch.), vevesa^ veveset (Ness.) «Viehlaus, Laus der Gänse, Hühner u.s.w.» 
?> ï.vâive (väivä, vääve), est. wäiw (gen. iväiwi), wäi (gen. wäie) «kleine Viehlaus, 
Schaflaus, Kuhlaus». Formen (med äi) vilde dog kun passe, dersom den lit. 
Vokal i fürste Stavelse er è', ikke è (jf. S. 101 f. 39 ff. ; Kurschat har ofte è 
for ë; Nesselmann adskiller ikke de to Lyd). Endelsens Afkortning vilde næppe 
volde afgørende Vanskelighed (jf. muligvis laszis, S. 194, takiszas S. 226).

lit. vèzÿs (og vezÿs, se S. 96 § 31, ogsaa Donalitius Litt. Dichtungen hrsg. v. Nessel
mann, 1869, S. 110 V. 571, S. 361), lett. wej'is (gen. -j'clia) «Krebs»

> est. wähi (gen. ivähe^ wäbja) wählt (S. 76 § 7, gen. wähi, wähä), liv. (Pisen) 
veijøs, i Lifl. vei, väji id. Medens disse Former høre til det ældre Lag af 
Laan (med h <; z, S. 80 g 13, jf. S. 96 g 31 ; S. 116 ff.), er liv. (Kolken) vezøs, 
veizøs, veiz (med Stødtone) id. yngre Laan fra Lett. (S. 81 g 15, S. 87 g 22, 
S. 121 g 60,3), ligesom kreev. «wehsis».

lit. vënàt se ainat.

[lett. ivëpe «Decke, Hülle der Weiber»
anses af Donner, Techmer I, 270, for Kilden til f., vot. vaippa, est. waip, waep 
«Decke, Teppich» («um den Kopf und Oberkörper vor Kälte und Unwetter zu 
schützen gebrauchten unsere Bauerweiber vor nicht langer Zeit einen Mantel 
oder eine Decke vaippa, e. vaip» Ahlqvist KWFS. 155 f. — VFSK. 138). Fra 

31Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 1.
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Finsk atter lap. vaippe-radno stragulum laneum vilioris generis (f. raanu «wollene 
Decke»).

Baltisk Oprindelse turde dog her være saare tvivlsom, saa meget mere 
som Ordet i Lett, staar ganske isoleret, ligesom Endelsen ej heller ret passer 
(S. 124). Snarere udgaar vistnok det finske Ord fra den germ. Stamme vaipa-: 
got. vaips avégavoQ, on. veipr = höfuödiikr (got. veipan oTeyavovv, oht. wifan 
sno, jf. fr. guiper], eller, hvis det kan henregnes til det yngre Lag af Laaneord, 
fra Afledningen on. veipa (blandt «klæôaheiti» i Tillæg til Snorra Edda), sv. Dial. 
veipa i Betydn. = f. vaippa, jf. Ahlqvist anf. St. Lett, wëpe er formodentlig et 
parallelt, men yngre Laan fra (Neder-)Tysk; jf. i det preussiske Vocabularium 
«[ty.] wepe [pr.] pasto» o: «Weiberdecke, die anstatt eines Mantels um die 
Schultern gehängt wird», Nesselmann Thesaurus 1. pr. 1201’., 203.]

lit. viksvd, vikszvci «Spitzgras, ein kleines röthliches Gras» (Ness.), («langes hartes Gras, 
welches im Sumpfe wächst; das junge Gras wird vom Vieh und von den Pferden gern 
gefressen, aber sonst verschmäht» Mittheil. d. lit. 1. Gesellsch. I, 237; jf. vlkszris «das 
dreikantige Schnittgras; carex arenaria»?).

7> f. vilwilä, vihviläinen juncus, carex og lign. Græsarter.

lit. vil na, («Wollhärchen», sædv. pi. vïlnos), lett. wilna, willa «Wolle», preuss. rvilna, wilnis 
«Rock» (Fick Wb. Il, 664, 772; Schmidt Vocal. 11, 20; Brugmann Grundriss I, S. 242; 
der er ingen som helst Grund til med Brückner 153, 189 at antage det lit.-lett. Ord for 
at være laant fra Slavisk)

7> f., kar., vot. villa, veps. vil \A.villad, liv. vila. «Wolle», est. ivill «Fliess», 
pi. willad «Wolle, Fasern». GSI. 69, 79; (Ahlqvist VFSK. 12 — KWFS. 15;) 
Donner Techmer 1, 267. Om ll for In se S. 82 g 16.

lit. virbas «ein Reis vom Strauch, Gerte, Ruthe» (virbalas «dünnes Stäbchen, Stricknadel, 
Prickel, Leitersprosse» o. 1., virb'inis «Schlinge», virptis «Stange» Fortunatov BB. Ill, 72); 
lett. ivirbs, wirbens «Stöckchen», wirba «Stange aus Eisen oder Holz, Spiess» {wirbulis, 
wirbinsch, ‘lirbulis «Stöckchen», ‘lirbs «Stricknadel») (jf. lit. vdrpstis ovf. S. 237 ; osl. vriba 
salix, tysk dial, worb, on. orf n. Leskaft [Bugge BB. III, 106], lat. verber-a, verbena, 
gr. pi(p, Schmidt Vocal. Il, 18; 332; Miklosich Et. Wb. 383; mon verb- gammel Side
form til verp-ï jf. lit. virbéti Ness. = virpèti «beben, zittern»?, lit. várpa, lett. warpa, 
ivârpa «Ähre»?)

7> f. virpa, virpo «Reis», virpi (St. virpe-), virpu «Zweig, Reis, Gerte, Stange, 
Rebe»; vot. virpi, est. wirb (gen. wirwi, dial, wirw, ivirwas] «Zweig, Gerte»; liv. 
vlrba «Stachel; Eisen in der Spule zum Wickeln; Stricknadel; Pumpenstange». 
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(Est. wirwe «kleiner Zweig, Sprössling» beror paa Sammenblanding med de 
fra lit. virvè [se S. 244] eller beslægtede russ. Former udgaaede Ord.)

Fra beslægtede balt. Former med Aflyden a (jf. vårpstis} synes at udgaa 
f. varpa, varpu, \e\>s.varb (-«-) «blattloser Zweig, Rutlie, Gerte», f. mrre {varpehe-} 
«lange und schmale Ruthe, Sprosse, Dachlatte» {varpe \varppehe-\ id., ogsaa 
«das an den Dahlbord eines Bootes gefügte Seitenbrett»), est. warb (gwn.warwd} 
«Stab, Stock, Leitersprosse, Dreschflegel».

F. virpa, virpo kunde muligvis ogsaa være udgaaet fra russ. vérba (for 
ældre *virbd] «Weidenzweig, Weide, Osterpalme»; i ethvert Tilfælde skyldes det 
Indflydelse herfra (jf. vérbnica «Palmwoche»), naar f. virpa og veps. virbind bruges 
i Betydningen «Palmwoche», r. kar. virbo-, virboin-vittsa, olon. virboi-vittsa «Oster
palme», ligesom Lit. ved Laan fra Russisk har faaet verba «Palme, Ruthe», pl. 
verbos eller verbú dënà «Palmsonntag», verbú nedè'lè id., «die Woche vor Ostern».

lit. vyrius (Kursch.; Geitler Lit. Dial. 7 f.; vÿrus Ness.) «Strudel, Wirbel», virtis (St. -lia-) 
«Strudel, Wirbel im Wasser, bes. in Strömen»; jf. lett. wirags «Wasserstrudel, kleine 
Wellen im Meere», wirulis «Stelle, wo Wasser aus der Erde hervorsprudelt» (til lit. vir-ti 
pv^i.vérdu, lett. wir-t præs, werdu «kochen, sieden, quellen» [lit. áluí virti «Bier brauen»]; 
jf. osl. vïrèti id., virü vertex, fra hvilket [polsk wir\ der ingen Grund er til at anse lit. 
vyrius for at være laant; Leskien Abl. 93 f.; Miklosich Et. Wb. 381)

?> est. wiru, wiro «Wasserwirbel» (hvoraf viru-ma «wirbeln, sich drehen»); 
dog er denne Sammenstilling meget tvivlsom, idet det est. Ord, dersom det 
overhovedet er laant, ogsaa kunde stamme fra russ. vir id., medens paa den 
anden Side Muligheden af ægte Tilknytninger ej heller synes ganske udelukket 
f. Ex. f. vire, viri «Zitterwelle» , virise-n inf. viristä «sorla fint, sippra, rinna 
sakta» Lonnr., est. wirise-ma «sich schnell bewegen, vibriren, sich drehen, 
sprudeln», med vanskelig Afgrænsning mod forskellige andre Ord (jf. Budenz 
ÖSz. Nr. 949, 951).

Som en aldeles løs Hypothese. henstilles endvidere Muligheden af lit. 
Oprindelse — selv om en nöjagtig tilsvarende lit.-lett. Form nu ikke kan paa
vises (en Afledning med /-Suffix, jf. virtis se ovf., virtas «gekocht», eller en 
Rodudvidelse med d?) — for f., vot. vir ta., r. kar. virda, (lumen, aestus, impetus 
aquae, f. virtaa-n inf. virrata, virran inf. virtaa, vot. virtä-n finere; est. wirda-ma 
«sich kräuseln (von bewegten Flüssigkeiten), blut wirdab das Bier setzt Blasen 
(beim Gären)». En videre Afledning af denne Verbalstamme med det Verbal
nomina dannende Suffix -ege- (smtr. -é-) synes atter at være est. wirre (gen. ivirde\ 
«blut on wirdel das Bier fängt an zu gären»; syd-est. werrø), virre, Vw.vlrdog 
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«Bierwürze». Svarende hertil har Finsk Formen vierre (viertee-) id., ogsaa vertex, 
men tillige clivus, margo, ora, der slutter sig til Verbalslammen viertä- volvere; 
proclivem esse, vergere, viere- volví. I den forste Betydning staar del dog vel 
for * virre (*virtee-) ved en Kontamination med vierre, hvilket egl. kun de sidste 
Betydninger tilkomme (Bindeleddet kan maaske f. Ex. have været Betydningen 
vertex, der kan have tilhørt begge Stammer?; med svensk vort [af Ni.], 
ty. Würze, eng. wort, da. Urt maa i ethvert Tilfælde al Lighed være tilfældig).

lit. virvé', lett. wirwe «Strick, Seil», preuss. wirbe «Seil» (jf. osl. vrïvï funiculus; Schmidt 
Vocal. Il, 18; Leskien Abi. 94; Miklosich Et. Wb. 382)

7> f. virve (virvehe-) fascia, taenia. (Thunmann 90;) Donner Techmer I, 270.
F. virpi, r. kar., olon. virbi, wps.virb (-/-) i Betydningen «Pechdraht» af 

russ. vervå [vervi for *virvi) id. (ikke lit. virvè Ahlqvist VFSK. 91 = KWFS. 100), 
men med Sammenblanding med de til lit. virbas o. s. v. (se dette) hørende 
Former (paa lignende Maade maaske som i preuss. wirbe), medens omvendt, som 
der omtalt, Former med v ere indblandede i disse.

leit, wï'fe, wïfa, lit. vijzct «Bastschuh» (lit. vijzti Dowkont □: vëzti «Bundschuhe flechten», 
Geitier LS. 121, Lit. Dial. 69)

> est. wïz, wïsk (gen. wïzu, -a, -o; S. 76 g 7), liv. vïzos (pl. vïzod', S. 87 § 21, 
S. 110, S. 123 g 63,3, S. 140) id.

Forskelligt herfra er f. virsu, r. kar. virzu, olon. virzu, veps. virs (-u~) 
«Schuh aus Birkenrinde», der maaske snarere hører sammen med russ. vérzni 
pl. (for *virzni) «Bastschuhe» (af verz- binde, Miklosich Et. Wb. 386).

leti. fcliagas pl. fem. «loses Laub, belaubte Ruthen, Badequäste» (jf. lit. zágaras «ein 
dürrer Ast; pl. Gestrüpp, Reisig, dürres Strauchwerk», fchagars «Strauch, pl. Ruthen»; 
lit. zaginiai pl. «Palisaden, Pfosten»)

?>> est. hagu (hago) «Reisig, Rispe, Wipfel eines Laubbaumes»; f. hako «ab
gehauener, grüner Zweig des Nadelbaums, Tannen-, Fichten-, Wachholder- 
reisig, umgefallener Baum»; liv. ag pl. agüd «Nadel (an Bäumen)» (f. hakara 
«Stachel, Zacken, Reiz»?). Tvivlsom Sammenstilling. De videre Sammen
stillinger hos Donner Wb. Nr. 572, der afleder disse Ord af en ægte Rod «sak 
sok, suk, sik zackig, spitz sein», ere i ethvert Tilfælde uholdbare, som til Dels 
allerede eftervist af Ahlqvist, Öfvers. af Finska Vetensk.-Soc. Forh. 1878—79, 
S. 122 (jf. Budenz ÖSz. Nr. 184, 378 og Nyelvtud. Közlem. XX, 463).

lit. zálias «grün; unreif, roll» [zalovas, zalsvas «grün» Geitier LS. 112, zalvas «grünlich» 
Bezzenberger LF. 202, zaliü'ti «grünen, grün schimmern»); lett. [al'sch (St. [alja-) id. 
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(jal'üt «grünen», [al'gans «grünlich»); preuss. saligan (akk.) «grün» (jf. lit. zilas «grau», 
szallas o: zedas «grau» Bezzenberger BGLS. 341, zdlas «roth, rothbraun (von Rindern)»; 
leit./¿7s «blau»; Leskien Abi. 95; Fick Wb. 11, 561; 732; Schmidt KZ. XXV, 133; Miklosich 
Et. Wb. 400)

> est. hal'jas, liali (gen. hal'ja) «blank, glänzend, glänzend grün» (hal'jak [-w-j, 
hal’jabas «hell grün; grünes Gras, Grün», lial'ja-ma «grünen, glänzen»; hale 
[gen. haleda, = syd-est. halle] «bleich, nicht gehörig gefärbt»); vot. al'l'as 
viridis, crudus, immaturus; kreev. «alges, alge, yA.al'gat» (□: aljas pl. aljat] «grün»; 
liv. ål'as (pl. al'l'ed, jf. S. 53), i Lifl. al'l', ales pl. alljed «grau; grün» (ål'as läps 
«Milchbart»; egl. grünt Barn; ål’ast, i Lifl. alint «grünen» ; al'li [for *haljainen] 
«grünlich»); f. (kar.) haljakka «blassgrau, hellgrau, fahl, falb, verblasst; hellblau 
(?Kalev. 18, 9; 595); Rock von grauem oder bläulichem Stoff» (jf. Ahlqvist 
VFSK. 83 f. = KWFS. 92 f.), halea, halla, haalea (jf. S. 116 § 56), haleva «grau
lich, fahl, falb» (Erwast i Overensstemmelse med Lönnrot), «hellgrün; grau» 
(Ahlqvist a. St.), «viridi alineante colore nitidus, albidus, e. c. lucius maritimus» 
(Renvall; som Epithet til hauki, Gedden, f. Ex. Kalev. 47, 293; 5, 65, ganske 
som lett. j'al'as lldezinas Sprogis, Pamjatniki latysskagø narodn. tvorcestva, Vilna 
1868, S. 82; om Aspetræet, haapa, Kai. 14,29, Kanteletar3 I, 170), halikka «grau
braunes, fahles Thier, z. B. Hund» (Kal. 18, 501). Lap. alek, allik caeruleus synes 
laant fra f. haljakka.

Fra de herhenhørende Former med enkélt l, halj-, hal- (bortset fra vot. 
og liv. l'l' < Ij) ere etymologisk vel at adskille Formerne med dobbelt (langt) II, 
hall-, hvilke udgaa fra lit. szalnå, se dette. Som Farvebetegnelser udtrykke de 
til den sidste Stamme henhørende Ord nærmest det matte graa- eller brun- 
agtige, de her omhandlede derimod det lyse, navnlig grønne eller graa. Men 
paa Grund af Ligheden i Form har en delvis Sammenblanding af de to Ord
grupper ikke kunnet undgaas. Kun i ringere Grad ere Formerne med II paa
virkede fra den her omhandlede Gruppe (som liv. i Lifl. al'l' — ål'as, hvis det 
er rigtigt, efter Formen = f. halli, se szalna], i højere Grad derimod omvendt, 
hvortil muligvis allerede de herhenhørende lit. Ord med Betydn. graa o. 1. for 
en lille Del kunne have bidraget. Især gælder dette for Finsk, hvor de nyere 
Ordbøger egentlig ingen Forskel synes at göre paa halea o. s. v. (til Dels 
haljakka) og hallava o. s. v. (anderledes Renvall, se ovf. og under szalnd] ; ligesaa 
est. hale — syd-est. halle. (Derimod er f. halea i Bet. tepidus vel et helt 
andet Ord.)

(En herhen hørende Afledning synes endvidere at være f. halme ager 
silvestris tertio satus, seges max. silvestris (egl. det, der grönnes); muligvis 
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knytter dette Ord sig umiddelbart til lit. zelmù [szalmü o: zalmu Bezzenberger 
BOLS. 54, 341] «Sprössling, Gewächs»? En sekundær Association foreligger 
maaske i f. halava, lialaja [hala-paju\, Sideform til salava salix [vel snarere laant 
fra germansk *salhö-n-, oht. salaba, ags. sealh o. s. v. end = mord, säli, selei, 
cercm. soZo, magy. ulmus som antaget af Donner Wb. Nr. 695, Anderson 101, 
278; ikke lios Budenz ÖSz.]).

Donner, Wb. Nr. 708, behandler i Flæng de fleste af de her omtalte 
Ord og blander dem sammen under en «Rod saZ» med forskellige ægte Ord, 
fra hvilke de vel maa holdes ude; jf. Budenz ÖSz. Nr. 390.

lit. zalga «Stange» (Szyrwid), lett. fchalga «lange Ruthe, Angelruthe» (Brugmann i Curt. 
Stud. Vil, 313; Fick Wb. Il, 358, 562)

kan muligvis ligge til Grund for f. salko, kar. salgo pertica longior, antenna 
veli, vallus humuli, pertica qua rete promovetur. Heraf atter lap. cuolgo pertica 
qua lina piscatoria sub glaciem deferuntur. Paafaldende er dog allerede f. s = 
lit. z (S. 80 g 13; kunde Forklaringen heraf eventuelt søges i en Bestræbelse 
efter at undgaa Sammenblanding med f. lialko, est. balg o. s. v. «Holzscheit», 
f. halki «entzwei» o. s. v.?).’ Dertil kommer, at Muligheden for at salko er ægte 
finsk ingenlunde er udelukket, jf. Budenz ÖSz. Nr. 274, Donner Wb. Nr. 694, 
696 (hvor dog i ethvert Tilfælde altfor meget er medtaget, ikke blot f. Ex. 
liv. sül «Streifen, Striemen» af lett. schule, og liv. i Lill, «sal-ag* o: sa-lagg 
«zerbersten», en Sammensætning af lagg «sich verbreiten, sich trennen, zer
bersten» [== est. lagu-ma\ med sa- i Analogi med lett. sa-schk'ïst ell. lign., jf. 
S. 66 f., men ogsaa f. Ex. det ovennævnte, fra salko forskellige lialko, jf. Budenz 
Nr. 300, o. a. Ord).

lit. zambas «die Kante eines Balkens» (Ness.; «cast' klinom vydavsajasja na kakom nibud' 
meste, ugol, mys, pola» Mikuckij i Izvéstija vtor. otdél. Akad. nauk, St. Petb. 1854, S. 367), 
zamab «Fresse, Maul» (Geitier LS. 122; jf. zambris, zambis «der gemeine litauische Pflug» 
Geitier a. St., Juskevic, Liétúv. dájnos Nr. 150,15); lett./û 6 s «Zahn; Kamm am Schlüssel; 
Zahn der Säge» o. s. v. (Fick Wb. 1, 70; 562; II, 560; Leskien Abi. 106; Miklosich Et. 
Wb. 400; Schmidt Vocal. II, 499, KZ. XXV, 88)

7> veps. bambas, f. liammas (hampaha-), est. hammas (gen. bamba], r. kar. 
hammas, vot., kreev. ammas, liv. ämbas «Zahn»; jf. S. 80 g 13, S. 82 g 16, S. 112 
g 51, S. 144. GSL 73; Budenz ÖSz. S. 98 ; Donner Techmer I, 263.

Brückner 190 og Bezzenberger, Lett. Dial. 123, betragte lett.som 
laant fra Slavisk (russ. zub]-, dette er imidlertid lidet sandsynligt, ikke mindst 
paa Grund af de finske Former, hvilke vise, at allerede den bagved lett. jubs 
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liggende Form zambas (jf. Bielenstein I, 62, 63), der ikke kan være optagen 
fra Slavisk, har haft Betydningen «Tand» (egl. maaske den hele Tandrække, 
«Gebiss», i Modsætning til lit. dantis., den enkelte Tarid, hvilket Ord i Lett, 
som i de slav. Sprog tidlig er bleven fortrængt af hint). Det ægte finske Ord 
for Tand er pï, der nn kun betyder Tand i en Rive o. 1. (Budenz ÖSz. Nr. 554 ; 
GSI. anf. St.).

lit. zansis (Bezzenberger BGLS. 43, 341; Geitler LS. 122, 123), zqsis, lett./uss, preuss. 
sansy «Gans» (Fick Wb. I, 80; II, 548)

7> f., kar. hanhi (St. hanhe-], veps. lianh (-e-), vot. ani, kreev. «cm, ana, anna», 
est.hani (gen. bane, hani] id. GSI. 83; Donner Techmer I, 270 (Ahlqvist VFSK. 
17 f. = KWFS. 21 er svævende og nævner ikke det lit. Ord). Lap. cuöißa id. 
er laant fra f. hanhi. Af lit. zansis maaske ogsaa ersa-mord. sens «Ente». Liv. 
giiogos, i Lill, kuas «Gans» hører derimod ikke herhen, endnu mindre kan det 
siges «einen noch antikeren Anlautsconsonant als das Litauische selbst... be
wahrt zu haben» (Sjögren-Wiedemann, Liv. Gramm. S. XCVI).

lit. zaras «Reihe, Ordnung [?], Richtung (jey zqsys tumi zarù baidai, kittù zarù eina wenn 
du die Gänse dorthin [i hin Retning] scheuchest, so gehen sie hier [i en anden Retning]; 
zarais rottenweise)» (Ness.), «in poln. Litt, scheint es Art und Weise des Gehens[?] zu be
deuten: koznas savo zarù eina jeder geht nach seiner Weise [?], zarais ein a gehen zerstreut, 
nicht zusammen» (Kursch.; Grundbetydning «Forgrening» ell. lign.); lett.fars «Ast, Zweig; 
Zacke, Zinke» (ezeschu, gräbekl'a fari «Zinken der Egge, der Harke», farüt «sich ver
zweigen»; jf. lit. [zarota zvaigzde «Komet» Bezzenberger LF. 202?] zarynas «Gesträuch» 
Geitler LS. 122; zirklè-s «Schere», lett. jirkle-s, djirkle-s «Schafschere» [eller for *zirg-klè, 
jf. S. 249f. zirgas‘t\', lit. zirti zïrù «streuend auseinander fahren, wie wenn etwas gestreut 
oder gescharrt wird», zèrti zeriù «scharren, kratzen im Sande, in der Erde, wie die Hühner, 
in den Kohlen, in dem Feuer scharren, damit es besser brenne, schüren»; jf. Leskien 
Ahl. 96; Rod gher sml. gr.^o^g Froehde BB. X, 301, ydpaz, yapdoaco, lat.furca Bezzen
berger BB. XII, 239, jf. Froehde KZ. XIV, 156 [ogsaa gr. yœpoq, y copie,, der da maa 
skilles fra yypoç o. s. v.?]j

?> f. liara, hari, haro (häri?, harre, haare] «ausgebreiteter, ausgespreiteter 
Zustand», «status rei bifidae divaricatus» (i Sms. f. Ex. hara-reisi qui crura diva- 
ricata habet; hara, haras ogsaa «rastrum v. occa ex ramis abietis, qua agri 
silvestres occantur», harava, vot. aro «Rechen, Harke»; harottaa, harittaa 
[härittäcft] divaricare e. c. pedes, diducere, extendere e. c. alas) | est. haru, 
haro «Abzweigung, Zweig, Arm, Zacke, Zinke, Schenkel (eines Winkels), Bein» 
(jöe-li. «Flussarm», tê-h. «Wegarm»; haralik «gabelförmig, mit Spitzen, Zacken 
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verseilen» ; aru-ma, arune-ma «reffeln, anftrennen (intr.)», aruta-ma «auftrennen 
(tr.)») I liv. ara «schräge, quer» [?], ara-rek «Quergasse»; ar pl. arüd «Strich, 
Richtung,. Knoten, vorspringender Ast, Zacke, Spitze» (aräb-ob «zerbersten, 
auseinander gehen, zerreissen», ärt «reissen, abreissen, reffeln, trennen» 
(= f. harotta-, est. aruta-, urigtigt opstillet S. 94 g 27 som < lett. årdit} ;

' f. haara (dial, saara, r. kar. soara} ramus arboris maior, pars v. partes 
divaricantes, directio viae didncens (joen-h. pars fluvii, tien-h. compitum, bivium, 
trivium, haar alia, haralla hapsin «mit fliegenden Haaren», toiselie haaralle «in 
eine andere Richtung») | vot. ära ramus | est. är (-u-, -a-) — liaru se ovf.
(haara er vel oprindelig en, næppe engang i alle Dialekter gennemført, sekundær
Sideform til hara, -o, uden at det er nødvendigt at antage aa for opstaaet ved 
«Erstatningsforlængelse» ell. lign.; sml. f. vaalea og valea bleg, haalea og halea
bleggraa; lunken, aaluva og aluva Rodskud o. a. jf. S. 88 g 22). Herhen ogsaa
med ¿-Suffix f. liarkki, est. hark «Gabel» (jf. Ordfortegn. Il ark'is}, est. har guli, 
«mit ausgespreizten Beinen», harguta-ma «(die Beine) ausspreizen» (jf. nedf. zirgas}.

Sv. lap. hare locus, plaga, n. lap. harre ramus (cornus), barrât, barrit 
distentum esse, varicare (harag fissus, bifidus, harcie «Zwischenraum [Winkel) 
zwischen den Beinen» Qvigstad 81; harak, harek rastrum) ere, som bl. a. 
det uforandrede h viser, Laan fra Finsk (Budenz BB. IV, 245, c, f).

Den etymologiske Bestemmelse af de her omhandlede Ord og deres 
Afgrænsning mod andre Ordgrupper, der mere eller mindre ligne dem og med 
hvilke de finske Etymologer, dog sikkert med Urette, almindeligvis have blandet 
dem sammen, frembyder for øvrigt store Vanskeligheder. Af saadanne Ord
grupper, der efter min Mening vistnok maa skilles fra de nævnte Ord, frem
hæver jeg paa Lappisk paa den ene Side n. lap. sarre rima, hiatus, sv. lap. såre 
furca, sarrat, såret discindere, findere, sargge, sarggo incisura; ramus cornus 
rangiferini, o. s. v., hvilke Ord — om end f. Ex. lap. sarre, såre vistnok kan være 
paavirket af f. haara (eller saara}, navnlig i visse Betydninger som gæidno-sarre 
bivium (= f. tien-haara} — dog væsentligt høre til f. Rod sar- (som såre fissura, 
rima, särkeä frangere, rumpere, o. s. v. ; Lindahl & Öhrling Lex. lapp. s. v. saret, 
Budenz ÖSz. Nr. 243, Donner Wb. Nr. 667, Qvigstad 105), paa den anden 
Side lap. suörre (suörcce}, suörgge «ramus, divortium (fluvii), rima, hiatus», ga'55a- 
suörgge, -suörre {-sarre} «Aabning mellem Kløverne», suörre ogsaa «membrum 
muliebre», suöreld «kløftet, grenet, adskilt» (Friis; suörgge «Verzweigung, Gabelung 
[v. Bäumen, Flüssen, Wegen]», suörre «Zwischenraum der ’suörgek’ ; membrum 
muliebre» Qvigstad 109; sv. lap. suerre «regio pubis & quæ inter femora est, 
ramus», suorge «ramus, küino suorge bivium aut trivium» Lind. & Ohrl.). De 
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sidstnævnte Ord med uo, uo sammenstilles vel af Budenz ÖSz. Nr. 281, jf. 
Magyar Nyelvor II, 1873, 529 IT., og Donner Wb. Nr. 635 nmiddelbart med 
f. haro, haara, og ganske vist kan lap. suörre (suorre) formelt meget vel stemme 
med en finsk Form liara, og det lige saa godt ved (ældre) Laan som ved 
oprindeligt Slægtskab. Derimod maa i ethvert Tilfælde lap. suörgge (suorge) — 
hvad enten Formen suorre oprindelig hører sammen dermed eller i alt Fald 
delvis med f. liara og da forst som Følge af den sekundære Lydudvikling er 
bleven sammenblandet med suörgge — rettere (jf. Ahlqvist i Öfvers. af Finska 
Vet.-Soc. Förh. 1878-5—79, 124, Qvigstad anf. St.) henføres til det efter min 
Mening Ira f. liara o. s. v. rodforskellige f. sorkka, est. sorg «Klaue», liv. sørga 
«Zwischenraum zwischen den Klauen der Thiere mit gespaltenem Huf» (Rod 
«sor-», sml. est. sore [söreda-j «dünn, undicht» [Budenz ÖSz. Nr. 186], f. sorkoan 
sorvota findere, sorppa dens furcae, f. sormi, est. sôfrn, lap. suorbma digitus? 
o. s. v.). Budenz, a. St. Nr. 281 , og Donner, Wb. Nr. 635, sammenstille med 
f. liaro, haara endvidere dels magy. szárny ala, hvis Betydningsudvikling i et
hvert Tilfælde er for ejendommelig til at det med Sikkerhed kan afgøres, til 
hvilken Rod det hører (magy. sz [a: s] almindeligt = f. s, ikke A; altsaa vel 
snarest beslægtet med f. sormi), dels moksa-mord. sunt «ästig» (Ahlqvist), af 
hvilket sidste Ord Budenz mener at kunne slutte til et *«sur Ast» ; en saadan 
Slutning er dog ingenlunde sikker, idet suru snarere synes ligefrem at være en 
Afledning af mord, áura Horn (== f. sarvi), ligesom f. Ex. nolgu «rotzig» af 
nolga «Rotz», og altsaa egl. at betyde «hornet». (Ahlqvist, Mokscha-mord. 
Gramm. S. 176 sammenligner derimod med f. liaara moksa-mord. tarat [ersa- 
mord. tarada, tarado] «Zweig», en Sammenstilling, der er ganske usandsynlig. 
— Om f. liarva, est. liarw, liv. åras rarus se Budenz ÖSz. Nr. 186.)

I alt dette er der endnu meget dunkelt. Dog findes der næppe udenfor 
de egentlige finske Sprog noget Ord, med hvilket f. liara, haara, og hvad 
dertil hører, med fuld Sikkerhed og Nødvendighed lader sig sammenstille. Den 
her, om end med megen Tvivl, antydede Hypothese om Laan fra de baltiske 
Sprog, hvilke utvivlsomt frembyde mærkelige Overensstemmelser baade i Form, 
og Betydning, fortjener derfor vistnok nærmere Overvejelse.

lit. zïrgas «Ross» (poet.), lett. jirgs «Pferd», preuss. sirgis «hengest» (deraf f. Ex. lett. 
Jirgu fåbi «Mutterkorn»; jf. lit. zirgé-s pi. «Holzschragen, Holzbock, Kreuzhölzer auf dem 
Dachfirste»; zirginiai «die langen Zapfen oder Maien an Haseln, Birken, Weiden u. s. w.» ; 
lett. firdfenes, -naji, j'irgu stubri Angelica silvestris, dfirksnis (for firg-) «Leistengegend 
zwischen Unterleib und Schenkel»; lit. zergiù zèrgti «die Beine spreizen, ausschreiten», 

32 Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. 1. 1.
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refl. «sich mit ausgespreizten Beinen gegen etwas stemmen, sich anstrengen z. B. um 
etwas zu ziehen»; apzargiai, apzargomis «rittlings»; Brugmann i Curtins Stud. VII, 309 f. ; 
Leskien Abi. 96; zerg- Udvidelse af zer- jf. S. 247 zaras)

? > f. liärkä, r. kar. härgä, vot. ärcä, veps. härg (-a-), est. härg (gen. härja, 
härä), liv. ärga «Ochs», bos taurus adultus, castratus v. non castratus (f. 
ogsaa rangifer mas = härkä-peura; härkä-, härän-jyvä, est. härja-iwa «Mutter
korn»; f. härittää «die Beine spreizen» [?jf. S. 247 zaras]; den samme Tanke 
ligger ogsaa til Grund for Afledningerne f. härkilä, härkylä Aspidium, Pteris 
aquilina, Polypodium, härkyli Vicia, Trifolium pratense, härkälö, härkäin, liärkki, 
härkin rudicula multifida, «Quirl»). Lap. hœrgge, herke tarandus castratus, 
Køreren, er, som li viser, Laan fra Finsk. (Til den lit. Aflydsform zarg- kunde 
umiddelbart synes at svare est. harguli «mit ausgespreizten Beinen», harguta-ma 
«(die Beine) ausspreizen»; jf. dog S. 248.)

Det nævnte Ord härkä o. s. v. staar i de finske Sprog ganske isoleret 
og kan ikke eftervises i andre finsk-ugriske Sprog; thi Sammenstillingen hos 
Budenz ÖSz. Nr. 362 er aldeles usandsynlig, og ligesaa de derfra ganske 
forskellige hos Donner Wb. Nr. 342 (jf. ogsaa Ahlqvist i Öfversigt af Finska 
Vet.-Soc. Förh. 1878—79, S. 109 f.|. Det fortjener derfor Overvejelse, om ikke 
Oprindelsen skulde være at søge i det anførte lit.-lett. Ord.

I formel Henseende er der næppe noget at indvende mod denne Sam
menstilling (om f. li <_ lit. z se S. 78 IT. § 13, om f. år < lit. ir S. 98 $ 33). Saa 
meget desto större Betænkelighed vil derimod vistnok Betydningsforskellen 
vække. I Virkeligheden er denne dog næppe mere paafaldende, end naar selve 
Ordet härkä bruges baade om Oxen og (særlig paa Lappisk) om Renen (hvor
ledes forholder det sig med lap. [dial.] hirgge equus?), eller naar f. Ex. moksa- 
mord. lismå, ersa-mord. Usine equus er = f. lelimä vacca (jf. Donner i Bidr. t. 
kännedom af Fini, natur och folk XXIV, 130), eller moksa-mord. äldä, ersa- 
mord. el'de equa (tilfældigt lignende det temmelig sjældne oldn. jalda, goti. jäldä 
id.?) == lap. alddo adulta cerva rangiferina (jf. S. 146 Note 4; Forholdet mellem 
de anførte Ord synes at tyde hen paa, at Mordvinerne i højere Grad end deres 
Stammefrænder have været et hesteopdrættende Folk, omtrent som deres eranisk- 
skythiske Naboer eller som Litauerne, jf. f. Ex. Helm, Kulturpfl. u. Hausthiere3 
S. 47). Det paafaldende turde imidlertid yderligere formindskes, naar man be
tænker , at lit. zirgas efter sin Oprindelse ikke i og for sig betegner Hesten, 
men blot i al Almindelighed den, der skræver ud, vel nærmest om Trækdyret, 
jumentum, der «skridter ud» (eller muligvis om Handyret, admissarius, èntfiâvqç, 
i intet Tilfælde derimod om den, paa hvilken man rider overskrævs). Medens
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dette for de baltiske Folk — det være sig fra forste Færd af eller ved en 
successiv Udvikling — blev enstydigt med Hesten (jf. det almindelige lit. Ord 
for Hesten arklys egl. Plöjeren), kunde det samme Ord, navnlig paa en Tid da 
Grundbetydningen endnu føltes nogenlunde klart, let tænkes at være gaaet over 
til Finnerne, for hvem Hesten ikke spillede den Rolle som for de baltiske Folk, 
i Betydningen af deres Hovedhusdyr, Oxen (lige overfor Möllenhoff, Deutsche 
Altertlmmskunde II, 356, bemærker jeg, at Brugen af l.liärkä om Renen sikkert 
i ethvert Tilfælde er sekundær). Endelig maa som Støtte for denne Sammen
stilling heller ikke overses, hvorledes den i Lit. tydeligt foreliggende Grund
betydning af det «skrævende» ogsaa i adskillige Tilfælde træder frem paa Finsk. 

Som videre end en Gisning til nærmere Overvejelse maa denne Sam
menstilling dog selvfølgelig ikke opfattes.

lit. zirnis (gen.-¿o), lett. firnis «Erbse» (preuss. syrne Korn) (Fick Wb. 1,7, II, 90, 345, 563) 
> f. lierne (og liernes, se f. Ex. Suomi 2 j., IX, 243), r. kar., olon., veps. lierneh, 
vot. erne, kreev. «onze» (o: erne}, est. liernes (werro-est. herneh, dorp.-est. lierne, 
Sitz.-her. d. gel. estn. Ges. zu Dorpat, 1881, 183), liv. jernas, jernns, jern pi. 
jernød, i Lill, järned, järnid id. GSI. 48; 80; Ahlqvist VFSK. 33 = KWFS. 38; 
Donner Techmer I, 268.

*znutas, lett. j'nuts «Schwiegersohn [Schwager]» (jf. gr.j^zowç, Mahlow Lang. Voc. 84, 117) 
?> f. nuode (nuotelie-) sororis maritus. Tvivlsom Sammenstilling. Donner Wb. 
IH, S. 42 identificerer dette Ord med f. nato «Schwester des Mannes», idet han 
dog med Urette lader nuode betyde det samme.

32*



252

Ordfortegnelse IL
Lettiske (og- litauiske) Ord af finsk Oprindelse.

Naar intet andet bemærkes, ere Slagordene lettiske. Ved Stedsangivelser menes med N.-, NV.-Lifland den 
nordlige, nordvestlige Del af det lettiske Omraade i Liiland (jf. S. 15 f.). Se for øvrigt S. 68 og 
Bemærkningen S. 156.

alafch, alafchin, -It, -in «immer» (saaledes Adolphi, Stender, Ulm., Brasche o. a., medens 
Bielenstein II, S. 278, 283, 287, i Modsætning hertil hævder Betydningen «zuweilen» eller 
«manchmal» for alaj'cli, «oft» for de forlængede Former; den ovf. angivne Betydning er 
dog i ethvert Tilfælde den oprindelige, og saaledes bruges utvivlsomt baade alafch og de 
længere Former endnu stedse i den lett. Bibeloversættelse f. Ex. Ps. 10,5, 69,24, 78,41 
O.S.V., o. s. v. ; ligesaa i Katekismus 1586 (1875) allaßin 814, allaßyne 91, i Undeudschc 
Psalmen 1587 (1886) allaß, allaßin, -ine, f. Ex. allaßin vnde müßige li3 o. oft.)

< est. alati, alatsi, alasi, ogsaa alataza, ala (af ala «Dauer, Fortdauer»), 
f. alati «immer, immerfort», liv. i Lili, ales «immer, jederzeit».

\lamols (ämals, ämuls) «Klee» se S. 156 äbuls.]

andrus «Schiffskiel; die Einfassung desselben»
< liv. anders, ander, est. andur (gen. andru) «Schiffskiel», f. antura id., ogsaa 
«Sohle, Eisenbeschlag unter der Schlittenkufe». Det finske Ord er af nordisk 
Oprindelse (on. öndurr, sv. dial, andur, GSI. 112 = Einfl. 130). Formen af det 
lettiske Ord viser, at det ikke kan stamme umiddelbart fra samme Kilde, men 
maa være gaaet igennem Liv. eller Est. — Bielenstein I, 141; Ulm. — I de Egne, 
hvor lett. andrus betegner Indfatningen af Kølen, hedder denne selv mate Moder, 
sml. est. laewa-ema id., egl. «Skibs-moder», eller ema-pü, f. emä-puu id., egl. 
«Modertræ» (jf. Magazin d. lett.-lit. Ges. III, 1, 87 f. ; mate «Ilintersteven» 
Angern, Kuri., Bezzenberger Lett. Dial. 173).
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ark'is «ein Theil des Webstuhls, wodurch vermittelst der ripa [«Reif, Scheibe»] der 
Weberbaum gedreht wird» (Autz, Kurl., Ulm.); «eine gegabelte Stange, welche zum Netz
stricken (das Netz wird daran gebunden) dient» (Bezzenberger Spr. d. preuss. Lett. 142); 
ark'is i denne sidste Betydning er mig meddelt af en Lette fra llainasch, NV.-Lilland

< est. hark (gen. liargi) «Gabel», i mange forskellige specieliere Betydninger, 
f. Ex. work-, wörgu-hark «zweizinkiges Gestell zum Netzstricken»; liv. ark, ärk 
(jf. S. 44 g 15) «Gabel unter dem Wagen, Joch für Pferde oder Schweine»; 
f. harkki «dragg» (liarkki-puut «korsverk på mellantaket, hvarpå takåsarne ligga, 
takstol») Lönnr., «klofve» Lönnr. Suppl. Afledt af liara o. s. v., jf. S. 248.

aschas, aschi, aschenes, aschk'i, aschawas pl. «Schachtelhalm, Binsen»; lit. àsys (Bezzen
berger LF. 97), asiuklei (Mitteil. d. lit. 1. Ges. 11, 138), esai, esùk.lai, -klés (Ness.), ésiai, 
esiùklés (Kursch.) «Schachtelhalm, Kannenkraut»

?<C est. osja, ozi (gen. osja), vot. ozza, f. liosia, hosi, hose, hosiainen, liuosia id. 
Jf. S. 91 g 24 Anm. Tilfældig Lighed er ikke sandsynlig, Laan i omvendt Ret
ning i ethvert Tilfælde uforenelig med Lydforholdene og ligesaa Sammenhæng 
mellem det lit.-lett. Ord og russ. osoka, osota carex o.s. v. (Miklosich Et. Wb. 227).

[tburas, burwes pl. «kleine Segel» se S. 163 f. burè.]

bu ja, kun i Lokativ i Talemaaden biïjâ et «zu Grunde gehen», allerede i Katekismus 
1586 (1875 S. 286) boyan edth (deraf bu jät «verderben, zu Grunde richten»)

<C V\\r. puoi (S. 43 g 10, S. 61 A), est. pöhi, pohi (gen. -hja), f. pohja «Grund, 
Boden»; est. pôhja minema «zu Grunde gehen» (samme Talemaade findes 
utvivlsomt ogsaa paa Livisk, skønt jeg ikke har truffet den). Det lett. Ord maa 
være optaget fra Livisk, med Stødtone, se S. 87 21 og Note, jf. S. 136 f.

tdüre «Eisaxt, Hohlmeissel» se S. 168 f.

du lis m., du l'a, du le (ogsaa tule, bû'le, pule) f. «ein Stück Hornvieh ohne Hörner»
?< est. told (-u-, -a-) «das weiche Innere in Hörnern und Klauen», tohl-sarw 
«Rind mit dem Wurzelstumpf eines abgebrochenen Homes», f. toldo (tolho, 
soldo) id. Angaaende den lett. Endelse -is m., -e f. jf. nedf. k'iris, walgis.

dur be (dure, düre) «Bieier» se turba.

'tg ab als, (nord-)lit. gabalas «Stück» se S. 170.

idis, idus (its gen. Id’ Angern, Kurl., Bezzenberger Lett. Dial. 170; mig angivet at være 
ukendt i llainasch, NV.-Lifl.) «Nordost, Nordostwind»

< liv. ida id., est. ida id., «Ost», f. itä «Ost»
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ilmaka, kun i Talemaaden ne ilmakas «nicht ein Bisschen» (Aliendorf, NV.-Lill., I Im.) 
synes at være af finsk Oprindelse og at staa i Forbindelse med est. ilm (-«-), 
liv. lima, f. Urna «Welt, Wetter, Luft» ; men fra hvilken bestemt Form det ud- 
gaar, er uklart (est. ei ilmas, liv. äb limas «niemals», egl. ikke i Verden? eller 
maaske snarere est. ilmakene [ei ilmakest] Demin, af ilm?].

jade «ein ganzer Satz(?) von Netzen, wie sie im Meere aufgestellt werden» (Kurl.); jeda 
«Stück eines Setznetzes; pl. eine Reihe von Netzen an einem Anker im Meere ausgesetzt»

< liv. jada, est. jada, jcida, f. jata «Reihe»; liv. verged jada, est. wörgu-jada, 
f. verkon-jata «eine Reihe zusammengeknüpfter Netze».

jauda «Kraft, Vermögen», jaudat «die nöthige Kraft haben, vermögen» (Lill, efter Bielen
stein I, 386), retí, «sich anstrengen»

< liv. joud «Kraft, Vermögen», est. jöud (-u-) id., ogsaa «llabe; Eile», f. JouZo 
«Musse», joutu «Eile»; liv. JoucZ (præs, jödab, joudab) «gelangen; können, Kraft
haben ; Musse haben ; Fortgang sich sputen, Zeit gewinnen», est.
jöud-ma (St. jöuda-} «können. Kraft haben; eilen, hin gelangen», f. joutaa «Zeit 
haben; fertig werden (mit); können», joutua «Zeit haben; gerathen; eilen» 
o. a. Afledn. Jf. Donner Wb. Nr. 356; Budenz ÖSz. Nr. 177 og BB. IV, 210.

Sammenstillingen af de lett. Ord med Vit. judéti «wackeln, sich rühren;
fleissig arbeiten, rührig sein» (Ness.), «sich bebend, zitternd bewegen; sich 
regen aber ohne seine Stelle zu verlassen» (Korsch.), inchoaX. jundù jùsti o. s. v., 
og med skr. yudlt kæmpe (Bielenstein I, 386, der dog ogsaa nævner liv. Joud; 
Ulm. ; Leskien Abl. 36) maa derefter bortfalde.

j edels, j ed al s, jadals «Süden, Südwind» (Kurl.)
<7 liv. jedäl «Süd», est. edel, edal «Südwest, Süd», f. etelä «Süd». Bezzenberger 
Lett. Dial. 172. Forslaget af J foran e knytter den lett. Form særlig nær til den 
liv. (S. 42 g 7, S. 67).

Jelgawa Mitau, «ist in älterer Zeit für Stadt überhaupt gebraucht worden» (Ulm.; «eine 
ofl’ene Stadt JüZZ^Aawa», men Mitau «Nietauja» Mancelius)

= liv. JüZ<7aZ> «Stadt; Mitau» (i Lill. Jelgau Mitau). Bielenstein I, 320. Det liv. 
Ord synes at være en Afledning af jälga, f. jalka Fod 4" Suff. -b(a), f. -va (sml. 
f. jalkava «gross-, langfüssig; schnellfüssig», samt jalku, jalkuin «Fusssocke, 
Fusswerk»; jf. Budenz i Nyelvtud. Közlem XX, 256 ff). Som Fællesbenævnelse 
paa Stad, By er et saadant Ord uden Parallel i de beslægtede Sprog, og det 
sandsynligste er derfor vistnok, at det fra först af nærmest kun betegner Mitau. 
Alen jeg kender ikke tilstrækkeligt til denne Bys ældre Historie og Lokalfor- 
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hold til at kunne danne mig nogen begrundet Mening om Navnets Oprindelse. 
Jeg gör blot opmærksom paa, at det russ.-polske Navn Mitava og det derpaa 
sig grundende tyske Navn, der nu er fremmed for Letterne selv, dog synes at 
kunne have en Grundbetydning, der vilde minde om liv. jälgab^ nemlig som Af
ledning af lett. mît ynos.minu. Wt.minti «treten» (sml. lit. mintiivé «Flachsbrache», 
mzwíuvm pi. «Brechhölzer an der Flachsbrache, Fussschemel am Webebaume», 
jf. Bielenstein g 204). Mærk dog Nietauja hos Mancelius.

jul g a «Seehund»
< liv. ülgas (pl. ülgod, S. 54 c), est. liill'g^ liülge, f. hylje (liylkehe-) id. Ulm. 
Jf. S. 100 § 36.

jüma (jümis) Tiefe zwischen Untiefen, die Tiefe zwischen der Sandbank und
dem Ufer»

< liv. jwm «tieferes Wasser zwischen Sandbänken»; est. jöm 1. -a-)
«Strömung, Strom, jöe jöm die mittlere Stromstelle im Flusse», 2. (-a-, -e- ; 
ogsaa jüm [-«-]) «Riff, Sandbank»; Yjuoma, sot.jöm — ost.jöm 1, med mange 
beslægtede Afledninger. Jf. Budenz ÖSz. Nr. 174 og nedenfor junis. Brückners 
Gisning (172, med ?), at lett. juma skulde være laant fra slav, jama Grav, er 
uholdbar.

junis (juns llainasch, NV.-Lifl.) «Weile, Mal, Anfall; Strecke, Zug» (ar jüni «mit einem 
Male», uf juni «plötzlich», ej wënâ juni «geh in einem Striche» o. 1.)

< Yin. juo7i (S. 61 ; Sjögr.-Wied. juön) «Anlauf, Ansatz, Bewegung; Schuss; 
Anstrengung»; est. jön (St. jöne-), f. juoni (St. juone-) «Streifen, Reihe, Linie; 
Richtung; Ansatz, Anlauf» o. 1. (est. jönt, jönelt «augenblicklich», f. [juosta] 
yhteen juoneen, liv. utø ju'ondø [/woÆs], est. illie jöneg a «in einem Ansatz, Strich 
[laufen]» o. s. v.). Desuden mange andre Afledninger. Beslægtet med f. juoma 
o. s. v., se ovenf. juma.

k a ij a « M öwe « ; kaiwa « Silbermöwe »
— liv. kajagøs, est. kajakas, f. kaija, kaika, kajava, kajova, kajakka id. (til 
Dels ogsaa andre Fugle, f. Ex. f. kaija ogsaa Corvus monedula = liv. i Lifl. 
kaija}. Ulm.

Disse Ord ere tydeligt onomatopoietiske, og særlig synes de finske 
Ord at staa i Forbindelse med f. kajata give Genlyd eller Genskin, kajattaa 
skrige (om Maagen) o. a. Donner Wb. Nr. 82 (der dog vistnok med Urette 
mere synes at tænke paa Maagcns hvide Farve end paa dens Skrig). Om end 
de lett. Ord nærmest synes at være Liante fra de finske Sprog, medfører dog 
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alle disse Ords onomatopoietiske Natur, at Forholdet imellem dem og tillige 
den videre Sammenhæng med en Række lignende Benævnelser i andre Sprog 
paa Maagen, Alliken o. 11. Fugle ikke med Sikkerhed kan bestemmes; jf. f. Ex. osl. 
cajka monedula, russ. cajka larus (for *kéj-, ★kaij-V, Miklosich Et. Wb. 30), 
cavka, kavka, kava monedula i forsk, slav. Sprog (smst. 31, 113); endvidere 
sv. kaja monedula (som muligvis ligger til Grund for det finske og liv. Ord i 
denne Betydning?), Tainm, Svenska ord belysta genom slav, och halt, språken, 
Upsala 1881, 45, samt Grimm Deutsches Wb. under kau.

ka'itët «fehlen, schaden»; kaite «Schaden, Leid, Fehl» (mærk Forskellen i Betoning) 
?C liv. kait «schaden, beschädigen, Schaden bringen» (Sjögr.-Wied. Wb. 389), 
kaij 1. »Schade, Verlust, Unfall», 2. «schaden»; esl. kahju, kaih (gen. kalijo) 
«Schaden, Verlust, Verletzung»; f. kaiho »Vermissen, Bekümmerniss», kaihota 
«betrübt sein, sich beklagen», kaihottaa «betrübt machen». Dersom Sammen
stillingen er rigtig, maa de lett. Ord nærmest slutte sig til Kausativdannelsen 
med -ta- som i liv. kait (der ikke vel omvendt kan være laant fra Lett.) og 
f. kaihottaa. (Bielenstein I, 438 antyder, at lett. kaitët kunde være Kausativ til 
kais-t «heiss werden», hvad der vanskelig synes foreneligt med Betydningen.)

kåls (Bielenstein I, 53), kalis (Ulm.) «ein Band oder halbes Schock, o: 30 Stück»
< liv. kïïl id., est. kahl (-u-, -a-) «Büschel; Raufen», kahl kalu «30 Stück 
Fische», f. kahlo id. (jf. liv. keil’ «Binde, Gürtel», f. kahle «Kette» o. s. v.). Af 
tydelig livisk Oprindelse se S. 87 g 21, jf. S. 120 g 59.

kal’a «in Oppekaln [0st-Lifl.] der liebel, in Salisburg [NV.-Lifl., ligesaa Hainasch] der 
Rollbalken, um ein Boot in’s Wasser zu stossen» (Ulm.); kal’i pl. m. «die Balken, über 
welche das Boot an’s Land gezogen wird» (Angern, Kurl., Bezzenberger Lett. Dial. 171)

<i liv. kal’i’ (pl. kål’id), est. kail (pl. -zVZ), f. kaljo, kalju id. (f. kalju ogsaa «glatt; 
Eisbahn», jf. kalea «glatt» o. s. v. ; Budenz ÖSz. Nr. 37, Donner Wb. Nr. 201, 
hvor dog adskilligt maa udgaa).

kam a (eller bwna?), kamba «Steinbutte»
<C liv. kâma (part., illat. kamme, S. 52 f.) id., est. kämm (-«-), kamp (gen. kambï} id., 
kammelijas, kammel «Butte, Platessa fíesus» [kiwi-k. «Steinbutte»); f. kampala, 
kampela, kammelias «Flunder» (jf. f. kampela «schief» o. a., Donner Wb. Nr. 308). 
I den lett. Form kamba kan mb være oprindeligt, — f. mp, men kan ogsaa 
staa for wim, jf. Bielenstein g 306. Fra Est. ogsaa estl.-sv. kamin Platessa 
limanda, fra F. ogsaa russ. kámbala «Butte, Scholle».



kam ar a (kamora, kamand] «harte Kruste, Schwarte am Specke (N. Sessau, Midt-Kurl., 
Ulm.); Erdkruste, gefrorene Schneekruste &c.»

< est. kamar (-a-), kamaras «Schwarte, Kopfhaut, Grasseite des Rasens &c.», 
f. kamara id. Ulin.

kangars «ein Bergrücken (Hügelzug)» (Sunzel, SV.-Lifl., Ulm.); kangeri, kanen «lang sich 
hinstreckende Dünen» (lrben, NV.-Kurl., Ulm.i

<C liv. kängaf «Hügel, Anhöhe, Düne»; est. kaññer, kaññur «Steinhaufen, aus 
Kies gebildeter Hügel» ; f. kangar, kanger, kankare, -i, -o «sandige Anhöhe, 
sandige Heide» (jf. f. kangas «Heide»).

kangas pl. fein. «Webergestell» (Windau, NV.-Kurl., Ulm.; Nieder-Bartau, SV.-Kurl., 
Bezzenberger, Spr. d. preuss. Lett. 149)

<< liv. kangas, est. kaññas, f. kangas «Gewebe, Zeug» (f. kangas-puu-t, est. 
kaññas-pü, liv. kañg-püd «Webstuhl»). Bezzenberger a. St. Om Endelsen -as 
se S. 110 Note 1.

(Lejlighedsvis bemærkes, at dette Ord utvivlsomt er ægte finsk, ud- 
gaaende fra en Grundbetydning «stiv, udspændt» — jf. f. kankea «steif» o. s. v., 
Donner Wb. Nr. 264, 243 — og ikke, som det formodes af Kluge Et. Wb. 
under «Kanker», laant fra et supponeret gotisk Ord, som desuden vilde savne 
al Tilknytning. Dette vilde ikke kunne støttes ved on. köngulvafa, köngurvdfa 
aranea, hvor Begrebet «vævende» ligger i det sidste Sammensætningsled -våfa, 
medens det förste Led vel er = on. köngull, novskkongul Klase, jf. norsk kongla 
Kogle o. s. v., formodentlig med Grundbetydningen af noget rundt ell. lign. Om 
tysk Kunkel jf. S. 192 under küda. Sml. ogsaa GSI 41.)

?lit. kànklès «Harfe» se S. 178 ff.

karasclia «Festbrot, Kuchen»
< est. karask (-a-, -i-] «Kuchen, Fladen, von ungegorenem Teig». Ulm.

käfas pl. (Mancelius), zemait. kozas (Geitier LS. 92 og Lit. Dial. 49 efter Dowkont) «Hoch
zeit» (käfu-l'audis, kâjïnëki «Hochzeitsgäste, Hochzeitszug», istabas käfas «llausweihe», kâfotës 
«Hochzeit machen, heirathen»)

•< liv. kåzgønd (S. 43 g 11 og Sjögr.-Wied. Gramm. S. 27 g 20), kåznøgød, i Lill. 
käzned «Hochzeit» (tuba k. «llausweihe»); est. käza «Genosse, Gatte, Gattin»; 
= f. ka.nsa, kansa-kunta «Volk» (kaase, kaaso «Brautputzerin, Brautjungfer»?); 
jf. GSI. 120 f. = Einil. 140. — Ulm. — Efter Ahlqvist VFSK. 182 = KWFS. 
205 skulde det liv. Ord (det est.-finske nævner han ikke) være laant fra Lett., 
hvad der ikke er tænkeligt. Om Stødtonen i käfas jf. S. 87 21.

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 1. 33
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kaska (koska Hujen, NV.-Lifl., Ulm.) «Tannenrinde, Gränenborke (die dicke Rinde von 
Tannen und Fichten)»

< liv. kosk', kuosk' «abgeschälte Fichtenrinde»; est. kosk «in langen Streifen 
abgezogene Fichtenrinde, jede dicke Rinde überhaupt» ; f. kosku, -us, -ut cortex 
pini durior et crassior (jf. Budenz ÖSz. Nr. 49, hvor dog liv. kask «Krätze» bör 
udgaa [ligesom Donner Wb. Nr. 91]; se ovf. S. 78 £ 12 og Bielenstein I, £ 220). 
Lett, kaska kunde ganske vist synes at være afledt af kasït «kratzen, schaben»; 
herimod taler dog bestemt bl. a. Sideformen med o (jf. S. 91 £ 24 Anm). I 
intet Tilfælde kan det finske Ord være et Laaneord af baltisk Oprindelse.

k'eda, Medra, Me dr in a «Spindel»
< est. kedr, kehr (-a-) «Scheibe, Spindel, Rolle oder Tritze (am Webstuhl)», 
f. keträ, kelirä id., liv. (¿cJr?) kedder i keddor-varz «Spindel» — est. kedr-wars, 
f. keträ-varsi id. (liv. kedr, est. kedra-ma, f. keträtä, kehrätä «spinnen»); ægte 
finsk, se Ahlqvist VFSK. 75 = KWFS. 81; Budenz ÖSz. Nr. 387 ; Donner Wb. 
Nr. 57. Maa udgaa af Sammenstillingerne hos Leskien Abi. 100, om det end er 
muligt, at Formerne uden r og med r maa skilles, saaledes at den fürste, Meda, 
(skönt maaske kun af folkeetymologisk Vej?) staar i Forbindelse med det ægte 
Verbum lett. Medinät, lit. kedénti «(Wolle) zupfen».

Meke «Blutkuchen» (Rujen, NV.-Lifl., Ulm.)
< est. käkk (gen. kaki) «Klos, Ballen, Blutklos», liv. jei~käk «Eisstück». Fra 
Est. ogsaa estl.-sv. käkk id., tysk i Østersoprov. Keck «Blutkuchen».

M eksis «Haken, Bootshaken, Feuerhaken» (Meksët «mit dem Bootshaken stossen»)
< liv. føÆs, «Bootshaken», f. keksi id., «langstieliger Haken» (f. keksiä «mit Boots
haken suchen; forschen, entdecken, erfinden, auffinden; merken»). Ordets 
Etymologi er for øvrigt ganske uklar. Det forekommer ogsaa paa gi. Svensk 
(kexi, kæxe) og i sv. Dialekter (f. Ex. estl.-sv. käks), ligesom paa Norsk (kjeks) og 
gi. Dansk (kex, keis jf. keis Molbech Dial.-Lex. 263), hvad enten det finske Ord 
er optaget fra Svensk (som Ahlqvist mener VFSK. 212 = KWFS. 240) eller 
omvendt — hvad der ikke er helt umuligt — det svenske (nordiske) fra Finsk, 
ligesom i ethvert Tilfælde det lettiske. Efter Bielenstein I, £ 187 ægte lettisk, 
hvad der paa Grund af hele Ordets Form, særlig ogsaa Forlyden (Me-), er 
ganske usandsynligt.

Meluwainis «des Weibes Schwestermann»
en Afledning (snarere dannet paa Lettisk i Lighed f. Ex. med swainis «Weibes 
Bruder» [lit. «Weibes Schwestermann»], af St. mz- [preuss. swai-s?] suus, end
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svarende til en opr. flnsk, nu i alt Fald ukendt Alledning [paa -ainen‘l\) af liv. 
kälu «Schwägerin»; est. käli, kälü, kälo «Mannesbruders Weib», käli-mes, kälüsk 
«des Weibes Schwestermann» (Wiedemann Ehstn. Wb. 269, 1581); i.käly soror 
mariti, uxoris, uxor fratris. Ordet er temmelig udbredt i de finsk-ugriske 
Sprog (Ahlqvist VFSK. 190 = KWFS. 214; Donner WTb. NT. 230), hvorfor 
Muligheden af fjærnere Sammenhæng med gr. lat. glos, osl. zlttva indtil
videre maa lades uafgjort ; det lett. Ord kan paa Grund af sit k i ethvert Til
fælde ikke være umiddelbart rodbeslægtet med disse, men kan kun forklares 
paa ovennævnte Maade ved Laan.

k'emers «der grosse Radbohrer» (Rujen, NV.-Lill., Ulm.); k'emere «Axenbohrer» (Salisburg, 
smst., Bezzenberger L. Dial. 171)

= est. kcimer, keamer (kämbrik, kåber) «grosser Bohrer, Nabenbohrer». Op
rindelse mig ubekendt.

k'enge «Schuh, aus Tuchstreifen geflochten, mit Ledersohlen» (Riga, Ulm.)
<C liv. kënga, känga, i Lifl. k'än, k'eft, est. king, keñg (-a-)j f- kenkä «Schuh» 
(jf. GS1. 39 f. ; Ahlqvist VFSK. 132 = KW FS. 148; Donner Wb. Nr. 320).

k’epa, k'ebla, k'epsla «Tatze, Bärentatze»
<C liv. käpä, est. käpp (gen. käpa) «Pfote, Klaue, Hand», f. käppä, käpälä 
«Tatze, Pfote, Hand» (jf. Donner Wb. Nr. 278 [hvor dog meget maa udskilles], 
Ahlqvist i Öfvers. af Finska Vet.-Soc. Förh. XXI, 1878—79, 106). Hører herben 
ogsaa lett. k'ept (præs, k'epju-, ikke i Bielensteins Fortegnelse I, S. 358) «haften, 
mit den Klauen anpacken» Ulm. (refl. k'eptës «ankleben, sich ballen» — Wepet/l) 
jf. liv. käpp «tappen (von Hunden, Bären u. dgl.)», est. käppa-ma «ergreifen, 
mit der Hand fassen», f.käpätä käppään «gelinde schlagen, schnippen, greifen», 
der alle ere afledte af ovennævnte Subst. (jf. S. 132 g 73)? Derimod er liv. kepp 
præs, kepüb «sich ballen (wie der Schnee)» laant fra lett. k'epët, der i hvert 
Tilfælde maa skilles fra k'epa. — Fra est. käpp ogsaa estl.-sv. käpp «fass».

[?lit. kepùrè «Hut» se S. 185.]

k'ere «Wurzel eines Baumes sammt Moos und Erde» (Bezzenberger, Spr. d. preuss. Lett.
19 i et Æventyr fra Oberbartau, SV.-Kurl. : egle ar wissu k'eri Granen med hele Klumpen ved) 

<C ViN.k'era «Knaul», est. kera «Knaul, dichtes, verwickeltes Gesträuch u. dgl.», 
f. kerä id.

k' er es cha s, k'ereschi, k'erschas, k'erschi pl. «Gluthfang, Gluthsteine im Rihjenofen und 
Badstubenofen

33*
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< keres (Peruau), keris (St. -se-, -kse-) «obere Abtheilung des Bauerofens; 
Leuchtthurm» (jf. Heikel, Gebäude d. Cercin. etc. 196: «Dieses Gewölbe [auf 
dem Ofen] hindert die Dampfhitze nach oben zu steigen, wenn auf die Steine 
des Ofens oder die obere Abtheilung desselben, die keris genannt wird, Wasser 
gegossen wird o. s. v.»). Heraf ogsaa estl.-sv. körest «torkugn ofvanpä ugnen».

k'ërpa «eine lltis-art» (ukendt i Hainasch, NV.-Lifl.)
<Z liv. kärpa «Iltis, Wiesel»; est. kärp (gen. kärbi) «Thier aus dem Marder
geschlecht, Steinmarder (NW.), Sumpfotter, Wiesel (Pernau), Iltis (Werro)»; 
f. kärppä Hermelin, jf. f. kirppa «Wiesel». S. 68 har jeg betragtet det lange ë 
som et Vidnesbyrd om, at det lett. Ord særlig er laant fra Liv.; det kan dog 
ogsaa bero paa speciel lett. Forlængelse foran rp‘, alligevel taler Endelsen a for 
liv. Oprindelse, ikke estisk.

k’esele «Fischreuse, Kescher beim Krebsfangen; (ogsaa k'eselis) Hafersack, der dem Pferde 
vorgehängt wird» (Kremon, SV.-Lifl., o. a. St., Ulm.); lit. (Memel) ke selis «Bernsteinkescher 
zum Fischen» (Geitier LS. 90)

<~ est. kessel (gen. kesla, -sli) «Netzsack zum Tragen von Fischen, Kober zum 
büttern der Pferde, kleiner Sack oder Korb aus Bast oder Rinde mit über
fallendem Deckel» (käss, kess «Netz um Heu u. dgl. zu tragen»); f. kesseli «ge
flochtener Korb, Ranzen» (kessi, kessu «Korb», kassi «Tragnetz); vot. kassali, 
kassöli, kosseli id. Af russ. kosél’ (kos) id. (Miklosich Et. Wb. 134 f.), hvoraf 
umiddelbart lett. kaschelis, kaschele, lit. kaszelè. Herefter maa Brückner 96 (under 
kozelkà) og 174 forandres.

k'idas pi. «Fisch-Eingeweide; auch Gänse-Gekröse (im Kownoschen)» ; (if-)k’idät «Fische 
ausweiden»

< liv. kid pl. kidüd «Fischdärme»; est. kida (kidu) «allerlei faseriges, bes.
Fleischfasern, Kiemen, Bart (der Fische) &c.», pl. kidad «ausgenommenes Einge
weide der Fische»; jf. f. kita «Rachen» (?), kidus (St. -ukse-), est. kius (St. -use-, 
-ukse-) «Kieme». Deraf liv. kidd (præs, kidüb), est. kidu-ma, kiduta-ma «Fische 
ausweiden». Herhen hører ogsaa f. kitkeä, est. kitku-ma, liv. kitk «ausraufen, 
jäten» (est. kalu kitkuma «Fische ausnehmen, reinigen», kitk [-u-] «Ausgerauftes, 
ausgenommenes Fischeingeweide», f. kitku «Unkraut»), hvoraf maaske lett. 
(if-jk'ïk'ët «Strömlinge ausweiden» pl. «Eingeweide»?).

k'ïk'ët «Strömlinge ausweiden» se k'idas.

k'ikuts «Schnepfe» se tikutis.
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k’ila, k'ï'las pl., k'ï'ls, k'ï'lis (Mancelius kielis} «Pfand»
< liv. fo’Z, est. kild (-a-), f. kihla id. GSI. 124 = Einll. 144; Ulm. Stødtonen 
viser særlig hen til livisk Oprindelse, S. 67, S. 87 g 21.

k'ilis, k'ilka (Salis, NV.-Lill.), k'ilates pi. «Külloströmlinge»
< est. kilu «kleine Strömlingsart»; f. kilo «Fischbrut» (kilo-liaili «Sprotte»).

k'impa «Heufuder (Aliendorf, NV.-Lifl.); Streit», k'impatës «sich einlassen; in Streit ge- 
rathen» ; c!k'impele «Gezänk, Verdruss, Unannehmlichkeit»; k’impis, k'impinsch «Klumpen, 
Bündel (Ruthen), Handvoll («präparirter Baumschwamm»?), ‘llc'empa «Handvoll»

< \\v.kimp «Bündel; Lärm, Unruhe»; est. kimp (gen. kimbu, -o) «Bündel (witsa-k. 
Ruthenbund) ; Verbindung, Gesellschaft, Handel, Verwickelung; Verlegenheit, 
Bedrängniss» (kimple-ma «zanken, uneinig sein, in Verlegenheit gerathen»); 
f. kimppu id., o. s. v. Lett, k'ibele og k'ink'ele — k'impele ere af nedertysk Op
rindelse: mnt. kibbelen, kevelen altercan, jf. kinke Schiller & Lübben.

k'lne «eine kleine den Pferden auf der Weide beschwerlich fallende Fliege» (Rujen, NV.-Lifl.)
< est. kil (-«-), AiZ' (-Z-) «Bremse, Oestrus», hobuse-kll «Pferdebremse» ; f. kiili, 
kiiliäinen id. Ogsaa estl.-sv. lál id.

k'ipis, k'ipe, k'ipa «ein kleines Gefäss zum Schöpfen (Kippe provine.)»
?< est. kipp (syd-est., gen. kipi}, kibu, kiba «kleines Schöpfgefäss, Schöpfgelte 
(mit senkrechtem Griff)»; f. kippa, kippo, kippu «kleine hölzerne Kanne, kleiner 
Eimer, Schöpfgelte». Ikke noget oprindelig finsk Ord (jf. Ahlqvist VFSK. 126 
= KWFS. 141); men dets Historie er mig uklar. Jf. lett. ziba (k'iba NV.-Lifl., 
k'ipis Kremon, SV.-Lifl.) «ein kleines hölzernes Gefäss, in das namentlich 
Butter gethan wird».

k’iris (gen. k'ira} «schwarzes Ochskalb mit weissem Streifen über den Rücken» (Rujen, 
NV.-Lifl.)

<C est. kiri (gen. kirja}, liv. i Lifl. k'iri, i Kurl, k’era, f. kirja «Buntwerk, Zeich
nung, bunte Färbung; Schrift, Buch etc.», især i Est. i mange Sammensæt
ninger om brogede Farver af Dyr; est. kirju «bunt», kirjak «buntes Rind, bes. 
Kuh», f. kirjo, kirjas id., etc. (Donner Wb. Nr. 182). — Hvad Endelsen angaar 
(Nom. -is, St. -ja-}, afspejler det lett. Ord næppe umiddelbart de finske Sprogs 
St. kirja-, men slutter sig til lett. Dannelser af lignende Form saasom lauzis 
blisset Oxe, sirmis Skimmel o. m. a. (Bielenstein I, S. 260). Jf. nedf. walgis.

k'lris «Lachmöwe» (k'ïrlis «die dreizehige Möwe; in der Bibel [5. Mos. 15,13] Fischaar»)
< est. Air (-u-), tir (-U-), tlr (-i-) «Meerschwalbe, Sterna hirundo» ; f. kiiri, kirra, 
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kir ri, kirri-kaija, tiira, -i, -o id.; liv. kir kajagøs «kleine schwarzköpfige Möwe, 
Lams tridactylus ». Onomatopoietiske Ord.

k'ifinät «forschen; durch Zeichen anlocken; refl. nach etwas verlangen»
?<7 liv. küzz (küzüb), est. küzi-ma, f. kysyä «fragen, fordern»; Kausativ est. 
kilzita-ma «befragen, nachforschen». Nærmest vilde vel det lett. Ord (med Kausa- 
tivsuff. -ma-) svare til denne sidste Kausativdannelse (jf. S. 133). Lett, i kan 
vel staa for ü (der ellers aim. bliver til Jw, w, S. 100 § 36) ligesom f. Ex. i 
Stednavnet Ikschk'ile i Lill. <C liv.-est. Ùks-küla og aim. i Ord af tysk Oprindelse.

k'isis (gen. k'ischa-, Mancelius kiessa, kiessis) «Kaulbars, Stint»
< liv. kis (med Tilbagevirkning af den lett. Form?), est. klsk (gen. kiza), f. kiiski 
id., Perca cernua.

ko ska se kaska S. 258.

kubjas «der ehstnische Name für stahrasts [Aufseher in der Landwirtschaft, < russ. 
starosta] oder wagars [s. d.j, an der ehstnischen Grunze gebraucht» (Elm.)

<C est. kubjas «Frohnvogt, Aufseher der Arbeiter», küla-k. «Dorfältester». Heraf 
ogsaa estl.-sv. kubias, kubius id.

kude «Stelle in Flüssen, wo die Fische laichen» (Salis, NV.-Lill.), kudetës «laichen» 
<C liv. kid (\A.kudüd), est. kudu, (syd-est.) kuda, kude, f. kutu «Laich»; liv. kudd, 
ost. kude-ma, f. kutea «laichen».

hagre, küre «Karausche», Carassius vulgaris (ellers karüsé)
<C liv. kogres, koggørs, est. kogr (-/-, -e-, -a-), f. kouri (*kogri) id. Omvendt 
lindes det tysk-lett. Ord for Karusen ogsaa i est. karus, liv. i Lill, karusk.

kuija «grosser Korn- oder Heuhaufen» (ogsaa tysk i Østersøprov. Kui, Kuije)
<i est. kuhi (gen. kuhja) «Haufen, Schober (Heu, Stroh, Getreide)», liv. kui (pl. 
küjed’, om ü’ for uh jf. S. 60 f.) id., vot. kuhja, f. kuhja, kuhjo id. Om Stød
tonen i det lett. Ord, der, om end med Afkortning af w, særlig stemmer med 
Liv., se S. 87 g 21. — Bielenstein I, 136.

Med lit. kugis «grosser Heuhaufen von mehreren Fudern» (Ulm.; jf. 
Leskien Abi. 38) har det lett. Ord intet at göre. En Afledning af f. kuhja er 
f. kuhila, kuhilas «Hocke» jkuhjalas Porkka, Ueb. d. ingrischen Dial., 1885, 21), 
est. kuhelas, kuhelik «grosser Kornschober» (jf. est. kuhik «ein Fuder Sommer
getreide von 100 Bund»), skönt Ahlqvist (VFSK. 40 = KWFS. 45 og Öfvers. af 
F. Vetensk.-Soc. Forhandl. XXL 1878—79, 105) vil skille disse Ord ad og aflede 
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det sidste af lit. külys «Bund Stroh», lett. kulis, küls «Garbe, Bund». Formerne 
ere imidlertid saa afvigende, at denne Sammenstilling ikke kan forsvares. Jf. 
ogsaa Donner Wb. Nr. 122 og Techmer I, 263.

kukainis «Käfer, fliegendes Insect»; kukaini «gross und klein Vieh» (Wenden, Lifl.; 
«kuckaini Refer » Mane.)

< liv. kukki (pl.-¿sí) «Insect, Käfer»; pl. ¿wM¿sí «fliegendes Ungeziefer»; pitkä k. 
«Schlange»; jf. est.kuklane «Ameise», kukne «Schlange», kukrik, kukris «kleiner, 
schwarzer Käfer, Erdfloh» (kukku-ma «fallen; eine plötzliche Bewegung 
machen»?). Om liv. -i = f. -(ajinen jf. S. 50 f. — Ulm.

kukuri pl. «Flachsknospen»; kukurini pl. «Saathülsen von Flachs und Klee»
< liv. kukkør «Schelle; Samenkapsel»; est. kupar, syd-est. kukar «Samenkapsel 
(bes. die Frucht des Flachses)»; kukk (gen. kuku) «Fruchtknoten, Zapfen, Knospe» 
(jf. f. kukka «Blume»). — Ulm.

Et andet lett. kukurs «Buckel, namentlich beim Zusammenziehn vor 
Kälte, oder Gebücktsein vor Alter» (kukurüs nest [«ein Kind] auf dem Kücken 
tragen»; kukurus mest «Purzelbäume schlagen») er vel ogsaa udgaaet fra Estisk: 
kuker, kukur 1. «Beutel» (= f. kukkaro), 2. ■= kukal «Nacken, Hinterkopf» 
(= f. kukkura, kukkula «Gipfel, Spitze»?); kukerpal'l' «Purzelbaum», kukerda-ma 
«einen Purzelbaum schlagen».

‘Iküla «dürres Gras» se S. 190.

kulmis «ein Viertel Lof» (Rnjen, JXV.-Lifl.)
< liv. kül'm, i Lifl. tóZ¿, est. külimet, külimit «ein Getreidemass (von ver
schiedener Grösse)». Ogsaa tysk (i Østersøprov.) Külmit (Sitzungsber. d. geh 
estn. Ges. zu Dorpat, 1884, 192); muligvis kan det lett. Ord være gaaet heri
gennem; oprindelig, som det synes, en Sms. af est. M, kül'w, Wv.küla, î.kylvô 
«Saat» og est. möt, f. mitta «Mass».

kune, kuna «Frosch — wird in manchen Gegenden (namentl. an der ehstn. Grenze) von 
warde, dem grünen Frosche, Laubfrösche, unterschieden» (Ulm.)

>> est. konn (-a-), liv. kuöna, köna (S. 53), f. konna id. S. 100 g 36. — I lm.

kuj'a «Haut (ungewöhnl.); Kruste auf Wunden» (N.-Lifl.)
< liv. koza «gelinder Frost; dünnes Eis auf dem Schnee; dünner Schorf auf 
Wunden»; syd-est. kozo «Haut (von Schlangen, Früchten etc.)», hal'l’i-k. «Schim
melhaut».

k’ute, k’utet se schk'ute, scheutet. 
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kutêt (k'utët, kridët) «jucken», butinât (k'idinât) «kitzeln (tr.)»; zemait. kuté'ti, kutiné'ti id.
?< liv. kutïnt, kitïnt, godïnt «kitzeln», est. kuti, küdi «Kitzel», küdise-ma «Kitzel 
empfinden», kutista-ma, küdista-ma «Kitzel erregen, kitzeln; f. kiitita «jucken», 
kutise-n -is-ta, kutittaa «kitzeln» (Donner Wb. Nr. 64). — Thunmann 92. — At 
vi her skulde have en Art onomatopoietiske Ord, der tilfældig faldt sammen i 
begge Sprogstammer, er hujst usandsynligt. Paa Laan fra de baltiske til de 
fmskc Sprog kan i intet Tilfælde tænkes.

‘Ikùkle «Harfe» se kanklès S. 178.

‘(laida, laide «Ruderbank» se S. 193.

laulät, salaulät «copuliren, trauen» (saaledes allerede Katekismus 1586 = Bezzenberger, 
Lit. u. lett. Drucke 11, S. IO17 ßouwe loulathe drouge, S. 155 wens labs loidätz droux-, østlett. 
[sajloulöt Bezzenberger Lett. Dial. 19, salaulot Gromota lyugszonu, 1811, S. 81, 137, 143 
o. oft.; ogsaa preuss.-lett., til Dels med ô for au, Bezzenb., Spr. d. pr. L. 32, 136, ovf. 
S. 135, jf. S. 104 Note 2 nordvestkur. loi- ; Afledninger heraf ere lauliba «Ehe», laulnëks 
«angebender Ehemann»)

< liv. loul (præs, lölab) «singen; trauen, verehelichen», lölat (Kausat.) «trauen, 
copuliren» (ved Tilbagelaan fra Lett, loulib «Ehe», loulnikäd pl. «Trauleute»); 
est. laul-ma laula-n «singen», laulata-ma «singen lassen; copuliren, trauen»; 
f. laulaa «singen» (ogsaa «eine Zauberformel singen, durch das llersagen einer 
Zauberformel beschwören»). — Bielenstein I, 389; Ulm.; Bezzenb., Spr. d. pr. 
Lett. 136; ovf. S. 104 g 46, S.133 VI, S. 136 f.

Den ejendommelige, ikke blot i Lettisk, men allerede i Livisk og Estisk 
fremtrædende Betydningsovergang fra «synge» til «ægtevie» er næppe frem
kaldt ved Kristendommen, men staar meget snarere i Forbindelse med de finske 
Folks hedenske Bryllupsskikke, ved hvilke netop Sangen spillede en væsentlig 
Rolle. Jf. f. Ex. Kalevala 22. og 23. Sang; Ahlqvist, Votisk gramm. S. 91 IT.; 
L. V. Schroeder, Die llochzeitsbräuche der Esten, Berlin 1888, 184 IT. ; Savvaitov, 
Grammatika zyrjanskago jazyka, 1850, 149—168; Aminoff, Syrjänische Hochzeits
gesänge, i Acta Soc. Scient. Fenn. XI, 1880, 203 ff.; M. Buch, Die Wotjäken, 
smst. XII, 1883, 513 IL, o. m. a. St.

launags paa nogle Steder «Vespermahlzeit», paa andre Steder «Mittagsmahlzeit», «Mittag» 
(saal. bl. a. preuss.-lett., se Bezzenberger, Spr. d. pr. Lett. 62, 152; <daunagha-laix Vesper
zeit» Mancelius); lit. (Memel) laúnag(a)s «Vesperkost, Nachtessen» (Geitier LS. 94; Bezzen
berger LF. 134; Brückner 22 Note); lett. launaga-wejsch, launadjis (lounädfis, lonädfis 
Bezzenberger, Spr. d. preuss. Lett. 32, 33, jf. ovf. S. 135) «Südwestwind; Sudwind», launats 
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«Südost» (Angern, Kurl., Bezzenberger Lett. Dial. 172); palaunags, palaunadfe, -dfis «Zeit 
zwischen Vesper und Abendessen; Vesperkost; kleines dem Vesperbrote vorhergehendes 
Essen»; lit. (Memel) pàlaunagè «Vesperbrot» (Geitier LS. 100; herefter atter preuss.-lett. 
palaunage id., Bezzenb. 62)

<; liv. lønag, lünag (for *løunag S. 54), i Lifl. lünnug «Südost», lønagi, lilnagi, i 
Lifl. Züntpi «Mittagessen» (ved Tilbagelaan fra Lett, palounag, palounagist «Vesper
brot»); est. löuna, löunag, löunang o. fl. Former «Süd, Südost; Mittag» (löunasta-ma 
«zu Mittag essen»); f. louna, lounas «Mittag; Südwest» (i nogle Egne Syd eller 
Sydost), lounake «Mittagsmahlzeit» (sml. syrjænsk lun «Tag, Süden»? om dette 
jf. Budenz ÖSz. S. 686). — Om lett. au < ou (ou) se S. 104 f. g 46. — Elm.; 
Bezzenb. Lett. Dial. 172, Spr. d. preuss. Lett. 136.

l'empers, lempers, l'empis, lempis, lempuris «Schlafmütze, Taugenichts, Lümmel» (lempigs 
«schlafmützig, lümmelhaft»); lurnbis, l'umbis, lumpis «ein dummer Klotz»

< liv. lömp, lomp (pl. -id) «Lump, Taugenichts, Schlingel»; est. lömper 
«Pfuscher, Landstreicher»; f. lemppa «nachlässige, ungelenke Person» (lempata 
«sich nachlässig, ungelenk bewegen»). * Om de lett. Former med e se S. 98 
g 32, om u jf. S. 100 g 36 sidste Stykke 2). — Baumgärtei, Deutsche Bestandth. 
d. lett. Wortvorr. 14, tænker paa tysk Lampe, der dog ligger altfor fjærnt; 
ty. Lump passer ikke ret i Betydningen til de lett. Former med u.

lénts «Südwest» (Kurl.)
<C liv. länts, est. läz (läz, läts) id., läns (länts) «Westen», f. länsi (St. läute-) id.
— Bezzenberger Lett. Dial. 172.

leste «Butte»
= est. lest (-a-) «Flaches, Plattes; Balg, Schote, Hülse; Steinbutte», i den 
sidste Betydning ogsaa leste’, liv. l'estä, liestä «Butte». — Ulm. — Det est.-liv. 
Ord synes dels paa Grund af Formen dels paa Grund af den bredere Betyd
ning ikke vel at kunne være laant fra lett. leste-, men hvorledes er paa den 
anden Side Forholdet dels til lit. léksztas, lett. lefns, lejns, lefs «flach (z. B. von 
einer Schüssel)», dels til russ. og polsk lese Brasen (Brückner 176; Miklo sich 
Et. Wb. 166)? Sammenhængen er i det hele uklar.

liberis, l'iberis «Schmeichler, Schwätzer», l'ebers «Schwätzer»; liberët, l'iberët «locken, 
schmeicheln»

<Z est. libe-ma, libenda-ma, liberda-ma m. 11. Former «schmeicheln», liv. liblnt 
«schmeicheln, locken» (jf. S. 131 X Slutn.); f. liperö, (lipilaari,) liverö, leperö 
«Schwätzer, Schmeichelei’», lipertää, liperöitä «wie ein Schwätzer, Schmeichler 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 1. ^4 
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sich betragen», lepertää «leicht schwatzen, sich durch Reden einschmeicheln» 
(jf. f. lipeü, est. libe, Upe, Vw.libdi, libd «glatt, schmeichlerisch»).

linga «Schleuder» (Ungut «schleudern»)
?< liv. linga (paavirket af Lett. m. II. t. Endelsen a), est. liñg (-u~), f. linko id. 
(deraf liv. lïùgast, i Lifl. lin fpræs, liñgub], est. Ufmuta-ma, f. lingota, lingottaa 
«schleudern»). Thunmann 91.

Det finske Ord er utvivlsomt af germansk (gotisk eller nordisk?) Op
rindelse (germ. Stamme *slengwön-, *slingwön-, jf. Leffler, Om v-omljudet, 1877, 
S. 46 ff.) og hör tilföjes i GSI. ligesom lap. slenggo id. Jf. Ahlqvist VFSK. 214 
= KWFS. 242, hvorimod Donner Wb. Ill, S. 179 med Urette betragter det 
som ægte. (Yngre Laan fra Tysk er est. Ung gen. Unni «Schlinge».) Det lett. 
Ord sættes af Bielenstein, I, S. 147, og Ulmann i Forbindelse med lïgùt, lit. 
lingüti «hin und her schwanken» (jf. Leskien Abl. 72; = preuss. lingo «Steig
bügel»? skulde est. liñg [-«-] i visse Betydninger som kaewa-liñg «Brunnen
schwengel», liñgu-ma «schwingen, schwenken, bewegen; sich bewegen» være 
paavirket fra Baltisk?). Efter Rask, Undersøg, om det gi. Nord. Sprogs Opr. 
154, og Ahlqvist, a. St., er derimod linga et germansk Laaneord. Dette er 
vistnok sandsynligere baade paa Grund af Form (bevaret n) og Betydning; men 
Forlyden l for sZ tyder da hen paa, at det ikke er direkte indkommet fra et 
germ. Sprog, men gaaet igennem et finsk Sprog.

l'ipa (lipa Rujen, NV.-Lifl.; Oppekaln, Ø.-Litl.) «kurzes Schwänzchen; Klappe an einer 
Mütze; Anhängsel» (Upa «der Schwanz des Hasen» Taunagi, Gouv. Vitebsk, Bezzenberger 
Lett. Dial. 173)

< est. lipp (gen. lipu) «Flagge, Wimpel, langes Band (an der Haube oder 
Mütze); Schweif, Anhang»; f. lippu id. (liv. lipük «Blättchen»).

llwis, liwe «ein Stossnetz in seichtem Wasser, eine dreieckige Garnreuse, ein Stromnetz 
wie ein Prisma gestaltet»

= est. liw (-i-) «Handnetz (von einem Holzreifen ausgespannt gehalten und 
an einem Stiele, auch auf einem dreieckigen Gestelle)» (liwi-ma «mit dem 
Handnetz fischen»). Oprindelse mig ubekendt.

luga, lugus, lugis «Mal; Anfall; Befinden, Zustand; Anzahl; Melodie»
< est. lugu «Geschichte, Musikstück; Umstand, Zustand; Zahl; Mal»; f. Zw&u 
id.; liv. lug (pl. ~üd) «Zahl».
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lustes pl., luschk'i pi. «Trespe, Bromus secalinus»
= est. luste, lustjas, lust (-«-), Juster, lustes id., f. luste, lusti, lustus Lolium 
temulentum, luste-lieinä Bronius secalinus (lusta Ilierochloe borealis). Liv. luskød 
pi. (Sj.-Wi ed. Wb. 389) Bromus slutter sig til den særlig lettiske Afledningsform 
lusclik'i. Ordets Oprindelse og Historie er for øvrigt dunkel. Ogsaa svensk 
losta, esti.-sv. lusta, lüst Bromus.

luza, luzka, lüze «Quappe»
«< liv. i Lill, luts, est. luts (-M-) id.*, jf. f.lutsu «Sau». Fra Est. ogsaa estl.-sv. 
luts (Nukkô), lüts (Wichterpal) «smâlakc» (Freudenthal o. Wendell, Ordb. o. 
estl.-svenska diall. 132 f.).

ludes ivëjsch «Nordwestwind» (Ulin.), lots, gen. og akk. lod' «Nordwest» (Angern, Kurl., 
Bezzenberger Lett. Dial. 173)

<2 liv. lúod, est. Iode, lôe, f. luode id. Jf. GSI. 131 — Einfl. 152.

Iums, luma «ein Mal; Fischzug; Mast (in der Klapperjagd)» («ZoAzna Fischzug» Mancel.; 
lumët «einkreisen [Jagd]»; lümigs «erfolgreich»?); lit. (som det synes, kun i zemaitisk 
og memelsk Dialekt) luma, lumas efter Nesselmann: «Art, Gattung (wèno lumo gleicher 
Art)», efter Geitier LS. 95: «1) Stand, Zustand, Verhältniss, 2) Schicksal (wienu luomu in 
einem Stück, in einem Zug)» (jf. smst. 120 zem. wzenaZuormszÄ:«« «in allen Theilen dasselbe»; 
loma efter samme Lit. Dial. 51 ogsaa i Bet. «ein Streifen Landes» hos Dowkont), efter 
Kurschat Wb.: liorna Mal; tai mano loma an mir ist die Reihe (Crottingen)»

< est. lôm (-a-) 1. «Erzeugtes (Geschöpf, Thier etc.)»; 2. «Fischzug, die Stelle 
dazu, Fangstelle, Einkreisung (von Wölfen und anderem Wild); Wolkenzug; 
Mal»; liv. lúomos «Geschöpf, Thier; Zug mit dem Netze»; f. luoma «Anfang, 
erster Entwurf. Anscheeren; Geschöpf, Kreatur; Verhängniss, Schicksal; ange
borene Beschaffenheit; Wurf, Netzzug; Einkreisung; Graben».

De finske Ord ere regelmæssige Afledninger af en Verbalstamme luo-, 
lô-: f. luo-n luo-da, est. lo-ma, liv. lúo-d «anfangen (Gewebe, Stickerei etc.), 
schaffen, erzeugen; werfen» (f. Ex. f. I. sukkaa «den ersten Entwurf zu einem 
Strumpfe machen», l. ojaa «einen Deich graben, aufwerfen», l. vettä «Wasser 
schöpfen», luotu «geschaffen, vom Schicksale bestimmt»). Grundbetydningen 
for at skabe, frembringe synes nærmest at være «sætte (slaa) en Væv op» (jf. 
î.loimi «Kette, Aufzug», stamen telae, af luo- + Suffix -ime- [der efter Enstavel- 
sesstanimer danner Nom. paa -imi, efter Flerstavelsesstammer paa -in]).

Lige overfor denne Stamme staar imidlertid lit. lém-ti, lett. lem-t «be
stimmen» (jf. Leskien Abl. 71 f.; Mahlow Lang. Voc. 119; J. Schmidt Vocal. Il, 

34*
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196 og KZ. XXVI, Il Note), hvortil visse af de ovf. angivne lit.-lett. Betydninger 
umiddelbart synes at kunne slutte sig. Det ser da nærmest ud, som om vi i 
Lett.-lit. have en Sammenblanding af et fra de finske Sprog laant Ord, der her 
vilde faa Formen luma eller lumas, og et ægte Ord af den sidstnævnte Rod 
(om opr. af Formen lüma- eller loma- [lett. Zcma-J, kan være Tvivl underkastet), 
hvilket i Betydning tilfældigvis for en Del maa have faldet sammen med eller 
grænset nær op til hint finske Ord (jf. Ness. loma «Ziel», Geitler luma «Schicksal», 
Mitteil. d. lit. litter. Ges. I, 65 — i memelsk Dialekt, hvor for øvrigt u og o 
ere faldne sammen —: isz såvo lomos, kùre( Dèvs büs Idme^s «over sin Skæbne, 
som Gud maatte have bestemt» |ogsaa cit. af Leskien auf. St.]; mærk ogsaa lett. 
Sideform med ä i visse Udtryk som wënà lama «in einer Masse, durcheinander»).

maduras pl. Galium (boreale, verum; Aparine ; ogsaa marañas, marnakas', jf. Mag. d. lett. 
lit. Ges. IV, 2, 26)

= est. madar, madaras, f. matara (mattara) id. (Om Brugen af denne som 
Farvenet [rødt] se bl. a. Ablqvist VFSK. 86 = KWFS. 95; Kreutzwald & Neus, 
Myth. u. mag. Lieder d. Elisten 101; Sjögren, Anteckn. om församlingarna i Kemi- 
Lappmark, 1828, 208.) Fra Finsk vel ogsaa lap. madar id., medens selve det 
finsk-est. Ord atter synes laant fra Nordisk: isl. madra, sv.mådra, måra (mattara), 
ags. mædere, eng. madder Rubia tinetorum. Det lett. Ord kan hidrøre fra samme 
Kilde, men er dog snarere gaaet gennem Est.(-Liv.?).

Det andet lett. Navn for samme Plante, maraña-s («Kraut damit man 
rollt färbt Mahrani* Mancelius), genfindes ligeledes i nogle af de finske Sprog: 
syd-est. maran (-ar), marañe (maratse-) id., vot. maraña «växt, som innehåller 
ett färgäinne» (Ablqvist Vot. granim. S. 101, 15,17, S. 137), jf. f.maratti — matara. 
Om Oprindelsen til dette Ord kan jeg intet nærmere oplyse.

maigs, smaigs «sanft, süss» (maigs lëtutiûsch mild Regn, maigs m'égs sød Sövn, Kuri.)
?< liv. maigäs «lüstern; lecker, naschhaft», est. marias, ntaZas id., ogsaa «lecker, 
schmackhaft», f. maajas id.

Donner, Techmer I, 263, betragter lett. maigs som Stamordet for liv. 
maigüs (de tilsvarende Ord i Søstersprogene nævner han ikke); men dette er 
umuligt allerede af den Grund, at den lett. Form kun stemmer med den liviske, 
i hvilken Forbindelsen -aig- ved en for dette Sprog ejendommelig Udvikling er 
traadt i Stedet for -agj- (*magjas, se nærmere S. 44 g 15), men ikke til de 
andre Sprogs Former. Dersom der overhovedet er nogen Forbindelse her — 
hvad der paa Grund af Betydningsforskellen ikke er aldeles sikkert — kan 



269

følgelig del, lett. Ord kun være laantfra Livisk. Om det prothetiske s i Side
formen smaigs se S. 84 g 19.

måkars «Ost» (Angern, Kuri., Bezzenberger Lett. Dial. 173), «Ostwind, Südostwind» 
(l)ondangen, NV.-Kurl., Ulm.)

<; liv. mågør, est. (Osel) måkår «Ost» (egl. «Landside», sms. af liv. må, est. m« 
Land og liv. kår, est. kår «Bogen; Himmelsgegend»). Bezzenberger a. St. JI. 
wejchgers.

maksa «Bezahlung, Preis», maksät «bezahlen» (Undeudsche Psalmen 1587 (1886) 2018, 
217, 496, 5831 ; Mancelius; øst-lett. moksa [for saa vidt man ikke i Stedet derfor bruger 
det fra Slavisk laante zena, zåns\, moksoi)

< liv. maks, est. maks (-«-), f. makso «Bezahlung»; liv. maks præs, maksåb, 
est. maksa-n maks-ma, f. maksaa «bezahlen»; jf. mord, maksa-n «geben»; 
Budenz ÖSz. Nr. 487. — Ulm.; Donner Techm. 1, 267 (Bielenstein I, S. 265, 
385, betragter med Urette de lett. Ord som ægte, beslægtede med lit. mokéti 
«können, verstehen; vermögend, im Stande sein, daher bezahlen, die schuldige 
Zahlung leisten» [Ness., jf. Leskien Ahl. 115], hvilket ogsaa opstilles af Ulm.).

marañas se madaras.

maurût «brüllen (vom Rindvieh)»
< liv. i Lid. mour, est. möwa-ma, f. möyrätä id. (smI. f. mouruta, mauruta 
«wie eine läufische Katze miauen, spinnen; murren, schreien»).

menge «Spiel», menget «scherzen, spielen»
< liv. mäng (pl. -ad,}, est. mäfig (-i-, -a-, -u~] «Spiel (zum Zeitvertreib und 
Musik)»; liv. mäng (præs, mängab, i Lill, mänub), est. mänga-ma, mängi-ma, 
mäng-mä «spielen» (jf. f. mänkiä «stossen, schlagen, poltern, lärmen»).

‘Imerga «sanfter Regen» se S. 201 merka.

merk'is «Ziel, Merkmal, Zeichenstange in der See»
stammer fra Nordisk, særlig Svensk (gi. sv. mærki), men er muligvis gaaet 
gennem de finske Sprog: liv. merk, merk' (pl. merkid}, est. mark (gen. mär gi), 
f. merkki id. GSI. 134 — Einfl. 155.

mudas, mudi pl. «verfaultes Seegras, Seetang»
< liv. muda «Seeschlamm, Seetang, der zum Düngen gebraucht wird» ; est. muda 
«Koth, Schlamm, Meerauswurf» (inere,-muda «Tang, Seegewächse» o.s.v.); f. muía 
«Schlamm, Koth». — Ulm. — Lit. «ma'ds, modai schlämm, den eintrocknendes 
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oder ablaufendes wasser bildet» (Bezzenberger LE. 143) maa derimod være 
Laan fra Tysk, jf. mnt. mod(d)e, mudde samt eng. mud o. s. v. Forholdet 
mellem dette germanske og det finske Ord er dunkelt; muligvis kunde det 
sidste bero paa Laan fra et af de ældre østgerm. Sprogtrin, hvor Ordet kan 
have været tilstede, skönt det ikke er overleveret. Dog er det muligt, at det 
er ægte finsk.

muifclia «Herrenhof, Landgut» (Katekismus 1586 [1875 S. 125, 154] muyfche', muijchnëks 
«Gutbesitzer, Edelmann»)

= est. möiz (möiza, möizi), \oï. möiza, möisa (kreev. «mozse») id., liv. moiz (pl.-ød) 
«Gutsgebäude, Hof, pl. Landgut», f. moisio id., ogsaa «das eben urbar gemachte 
und umzäunte Land im Walde» ; est. möiznik, liv. moiznika «Gutbesitzer, Edel
mann» , f. moisniekka id. Ordet findes endvidere paa Bussisk med samme Be
tydning som paa Lettisk: myza (og Afledningen myznik).

Oprindelig lettisk er Ordet i intet Tilfælde (hvad Donner, Techmer I, 
261, 267 mener); men om det er indkommet her fra Bussisk (Brückner 177, 
jf. Bielenstein 1, 136) eller fra Finsk, kan ikke sikkert afgøres (Jch kunde 
maaske nærmest tale for det sidste, jf. î.moisio, syd-est. mó¿>¿?). Overhovedet 
er dets Etymologi og fürste Hjemstavn ganske dunkel. Efter Ahlqvist VFSK. 
23 = KWFS. 27 er det kommet til Finsk fra Russisk (hvorfra i ethvert Til
fælde Afledningen paa -niekka = -nik maa være udgaaet); det omvendte turde 
dog lige saa vel kunne tænkes, saaledes at den sidste af de ovf. anf. Betyd
ninger i Finsk kunde være den oprindelige. Jf. ovf. S. 12.

mul'ït, muVät, «in Schmutz herumrühren, wühlen; ohne Zähne essen» (Salis, NV.-Lift.) 
<Z liv. mul'l' (præs, mul'üb} «kauen», est. mulju-ma «quetschen, drücken, 
reissen», f. midjuta «über den Haufen werfen».

mulka «eine halbgefüllte Stelle im Zaune zum Uebersteigen für Fussgänger» (Rujcn, 
Kremon, V.-Lifl.)

< liv. mulk (pl. -ød), est. mulk (-U-) id. (jf. f. mulkata «um einander werfen, 
über den Haufen werfen»), ülm.

murda, murds (Mancelius murz’Ja, murrds) «ein von Ruthen geflochtener Fischkorb, Reuse» 
<C liv. mørda, mürda, est. mord (-«-), f. merta id. Om lett. u = liv. ø, 
est. ö se S. 100 g 36. Oprindelsen dunkel; jf. GSI. 134. Finsk Paavirkning 
skyldes ogsaa russ. (Dial.) morda, mereda (mereta? [heraf moksa-mord. mer ata] ; 
nereto o. 1. med Tilslutning til y~ ner «tauchen»?) ved Siden af ægte mereza id. 
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musts «ein brauner Ochs; ein Hundsname»
< liv. mustä, est. must (-«-), f. musta «schwarz (braun)»; est. mustu «schwarzer 
Ochs»; f. musti «schwarzer Hund, Ochs», est. must (-2-) «Name für einen 
schwarzen Hund».

mwna, muns «Deputat, Proviant als Lohn; Proviantlieferung»
< liv. mùon, est. mon (-a-), f. muona id.

nag la «Nagel, clavus»
af germansk Oprindelse (jf. Bielenstein 1, 268); men Ordets Form, navnlig 
Endelsen -a fem. vækker nogen Mistanke om, at det muligvis er indkommet i 
Lett, gennem de finske Sprog, der som gammelt Laaneord have nagla, liv. naggøl, 
nagl, syd-est. nagl (-a-), nord-est. nael (-«-), o. s. v. id. GSI. 136 = Einfl. 157.

narmas pi. «Fetzen von Kleidern» (Kurl.)
< liv. närmas (pi. nar mød) «Borte, Franse», narmøs, narmis (Inessiv pi.) «zer
lumpt»; est. narmas (ogsaa narb) «Franze, Faser» (heraf ogsaa esti.-sv. warm id.) 
Jf. f. naarrna, narmi «Schramme, Ritze, Wunde»? Nogle tvivlsomme Sammen
stillinger hos Donner Wb. III, S. 53. Om den lett. Endelse -as pi. jf. muligvis 
ovf. Rangas og S. 110 Note 1.

nu ja og nuja (allerede Mancel.) «Knüttel, Stock»
< est. nui (gen. nuia), nulii (gen. nuhja), liv. nuja, f. nuija, nuhja id. Donner 
Wb. III, Nr. 887 f. Den lett. Form synes at udgaa fra en til est. nuhi, f. nuhja 
svarende liv. Form med ü og Stødtone, jf. S. 60 f., S. 87 g 21. — Ulm.; Bezzen- 
berger, Spr. d. preuss. Lett. 136.

nuRa, nuka, nuRs «das Brotende, ein derber Schnitt Brot»
<C liv. nuRä «dickes, keilförmiges Stück Brot von dem einen Ende der Schnitt
fläche» (nüR pl. -ïd «Rüssel, Schnauze»), est. nuRR (gen. nuRu, -i, -a), nükk 
(-/-, -a~) «vorstehendes Ende». Jf. Donner Wb. III, Nr. 863 (hvorimod Vw.nukä 
uden Grund er udskilt herfra og henført til Nr. 895). Den lett. Form med n 
maa svare til en liv.-est. Form med ü, S. 100 § 36. — Ulm.

pada «Piek in der Karte» •
vistnok < est. pada, f. pata id., liv. pada med forandret Betydning «Coeur, 
Herzen». Vel nærmest fra svensk spader, med Kontamination med est., liv.pada, 
f. pata «Grapen». Mangelen af forlydende s i den lett. Form tyder hen paa 
est.-liv. Indflydelse.
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paij «Kinderwort, das namentlich bei bittender Anrede schmeichelnd hinzugesetzt wird»; 
paija-s «Kinderspielzeug», paijät, paijüt «streicheln, liebkosen»

<C est., f. pai «gut, lieb» (e. pai herra «lieber Herr» o. 1.); est. pai (gen. paiu), 
f. paija, paiju «Spielsache»; liv. paij-, est. paiu-ma, paita-ma, f. paijata «strei
cheln». Ogsaa estl.-sv. og tysk i Østersøprov.pai. — Bielenstein 1, 384; Ulm.; 
Donner Techmer I, 267.

paifit (præs, paiju og -zju) «das Anstürmen des Wogenschwalles ans Ufer: stürmen; 
überschwemmen»; paijums «Ueberströmen des Wassers über die Ufer, Fluth, Brandung; 
Ueberschwemmung»

<C liv. paiz, est. paizu-ma, f. paisua «schwellen, überschwemmen» (liv. ved 
paizømi. est. wee paizumine, f. veden paisuminen, -mus «Fluth, Ueberschwemmung»). 
— Bielenstein 1, 402; 430; Ulm.

pâtis «isabellfarbig (von Pferden)»
<C est. pät' (gen. pädi) «fahl, gelblich, hell gelbbraun», pät’jas «gelblich», f. 
paatti (Kanteletar3 466), paatti-hevonen «blackhäst».

pauna, paune, paunis «Ranzen, Tornister; Bündelchen» (paune «Watsack» Mancelius)
< liv. pona (pounø, jf. S. 53 f., S. 41 g 2) «Bündel; Wespennest»; est. pawn 
(-a-} «Ranzen, Felleisen», f. pauna id. (Eller omvendt?)

peka «Pfote, Tatze (gewöhnlicher k'epa [s. dette S. 259])»
?< est. päkk (gen. päka] «Ballen (an der Hand, am Fuss)», f. päkkä, päkeä, 
pääkeä, päe (päkehe-) id., liv.pdÿ «die Fusssohle vorn». Jf. Budenz ÖSz. Nr. 483. 
Fra Est. ogsaa estl.-sv. päkk id.

En anden Betydning af lett. peka., ogsaa beka, er «ein grosser Pilz 
(Kuhpilz)» (jf. «pekk Seestern, Qualle», «päkas Seetang» Bezzenberger, Spr. d. 
preuss. Lett. 113 Note 5?), hvormed stemmer liv. päka «Pilz». Om det er 
samme Ord som det foregaaende eller hvorledes Forholdet er, kan jeg ikke afgøre.

pese «Zündschwamm»
?< est. päss (-a-, -u-), syd-est. pess id. Eller omvendt?

pestït, atpestït «losmachen, befreien, erlösen», pestitajs «der Erlöser» (Katekismus 1586, 
Undeudsche Psalm. 1587, Mancel., østlett. o. s. v., S. 136 f.)

<Z liv. päst (—tz—), est. peast-ma (peasta-), f. päästää id. (Kausativ af pääse-n 
«loskommen»). Budenz ÖSz. Nr. 545. Den leit. Form slutter sig her til den 
liv. med Afkortning af Vokalen (ä), se S. 68 (ä — ved ny Forlængelse? — 
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i pästltoeis «Erlöser», Andrepno, Gouv. Vitebsk, Bezzenberger Lett. Dial. 83). - 
Bielenstein I, 402 (Lim., der med Urette ogsaa anfører russ. sjaas-tó).

pTladfis, pilags «Eberesche, Sorbus»
< liv. pilgøs, piløg (jf. S. 60), i Lifl. pdag, est. pildakas, pihlak, pihl, f. pildaja 
id. (mord. m. pizäl, e. pizel', cerem. pizle o. s. v., sinl. f. Ex. Donner i Bidrag 
t. känned. af Fini, natur och folk XXIV, 123). Stødtonen i Lett, stemmer 
særlig med Liv., S. 86 g 21. — Ulm. — Herfra ogsaa tysk PzcZbeercnbaum id.

pifiks «ein an der Grenze übernommenes ehstnisches Wort: klein, ein kleiner» (Ulm.)
< est. pizikene id. — Tliunm. 91.

polme «eine Fischerstange zum Fortstossen des Netzes unter dem Eise»
< est. polme (Pernau), poli id.

porgät, purgat «die kleinen Fische aus dem Netzbeutel auslesen»
< est. pörga-ma «auskehren, ausfegen», f. perkaa-n «reinigen, roden» (p. kalaa 
«Fische ausnehmen»).

pudis «Kinderbrei»
< est. pudi «Brei, Eingebrocktes» [pude «locker, mürbe»; pudi- ma «zerkleinern», 
liv.pudd «bröckeln, locker werden» o. s.v., Budenz ÖSz. Nr. 473). Om lett. og 
lit. putra, der paa Grund af sit t ikke kan høre sammen med denne Stamme, se 
ovf. S. 210.

puika «Junge, Knabe»
< est. poeg (-a-), liv. púoga, i lÅft.puog, f.poika o. s. v. «Sohn, Knabe, Junges»; 
GSI. 40; Budenz ÖSz. Nr. 552. — Bielenstein 1, 136; Ulm.; Donner Techmer I, 
267. — Fra Finsk ogsaa russ. (Dial.) pójga puer, Grot, Filolog, razysk.2 1, 472.

Et, som det synes, hermed beslægtet Ord er lett. puisis (gen. puischa’, 
Mancelius puissis; dial, puischis Bezzenberger, Spr. d. preuss. Lett. 40, 60) 
«Knabe, Junge, Junggeselle» = liv. pois (pois S. 103 § 44; pï. puösid S. 54), 
i Lill, puiz (pi. poist), est. poié (gen. poizi), vot. poisi, kreev. *poissi» id. At 
det skulde være et oprindeligt lett. Ord af indoeuropæisk Rod, beslægtet f. Ex. 
med skr. putra- eller lat. puer eller pusus, pusio (jf. Fick Wb. I, 679), er lidet 
sandsynligt, især da der ellers ikke i de baltisk-slaviske Sprog lader sig efter
vise nogen dermed sammenhørende Dannelse. Snarere er det en Videredannelse 
af det ovennævnte finske Ord; men om denne er bleven til paa finsk Grund 
og derfra overført til Lettisk eller omvendt, lader sig ikke bevise, da Ordet, 
hvad dets Dannelsesmaade angaar, staar isoleret paa begge Sider. Lettisk Op-

Vidcnsk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 1. 35 
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rindelse antages af Ahlqvist VFSK. 186 = KWFS. 210 og Budenz a. St., finsk 
af Donner a. St., Bezzenberger, Spr. d. pr. Lett. 136 og, som det synes, Bielen- 
stein a. St. Det sidste forekommer mig efter Formen sandsynligst.

puk'e «Blume»
?<; liv. put'kos {pusk, pi. -ud), i Lifl. put't', puk'k' (pi. -id) id., der atter er 
samme Ord som est. put'k (gen. putké), putkes, f. putki «Röhre, hohler Stengel», 
dernæst alene eller i Sammensætninger Heracleum, Angelica eller forskellige 
andre Skærmplanter, \oag.bopka, boska, posk, posko Angelica archangelica, e.-mord. 
pocka «Röhre, Spule», porsen p. Heracleum sibiricum. Jf. Budenz ÖSz. Nr. 523.

pul g üt «üble Nachrede führen, schmähen» (Katekismus 1586 = Lit. u. lett. Drucke II, 
pulgayam 928 , pulgoiam 102; Undeudsche Psalm. 1587 [1886] pulgotays 238, 2629, ellers 
pulga- 28e, 268 o. fl. St.)

< liv. puolg, polg (præs, -ob) «schmähen, lästern; vorwerfen, tadeln»; est. 
pölga-ma «verachten» ; jf. f. polkea «treten, drücken, zertreten, verwerfen, Ein
spruch thun». Om lett. u se S. 100 § 36,2. — Bielenstein I, 398; Ulm.

pulka, pulk'is «Stöpsel, Pflock, hölzerner Nagel»
<C liv. pûlka, est. pulk (gen. pulga), f. pulkka id. Om der atter er nogen For
bindelse mellem det finske Ord og tysk Pjlock (jf. eng. plug), hvoraf Baumgärtei 
23 med Urette afleder det lettiske Ord, turde være saare tvivlsomt.

pune «Knollen, Knoten», punis «Beule» )puûu wêders «ein Dickbauch»), puns «Auswuchs 
am Baum, Höcker»; punte «Beule; Auswuchs an Bäumen; Berg im Monde; hervorstehender 
Bauch bei Tiñeren und Menschen» (V.-Lifl.; Lemsal og Salisburg ponte-, Ulm.)

= est.pwnn (-¿-), punn (~u~), puno «harter, gedrungener, rundlicher Gegenstand 
(Ball, Knaul, kleiner Lägel, Pfropf etc.; köht es punnis, pönnis er hat einen 
dicken Bauch etc.)», punnuta-ma, pomiuta-ma pönuta-ma «schwellen», jf. ponts 
(-u-) «Klotz, Klumpen», puntijas, puntjas «derb, dick, plump, dickbäuchig»; 
f. puntias id. Oprindelse tvivlsom.

purga, purga «ein fadenlanger Stock mit einem Klotze am Ende, um damit vor dem 
Ilerausziehn Fische in’s Netz zu treiben» {purag' gen. purgas Bezzenberger Lett. Dial. 153 
Note 1 ; purgät, pürgät «die Fische mit derp. treiben»); pürka «eine Krücke mit langem Stiele, 
zum Heraustreiben von Fischen und Krebsen aus Uferhöhlungen» (Edwahlen, NV.-Kurl.)

<C est. pörk (gen. porga), \\v.borg (jf. S. 72 f. § 2), l.porkka id. Om lett. u, ü se 
S. 100 § 36,2, jf. S. 94 § 29.

[‘Iputra, lit. putrà «Grütze» se S. 210.] 
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rabat «Aehren auf dem Felde ausschlagen (Rujen, NV.-Lifl.); die Roggengarben vor dem 
Dreschen gegen etwas schlagen, um die reifsten Körner herauszubringen »

< liv. rabb ‘(præs, rabüb} «schlagen, hauen, hacken», est. raba-ma «schlagen, 
schütteln, schwingen (rukkid r. Roggengarben schlagen)», f. rapaa-n ravata id. 
Jf. Donner Wb. 111, Nr. 969, 1032, 1036.

rauka-s pl. «die Rungen am Bauerwagen» (V.-Lifl.)
tsX.röuk (gen. -gu, -ga, -ge), rauk (gen. -gii) «aufrecht stehender Stab, Pflock, 

röugud pl. (am Leiterwagen) die vier Stützen für die Leitern», vot. röukko id.; 
jf. f.roukko, roukku «Querholz, um die Schlittenständer oben zusammenzuhalten» 
(jf. Donner Wb. III, Nr. 994). Om au se S. 105 g 46.

rawa (sjæld.) «Riff; eine Sand- oder Steinbank im Meere»
= est. rawa «unter dem Wasser verborgener Stein», liv. rova id., pl. «Riff». 
Jf. S. 88 g 23. Om Ordet fra Lett, er optaget i Liv.-Est. eller omvendt, er 
ikke sikkert; dog turde det sidste være sandsynligst; sml. f. ravio «Steinhaufen»? 
(jf. Donner Wb. Ill S. 108 Nr. 994; det smst. auf. f. raunio, est. raun [-a-J 
«Steinhaufen» er utvivlsomt af germ. Oprindelse, jf. GSI. 142 = Einfl. 165, 
sandsynligvis udgaaet fra en af oldn. lireysar pi. id. forudsat Form *hraunisjö-z, 
beslægtet med oldn. hr aun Lava, jf. Noreen i Arkiv f. nord. Filol. Ill, 13 f.). 
Lit. révà «Hügel, Riff im Wasser» stemmer ikke med lett. rawa-, mon af 
mnt. rif, ref?

rawasts «eine grosse Familie» (Salis, NV.-Lifl.)
< est., f. rahwas, liv. ro’uz (S. 61 ned.), i Lill, raus «Volk, Leute». — Lim. — 
Den lett. Form synes at udgaa fra en oprindelig Partitiv-(lnlïnitiv-)form est. 
rahwast, liv. ro’ust, raust.

renge «Strömling»
* vel af est. räim, raime id., «Clupea harengus L. var. membras». Liv. i Lid. 

reng id. er vel snarere burnt fra Lett. Lydudviklingen af den lett. Form, navnlig 
-ge, er for øvrigt uklar. — Ulm.

rep sis (gen. repscluv, Mancelius rebschi pl.) «Reps (Fisch)»
< liv. repsøs, reps, est.räbus (gen.-use) «Rebs, Weissfisch, Salmo (Coregonus) 
maraenula», f. rääpys (St. -ykse-}, veps. räpus id. Den liv. Form turde atter 
være paavirket af Lett. (jf. S. 98). Heraf ogsaa russ. rápucha, rdpuska (rja-) id. 
(eller er dette Kilden til det finske Ord?) samt fra Lettisk tysk i Østersø- 
provinserne Rebs, Reps.

35
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rija, rija (i Kurl, mest pi. rijas} «Korndarre, Riege»; lit. (zem.) rejé, reja «Scheune» 
(Geitier LS. 106)

= est. m (gen. reie}, ogsaa relii, rihi, riha, rili «Dresch- und Darrscheune, 
Riege», liv. rz, f. riild jdX.riilie-} id. (vot. rihi «Stube»). Jf. endvidere russ. riga 
(dial, rej}, hvideruss. reja, tysk (prov.) Riege, Iiije, sv. m, estl.-sv. ri id., samt 
gl. sv. (gutn.) ri, nysv. Dial, ri (raí}, rie Stang, særl. Stang, hvorpaa Korn 
hænges til Törre.

Donner, Techmer 1, 269, anser det finske Ord for laant fra det lit.-lett. 
Koruden at imidlertid den finske Form (med h) ikke kan forklares heraf, er 
dette sidste i sig selv saa isoleret og saa begrænset i sin Udbredelse, at det 
umuligt kan være ægte. Efter Brückner 125. 182 er det laant fra (Ilvide-)russ., 
og ganske vist synes der at være en nær Forbindelse navnlig mellem den lit. 
og den hvideruss. Form; men ogsaa paa russ. Omraadc er dette for de andre 
slav. Sprog fremmede Ord tydeligt laant udefra. Det er utvivlsomt med Rette, 
at Ahlqvist VFSK. 40 — KWFS. 46 søger Kilden baadc til det russ. og til det 
lit.-lett. Ord i det finske. Derimod maa Oprindelsen til selve dette lades uaf
gjort. Efter Ahlqvist a. St. er del laant fra det ovf. nævnte svenske Dialektord 
ri, rie Stang (det maatte da vel i ethvert Tilfælde være fra en meget ældre 
Form deraf med h: *rlh-?}-, efter Save, Gutniska urkunder, Stockholm 1859, 
S. XXX er derimod dette — over Estl.-sv. — laant fra Finsk-Est., hvad der i 
og for sig forekommer mig sandsynligere. Tysk (prov.) Riege, Rije udgaar 
fra Lett, eller Russ.

rinda, rinde «Reihe, Zeile, geschlossener Kreis» (rindät «ordnen», rindet «in eine Reihe, 
sei sie gerade oder kreisförmig, stellen»), lit. (Memel, zeinait.) rinda id. (Geitier LS. 106 
efter Dowkont; Bezzenberger LF. 164)

?< liv. rïnda, est. rind (gen. rinna}, f. rinta «Brust; Strich, Reihe»; det sidste 
er her meget tydeligt kun en særlig Udvikling af Grundbetydningen «Bryst» 
(lap. radde id.). Er det lett.-lit. Ord af finsk Oprindelse, hvad der forekommer 
mig sandsynligt, maa det naturligvis skilles fra lit. rëdas [rëda} «Ordnung, 
Zurichtung; Schmuck» og de dermed sammenhørende Ord, med hvilke det 
sammenstilles af Fick Wb. II, 762 og Bielenstein I, 147; andre, men temmelig 
tvivlsomme Sammenstillinger hos Leskien Abl. 77 f. (lit. rinda «Krippe, Rinne» 
er saaledes vistnok et hell andet Ord); jf. ogsaa Brückner 125 Note 195 og 
Miklosich Et. Wb. 276. Overhovedet turde de Vanskeligheder i etymologisk 
Henseende, som de nævnte baltiske Ord og forskellige andre, der mere eller 
mindre ligne dem, frembyde, væsentlig bero paa Krydsning eller Sammen
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skyldes Laan fra andre, ikke blot slaviske og maaske germanske, men ogsaa 
finske Sprog (jf. S. 129 111 og Note 1).

r i n d u k s i s « Ne tzb e ntel »
<C liv. ñndoks «Netzbeutel; Ende des Netzes»; samme Ord som f., est. rzmius
(St. -ukse-, egl. *rindukse~) «Brustriemen; Brustbedeckung», af rinta Bryst, se 
ovf. rinda.

roida «Graus, Schutt» (Hujen, Dickeln, NV.-Lill.)
< ost. roid, röid (gzn.roiu) «grober Sand, Kies, Unreinigkeit, Staub». S. 101 38. 

faimût (og jciimüt Bielenstein I, 73, 484), saimüt (det sidste, som det synes, østlett., 
Gromata lyugszonu 1811, 41, 93 o. a. St., Bezzenberger Lett. Dial. 8) «lästern, schimpfen» 
(Undeudsche Psalm. 1587 [1886] 5730, 2630); lit. (Memel, zemait.) zaimoti «höhnen» (Geitier 
LS. 122), zaimotis «verspotten, sich verspotten (durch Herausstrecken der Zunge u. drgl.)» 
(Bezzenberger LE. 201 f.)

<7 est. söima-ma «schimpfen, ausschelten», liv. soim, suoim «schelten, schmähen, 
lästern», f. soimaan soimata id. S. 81 § 15; S. 101 g 38; S. 133 VII. — Bielen
stein 1, 398; Ulm.

j'aksenis, saksenis (Ulm.; J'aksinis, saksinis Bezzenberger, Spr. d. preuss. Lett. 33) «Süd
westwind»

afledt med den ved Navne paa Vinde særlig brugelige Endelse -enis (Bielenstein 
g 215,3) sandsynligvis af liv. saksa, ost. saks (-a-) «deutsch, Deutscher», næppe 
egentlig af lett. saksis Sachser. Jf. nedf. sämenis under Säms. — Bezzenberger 
a. St. 136.

[?sala, lit. sala «Insel» se S. 214.]

salaka (Mancelius sallaka) «ein grosser Stint»
< liv. saläk «grosser Stint, Salmo eperlanus L.»; est. salakas «Pliete, Weiss
fisch (Cyprinus alburnus L.), junger las (Coregonus ias Asm.)»; f. salakka, salkki, 
veps. salag Cyprinus (Aspius) alburnus. Jf. russ. saldkusa «Sprotte»?

Säms, sämelneks, Sämetis «nach Alliman ein Finne, und Sämu-ferne Finnland, Sämu-sala 
Oesel; gewöhnlich heisst Sämu-ferne auch Oesel und Sämetis Oesulaner; nach Bielen
stein gilt Säms in Kurl, für Oesulaner und Finnen» (Ulm.); hos Mancelius derimod med 
oh = ù’. «Finnland Sohma-Semme», «Finnisch [reden] Sohma wallodu [runnaht]»

<C liv. Súomo må, est. Söme mä, f. Suomi, Suomen-maa Finland; liv. Suomili, 
est. Sömelane, f. Suomalainen Finne, finsk. Hertil slutter sig umiddelbart den 
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ældre lett. Form med w (jf. S. 95 $ 29). Øsel hedder derimod liv. (Kolken) 
Såme-må (en Indbygger Såmli) eller i Lifl. Sår-må, i Kuri. Sår-må (hvilket 
sidste ogsaa betyder Estland, vel fordi Nationaliteten her er den samme som 
den, Liverne nærmest have Lejlighed til at lære at kende paa Øsel), est. Såre-må, 
f. Saaren-maa (egl. «0-land»), ogsaa est. Kure-må, f. Kurjen-maa (egl. «Trane
land»; om disse Navne jf. Ahlqvist Kieletär I, 4, 67 f.). Her er liv. Såme-må 
— som allerede Vokalen «, ikke å, i Forbindelse med Ordets Begrænsning til 
kolkcnsk Dialekt viser — en ligefrem og vistnok forholdsvis ung Efterligning 
af lett. Såmu-feme (hvoraf ogsaa kreev. »Sama» id.), og maa paa ingen Maade 
nmiddelbart sammenstilles med f. Suomi eller lap. Sabme. Selve den lett. Form 
Sam- er ntvivlsomt först opstaaet paa Lettisk; hvorledes den er udviklet, er 
dunkelt; dog er jeg nærmest tilbøjelig til at tro, at den — hvad der ogsaa 
vilde stemme med Betydningen — beror paa en Kontamination af det ældre, 
hos Mancelius bevarede Navn paa Finland, Sum-, og det liv.-est. Navn paa 
Øsel, Sår-må, Såre-må. (1 Formen Såmelneks hos Lim. maa l skyldes en Ind
flydelse fra det finske Suffix: est. -lane, liv. -li.} I Betydningen Finne bruges 
paa Lett, nu sædvanligt, ved Efterligning fra Tysk (jf. S. 72 Note 1), Pin(n)is 
samt Pin(n)u-jeme Finland.

En lett. Afledning er sämen/s [såminis Bezzenberger, Spr. d. preuss. Lett. 
33, 136) «Nordwestwind», egl. «0sel-vind», altsaa benævnt saaledes i Forhold 
til Rigabugten. Om Formen jf. ovf. faksenis.

santmetti «Masken» (Walk, N.-Lifl.)
est. sandi-Mardid, Mardi-sandid «Bursche, welche am Martiniabend ver

kleidet umher gehen und Gaben einsammeln». — Lim.

får is, såris « Insel, Ilolm» (Rujen, NV.-Lijl.)
< est. sår (gen. såre}, liv. sår, f. saari id. — Lim.

se dum s «Meeresbucht, kleiner Hafen»
liv. sadamå «Hafen», est. sadam (-a-) «Anfurth, Landungsplatz, Hafen», 

f. satama id. — Lim. — Anden Stavelses u paa Lett, beror paa en Tilslutning 
til den almindelige Afledningsendelse aims (Bielenstein I, 301 IL); maaske er 
Ordet indkommet igennem nordvestkur. Dialekt, hvor denne Endelse har Formen 
-am-s (jf. S. 106 Note 1 og S. 135), og derpaa, ved at vandre videre, forandret 
i Analogi med den almindelige Form af den. Om forste Stavelses e jf. wesars.

s el g a «die Höhe des Meeres» (Ulm.; selga «auf der Höhe des Meeres, am Horizont des 
Schilfers» Angern, Kurl., Bezzenberger Lett. Dial. 172 Note)
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< liv. salga, i Lift. selga, sälga o. a. F., est. sel'g (gen. sel'ja], säl'g, f. selkä 
«Rücken»; est. mere sel'g, f. nieren selkä «die Höhe des Meeres» (utvivlsomt 
ligesaa paa Liv., skönt det ikke udtrykkelig anføres líos Sjögr.-Wied.) — 
Bezzenb. a. St.

sëne, sên(i)s f. (Mancelius seltnes pl.) «Pilz, Riezchen»
<C liv., est. se4, f. sieni id. (Donner Wb. Nr. 735). — Ulm.

siga (sige, sïka\ Mancel, sieglta) «Schnäpel», Salmo (Coregonus) Lavaretns L.
< liv. sig, sïgos, est. sig (gen. sia), ï. siika, wgs.sig id. Oprindelsen er dunkel; 
men til Lettisk ligesom ogsaa til Russ. (sig, jf. Miklosich Et. Wb. 296; heraf 
atter syrj. sig id.) synes Ordet i ethvert Tilfælde at være kommet fra Finsk. 
Usikker er det historiske Forhold mellem det finske Ord og oldn. sikr, sv., øst
norsk sik id. Ordet er endvidere (fra Svensk eller med Forandring af g til k i 
Udlyd?) gaaet over i Tysk (i Østersøprovinserne) Siek, og herfra sandsynligvis 
atter til Lit. (Memel) sykis, syké, der ikke kan høre nmiddelbart sammen med det 
lett. Ord. Jf. Tamm. Svenska ord belysta gen. slav, och balt. språken, 1881, 39.

soga (saga), sega, suga (schuge) især i pl. «Grundeis, Treibeis», suga ogsaa «Aufwasser 
auf dem Eise»

< liv. soga «Schnee mit Wasser gemischt; pl. Traber»; est. soga «Verwirrung», 
wina-s. «Bodensatz, trüber Rest vom Weine»; f. soka «Abfall, Bodensatz, Unrath».

sonis (zone} «Schaafbock» (Salis, Aliendorf, Lemsal, NV.-Lifl.)
<Z liv. i Lill, sonn id., est. sonn «Stier», syd-est. «Widder» (= lamba-s., s.-oinas), 
f. sonni «Stier». — Ulm.

stugi pl. «die Stützen, welche das am Lande auf Rollen stehende Boot halten» (Angern, 
Kurl., Bezzenberger Lett. Dial. 176; jf. stugis [«ein Messerstumpf», = lit. stungis',] «eine 
Roggen-Gubbe » ? [Salis, NV.-Lifl., Ulm.])

mon O liv. tilg (jf. S. 46 g 15), est. tugi, f. tuki (Si.tuge-, hike-) «Stütze» med 
prothetisk s?

suburs se S. 215, 216 sèbras.

suga «Geschlecht, Race, Familie (in weiterm Sinne)»; sugus «Art»
< liv. sug (pl. -üd), est. sugu, f. suku «Art, Geschlecht, Race». — Ulm.

suits «überflüssig», lit. (zemait.) suitis «reichlich» (Geitier LS. 49, 113, jf. Brückner 139)
— liv. soit, soito «überflüssig» (af Wiedemann betegnet som harn ubekendt). 
Bielenstein I, 136 synes nærmest at anse det leti. Ord for laant fra Liv. Staar 
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det liv. Ord i Forbindelse med est. suit-ma, süt-ma «können, vermögen, ans
halten», f. suittaa «hinreichen, hinlänglich sein; können, vermögen; vergüten, 
ersetzen»? I saa Fald vilde det kunne anses for ægte finsk; men Forholdet 
er mig tvivlsomt.

sulainis «Bedienter, Diener» (Mancebos sullains, -nis', Grom. lyugsz. 181 1, 336, 337 
o. a. St.; jf. ovf. S. 136)

<Z liv. sulli (jf. S. 50 f.), est. sulane (Si. -ase-, -atse-) id. ; f. sulha, sulho, sulhanen 
«Junggesell; schöner Mann; Freier, Bräutigam». Ahlqvist VFSK. 184 = KWFS. 
207, og Donner, Techmer I, 259, 268, aflede det finske Ord af det lettiske; 
den finske Form (med h) kan imidlertid ikke forklares af den lettiske, men vel 
omvendt. Ahlqvist a. St. antager da tillige til Forklaring af dette h en (sekundær) 
Indflydelse fra russ. slugd Tjener, som han endvidere anser for Originalen til 
det lettiske Ord ; dette sidste kan dog umuligt være rigtigt, og en Sammenhæng 
mellem det finske og det russiske Ord maa ligeledes henstaa som tvivlsom, 
dels fordi Lydforholdene i Virkeligheden slet ikke passe, dels fordi Grundbe
tydningen i de finske Sprog ikke synes at kunne være «Tjener», men meget 
snarere «ung Mand» ell. lign. Derimod kan der ikke være Tvivl om, at sulainis, 
som allerede udtalt af Bielenstein 1, 286, er et (gammelt) Laan fra Livisk eller 
Estisk, hvad saa end ellers Oprindelsen til det finske Ord maatte være.

fusteri, justeres, fustrenes (ogsaa Jchusteri, fchustrenes, fcliustik'i Brasche D.-Lett. Wb.) 
«Johannisbeeren», fusteri ft}, fustrini «Johannisbeerstrauch», Ribes rubrum (sg. fusters som 
Artsnavn, melnais fusters Solbær, Ribes nigrum, efter Mag. d. lett. lit. Ges. IV, 2, 32)

<Z est. söster (gen. söstra), f. siestar, siehtar Ribes dels rubrum dels nigrum 
(udbredt i de fleste finsk-ugriske Sprog, jf. Donner Wb. Nr. 630 og Bidrag till 
kännedom af Fini, natur och folk XXIV, 128). Om lett. u <Z 5 jf. S. 100 g 36 
sidste Stykke. Liv. (Kolken) sustrin-d, (Pisen) zustør-d, i Lill, mustad zustar mared 
Ribes nigrum, skyldes Tilbagelaan fra Lett.

såbars se S. 215, 216 sèbras.

Slim- se Säms.

schk'irsts (Mancel, schkirrsts, -sta) «Kasten, Kiste, Lade; Sarg»
< est. kirst, kerst (-«-) «Kasten, Sarg», liv. kirst, i Lili. Wirst, sk'irst «grosse 
Kiste, Kasten», f. kirstu id. Ogsaa optaget paa Russ. gl. korsta «arca, Sarg», 
dial, kersta — mogila, Grav (Grot, Filolog, razyskanija2 I, 471; Miklosich Et. 
Wb. 132). Om det foransatte sch paa Lett. jf. S. 84 g 19.
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sclik'ute, k'ute sædv. pi. -es «Küttis» («eine Fruchtbarmachung des Ackers durch Feuer, 
indem man trockenes Holz oder Strauchwerk mit der aufgepflügten Erde bedeckt, dasselbe 
anzündet, dann die Asche ausbreitet und bald darauf die Saat verrichtet» Hupel), sclik'utët, 
k’utet «Küttis brennen»

< liv. kütt (præs, kütäb), i Lifl. t'utt (pr. t'utab) «brennen, heizen», est. küt-ma 
kütan id., küte «Heizung», kütis (St. -ise-, -ikse-) «Heizen, Brennen, Schwenden; 
Brennmaterial, aus Strauchwerk u. Rasen gebildete Haufen (zum Schwenden des 
gerodeten Landes)»; f. kyteä «glühen, glimmen», kydettäci, kytätä kyttään «ab
schwenden, den Boden anzünden», kydetys (St. -ykse-) «Schwendenland». Fra 
Est. ogsaa tysk i Østersøprov. JTztó’s. Brugen af Plur. (sch)k'utes = est. kütis er 
muligvis at forklare i Analogi med S. 110 Note 1. Jf. for øvrigt S. 100 g 36 
Slutn. og om det foransatte sch S. 84 g 19. — Bielenstein I, 414.

laims «eine Art Lachs»; taiminsch (Mancel.) «Lachsforelle»
= est. taim (-e-) «Lachsforelle (Salmo taimen Pall.)»; liv. i Lifl. taimin id. 
(«Salmo trotta L.»); f. taimen Salmo fario, trutta (jf. liv. [Kolken] tämik, 
Ltamrnakko, lap. n. dabmok, sv. tabmok id.?). — Ulm. — Ogsaa optaget paa 
Russ. (ta/m¿n), Svensk (tómen) og Tysk i Østersøprov. (jf. Sjögr.-Wied. Liv. 
Gramm. S. LXXXVI «300 piscium qui taymen dieuntur», 14. Aarh.). Oprindelse 
dunkel; dog vistnok snarere optaget fra de finske Sprog i Lett, end omvendt.

teiba «Forelle»
= est. tóó, teib (gen. -zee, -zøz) «eine Abart des Alantbleiers (wahrscheinlich 
Squalius oder Cyprinus leuciscus L.)» ; liv. teba, töba «Alantfisch, Cyprinus 
jeses» (eller «Tobiesenfisch, Ammodytes tobianos L.»); f. seipi, säpi, teipi «Aspe, 
Rapfen, Karpfen», altsaa forskellige Cyprinider.

teldas pl. «bedeckter Wagen, Karosse» («scheint nicht bekannt» Ulm.)
< est. töld (gen. tolla) «Kutsche», f. telta velum quodvis obductum, et gammelt 
germ. Laaneord ^telda--, GSI. 152 = Einfl. 175; Schiefner bos Ahlqvist KWFS. 
130). Eller er det lett. Ord (med e ligeoverfor est. ô) et dermed parallelt Laan?

tërauds (tahrolids, -tz Mancelius, jf. S. 104 Note 2) «Stahl»
< liv. tërôda (ell. terrôda-, ë at forklare efter S. 52 f. a) id., egl. Æg-jærn, 
sammensat af tera «Schneide» og rôda (S. 54 øv.), i Lifl. rand «Eisen»; ligesaa 
f. terärauta id. f. Ex. i «Hr. Martins» Oversættelse af Landsloven c. 1550 (Virittäjä 
II, 1886, 19); jf. lat. ocies ferri id., oldn. eg g teinn, eggvölr. Ellers hedder Staat 
f. terâs (St. terükse-), est. teras (St. -ase-, -akse-), egl. hvad der kan bruges til 
Æg (terä, et ægte finsk Ord, Budenz ÖSz. Nr. 242, Donner Wb. Nr. 456). Det

36 Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 1.
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er ganske med Urette, at Aldqvist KWFS. 71 (jf. ogsaa Schrader, Sprachvergleich, 
u. Urgesch. 296) anser de finske Ord for Laan fra Lettisk. Ang. Formen af det 
tydeligt fra Livisk laante lett. Ord jf. ovf. S. 68, S. 104 f. g 46 med Note 2, S. 135.

lit. (zemait.) tikùtis «Himmelsziege»; lett. k'ikuts, k'iku-kafa «Pfuhlschnepfe, Doppel
schnepfe»

— est. tikutes, tikutaja «Bécassine (Ascalopax gallinago L.)», tikuta-ma «meckern 
(von dem Ruf der Doppelschnepfe)». Onomatopoietisk.

tildar s «Strandläufer»
< est. tilder (gen. til'dri), tildre «Pfuhlschnepfe (Totanus glottis L., T. ochropus L.), 
jôe-t., wee~t. Strandläufer (Actitis hypoleucos L.)»; î.tilleri Totanus (liv. * tildar ?).

tilka (Lemsal, Kremon, V.-Lifl.; Siuxt, Kurl.), tilèns (Alt-Rahden, Midt-Kurl.) «Eiszapfen»; 
tilka ogsaa «herabfliessender Speichel» (Kurl.)

< est. Ulk (gen. tilgå), syd-est. tsilk «Tropfen» (tilku-ma «tropfen», su tilgub wet 
«der Mund wässert» ; tila «Eiszapfen», jä-tsilk id.), liv. tilka, f. tilkka, veps. tilk 
id. — Ulm. — Fra Est. ogsaa estl.-sv. tilk id.

tosa «schlimmer Geruch, giftiger Dampf» (Allendorf, NV.-Lifl.)
< est. toss (~u~) «Dampf, Dunst, Hauch».

(Et herfra forskelligt Ord er lett. tosa «ein nuschliges (nicht vorwärts 
kommendes) Frauenzimmer» (NV.-Lifl.; ogsaa toska) = est. toss «Tölpel, Schlaf
mütze», tossakas id.; «träge, tölpelhaft», f. tosso, sml. dansk Tosse.)

tunga «das Eisgedränge beim Ausgehen des Eises» (Salis, NV.-Lill.)
7> est. tung (-i-, -a-, -u-) «Gedränge», f. tunko, -u id. (c. tuñgi-ma «dringen, 
sich drängen», f. tunkea «drängen, stopfen, packen»; liv. tüñg [jf. S. 44 g 15] 
«wühlen, verwühlen»).

turba «ein Fisch (Salis, Lemsal, NV.-Lifl.), grosse Radaune?», turbis «der Alant», «der 
Bieier (Fisch)», túrbala, dürbe, dure, dure id.

= liv. (Pisen) türba, (Kolken) dürbal «Bieier (Cyprinus ballerus L.)»; est. turwas 
(gen. turba), syd-est. turb (gen. turwa) «Durbe (Squalius dobula L.)» ; f. turppa, 
turppo (turpas), turpa (turpo), turvas (turpaa-) «Karpfen; Aspe (Aspius rapax), 
Rapfen (Squalius cephalus)». Ordet, der synes at være opr. finsk, er ogsaa 
optaget i Tysk (i Østersøprov.) Durbe eller Turbe (jf. ovf.).

uikät «andern Hirten zurufen»
< liv. uik «entgegen rufen, halloen», est. liuika-ma «rufen, zurufen, jodeln 
(bes. im Walde)», f. huikkaan huikata id. (af Interjektionen hui). 
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uka, kun i Lokativ i Talcmaaden ukâ ët «verderben, zu nichte werden», ukatës «zu 
Grunde gehen»

< liv. ukä i Iness. ukäs og lllat. ukkø\ ukkø läd «zu Grunde gehen» ; est. hukk, 
i Iness. hukas og 111. hukka-, lmkka mine-ma «verderben, zu Grunde gehen» = 
hukka-ma (ogsaa trans, «zu Grunde richten»), syd-est. hukku-ma; liukka, mennä 
hukkaan id. — hukkua (hukata trans.). — Ulm.

umbe tïkli «Netze mit Maschen von mittlerer Grösse, welche vor der Laichzeit gebraucht 
werden» (Angern, Kurl., Bezzenberger Lett. Dial. 178)

? < liv. umbo (ümbi) «unklar; ungebahnt, verstümt» {umbøs kiet «verdeckt 
kochen»); est. umbe, f. umpi (i Sms.) «verschlossen (ohne Ein- oder Ausgang), 
unzugänglich, verstopft, nicht klar, trüb». — Bezzenb. a. St.

urga «kleiner Bach, bes. .Morastbach (Lifl.); Wasserloch, Pfütze», ürga «Loch in der 
Erde (i)ondangen, NV.-Kurl.), morastige Pfütze, ausgefahrene Stelle auf Wald- und Wiesen
wegen (Autz, Kurl.), Schlucht mit steilen Seitenwänden, in der ein Flüsschen Hiesst 
(Sackenhausen, V.-Kurl.) »

<C liv. ürga, i Lifl. ürg «kleiner Bach; Niederung mit messendem Wasser», 
est. urg (gen. uru) «Vertiefung, Döhle» = org (gen. oru, oro] «Thal, Wald
schlucht», f. orko «feuchtes Thälchen, Niederung». — Bielenstein I, 318.

zvaba, sædvanl. wabas pl. «die Holzgabeln, auf welchen die Netze getrocknet werden; 
Zaunstaken»

== liv. vaba, pl. -äd «Trockenstange am Strande für die Netze», est. wabe-d, 
wabu-d, wabl-id, id., f. vapa, vave (pl. vapeet), vavas (pl. vapaat) id., ogsaa 
«(Angel-)Ruthe». Efter al Sandsynlighed er det lett. Ord laant fra Livisk, 
ikke omvendt det finske fra hint, og der kan da ikke være noget Slægtskab 
mellem lett. zvaba og germ, weban o. s. v. (Schade, Altdeutsches Wb.2 1108).

w ag are, wag aris «Hauptaufseher über die Hofsarbeit» (Kurl.; i Lifl. stärasts af russ.- 
polsk starosta)

< liv. vagar «Dorfältester; Frohnvogt», som det synes, en Afledning — med 
Suff, -ar, der betegner den handlende Person og almindeligt plejer at föjes til 
Verbalstammer (Sjögr.-Wied. Gramm, g 18) — som i Betydning vilde svare til 
en fmsk Participialdannelse vakaaja af Verbet vakaa-n va’a-ta «vergewissern, 
bekräftigen, verbürgen; justiren»; dette Verbum, som dog ikke kan paavises 
paa Liv. eller Est., er atter afledt af Adj. vaka, vakaa «fest, sicher, ruhig, 
getreu, fromm» = liv. og est. vaga «still, fromm, ruhig». — Ulm. (Bielenstein 
g 193 afleder det lett. Ord af waga «Furche» [jf. ovf. S. 235], hvad der dog

36*
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vilde være en lidet sandsynlig Betydningsovergang; desuden tilföjer han selv: 
«im Lettischen vielleicht das einzige Wort dieser Bildung» [med Suff, -ari-s, -are].) 

wai se woi.

wa'ijaga [wayage 1587, se nedf. ; øst-lett. ogsaa wojaga Bezzenberger Lett. Dial. 82, men 
wajag Grom. lyugsz. 1811, 282 o. s. v.) 3. Pers, upers., inf. wa’ijadjet «nöthig sein» [man 
|l)at.] waijaga naudas [Gen. — for Ahl.? Bezzenb. BB. IX, 248 —] «ich habe Geld nöthig», 
jl. Bielenstein II, 229; deraf waijadfiba «Bedürfniss», waijadfigs «nöthig»)

< liv. vajäg, i Lill, vajag «Bedürfniss, Anliegen; nöthig, nothwendig; fehlend» 
[min [«Dat.»] um sinda [Partitiv eil. Infin.J vajäg «ich habe dich nöthig»; vajägli 
«mangelhaft»; ved nyere Laan fra Lett, vaidzib «Bedürfniss», vaidzig «nöthig», 
jf. S. 105 g 48); est. waja, wajak «Mangel, Bedürfniss; fehlend, nöthig, woran 
etwas fehlt» [mull on waja «ich bedarf»); vot. vajaga id. (kreev. «ivaeg» «müssen, 
man muss»), f. vaja, vajaa (for *vajaga) id. (ogsaa med en afkortet Stammeform 
vai-\ vaili «Mangel», vaillinen «mangelhaft» o. a.); lap. vagjeg, vajeg id. (jf. 
Qvigstad 17, 113). — Ulm.; Bielenstein I, 444.

Hvad end for øvrigt Etymologien til de finske Sprogs vaja [vai-), vajaga 
og dette Ords videre Slægtskabsforhold maatte være, tyder dog alt bestemt 
paa, at lett. waijaga er udgaaet derfra, ikke omvendt. Kun Stødtonen i det 
lett. Ord kunde vække Betænkelighed ; men da denne alligevel i adskillige Til
fælde synes at have trængt sig ind sekundært (jf. ovf. f. Ex. käfas, faimut ved 
Siden af faimût), kan der næppe lægges nogen afgørende Vægt herpaa. I Over
ensstemmelse hermed maa den lett. Form waijaga, der som Verbalform des
uden indtager en særegen Stilling bl. a. ved sit regelmæssig bevarede -a («eine 
absonderliche Bildung» Bielenstein 1, 444, jf. II, 129), vistnok betragtes som en 
oprindelig Nominalform («opus») med underforstaaet ir («est»); idet dette, som 
ogsaa ellers i visse Tilfælde, udelodes, blev waijaga af Sprogfølelsen efterhaanden 
opfattet som en Verbalform, hvortil der da i Overensstemmelse med den intran
sitive Betydning naturligt dannedes en Infinitivstamme paa -<?- (jf. ovf. S. 133; 
sml. f. Ex. Tobiers Forklaring af gi. fransk estovoir estuet af lat. est opus, ital. 
abbisogna for ha bisogno KZ. XXIII, 421 ff.). Naar der i Undeudsche Psalmen 
1587 (1886, S.2014) læses: «Mie wens Arstz gir tam Wesselam wayage», da synes 
ganske vist Nomin. Arstz kun at kunne være en «Germanismus» (smst. Anm. 
S. 80; mærkeligt nok har endnu Adolphi, Lett. Geistl. Lieder und Collecten, 
Mitau 1685, S. 113 i den samme Psalme Nom.: «Aze kahds Ahrste tam Wesselam 
waijag», derimod f. Ex. Vermehretes Lett. Handbuch, smst. 1685, S. 123 rigtig: 
«Teern Wesseleem ne wajaga Ahrstes» [Math. 9, 12]); men er ogsaa Tilføjelsen af 
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«pzr» (= nuvær. zzj ene og alene at forklare paa samme Maade? eller skulde 
det være tilladt heri at se en Levning af det af mig antagne ældre Forhold? 
At Mancelius i sin Lettus, 1638, har «nothwendig wajagha», kunde muligvis 
ogsaa pege hen paa, at denne Form for ham ikke har staaet ganske som et 
Verbum (disse plejer han desuden ellers altid at opføre i Infinitiv)?

waka «was dem Hofe an Frohn und Abgaben zu leisten (jetzt erlöschend und allmählich 
aus der Sprache verschwindend)», wakas-grämata «Wackenbuch»

< liv. vakä, est. wakk (gen. waka) «hölzernes Gefäss; Lof, Scheffel», f.vakka id.; 
est. wakk (gen. waku] «District, Bezirk», waku-kubjas «Bezirksvorsteher, Bezirks
richter», waku-raha «(früher gebräuchliche) jährliche Abgabe von d. einzelnen 
Bauerstellen», waku-rämat «Wackenbuch (worin die zu leistenden Frohnen ver
zeichnet waren)». Den est. Stammeform paa u er en sekundær Sideform til 
den paa a, udgaaende oprindelig fra Pluralisstammen (-w- = f. -oz-) og for
trinsvis (eller udelukkende?) brugelig i Sms.; Grundbetydningen er ogsaa her 
«Skæppe-» som Maalsenhed for Afgifter (jf. den finske Talemaade olla vakoillansa 
«seine Gebühren erheben», egl. «være paa sine Skæpper»), og jeg vil foreløbig 
betragte det som tvivlsomt, om man virkelig er berettiget til at opstille et 
est. wakk (-u-) som et selvstændigt Ord med Betydn. «District» (i Hupels est. 
Ordbog opføres for øvrigt kun uwakka ramat»). Den ovf. anf. tyske Provin
cialisme « Wackenbuch» stammer naturligvis ogsaa fra Est. Efter Ahlqvist VFSK. 
176 f. = KWFS. 199 er f. vakka, est. wakk laant fra russ. v'éko «eine aus 
Lindenbast gemachte Schachtel», hvad der forekommer mig lidet sandsynligt.

walgis «ein weisser Ochse»
< est. ivalgu^ f. valki. valko id., af est. walge, liv. váida (for *valgeda)y f. valkea 
«weiss». — Elm. — Ilvad Endelsen -is (St. -ja-) angaar, slutter Ordet sig 
vistnok kun til lettiske Analogier (se Bielenstein I, S. 260) og kan næppe 
umiddelbart afspejle en paa Liv. og Est., som det synes, heller ikke forekom
mende Dannelse paa -z Ç’valgi) = f. (S. 117 Note 3). Jf. ovf. k'iris.

walgums «eine Aufurth; ein bestimmter Fischerplatz am Meere für die einzelnen 
Fischer» (Kurl.)

< liv. välgam, valgama «Anfurth, Landungsplatz»; est. walgma «Stelle am Ufer, 
wo die Böte an’s Land gezogen werden»; f. valkama, ogsaa -zzzo, -zzzo, valka 
«Hafen für Boote, Hafenplatz, Landungsplatz» — et ægte finsk Ord, se Budenz 
ÖSz. Nr. 588 (sml. ogsaa est. walgu-ma «herabíliessen, rinnen, sich senken», 
f. valkaa id.); Ahlqvist VFSK. 147 = KWFS. 163; Donner Techm. 1, 265. Jf. 
ovf. sedums.
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wanga «Handhabe zum Tragen eines Geschirres, sei’s Strick, Bast oder Holz»
== est. wartg (gen. wazïnu) «Griff, Thürgriff, Bügel; Krümmung»; f. uanfco, vanku 
(vanka) «Feuerhaken (fürs Schwendenland)», jf. vanki (gen. vangen) «dragstång 
mellan ett par oxar, skakel».

Det lett. Ord opføres (med ?) som ægte Leskien Abl. 93 (lit. vingis 
«Krümmung» o. s. v.), hvad der kunde synes ret tiltalende, og det finske Ord 
maatte da være (gammelt) Laan fra de baltiske Sprog. Men den ulettiske Form 
(-ang-) saa vel som den særlige Betydningsoverensstemmelse mellem Lettisk og 
Estisk gör det dog sandsynligere, at Ordet er oprindelig finsk og indkommet i 
Lettisk fra Estisk.

waruksis, waruksne «das Seitenbrett am Boote (scheint in Livi. unbekannt)»
< liv. varükst pi. «angesetzte Seitenbretter an einem Boote»; est. ivara-d «mit 
Pflöcken befestigte Erhöhung des Bootsrandes» (waruta-ma «den Schiffsbord 
erhöhen (mit icarad)»); f. varus (St. -ukse-) «Wehr, Schutzmittel» (jf. GSI. 158 
= Einfl. 181 f.).

wembele, wembels «eine dicke Ruthe» (V.-Lifl.); wembelêt «durchprügeln»
< est. wemmal (gen. aw/uWa), wemmel (gen. wemble) «Prügel, Knüttel», 
(wemmelda-ma «prügeln») = f. vempele, vemmel (St. vempele-), vempelä, veps. 
vembel, bembel «Bogen; Krummholz (am Kummet)» (vemmeltää «biegen»).

ivesars, wesers «Schmiedehammer»
< liv.vazär, est.ioazar, syd-est. wasar «Hammer», f., vot. msara (kreev. «wassar») 
id. Om dette Ord, der ogsaa forekommer i andre af de finsk-ugr. Sprog, jf. 
S. 189. Forandringen af a til e er foregaaet i Lett. (sml. f. Ex. ovf. sedums) og 
har intet at göre med en tilsvarende Forandring af a til æ i Lap. væcer id. (jf. 
Qvigstad 7). Ubeslægtet er syd-est. wösaj, wözar «Strauchbeil, Strauchmesser», 
f. vesuri id. (af est. wôza, f. vesa «Schössling»), hvoraf Donner, Techm. I, 263, 
afleder det lett. Ord. Betydningerne ere dog her for forskellige, til at denne 
Forklaring kan billiges. Med Urette betragter omvendt Ahlqvist VFSK. 56 = 
KWFS. 63 f. vasara som laant fra lett. wesars (Formen wasars existerer 
ikke). — Ulm.

wefdigers «Westwind» (NV.-Kurl.), wäf eligir «Westen» (Angern, Kurl., Bezzenberger 
Lett. Dial. 172 N.)

<C liv. vezger «Westen, Westwind», est. wezi-kàr «Westnordwest (Osel), West» 
(egl. «Vand-, Sø-side», jf. mäkars S. 269). — Bezzenb. a. St.
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ivimba «Wemgalle» (en Fisk, Abramis vimba)
= liv. vïmba, i Lifl. vimb, est. wimb (gen. wimmd), f., vot. vimpa id. Ordets 
Oprindelse er ganske dunkel; efter al Sandsynlighed er det dog fra de finske 
Sprog kommet til Lettisk, og ligesaa til Russisk (vÿmba), Svensk (vimba] og 
lysk, særlig i Østcrsøprov. ( Wimme og aim. Wemgalle, det sidste umiddelbart 
udgaaende fra est. wimma-kala, en Sammensætning med kala Fisk).

wirza «Jauche, Mistwasser»
«< liv. vïrtsa, est. wirts (-a-), f. virtsa id.

wiska, wisclika « Worfschaufel», wiskät, wischkät «worfeln»
<C est. wiska-ma, liv. visk. f. viskata «werfen, worfeln»; est. iviskel, f. viskain 
«Worfschaufel». — Bielenstein I, 305.

ivïfcliüt «mögen, wollen; ist mit der Negation verbunden vorzugsweise gebräuchlich»
< est. wlt'si-ma «Lust haben, mögen» (la ei wit'si töd teha «er mag nicht ar
beiten (aus Trägheit)»), f. viitsiä id. Maa udgaa Leskien Ahl. 27, hvor det 
ogsaa kun med Tvivl er optaget.

wo'i, wa'i (wui, uj, u se nedf., wa Bezzenberger, Spr. d. preuss. L. 108, 130) «1. oder 
(bei Zusammenstellung von Verschiedenartigem; dagegen jeb bei Gleichartigem oder Syno
nymen ; woi — woi entweder — oder) ; 2. Fragepartikel, leitet ebensowohl directe als 
indirecte, ebensowohl einfache als Doppelfragen ein und ist nothwendig zur Bezeichnung 
des Satzes als Frage, wofern kein Fragepronomen oder kein interrogatives Adverb schon 
da ist» (Lim.; se nærmere Bielenstein II, 344 IT. § 599)

<C liv. vui, voi, vu, u, i Lifl. voi, vai, vei 1. Spörgepartikel som i Lett.; 2. «oder»; 
vui — aga 1. ogsaa vui — vui, utrum — an, 2. (i Lifl. voi — voi) aut — aut 
(jf. Sjögr.-Wied. Gramm. 201 , 230 f.); est. wöi, syd-est. wai aut; an; kas — wöi 
utrum — an, aut — aut; Udtryk for Forundring ell. 1., f. Ex. wöi nönda, syd-est. 
ivai nl «also so!» (se udførligere om hele Brugen Hurt i Verhandl, d. gel. estn. 
Ges. X, 82 iï.) ; f. vai an (f. Ex. menet-kô vai tulet-ko «gehst du oder kommst 
du?»); at (f. Ex. vai jos et tule «aber wenn du nicht kommst»); Udtryk for 
Forundring (f. Ex. vai niin «ah so!»).

At den lett. Partikel er laant fra de finske Nabosprog, er aldeles 
utvivlsomt (selv om Formen eller Brugen i Livisk — og ligesaa kreev. voi som 
Spörgepartikel — muligvis delvis maatte bero paa en Tilbagevirkning?). Den 
vexlende Form i Lett, afspejler vistnok blot forskellige oprindelige Sideformer 
(dels med az, dels med öi eller oz, jf. S.91 § 24 Anm., S. 100 § 36, S. 103 §44); 
naar Bielenstein a. St. siger: «in Erwägung des Umstandes, dass die lett.
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Sprache eigentlich gar nicht den Diflhong oi besitzt, dass der oberländische 
Dialect für wói wúi hat, und endlich dass die Lippenlaute sämmtlich und ins
besondere auch w oft verdumpfenden Einfluss auf den Vocal ausübt, scheint 
es, dass wói eben nur eine Uebergangsstufe zum wúi (hochlettisch), wuj 
(Irmelau), ty, u (Dondangen [NV.-Kurl.]), ist und den grössten Anspruch auf 
Ursprünglichkeit die Form wm hat», er denne Slutning næppe ganske til
stedelig, i det mindste hvad Udviklingen indenfor Lettisk angaar. At wai skulde 
være opstaaet af waid «es ist, ist es?» (Bielenst. I, 191 Note), er i ethvert Til
fælde ganske umuligt.

[?zepure se S. 185 kepuré,] 

‘tzimds se S. 187 *kimdas.
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Register.
(De til Sidetallene föjede mindre Tal betegne Paragrafer og Underafdelinger af disse.)

1. Finsk (ubetegnet eller f.) med Karelsk (kar.), Estisk (e.), Livisk (1.), Vepsisk (ve.)
og- Votisk (vo.).

(Ved fælles Ord anføres i Regelen kun den finske Form. Den i Finsk brugelige Bogstavorden 
følges, med ä, ö efter z; 1. å (= å) sættes under a, ø efter ö, ö efter o.)

(å 1. 40 1. 9 3 27.)
åbilj -oï 1. 9 3 27. 106. 156. 
Abrøms 1. 114 64,3.
addol 1. 75 6. 92 25. 140. 159. 
åder(s) 1. 125 65,3.
Åd oms 1. 106. 114 54,3.
agj ve., ag ja kar., ai e. 44. 
ahdas 75 7. 82. 87 22. 112 51.

128 70. 143. 148. 158. 
ahingas 757. 82. 87 22. 11251.

143. 148. 158.
ahmalo 156.
alirain 157.
al tv en 1. 147 n.2
aigd 1. 44. 61.
åik 1. 78 12. 120 60,2.
aina 101 39. 148. 157.
dina 1. 102 40. 223.
airas 1. 110 n.1
ais- 1. 65. 140 n.1 
aistiek 1. 129 ni.
distar 1. 140. 158.
algat si, -gidz 1. 77 11. 106. 
aljo, alju 149 n.3
al'l' 1. 221. 245.
dmbil’ 1. 106.
ampiainen 224.
åndig 1. 64.
Andrøks 1. 1113.
angøs 1. 55. 61 iib. 157.

ankea 116 n. 3
ankerias 74 3. 88 22. 105 47. 

1 15 56. 118 58. 143. 147. 
158.

ansa 80 14. 82. 87 22. 121 61.
146. 159.

untura f., andur e. 252. 
apila(s) 93 26. 144. 147. 156. 
ap- 1. 65.
apostoli 8.
ap(s)nik 1. 129 ni.
åps 1. 81 15. 93 27. 120 60,2.
aptumsømi 1. 1113.
apustil' 1. 106.
arina 157.
arr 1. 129 iv.
arst I. 130 ix.
art 1. (67. 94 27.) 248.
arta, -o 112 52. 159.
-as e., 1. 110 f.
aés e., as 1. 126 67.
astraga vo. 157.
at- 1. (e.) 65.
atav ve. 159.
atkdrpa I. 67.
atkilnftjs I. 65.
atmatta 1. 67.
atrain 157.
atraita 1. 100 38.
atvel' 1. 67. 

aurinko 82. 104 45. 147. 160. 
autia 30.
avat 1. 88 23.
azrag ve., azrain kar. 157. 
-ba e., 1. 160 f.
båb 1. 123 63,1.
båik I. 78 12. 94 27. 125 65,2. 
bål 1. 93 27.
bål'a 1. 53.
balad, -az I. 72 2. 161. 
bålgøn 1. 106.
balint 1. 131 X.
bal'k 1. 120 60,2.
balv 1. 140.
bara 1. 1 13 54.
bard ve. 162.
bårg I. 139.
bårin I. 93 27.
bart 1. 132 72.
bed'd'ør s, bed'røs I. 74 4. 97. 

1 25 65,3.
bekdr 1. 97.
bënda 1. 97. 125 65,1.
berød I. 97.
bidelt I. 132 72.
biedrøs, -dørs 1. 72 2. 87 21.

102 42. 11454,3.
bikt I. 126 67. 
bïlda I. 125 65,1.
birgil' I. 106.

37 Vidensk. Selsk. Ski'., 6. Række, historisk og philosophisk Aid. I. 1.
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birst 1. 125 65,2.
birz, birza 1. 125 65,1.
blad' 1. 130 ix.
blask 1. 72 2.
blêd', bleid o. a. 1. 8419, 87 21.

97. 120 60,2.
bol't 1. 64.
bousl 1. 104 46. 120 60,2. 
bred'd' 1. 129 in.
brak' 1. 130 ix. 
bredïk 1. 84 19.
bri 1. 72 2.
bñn 1. 130 vu. vin.
brinøm, -um 1. 106. 
bröts 1. 131 xi.
brouts I. 77 11. 129 iv. 130. 
broutst 1. 131 xi. 132 72. 
brüdgana 1. 105 48. 114 54,1. 
brûik 1. 78 12. 130 ix.
brüni 1. 1113. 
brúok(o)st 1. 106.
brüs 1. 100 36. 120 60,2. 
brüt, -t 1. 125 65,2. 199.
brüt' 1. 131 ix.
brüts 1. 125 65,2. 
bruvv, brüvv 1. 130 ix.
büd 1. 123 63,2.
bula 1. 113 54.
bul'l' 1. 48 N. 60. 120 60,2. 
bümbal 1. 105 48.
bündla 1. 107 48.
buñg 1. 130 vu.
büüga 1. 100 36. 123 63,1.
búod' 1. 125 65,2.
búog 1. 94 29.
búokstob 1. 94 29. 
buolg(øn) 1. 73 2.
bura 1. 125 65,1. 139.
burbil't 1. 132 72.
burr 1. 100 36. 129 iv.
burz 1. 130 IX.
bus 1. 125 65,2.
buzart 1. 73 2.
büs 1. 64.
bus 1. 125 65,2.
bäbers 1. 72 2. 97.
bär 1. 97.
bäs 1. 97.
daba 1. 72 2. 164.
dadzä 1.722. 7711. 12060,1. 165. 
dagärzpeidi 1. 73 2.
dagi 1. 72 2. 165.

dak(s)tiú 1. 105 48.
dakt 1. 126 67.
dälba 1. 8 8 23. 12 3 63,1. 165.
dåldør 1. 106.
dalib(øs) 1. 123 63,3.
dal'I'a 1. 72 2.
donts 1. 120 60,2.
dârsnika 1. 72 2. 105 48. 
deg(g) 1. 97. 120 60,2.
dek 1. 120 60,2.
dêl' 1. 97. 125 65,2.
den, dein, dien 1. 10342. 131ix. 
did' 1. 73 2.
dienest 1. 126 67.
diespalidz 1. 139.
Dougav 1. 74 4. 104 46. 
dradzâd 1. 120 60,1. 138 n.2 
dråt 1. 84 19.
draudz 1., -dze e. 77 11. 104 46. 
draugøs 1. 87 21. 104 46.
dreij 1. 130 vi.
drigmøs 1. 1113. 
drougøs 1. 87 21. 104 46.
drürn 1. 140 n.2
drúos 1. 81 15. 84 19. 94 29.

120 60,2.
dülin 1. 168.
duma 1. 100 36. 113 54. 168.
dump 1. 130 vu.
dunders 1, 105 48. 121 60,3.
donts 1. 72 2. 77 11. 100 36. 

120 60,2.
dúob 1. 72 2. 74 4. 94 29. 125

65,2.
duobøn 1. 106.
dúos 1. 94 29.
dür 1. 100 36. 125 65,2. 169. 
düra, dursa vo. 168.
dzelän 1. 77 II. 105 48. 
dzizløs I. 77 11. 110. 12363,3.
dägut, -øt 1. 97. 105 48.
(e 41 6; n.2 85 30. 98 32 a.) 
ëbreg 1. 97.
el'l' 1. 125 65,2.
engløs, -øls 1. 78 12. 121 60,3. 
ërbog 1. 97.
ërgil’d 1. 97.
erzøl 1. 97. 106. 139.
evil' 1. 97. 132 72.
ëvil't 1. 132 72.
ëzgl 1. 97.
eza 1. 81 15. 97. 

gåd 1. 74 4. 130 vi. 
gadäg(es) 1. 73 2. 74 3. 176. 
gad'd' 1. 131 xi.
gais 1. 100 38.
galv I. 130 vu. 140. 
gang 1. 78 12.
gara 1. 113 54. 
gärban 1. 73 2.
-gas e., 1. 111.
gat'vai 1. 140.
gåz 1. 93 27. 129 iv.
gër 1. 97. 131 ix.
gim 1. 78 12. 99 34. 120 60,2. 
glaib 1. 129 iv.
glåst 1. 131 xi.
gläbb 1. 129 iv.
gläbz 1. 132 72.
gläv 1. 97.
gödali 1. 104 46. Ill 3.
gous 1. 104 46.
grabis 1. 72 2. 88 23. 106. 
graiz 1. 131 xi.
grebll 1. 107.
greis 1. 103 44.
greves 1. 125 65,3. 
grikäd, -id I. 99 34. 120 60,2.
grina 1. 1 13 54.
groud(øs) 1. 74 4. 84 19. 104

46. 1 14 54,3.
grouz 1. 81,15. 104 46. 129 iv. 
gruoip 1. 94 29.
grüz, -z 1. 129 iv.
grüzd, -zd 1. 132 xii. 
gruzäd I. 120 61,1.
gräbz 1. 13 2 72. 
grämm 1. 130vn.
grämz 1. 129 iv. 
guba 1. 100 36. 12 3 63,1.
gülma 1. 73 2.
guob(øs) 1. 72 2. 87 21. 94 29. 

123 63,3.
gúod 1. 7 2 2. 94 29. 114 54,2. 
gúodint 1. 131 x.
guogøs 1. 247. 
gurkos 1. 121 60,3.
gurst 1. 125 65,2.
güst 1. 131 xi.
gülb, -Ig 1. 73 2.
-gøs 1. 111. 216.
(A 78f. 13.)
liaara 88 22. 146. 248.
bain e. 102 40. 223.
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hakahtaa 143n.2 
hako 244.
hataja, -va 246.
hatea, -ia 116 56. 118 58. 148.

245.
haljakka 116 56. 245. 
haljas e. 80. 115 56. 118 58.

148. 245.
halla 79. 82. 87 22. 121 61.

147. 221.
halli 117 57d. 119 58. 147.221.

245.
halme 245.
hamina 105 47.
hammas (hambas) 10 n. 74 3.

80. 82. 87 22. 11251. 144.
146. 246.

hamp pu 178.
hanhi 80. 81 14. 82. 126 66.

146. 247.
hara, -o 146. 147. 247 11. 
harakka 74-5. 79. 86. 87 22.

105 47. 121 61. 143. 146.
221.

harja 79. 88 22. 96 30. 11656b.
118 58. 147. 222.

harkki 248. 253.
harinaa 79. 9833. 11353. 148.

223.
liarmi 117 57 d. 119 58. 223. 
hehko, hehvo 146 n.4 
heimo 28 n.1 79. 103 43. 122

62. 145. 222.
heinâ 79. 102 40. 112 52. 147.

223.
herhïlâinen 79. 98 33. 108.

118 57. 1 19 58. 146 . 224. 
heme(h), -es 8. 80. 98 33. 117

57c. 11858. 147. 251. 
hihna 79. 98 33. 121 61. 147.

223.
hiiva 81 14. 99 33. 146. 218. 
hinta 14.
hirvi 144. 146. 225.
hosia 253. 
huikata (103.) 282.
hahk ve. 79. 223.
härkä 98 33. 146. 250 f. 
härmä 79. 9225. 9630. 121 61.

147. 221. 
liörhiläinen — her h-, 224.
-ib 1. 105 48.

ie- 1. 66.
iel 1. 102 42.
ienaid 1. 67.
ienâsid 1. 67. 
iespëi I. 129 IV.
-ig 1. (64.) 105,48.
ihra, itra 147. 174.
-in 1. 105 48.
-int, -int, -int 1. 105 48. 131 x. 
irras, irta, irti 148. 174.
iS- 1. 66;
isnïk 1. 67. 130 V.
issïk 1. 129 ni.
istër 1. 67.
istieken 1. 129 ni. 
jaara 96 31. 1 12 52. 169.
jakÜ 1. 126 67. 130 ix. 
jälgab 1. 254.
jätnika 1. 94 27.
jo 148. 174.
joud 1., jouto, -u, -aa f. 254. 
jü(d)as e., juutas f. 175.
judr e., jud'ros, -d'd’ors 1. 

141. 175.
jüg l. 175. 
juhta 147. 175.
juk(k)o, -a 175.
jyvâ 92 25. 112 52. 147. 175. 
jäster 1. 97. 107 48.
jäärä 96 31. 112 52. 146. 169. 
-ka 172 f.
kaarne, -is 146 n.3 
kaba e. 176.
kabal, -al I. 170. 
kabât 1. 74 4. 88 23. 123 63,2. 
kabbil 1., kâbel, kabli e. 76 8.

107 48. 176.
kadàg 1. 73 2. 74 3. 176.
kagla = kakla.
kaide 28. 218 f.
kaija, kajava o. a. 255 f. 
kaikki 101 39. 148. 186. 
kaima 100 37. 145. 177.
kaimin 1. 100 38. 177.
kais 1. 100 38. 131 xi.
kait 1. 256.
kakla 72 1. 85. 87 22. 1 13 52.

146. 177.
kåla 1. 8823. 123 63. 139. 140. 
kat'ai 1. 105 48. 121 60,2. 
kalsen 1. 88 23. 106.
kalvød 1. 140.

kamana 176.
kâmpt 1. 88 23. 
kåna 1. 53.
kangas 257.
kanep e., 1., -ïp 1. 177. 
kannel,kantele 10547. 124 61a.

146. 178 ff.
kannus 179. 
kansi 146 n.1 
kapel e., kapil', -ppil 1. 76 8.

107 48. 176.
kapli 176. 
kappale 113 53. 144. 170. 
kapris 28.
kåpsløs, -øl 1. 87 21. 93 27.

121 60,3.
kår 1. 93 27. 130 vu.
karappi 182. 
karat(oks) 1. 88 23. 111 3.
kår dint 1. 131 x.
karhi, -ia 183.
kariût 1. 131 x. 
kärpa 1. 123 63. 139.
karpaso 182. 
karpio, -ppi 183. 
karsas 148. 218.
kärs 1. 129 iv (jf. 183). 
karta 9 n.1 149 n.1 218. 
kartano 170 f.
kårtøs 1. 110. 125 65,3. 
karus e., -usk 1. 262.
karva 9 n.1 104 45. 11352. 147.

171.
karvari, -ta 9 n.1 
karvas, karpaa 147. 181 f. 
karve 146. 186.
-kas e. 111. 
kassa 12.
kassi, kask 1. 78 12. 258. 
kataja 73 2. 74-3. 88 22. 105

47. 116 56b. 118 58. 146. 
176.

kattila 113 52. 183.
kauha 79. 10445. 11352. 146.

184.
Kauko 148 n. 
kaula — kakla.
kaur e., kauru f. 104 45. 171. 
kauris 28.
kaus e. 120 60,2. 184.
kaut a, -o 30.
kavïnt 1. 88 23. 131 x. 

37
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kazåk(øs) 1. 114 54,3. 
kåzgønd 1. 43 11. 257. 
këd' 1. 84 19.
keil dis 189.
keir 1. 78 12. 103 44. 
keizar 1. 103 44.
kekri 147 n.8 
keksi 258.
kela 113 52. 144. 146. 185. 
keli 95 30. 1 17 57 cl. 119 58.

147. 185.
kelta 72 1. 75 6. 95 30. 12161.

148. 172.
kemm 1. 49 b. 97. — 50 cl.

131 ix.
kepp 1. 130 ix. 259. 
kerta 96 30. 121 61. 144. 148.

186.
kesseli, kessi 260. 
këv 1. 78 12. 97. 125 65,2. 
këzar 1. 103 44.
-ki {-gi) 172.
kiermøs 1. 78 12. 102 42. 139.

188.
kilweli 176. 
kiivas 99 k.
kill 1. 77 11. 82. 141. 173. 
Aim, kin e. 219.
kinnas (kindas) 98 33. 1 12 51.

144. 146. 187. 
kinner, kinttu 146. 188. 
kimiøs 1. 121 60,3. 
klipil 1. 176.
kippa 261.
kirnu 30 n.1 
kirstu 280. 
k'irt 1. 132 72.
kirves 9 n.1 98 33. 1 17 57 b.

118 58. 146. 152. 189. 
kisøl 1. 106.
kis 1. 262. 
kivgøs 1. 111 n.3 
klâi 1. 129 IV.
klaibakas, klaip e. 10038. 189. 
klann 1. 131 XI.
klapâ 1. 123 63,1. 
kliba 1. 84 19. 99 34. 1 13 54. 
klibb 1. 130 vu.
klija 1. 123 63,1.
klúon 1. 94 29. 
knasf s) I. 120 60,2.
knieb, knib 1. 129 iv. 

knisløs, -øl 1. 121 60,3. 
knousføl) 1. 104 46. 
knutä 1. 123 63,1.
-ko, -kö 174. 
koig 1. 78 12. 
kokk 1. 64.
kold, kold e. 95 30. 172. 
könal e. 122 62. 192. 
kord, kôrd e. 96 30. 186. 
kousa, -i, -ikka 184. 
kous 1. 104 46. 120 60,2. 184. 
köik e. 101 39. 102 41. 186. 
kråi 1. 129 IV.
kråig 1. 120 60,2. 
krama (Flint) I. 88 23. 113 54. 
krama (Skurv) 1. 88 23. 
krastä 1. 1 14 54,1. • 
kråtin 1. 105 48.
kraukel, -il 1. 104 46. 
krël'as I. 97. 110. 125 65,3. 
Æresi’Z 1. 72 2. 81 15. 106. 125

65,2.
AreiZ'a i. 107 48. 120 60,1. 
krievøs 1. 84 19. 87 21. 102 42.

114 54,3. 
krisdúol' 1. 125 65,2. 
krissøld, -siød I. 106. 
kril’ 1. 126 67. 
krizdøg I. 106. 
kroipa 1. 83 17. 120 60,1. 
krouv 1. 83 17. 104 46. 129 in. iv. 
kruk' 1. 120 60,2. 
krúon 1. 131 ix.
krupä 1. 100 36. 114 54,1. 
kr abiks 1. 88 23. 132 72. 
kräbis 1. 7 2 2. 88 23. 106. 
kramp I. 89 23.
kräpiid I. 97. 
krøm(p)s 1., krömps e. 99 34. 
krømsøl I. 100 36.
Krøstøs I. 99 34. 
kuldlaf s) 262. 
kuil 1. 103 44. 190. 
kuker, -ur e. 263.
kukil', -il', -kil l., kukel e. 106. 
kukki 1. 263.
kukkør 1., kukar e. 263. 
kuksina 185.
kulea 190 f.
kulo 9 9 35. 122 62. 144. 147.

190.
kulsøm 1. 106. 

kul't e. 103 44. 12060,2. 190. 
kulta 11. 30.
kuna 1. 100 36. 192. 
kuningas 112 51.
kunst 1. 84 19. 
kuñgst 1. 132 xn.
kuoig 1. 78 12. 
kuokl 1. 178.
kuontalo 9 4 28. 122 62. 146.

192.
kiiop 1. 94 29. 129 iv.
kuoseli 192. 
knots 1. 120 60,2.
kupla 1. 113 54. 
kupp 1. 129 in.
kurdis ve. 1 1657. 119 58. 192. 
kurli, kürli 1. 1113. 192.
kurp 1. 191. 
kurpponen 124 64c. 146. 191 f. 
kurre vo., kurt e. 117 57. 119

58. 192.
kürta 1. 100 36. 113 54. 126

67. 139.
kurv 1. 140.
kurv a 12.
kust 1. 78 12. 
kutita o. a. 264.
kütr 1. 1 14 64,2. 
kuurofi), kuurne 192. 
kuwwas e. 190.
kyliveli 176. 
külimet, -mit e. 263.
kypärä 8. 756. 9630. 12464c.

146. 185. 
kupil' 1. 176. 
käbint, kämpt I. 88 23. 131 x. 
kaki 96 30. 124 64 b. 146. 172. 
käly 259.
kämer, keamer e. 259. 
käp I. 88 23.
käfä)rme(s) 98 33. 117 57 c.

1 18 58. 146. 188. 
könig 1. 64.
køidas 1. 75 6. 83 19. 102 41.

11251. 141. 218.
-køs I. 111.
kørda 1. 96 30. 186. 
la vakkør 1. 106.
laido 75 7. 83 18. 122 62. 144.

146. 219. 
lai, laji 196. 
laide 193.
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laidør 1. 100 38.
laika 81 14. 101 39. 113 52.

148. 196.
laik 1. 194. 
laiska 80 14. 100 37. 113 52.

144. 148. 193.
laita (ratio) 101 39. 121 61.

148. 196.
laita (latus) 147. 193. 
laita (cursus) 193.
laiva 100 37. 11352. 147. 150.

193. 
lakkia 128 70. 194. 
lakstøgala 1. 106. 123 63,1. 
lakt 1. 126 67.
lamatøks 1. 88 23. 111 3. 
lapia, -o 146. 197.
las 1. 120 60,2. 194.
lattea 83 18. 116 56. 118 58. 

148. 208.
lattu 83 18. 116 56. 127 68.

208.
lauk 1. 104 46.
laukki (-o) 74 5. 104 45. 117

57 cl. 119 58. 147. 194. 
laulaa 264.
lauta, -tti 83 18. 104 45. 145.

209. 
lava 209. 
Lëdu e. 103n. 
lehmä 250.
leipä 147 N.1 189.
Leis 1. 103 44. 120 60,2. 
lents l., lents e. 97. 125 65,2. 
lentta 123 n.2
lest(e) e., l'estä 1. 265., 
letsekøl 1. 106.
Lëtu (lëtwa) e. 103 n. 
lidøm I. 106.
lidzib, -ig 1. 99 34. 105 48. 
lielime, liekki, liemu 102 n.2 
liekø 1. 75 6. 102 41.
Zz'en 1. 131 ix. 
lies 1. 102 42. 123 63,2.
liesm I. 102 42. 
liesk 1. 123 63,2.
Iietsnika 1. 105 48. 
Liettua 103 n. 
liika 195.
Hin a 196. 
liista, -e 12.
liiva 173.

likkøm 1. 99 34. 106.
lina e., 1. 196.
linko 266.
lïnta 1. 123 63,1.
lintti f., lint e. 123 n.2 
lin(øs) 1. 99 34. 121 60,3.
ling e., liñga 1. 266. 
lipero o. a. 265 f.
lipsnà 1. 114 54,1.
liskâd 1. 123 63,1. 138 n.2 
list e. 13.
liud e. 83 19.
Zo/zZ 80s. 89 24. 117 57d. 119 

58. 147. 194.
loimi 267.
lôk e. 94 29.
louhi, -e ; -ia 80. 104 45. 117 

57 d. 1 19 58. 195.
louk 1. 76 8. 104 46. 114 51,2. 
loul', -ib l. 264.
loulnika 1. 105 48. 264. 
louna 265.
loup 1. 104 46. 131 xi. 
luhi, -o 80. 99 35. 195.
luida 75 7. 99 35. 1 13 52. 142 

x.2 147. 197.
lúok 1., luokka, -i f. 94 29. 
luoma 267.
Ilion, -n l. 9 4 29. 12 5 65,2. 
Mots 1. 77 11. 94 29. 131 xi. 
lùotseklos, -køl 1. 106. 12 1 60,3. 
lúoz 1. 130 vi.
lupät 1. 100 36.
lür 1. 131 ix.
luste, -i o. a. 267.
lus 1. 100 36. 120 60,2.
lutint 1. 131 X.
luuta 75 6. 83 18. 94 28. 121

61. 146. 225.
lätsas, -e e., latsøs 1. 77 11. 

97. 123 63,3. 140. 195.
løda I. 83 19.
løga, løiqa 1. 756. 10241. 113

52. 141. 195.
lønag 1. 54 b. 265.
maqqon 1., maqon, -un(as) e. 

74 4. 88 23. 105 48. 197.
mågør 1. 269.
maigäs 1. 44 15. 84 19. 10 1 38. 

268.
maikst, maisøl 1. 100 38. 
mailøs, -in 1. 100 38. 

mait e., maita 1. 56. 61. 768.
87 21. 100 38. 123 63,1. 
140. 197.

maja 93 26. 138 n.1 145. 198. 
maksaa, -o 269.
måldør 1. 106.
malk e., mâlka I. 75 6. 198.
malka, -o 756. 86. 8822. 122 

61. 142 n.2 145. 146. 198.
mallas 28.
mål't 1. 132 72.
mclnts 1. 77 11.
maran e. 268.
markkinat 105 47. 106. 
matara 268.
måtørsA. 125 65,3.
maza e. 81 15. 114 54,1. 200. 
med'd' 1. 97. 130 vm.
meij 1. (mei e.) 103 44. 
meitøl 1. 97.
mëldar 1. 97. 105 48.
meldin 1. 105 48.
mel(t)sas e. 200.
mëm 1. 97.
mer 1. 61. 87 21. 97. 120 60,2. 
meri 92 25. 122 61. 124 64 b.

147. 150. 199.
merta 270.
mesi 200.
metso(i) 146. 200.
metsä 77 10. 95 30. 1 16 56 b.

118 58. 144. 146 . 200. 
mëtol 1. 97. 106.
miekka 30 n.2 189.
mier I. 102 42. 114 54,2. 
miesnika 1. 105 48.
miestin 1. 105 48. 200.
mil 1. 131 ix.
mïlint 1. 131 X.
mil(d)zø 1. 125 65,2.
mirdz I. 132 xn.
mist 1. 131 xi.
moisio f., moiz 1. 12. 103 44. 

270.
moni 89 x.2
morsian 769. 7710. 8924. 108. 

116N.1 122 62. 145. 199.
morsio 108. 122 62. 199.
mödu e., motu vo. 95 30. 127

68. 146. 200.
moiz e. — moisio.
möltsas e. 200. 
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mörduma e. 199. 
mots e. 95 30. 200. 
mudz 1. 132xn.
mük 1. 100 36. 
mul'd, muís 1. 132xn.
muli 83 18. 9 9 35. 117 57 d.

119 58. 147 . 226. 
múores 1. 125 65,3. 
múots 1. 77 11. 94*29. 131 xi. 
musti 117 N.3 271.
muta 269 f. 
müzig 1. 100 36. 10 5 48.
muzz 1. 132 Xu. 
mam 1. 97.
mändreks 1. 7 5 6. 82 . 96 30.

1113. 141. 201. . 
mäntä 75 6. 96 30. 124 61 c.

146. 201. 
mänty, -Ö 201. 
mañg 1., e. 269. 
mär 1., e. 97. 
märkä 75 6. 96 30. 148. 201. 
mäter 1. 97. 106. 123 63,2. 
íncüízm 97.
naara 93 n.3 138 n.1 202. 
nagla, naula 271.
naid(e) 1. 67.
napa 28 n.1 74 3. 8822. 12261.

144. 146. 201. 
när e. 93 n.3 202. 
nari, -its e. 202. 
narits(as) o.s.v. e. 202. 
nas'k 1. 130 ix.
naud', -di, -t’ e. 104 46. 202.

1. 93 27. 125 65,2. 130 ix. 
ned, net e. 102 42.
nêges 1. 78 12. 97. 121 60,3. 
neiti 168.
nekrüs 1. 120 60,2.
nepaa, -ain, -as 28 n.1 95 30.

108. 127 69,3. 145. 203. 
nêrkas 1. 97.
neula 30. 
nêzed 1. 81 15. 97.
nïd 1. 99 34. 132 xii. 
nied 1. 102 42. 130 ix. 
niedres, -dors 1. 102 42. 106.

123 69,3. 
niek 1. 102 42. 
-niekka 106 n. 270. 
niekla 30. 
nier I. 102 42.

niisi 76 9. 99 33. 126 66. 146.
203 f.

niitti 203 f.
-nika 1. (-nik c.) 105 48; n.2

11454,1.
nikïd 1. 120 60,2. 203.
nikken 1. 50 e. 768. 106. 203.
Nikleks 1. 1113.
mtemi 1. 131 X.
nori 202.
nôbu e. 95 30. 127 69. 203. 
nugär 1. 82. 141. 204.
nulija, nuija 271.
/y) 9/ Azy I ') / 1

nukero S2. 99 35. 105 47. 122
62. 146. 204.

nüm e. 94 29. 12 3 63,2. 205. 
nummer(s) 1. 50 e. 1 14 54,2. 
nùo- 1. 66.
nuode 94 28. 113 53. 144. 145. 

251.
núoim, nuojem 1. 107 48. 
nùom 1. 9429. 123 63,2. 103vi.

205.
núomann 1. 67. 131 xi. 
núopel'l' 1. 130 vin.
míot I. 94 29.
mîovada 1. 67.
nyt 100 35. 148 . 204.
nä- 1. 97.
nädal e., 1., -il I. 106. 
nägal, -ar e. 97. 202. 
nägant 1. 203.
närkas 1. 97.
obos 1. 125 65,3.
odelma, -Iva, -rva 159.
oinas 89 24. 105 47. 112 51.

147. 160.
oka(s), oas, okka 89 24. 147. 

157.
olut, olu(s) 89 24. 90. 126 68.

127 69. 146. 157 f.
opper 1. 50 e. 64.
(ow 1. 42 2. 104 46. 135.) 
oubos 1. 125 65,3.
ouglos, -gel 1. 104 46.
our 1. 104 46. 131 ix.
ovät 1. 88 23.
ôhw e., -va vo. 146 n.4
-pa 160.
pa- 1. 66.
paarre 7 5 6. 81 14 . 88 22. 93 

26. 124 64 a. 144. 146. 
162.

paasma 12. 93 n.1 
paatsa(s) 205.
paatukka 12. 
pad' 1. 120 60,2.
pada e., 1. 146 n.1 271. 
pågreb, -ub 1. 106.
pågos 1. 162 n.2 
pai 272.
paimen 72 1. 101 39. 127 69,2.

147. 208.
paipel 1. 76 8. 100 38. 106. 
pakaizi I. 66.
pakaksin 1. 66. 
pakal, -el e. 76 8. 205. 
pakana 8. 12. 93 n.1 
pakkeld 76 8. 106. 205. 
pakla, paula 13. 14 n. 205. 
påkst 1. 93 27. 12 6 67. 
pakúods 1. 67. 1 14 54,3.
pål' 1. 84 19.
naläq 1., palak(as) e. 74 4. 88 

23. 114 54,2. 206.
pal'äk(es) 1. 105 48. 114 51,3. 
paländelcs 721. 82. 1113. 141.

161.
paldies 1. 139. 
palounag 1. 265.
palve(h)', -oa, -ota 72 1. 128 

70. 161.
panko 206.

1. 53. 120 60,2.
panu 127 68. 144. 145. 206. 
papästem, paperd 1. 111 3. 
papu 210.
pår- 1. 66. 
parets 1. 78 12.
parta 81 14. 146. 162. 
pårtieken 1. 129 in.
pasaka 1. 67. 88 23. 
pasma 93 n.1 
pasme I. 1 14 54,2.
passer 1. 106.
pastal 1., -al, -el e. 88 23. 

207.
pata 146 n.1 271. 
patïk 1. 129 ni.
patukka 12. 
pauna 272.
pavalg 1. 114 54,2.
pavëder(s) 1. 67. 97. 12060,3. 
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pëgel e. 103 42.
pel'l' 1. 130 vin. 131 xi.
pelut 95 30. 127 68. 147. 207. 
perkele(s) 75 6. 95 30. 105 47.

113 53. 117 57 c. 118 58.
147. 207.

pers 1. 72 N. 97.
pess e. 97. 272. 
petra, peura 8318. 103 n. 146.

162.
pie- 1. 66.
piederr 1. 67. 132 xn.
piedrøb 1. 67. 106. 138 f.
pieplüd I. 130 V.
piepod 1. 103 42.
pihlaja 273.
pii 10 n. 247.
piiras, -akka, -o 12.
p iki 13.
pïkst 1. 132xn.
pin 1. 48 n. 129 i.
pirtti 74 5. 98 33. 126 66. 146.

208.
piru 96 n.1 207. 
pY 1. 125 65,2.
plaga I. 123 63,1. 
plakâ 1. 125 65,1. 141.
plat' I. 125 65,2.
pleit 1. 72 n.
plek 1. 120 60,2.
plësod I. 97.
plets 1. 97. 120 60,2.
plett 1. 130 ix.
plëv 1. 97.
plikk 1. 131 ix. 
plikskïnt 1. 131 X.
plïndert 1. 132 72. 
plouts, plots 1. 209.
plunt s 1. 130 vu. 
pluntsint 1. 131 X.
pliiokst 1. 81 15. 138. 
plúos, -si. 131 xi.
pluskøn 1. 106.
pl’âra 1. 97.
pois 1., pois e. 103 44. 273. 
porkkana 12.
porsas 80. 89 24. 91. 112 51. 

143. 147. 206.
post 1. 64.
post e. 94 29.
pot'ä 1. 64.
povär 1. 88 23. 

pôrgu e. 96 n.1 207. 
pragu e. 83 18. 219. 
praksk 1. 132 xii. 
prêts, prëz e. 125 n.1 
pris 1. 72 n. 
prop st 1. 64. 
proul 1. 104 46. 
prüs 1. 84 19.
puba 1. 7 5 6. 100 36. 123 63,1.

140. 210. 
pudâr, -drøs 1. 105 48. 
püik 1. 100 36. 120 60,2. 
puiz 1. 103 44. 273. 
pulkka 274. 
pümpa 1. 100 36. 
punkid 1. 120 60,2. 
punn 1. 120 60,2. 
puogøs 1. 206. 
púos 1. 94 29. 129 IV. 
púost I. 9 4 29. 130 vin. 
púot 1. 9 4 29. 
purïnt 1. 131 X. 
purje(s) 124 64 a. 147. 163. 
püsl 1. 106.
pusøl 1. 81 15. 100 36. 106.

120 60,2. 
putki IS 12. 274. 
putro, puuro 210. 
puts, putsøs 1. 100 36. 12 5 65,3. 
püt 1. 64.
päkä 1. 97. 123 63,1. 272. 
pär e. 97.
pärkond 1. 207. 
päss e. 97. 272. 
päst, päzz 1. 47 20. 68. 272. 
pöllö 146 n.3 
pøis l. 103 44.
raamattu 83 19. 
ragu e. 83 18. 219. 
rahka 146 n.2 
råib 1. 83 19. 129 iv. 
raiz e. 102 40.
rako 38 18. 122 62. 219. 
r cintos 1. 8319. 9327. 12363,3.

140.
rastas 80 14. 83 18. 88 22. 91

25. 112 51. 146 . 220. 
ratas 745. 88 22. 112 51. 146.

211. 
ratsas 211. 
raunio 275. 
rauta 189. 

raioa e. 88 23. 275. 
rëdnika I. 97. 
rehi, rei, rihi e. 276. 
reisi 76 9. 102 40. 146. 212. 
rëk 1. 130 vu.
reki 92 25. 124 64 b. 146. 211. 
reng 1. 275.
renn 1. 53. 
reps(øs) 1. 275.
rets 1. 97. 141. 211. 
rëz e. 125 n.1 
ridama e., ridd 1. 129 ni. 
rieb 1. 103 42. 129 iv.
riekst I. 103 42.
rieska 9631. 113 52. 143. 147.

209.
riet 1. 103 42. 130 ix. 
rihma 212.
riihi 276.
rås 1. 120 60,2. 130 vu. 
rindøks 1. 277.
rinta 99 34. 276. 
rïv 1. 130 ix.
rofig e. 100 36. 123 63,1.
Rongoteus 13. 147 n.3 
routa 83 18. 93 26. 147. 173.
rova 1. 88 23. 275. 
rubïz 1. 94 29.
ruda 1. 100 36. 113 54. 
rugai 1. 121 60,2.
rüim, rüm 1. 125 65,2. 
ruis (rugis) 1 16 57. 1 1958. 213. 
rul'l' 1. 50(1. 131 ix.
rün e., 1. 69.
runo 213.
runts 1. 77 11. 120 60,2.
rung e., rüiiga I. 100 36. 123

63,1. 
ruobiz 1. 94 29. 
Ruotsi 38 n. 3 
raoz 1. 94 29. 12 5 65,2. 
ruíñnt, ruzlnt 1. 131 x. 
rutkøs 1. 100 36. 114 54,3. 
rüts 1. 87 21. 129 iv. 130. 
(ruumen 173.) 
ruuna 69.
rüg g os, rügs 1. 49 b. 213. 
rämdon 1. 97. 106.
rais, t's- e. 97. 141. 211. 
rästäs f., rostas e. 91 25. 220. 
rääpys f., räpus e. 98. 275. 
-s 107 ff. n.; e., 1. 1101. 
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sa- 1. 66. 
saapas 12. 
saap(uk)ka 12. 
salik e., salira, f. 147 n.1 
sain e., sâina 1. 102 40. 217. 
saiwas e. 102 40. 220.
saksa 39 n. 277. 
sala 1. 214.
salagg 1. 246. 
salava 246.
said 1. 81 15. 114 54,2. 
salko 80 13. 246.
salo 80 14. 122 62. 146. 214. 
sama 1. 81 15. 113 54.
sammal 105 47. 144. 146. 214. 
Sampsa, Simpsa o. a. 148 n. 
sapagai I. 67 n.
sapidd 66 med n.1 
saplüd 67. 130 V.
sard e. 81 15. 114 54,2. 214. 
sari e. (== liari) 80. 222. 
sari e. 81 15. 139 n.4 
sarükänd 1. 67 n.
s ar vas 225. 
sata 75 6. 
savaliks 1. 67 n. 
savedd 1. 67 n. 
savödl, -vodl 1. 66 med n. 
seinä 80 Í4. 102 40. 122 61. 146.

217. 
seipi 281. 
seiväs 76 9. 83 18. 102 40. 112

51. 146. 220. 
sepi, -på o. s. V. 177. 
ser 1. 129IV. 139. 
sera-, sërima e. 129 n.2 
sers 1. 97. 129 iv. 139. 
seula, siegla, siekla 12. 30. 
seura 1 13 52. 145. 215. 
siek 1. 103 42. 
siekold 1. 103 42.
«¿mai 80 14. 96 31. 127 69,1.

144. 147. 216. 
sier 1. 131 ix. 
siestar, siehtar 280. 
siisna 80. 223. 
siksnos, -sons I. 81 15. 99 34.

106. 123 63,3. 
sikspårnos 1. 125 65,3. 
sikst 1. 81 15. 99 34. 
silta 76 9. 98 33. 1 13 52. 146.

232.

sipuli 12. 
sïpol 1. 106. 
sirppi f., sirp e. 12. 78 11. 
sisar 80 14. 96 30. 127 69,1.

144. 145. 217. 
siula 14.
skabbørs, -bros I. 74 4. 106.

114 54,3. 
skalïnt 1. 131 X. 
skëd' 1. 84 19. 97. 
skend 1. 130 IX. 
skepp 1. 130 ix. 
sklända 1. 84 19. 88 23. 
skrüodil', -ir 1. 94 29. 106. 
skubïnt 1. 131 X. 
skuk' I. 120 60,2. 
skunst 1. 84 19.
skúorstiú 1. 94 29. 139. 
skúotil', -el 1. 94 29.
skuttil' 1. 106. 
sköd' I. 84 19. 97. 
slaktär 1. 105 48.
slå(i)p I. 87 21. 93 27. 130 V. 
slå(i)pød, I. 93 27. 125 65,2. 
slikt 1. 99 34.
sludint 1. 131 X. 
slüzod 1. 123 63,2. 
småd, smäd 1. 130ix. 
smag a 1. 84 19. I 13 54. 
smed' 1. 125 65,2.
smëk 1. 131 ix. 
smekk 1. 131 ix. 
smel'l' 1. 1291V. 
smilgst 1. l-32xii.
smitt 1. 130 ix. 
smoul' 1. 226.
sôbr e. 1 13 52. 215. 
soir e. 102 41. 113 52. 217. 
sôster e. 280.
sôzar, sôliar e. 81 14. 9630. 217. 
sped' 1. 84 19.
spår 1. 125 65,2. 
spårnøs 1. 114 54,3. 
spël' 1. 131 ix. 
spërsk I. 84 19. 
spid' 1. I32xii.
spiegiï 1. 103 42. 106. 132 72. 
spiegil't I. 132 72.
spiönt 1. 132 72. 
spit 1. 130 ix. 
spitälig 1. 105 48. 
spits, -ts I. 130 ix.

språdz, -dz 1. 9 3 27. 12 5 65,2. 
130 ix.

spradza 1. 84 19. 120 60,1. 
språg o. s. V. 1. 130 v.
spredik 1. 84 19. 97. 
spried, spriez 1. 129 iv. 
sproudz 1. 129 iv.
sprukstod 1. 126 67. 
sprúogon I. 106.
ståd I. 131 xi.
ståd(øs) 1. 94 27. 114 54,3. 
ståst 1. 131 xi.
ståv I. 1 14 54,2. 
stedil' 1. 106.
sten 1. 103 42.
stenn 1. 132 xii.
stëndar 1. 97. 105 48.
stoklåz 1. 84 19.
stråik 1. 78 12. 140 n.2
stråip 1. (Straf, straffe) 94 27. 

12 5 62,2. 130 ix.
stråip 1. (træffe) 84 19. 94 27. 

130 vin.
strån 1. 84 19.
strål 1. 84 19.
strëpil't, strepuld 1. 132 72. 
strid 1. 130 ix.
strik 1. 84 19.
strip 1. 84 19. 
strump 1. 84 19.
strüñk 1. 100 36. 
stråmpal 1. 97. 105 48.
strop 1. 97.
stuid 1. 131 xi.
stümbar, -ør 1. 100 36. 106. 
stuobrøs, -bør 1. 84 19. 87 21.

94 29. 106.
står kil' 1. 97. 
støvk 1. 84 19.
suka 75 6. 80. 99 35. 122 61. 

146. 226.
sukia 128 70.
sulane e., sulli 1., sulha 280. 
sustrind 1. 280.
sutint 1. 131 X.
sut't' e. 81 15. 120 60,2. 220. 
svai ve. 235.
svara 1. 1 13 54. 
svërsk 1. 84 19.
svët, sveit 1. 97. 130 vm.
svik' 1. 78 12. 97. 120 60,2.

138 n.2
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svina 1. 84 19. 113 54. 
svinnø 1. 132xii.
svät 1. 97. 130 vin. 
sânÇdJol 1. 97. 106.
särg 1. 97.
särmes 1. 81 15.
säsk 1. 97. 223. 
sääli", -iä 81 15.
soira 1. 102 41. 1 13 52. 217. 
søit(ø) 1. 279.
siekøld 1. 81 15. 103 42. 
skëp, -äp 1. 97.
sker ød 1. 84 19.
skiel 1. 131 IX.
skiñk 1. 130 vu. 
skår ba 1. 99 34.
skirr 1. 129 iv. 
skirt 1. 132 72.
skårs 1. 218. 
snukst 1. 132 xn.
sül 1. 81 15. 100 36. 246. 
tagi, -ijas e. 1 16 56 a. 118 58.

165.
tagl e., 1. 72 2. 165.
tahdas 147 n.1 
tahkiainen 74 3. 165.
taibas 1. 76 9. 102 40. 1 12 51.

220.
taikina 28.
taim e., taimen f. 281. 
taivas 101 39. 1 12 51. 147.

166 f.
takä 1. 76 8. 88 23. 114 54,1. 
tak(k)iainen 72 2. 74 3. 108.

146. 165. 
takla, -gla 72 2. 88 22. 96 30.

122 61. 144. 165.
talb, -Iw e. 165. 
talkoo 75 6. 122 62. 145. 227. 
tal'l' 1. 53.
tammi 32.
tapa 28 n.1 72 2. 122 61. 144.

148. 164.
tapä 1. 76 8. 123 63,1. 
tapärnika 1. 88 23. 
täpil' 1. 94 27.
-tar, -tår 167.
tarha 721. 80. 85 . 88 22. 113

52. 146. 166.
tarina 228. 
tarista?, taroa 128 70. 228. 
tarpa 147. 165. 

tårpint 1. 94 27. 131 x. 
taru, tarw e. 230.
tarvas 104 45. 112 51. 146.

228 ff.
tatsä, tats 1. 226. 
taula — takla.
tedri e., ted'ros, -d'd'ørs 1. 96

30. 231.
tegat e. 97.
ta'røas e. 76 9. 83 18. 102 40.

220.
tel’l’ 1. 131 ix. 
telt 1. 126 67.
telta 281.
temmata 12 8 70. 231. 
tër 1. 67., 
tërôda, terr- 1. 105 46. 281. 
terva 28n.1 9630. 12261. 144.

146. 166.
tetri 75 6. 96 30. 117 57d. 119

58. 144. 146. 231. 
ties 1. 103 42. 
tikutes, -taja e. 282. 
tilbil 1. 99 34. 
till 1. 99 34. 
tilder e., tilleri f. 282. 
tirint 1. 131 x. 
titilbi 1. 99 34.
toe (togeh) 89 24. 117 57 c. 118

58. 144, 147. 226. 
tohk, told e. 76 7. 232. 
toklåz 1. 84 19. 
tori 233.
torvi 10445. 12464b. 147.231. 
loup 1. 131 xi.
tfimrnu e. 227.
törw e. 96 30. 166. — 231. 
tôuras e. 228.
tran 1. 84 19. 
trana 1. 120 60,1. 
trep 1. 97.
trëpiït 1. 132 72.
triets I. 129 iv. 130. 
trik 1. 84 19.
trikåi 1. 93 27.
trip 1. 84 19. 
trüb 1. 84 19. 
trul'l' 1. 100 36. 
trump 1. 84 19. 
trúoksnomi 1. 1113. 
trür, trüv 1. 130 ix. 
trus(a) 1. 120 60,1. 

tsaun 1. 7711. 104 46. 12565,3. 
tsemm 1. 125 65,2.
tsërtn 1. 77 11. 97. 188.
tsepïd 1. 77 11. 97. 106. 
tsepl'a 1. 120 60,1.
tsiemin 1. 77 11. 177.
tsier 1. 131 IX.
tsiesød 1. 103 42.
tsies 1. 129 IV.
tsietøm 1. 77 11. 103 42. 
tsirlind 1. 77 11.
tsirp 1., tsirp e. 78 11.
tsårm 1. 77 11. 97. 188. 
tserkst 1. 132 xii.
tsiba 1. 77 11.
tsiv(k)st 1. 132xii.
tsoumøl 1. 77 11. 104 46. 106. 
tsounøs 1. 77 11. 104 46. 110.

125 65,3. 140.
tsukär 1. 77 11. 105 48. 
tsupä 1. 77 11. 123 63,1.
tsurint 1. 131 x.
tsäbiks 1. 89 23. 132 72.
tsäkll, -kla 1. 77 11. 97. 120

60,1.
tsäkst 1. 132xn.
tüb 1. 100 36.
tudr e. — judr 175.
tuhansi, -hat 75 7. 76 9. 9935.

105 47. 126 66. 148. 233. 
tuläl' 1. 65.
tukla 1. 76 8. 100 36. 1 13 54. 
turne e. 116 56. 118 58. 227.
tumma 144. 227.
tuohi 72 1. 93 26. 126 66. 146.

232.
tuohus 168.
túotst 1. 132 xii.
tupa 122 61. 146. 220. 
tupüks 1. 1113. 138 n.2 
tür 1. 83 19. 169.
turku 12. 127 68. 233. 
turp(p)a, -o 282.
tüt' ; tütst 1. 132 xii.
tuulas, -aja 9935. 142n.2 147.

168.'
tuuma 12.
tuura 99 35. 146. 168.
tyhjå 80. 100 35. 1 16 56b ; n.1

118 58. 148. 233. 
tilm(m)e e. 116 56. 227. 
tilmjas 11656a. 11858. 168.

38 Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 1.
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tytär 10 N. 74 5. 100 35. 127
69,1. 145. 167.

täkil 1. 97. 106.
täplnt 1. 89 23. 105 48. 131 x. 
täs müs 1. 139.
täti 145 N.2 
tögat e., tökötti f. 97.
tora 1. 96 30. 166.
torg 1. 99 34. 127 68a. 233. 
uba 1. 75 6. 100 36. 123 63,1.

210.
udras, -us e. 100 36. 112 51. 

234.
üdros, -dors 1. 100 36. 110. 

114 54,3. 234.
und e., ünda 1. 82 n. 
uñgor(s) 1. 121 60,3.
uoder, -or 1. 72 n. 94 29. 106. 

125 65,2.
uodert 1. 132 72. 
úorin 1. 94 29.
ur g e., ürga 1. 283.
us- 1. 67.
utar 99 35. 147. 234.
uuhi 93 n.1 205.
vaaja 44 15. 1 16 56b. 1 18 58. 

146. 235.
vaali-puu, vaalo 236. 
vaapsainen 88 22. 236. 
vadmel, -al 1. 106.
vag, vaig 1. 78 12. 
vagar 1. 283.
vaha 76 7. 80. 88 22. 1 13 52. 

146. 238.
vai 287.
vaidzib, -ig 1. 107 18. 284. 
vaigâ 1. 44 15. 235.
vaino (-ou, -ota) 100 37. 122 

62. 12 8 70. 239 f.
vaippa 124 64 c. 241. 
vair 1. 100 38. 130 vu.
vaja, -aa f., vagâg 1. 284. 
vakka 285.
vakker 1. 106.
vako 74 3. 122 62. 147. 235. 
vak't 1. 126 67. — 130 ix.
wäl e., vâl 1. 94 27. 236. 
vald 1. 88 23. 131 xi.
valga 1. 88 23. 1 14 54,1. 
walitsema e., våliks 1. 236. 
valkama 285.
volta’, vallita 236.

wanik e., vanka 1. 10 1 38. 140.
141. 235. 

vanko, -i 286. 
vanttu, vantus, -ut 28. 158. 
vapa 283.
vapsainen 80 14 . 88 22. 108.

122 61. 146. 236. 
vår gel 1. 106. 
varpa, -rve 243. 
varras 237. 238.
varsi 76 9. 117 57 d. 119 58.

146. 237 f.
varsta, -rtta 237. 238. 
vårten 237.
vasara 189. 286. 
vask I. 238.
vastâlova 1. 72 n. 57. 
våt 1. 94 27. 126 67. 
vât' 1. 126 67.
vata 234.
veij 1. 98 32a. 238. 
veij(es) 1. 80. 96 31. 241. 
vekk 1. 131 IX.
vêl', vêl 1. 131 ix. 67. 97. 
ventar 1. 76 8. 97. 105 48. 
vêrbiks 1. 75 6. 97. 132 72.

140. 141. 240. 
vêrg 1. 74 4.
verho 241. 
verks, vierks 1. 132 72. 240. 
verst 1. 125 65,2.
verta 240.
vesuri 286. 
vêzos 1. 97. 121 60,3. 
veza 1. 120 60,1.
vezger 1. 286.
vêzos, veizos 1. 81 15. 87 21. 97.

121 60,3. 241. 
vidra ve. 234.
Vidumà 1. 127 68 a.

vielâ 96 31. 148. 240.
vier 1. 131 ix.
Vierre 244. 
viesol 1. 103 42. 
viga 1. 123 63,1.
vihvilä 80. 98 33. 147. 242. 
viina 13.
vïlf 1. 72 n.
vïlkatoks i. 76 8. 99 34. 1 1 1 3. 
villa 82. 98 33. 122 61. 147.

242.
viltib, -ig 1. 105 48.

vil'tsiút 1. 131 x.
vim/ia (-mb-) 99 34. 287. 
virpa, -i, -o, -u 74 3. 98 33.

113 52. 146. 242 f. 244. 
virst 1. 99 33.
virsu 244.
virta (wirre e.) 243.
wiru e. 99 33. 243.
virve 98 33. 146. 243. 244. 
virzold, ver- 1. 241.
wïs(k), wîz e. 76 7. 81 15. 99

34. 140. 244.
vïsel 1. 106.
visïnt 1. 131 x.
vitt 1. 130 ix.
vizos I. 81 15. 87 21. 99 34.

1 10. 123 63,3. 140. 244. 
voi 1., wôi e. 287.
vuohi 80. 93 26. 118 57. 119

58. 124 64b. 147. 205. 
vuo(n)na 160.
viiota 74 3. 93 26. 12261. 147. 

205.
vägal 1. 77 11. 9 6 31. 105 48. 

141. 238.
wcihi, -hk e. 76 7. 80. 96 31. 

116 56b. 1 18 57.58. 1 19. 
147. 241.

vä(i)jyä 238.
väive 241.
väki 148 n.1
Vänta 1. 97.
värbeks = vêrbiks. 
värpil’ 1. 97.
wärs e. 97. 120 60,2. 
värt(s) 1. 97. 114 54,3. 241. 
zåig 1. 78 12. 8115. — 131 ix. 
zal'l' 1. 125 65,2. 140.
zärka 1. 114 54,1.
zedas 1. 103 44. 1 10. 123 63,3. 
zelhl’ 1. 120 60,2.
zibb 1. 132xn.
zïd 1. 99 34. 125 65,2. 
zied(es) 1. 81 15. 114 54,3. 
zilba 1. 99 34.
zlm‘, zimt 1. 132 72.
zirmi 1. 81 15. Ill 3. '223. 
znúot 1. 84 19. 94 29.
zuin 1. 130 vin.
zustor(d), -ar 1. 280.
zvami 1. 130 vin.
zvier 1. 131 ix.
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zvirgzd 1. 84 19.
zäl 1. 81 15.
zäp 1. 81 n. 2
znoudz 1. 81 15. 83 17. 10146.

129 IV. 130. 

zälig 1. 81 15. 97. 
ädal(as) e. 92 25. 159. 
äes (äges) 147. 169.
ämal 1. 1 56.

ämm 1. 49b. 97.
ärgil'd, -el'd I. 97.
ätelä 75 6. 92 25. 96 30. 105

47. 113 52. 147. 159.

2. Andre flnsk-ugriske (og tatariske) Sprog (Lappisk [lp.].
mm. = Moksa], Ceremissisk [c.J ; Cuvasisk

ades 1p. 158. 
agas syrj. 169. 
aibmo 1p. 222. 
aik lp. 32. 
ain lp. 157. 
akso lp. 189. 
alddo lp. 250. 
alek, -ik lp. 245. 
apes lp. 158 f. 
a.udes lp. 30. 
hab magy. 210. 
baiman lp. 208. 
balvvalet, balvvo lp. 162. 
bart(ta) lp. 208. 
batte lp. 146 N.1 
-be lp. 161. 
boba m. 210. 
borjas lp. 163. 
boróka magy. 176. 
burnja syrj. 33. 
bærgalak lp. 207. 
bævrre, bœvrek, -et lp. 162. 
cokko lp. 226. 
cuolgo lp. 246. 
cuöyja lp. 80. 
dabmok lp. 281. 
dappe lp. 164. 
darvve lp. 166. 
dorvve lp. 231. 
dubas, -as lp. 168. 
duhat lp. 233.
duorbbot', duorban, durbon lp. 

166.'
duövlle lp. 165. 
dusse lp. 80. 233. 
eder c. 153. 167. 
el'de mm. 250. 
erde c. 153. 212. 
fazék magy. 146 n.1 
gaibme lp. 177. 
gaik, -t lp. 187. 
gappalak lp. 170. 

gapper lp. 185.
garbes lp. 181.
garrat lp. 172.
garvve lp. 171.
giekka lp. 172. 
gobdas, govdas lp. 179. 
gonagas lp. 191.
guiggo lp. 147 n. 
gukse lp. 184.
guoibme lp. 177. 
guzsaly magy. 192.
gælle lp. 185.
gærdde lp. 186. 
gærmas, -s lp. 188.
habres lp. 225. 
liarja, -e lp. 222.
har(r)e‘, harrat, -it lp. 248. 
harves lp. 225.
heima, -el lp. 222. 
herke lp. 250.
hid magy. 232.
hærgge lp. 250. 
idir c. 153. 167.
il'anas m. 196.
iste c. 223.
jurt m., votj., tat. 170. 
kaddelas lp. 178.
kaime, -man lp. 177. 
kaik lp. 187.
kakuk magy. 172. 
kalaka magy. 227.
kamtes lp. 187.
kant em., -tf mm. 178. 
kappaluh lp. 170.
kapper lp. 185. 
kar syrj., votj. 170.
karab syrj. 182.
kardä mm., -do; -das em. 33. 

72 1. 153. 170.
kardå cuv. 170. 
kauca lp. 79. 184. 
kavs mm. 184.

Mordvinsk [in.; em. = Ersa, 
[cuv.] O. S. V.).

keder c. 231. 
kendzalå c. 192.
kerep o. a. ostj., vog. 182. 
keres em. 183.
kert magy. 170. 
kiekka lp. 172.
kirda em., kyrda mm. 96 30.

121 61. 153. 186. 
kobdas lp. 179.
kokse lp. 184. 
komdos c. 146 n.1 
konag as lp. 191.
korab votj. 182. 
hovs em. 184. 
kök syrj. 172.
köröb syrj. 181. 
kört syrj. 218.
ksna em. 79. 12161. 153. 223. 
kueibme, kuöibme lp. 177. 
kukse lp. 184.
kuksin m., c. 185. 
kuksum cuv. 185.
kuku m., c. 172. 
kulå c. 190.
kulo em., kulu rtim. 191. 
kuruks, kursa c. 183.
kuvsin votj., perm., tat. 185. 
küdör c. 231.
kærbma, kærmas lp. 188. 
kærde lp. 186.
laida, -ta lp. 193. 
laiddo lp. 193.
laikke lp. 193. 
laive lp. 193.
lapât magy. 197.
laszos, loszos magy. 194. 
laske lp. 193.
lasse lp. 196.
lata mm., lato, latalks em. 33. 
laudde lp. 209.
lianas m. 196. 
lisme m. 250. 

38
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l'on syrj., vog. 196. 
lopa m. 153. 194. 
lopata syrj. 197. 
losos perm., lös syrj. 194. 
lufta, lukta lp. 197. 
luossa lp. 80. 194. 
luöudde lp. 209. 
madar lp. 268.
manda mm., -o em. 201. 
mari c. 199.
merata mm. 270. 
mezevel' em. 176. 
mir de mm., mirde em. 199. 
moarsse, morsse lp. 199. 
mob magy., moko c. 214. 
moram., votj., moro syrj. 199. 
mort syrj. 199.
mukoro em., mokyr, mukyr

mm. (82.) 153. 204. 
mcecce lp. 200. 
mcendde lp. 201. 
natío lp. 30. 
ñapad lp. 127 69,3. 203. 
nappe lp. 201.
nevod m., perm., votj. 234. 
næpad, -at, næppe lp. 127

69,3. 203.
odar m. 33. 153. 234. 
ösztön(y) magy. 157. 
pakl'at em. 205. 
pap vog. 210. 
pard(a), -ek lp. 162. 
par(y)s votj. 206. 
part, pärte lp. 208. 
pat c. 146 N* 
pänakud mm., penada em. 206. 
-pe lp. 161.
peel' em., pejel mm. 103 43. 

153. 207.
peurek lp. 162. 
pirgene, pir- em. 75 6. 95 30.

153. 207. 
porjes, -os lp. 163. 
por(y)s syrj., perm. 206. 
pot c., pot vog., put ostj. 146

N.1 
port c. 153. 208. 
pridda lp. 162. 
pures vog., purys ostj. 206. 
purgine em. 153. 207. 
purhts, purts o. s. v. m. 153.

206.

pürt cuv. 153. 208. 
pærkal lp. 207.
räkkat lp. 219. 
rieske lp. 209.
roz m., rozs magy., rsa c. 213. 
rudzeg syrj. 213.
rudn(a), runa’, rudnet lp. 213. 
ruoidda, -ta lp. 102 40. 2 1 2. 
rækka lp. 211.
ræsme lp. 212. 
sada mm., -o em. 75 6. 
sammal, samel lp. 214.
sar syrj., sar as o. 1. ost., saris 

vog. 199.
sarda mm., -o em. 225. 
sargge, sar(r)e lp. 248.
sarva, sarves lp. 225. 230. 
sazor em. 80 14. 153. 217.
säzgan mm. 143 n.2 
sebre lp. 215.
sed(e) m. 76 9. 153. 232. 
sedera c. 232.
se(i)mol lp. 214. 
seine lp. 217.
sem(y) ostj. 216. 
serte, sorte magy. 222. 
siebman, siem(en) lp. 216.
sig syrj. 279. 
sildde lp. 232.
sizgan em. 143n.2 
sogy votj. 226.
sorv lp. 225.
stir, -r mm. 127 69,1. 153. 

167.
stoppo lp. 220.
suoidne lp. 79. 102 40. 223. 
suoldne lp. 79.
suolo(i) lp. 214. 
suörgge, suörre lp. 248 f.
sura mm., suro em. 80 14. 

93 26. 153. 219.
¿uru mm. 249. 
suzer votj. 153. 217.
sæidne lp. 217. 
sæmol lp. 214.
særvve lp. 215.
szarka magy. 221.
szårny magy. 249. 
szarvas magy. 225. 230.
sabra mm. 216.
saldde lp. 232.
sar c. 79. 153 (jf. 222). 

sens em. 80. 153. 247.
siste, -a, susto c. 153. 223. 
slenggo lp. 266.
sna mm. 79. 12161. 153. 223. 
so(a)rp vog. 225.
sordo c. 225.
suda, südö c. 75 6.
sumo c. 153. 154. 219.
suzar o.s.v. c. 153. 217. 
tabmok lp. 281.
tapió magy. 165. 
tappe lp. 164.
tar perm. 231.
tarve lp. 166.
tehter, teiter em. 127 69,1. 153. 

167.
tengez c., tenger magy. 199. 
tizem, tilzem c., 99 35. 153.

233.
tjöt syrj. 145 n.2 
to(a)fent lp. 233.
toppe lp. 220.
tosse lp. 80. 233.
t'oza, -ov em., t’ozän mm. 99

35. 153. 233.
tölgy magy. 232.
tuliat lp. 233.
turna mm., -o em., tumfo) c. 

32.
tuovle lp. 165.
tupe lp. 220.
tur votj. 231. 
tusan, -en lp. 233.
tusse lp. 233.
tysjaca, tystsa em. 233.
t'ädra lp. 231.
ukska em. 153. 236.
uzer, -ere m. 189.
üdür c. 153. 167.
ustö c. 223.
vadar, vodar c. 153. 234. 

vajeg lp. 284.
vai(d)no, -u lp. 239. 
vaippe-radno 242.
varían syrj. 238.
vepses, vievses lp. 237. 
voina m. 240.
vuolla lp. 158.
vurto c. 153. 237.
væcer lp. 286. 
zariz, -ez votj. 199.
zu syrj. 226.
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3. Litauisk (iibetegnet eller li.), Lettisk (le.) og- Preussisk (pr.).
(Ved fælles Ord anføres i Regelen kun den litauiske Form.)

(a 87 ff. 143. — ä le. 92 ff.) 
äbuls le. 93 26. 144. 156. 
ainat pr. 156.
airis le. 110n.2 
akéezos 169.
akstinas 157. 
akutas 157.
ala fell le. 252.
alu pr., alus 126 f. 157 f. 
amols le. 156.
-am-s (= -um-s] le. 106 n.1

135. 278.
-ana-t (=-ina-t) le. 133. 135. 
andrus le. 8217. 127 68a. 252. 
*anguria-s, angurgis pr. 88 22.

143. 158.
anksztas 143. 158. 
anksztirai 158.
ansa, atsa 82. 159. 
ardai 159.
ark'is le. 253. 
ö/- (= az/*-) le. 140 n.1 
asclias, -i le., asys o. s. v. li.

9124 a. 253. 
aszerys 147 n.2 
at- (et- pr.) 92 25. 159. 
atólas 92 25. 159. 
auszra, -riné 160. 
avinas 160.
ba 160. 
balandis 82. 141. 161. 
balvas] -vüti 128. 161. 
balvonas 162.
bargs, bar g s le. 139. 
bårkste le. 88 22. 144. 162. 
barzda 162.
beka le. 272. 
bl'uda le. 83 19.
botagas 12. 93 n.1 
brëdis 1 62 f.
bùrè, -rys li., buras, -rives le.

124 64. 139 n.4 163. 
burkantai li., -käns le. 12. 
burwe, -wis le. 139. 
buja le. 73 2. 87 21. 95 29.

137. 253..
(cz li. 77 10. 116 n.1) 
daba 144. 164.

dagys 116. 165.
dagla, -is le. 8822. 144. 165. 
dalba, -s le. 165.
darva, derva 96. 144. 166. 
darwakslis, -snis le. 166. 
dar zas 166.
dedres le. 175. 
degla, -is le. — dagla.
dëvas 166.
dradjehi le. 138n.2 
drümas le. 140 n.2 
dukter-, -té 167.
dülajs, dülis le., dulis li. 168. 
düma 12.
duinjsch, dums le. 168. 
dure le. 168. — 282.
durwis le. 139 n.4 
dülis, -l'a, -le le. 253.
dürbe, dure le. 282.
(d/ le. 77 il. 130. 137.)
díilna le. 77 11. 141. 142 n.1 

173.
(dz li. 77 10. 116 n.1) 
(e, è 91 f. 95 ff. 143.) 
ekèczos 169.
èras 169.
êrjelis le. 97. 139. 
(ë 101 f. 143.)
-ga, -ge, -gi 172. 
gabal(a)s 732. 11353. 144. 169. 
gardas 170.
gaura le., geauris pr. 171. 
gauras 9k.1 104 45. 171.

172.
gelta, -as 172. 
*gilna se djïlna.
glÿvas li., glïwa le. 173. 
grüdas, grodas 173.
grüpe le. 94 29.
-gu 174.
idis, -us le. 99 34. 127 68a. 

253.
Ikschk'ile le. 261. 
ilmaka le. 254.
instr an pr. 174.
z'rtó (irdens o. s. v. le.) 274. 
jade le. 254.
jau 174. 

jauda le. 104 46. 254. 
javas 92 25. 175. 
jeda le. 254.
jedals, -els le. 67. 74 1. 98 32.

254.
Jelgawa le. 254. 
jêrs le. 169. 
judr(i)os 141. 175. 
julga le. 74 4. 100 36. 124 63.

255.
jungti, -tas 175. 
judas 175.
juma, -s le. 95 29. 123. 255. 
junis le. 9 5 29. 120 59. 255. 
kaba le. 175.
kablys li., -is le. 176. 
kadagys (kadik'is le.) 116. 176. 
kaija, kaiwa le. 255. 
kaimunas 177.
kaisït le. 100 38. 
kaite] -têt le. 256. 
kaklas 177.
kal'a le. 256. 
kâl(i)s le. 87 21. 94 27. 12059.

256.
kama, kamba le. 89 23. 256. 
kamara le. 89 23. 257. 
kamèna(s) 176. 
kanepes le. 177'.
kangars, kan(g)eri le. 82 17. 

257.
kangas le. 74 4. 82 17. 89 23.

110 n.1 257.
kanklè-s 105 47. 137. 145.

178 ir.
kaplys li., -is le. 176. 
karascha le. 257.
karbas li., kàrba le. 181 ff. 
karbija 181. 183.
karpa li., kârpa le. 123 63,1. 

139.
kârpa le. 183. 
ka(r)sis le. 183.
karszti 183. (129 iv). 
karta, -as 96 30. 185 f.
kasa 12.
kâfas le. 83 17. 87 21. 94 27. 

257. 
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kaska le. 91 ‘24 a. 258. 
kasclielis, -e le., kaszelé 260. 
kaschk'is, kasa, -is le. 78 1'2. 
katilas 183.
kausfijs le. 120 60,2. 184. 
kauszas 184.
k'ebla le. 259. 
k'eda, k'edra le. 258.
k'eke le. 258.
k'eksis le. 120 59. 258. 
kelan pr. 113 52. 144. 185.
kelias 115. 117 d. 185. 
k'eluwainis le. 258 f.
k'emers le. 259. 
k'empa le. 261.
k'enge le. 78 12. 125. 259. 
k'epa le. 76 8. 78 12. 132 78.

259.
k'epët-, k'eptës le. 130 ix. 259. 
k'ept le. 132 78. 259.
kepuré 185.
kerda pr. 96 30. 144. 185. 
k'ere le. 259.
k'er(e)sehas, -i le. 259 f. 
k'érpa le. 68. 76 8. 123. 260. 
herpe 186.
k'eselis le., li. 260. 
këk 186.
k'ërmis le. 102 42. 188.
k'ibele le. 261.
k'idas le. 260.
(ij'-jk'ik'èt le. 260. 
k'ikuts le. 282.
k'ïla, -s, -is le. 67 f. 78 12.

87 21. 99 34. 261.
k'ilis, -Ika le. 261.
*kimdas 98 33. 112 51. 137.

144. 145. 187.
k'impa, -is’, -ele le. 261. 
k'ïne le. 261.
k'ink'ele le. 261.
kinka o.s.v. 187.
k'ipa, -e, -is le. 261.
k'iris le. 99 34. 261. 
k'ïris le. 261.
kirmis 188.
kirvis 152. 189.
k'ifinât le. 99 34. 133. 262. 
k'ïsis le. 99 34. 262.
k'ischk'i le. 260.
klaips le., klëpas li. 79 n. 189. 
koska le. 91 24 a. 258.

kotas 190.
kozas 257.
Krëws le. 18. 21.
kubjas le. 262.
kude-, -et le. 125. 262.
kugre le. 125. 162.
kuija le. 87 21. 103 44. 262. 
kuilis le. 190.
kukainis le. 263.
kukuri, -urs le. 263.
küla le. 9935. 12262. 144. 190. 
külé 190. 191.
kulmis le. 263.
kuna, -e le. 10036. 123. 263. 
kunip/as 191.
kurbas 182.
küre le. 125. 262. 
kurpê 191.
kurtus, -czas o.s.v. 116 57. 

119 58. 192.
kurva 12.
kurwis le. 182.
kuj'a le. 263.
kutêt, -inât le., kutcti, -inèti li. 

264.
k'ute-s-, -et le. 768. 84 19. 100

36. 281.
kûdas, -élis 94 28. 192. 
kukle le. 137. 145. 178IT. 
kvëtys 79 n.
laida, -e le. 193.
laisks le. 144. 193. 
laiva(s) 193.
lakti 194.
lapas 194.
laszis, -isza(s) 194.
laukas, -is 194.
laulät le. 104 46. 133. 136 f. 

264.
launag(a)s-, -ad/ïs\e. 10546.264. 
lauzis', lauzti 194.
lempers o. s. v. le. 98 32. 265. 
lents le.-82 17. 98 32. 265.
leste le. 265.
lêzas, -es le. 195. 
lëkas 195.
lésas 196.
lësma le. 102 42', n.2 
lëta 196.
liberis le. 265.
lynas li., lïnis le. 197.
linai 196.

linga le. 83 17. 266.
Unta 123 n.2
l'ipa le. 124 63. 266.
liska le. 138 n.2 
lysta, -e 13.
lïwis le. 266. 
loma, -as 267.
lopèta 197.
luga, -is, -us 74 4. 100 36.

127 68a. 266. 
luksztas 197. 
lustes, lusclik'i le. 267. 
luza, -e le. 267. 
lüzti 195.
lüdes wëjscli le. 95 29. 125.

267.
lüma, -as 95 29. 267. 
madaras le. 268.
magone le. 197. 
maigs le. 84 19. 268.
maita 197. 
maja le. 198.
màkars le. 76 8. 269. 
maksa-, -ât le. 89 23. 124 63.

133. 136. 269.
malka 198.
marañas le. 268. 
mares, -ios 124. 198 f.
marti 116n.1 199. 
majs le. 200.
mourut le. 105 46. 133. 269. 
médis, medza- 77 10. 115 55.

116. 144. 200.
medus le. 127 68b. 200. 
meleta 200.
menge-, -et le. 83 17. 98 32.

125. 133. 269. 
menté, mentaré 82. 141. 200. 
merga-, merka le. 201. 
merk'is le. 269.
(Mitava 255.) 
mudas le. 269.
mugura le. 204. 
muifcha le. 12. 103 44. 270. 
mul'ït, -ât le. 270.
mulka le. 100 36. 270. 
murda, -s le. 74 4. 100 36.

123. 270. 
musts le. 271. 
mûna, -s le. 95 29. 271. 
naba le. 144. 201. 
nagla le. 271. 
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näre, nars le. 93 n.3 
nariza le., -yczos li. 201 f. 
narmas le. 271.
nauda le. 202.
negáis le. 202. 
nepatis o.s.v. 127 69. 203. 
nevadas 234.
nytis li., nïte le. 203 f. 
nu 204.
nugara 141. 204. 
nüja le. 271.
nuka o.s.v. le. 76 8. 100 36.

271.
mima le. 205.
(o 92f.26. 143.)
(o, ô, ou le. = au 104 n.2 135.) 
oda 93 26. 205.
ozys, *ozè 124 64 b. 205. 
pada le. 271.
padis 205. 
pagonas 12. 93 n.1
paij o.s.v. le. 10 1 38. 272. 
parfit le. 81 15. 101 38. 133.

272.
pâksts le. 126 n.2 
pakulos 205.
palags le. 1 I 4 n.1 206. 
palaikas li., palëks le. 105 48. 
palaunadj'e le., -gè li. 265.
* panga 206.
panu pr. 127 68b. 144. 206. 
parszas 143. 206.
pâsms, -a le. 12.
pastala le. 207.
pâtaga le. 12.
pâtis le. 76 8. 120 59. 272. 
pauna, -e, -is le. 272.
pavârs le. 88 23.
peilis 207.
peka le. 272.
pelus 127 68 b. 207.
perkünas 11353. 1 17 57c. 207. 
pese le. 97. 272.
pestït o.s.v. le. 68. 9832. 133.

136. 137. 272.
pëmen-, -mû 208.
pikis 13.
pilad fis, -ags le. 78 12. 87 21.

273.
Pinnis le. 278.
pyragas 12.
pirtis 208. 

pi fiks le. 273. 
platus 116. 208. 
plaukts le., plautas 209. 
plûfkjsts le. 81 15. 138. 
polme le. 91 24a. 273. 
porgât le. 273. 
posmas 12. 93 n.1 
povârs le. 88 23. 
praga 219. 
préskas 144. 209. 
pudis le. 120 59. 273. 
puika le. 103 44. 273. 
puisis le. 103 44. 136. 273. 
puk'e le. 78 12. 274. 
pulgîit le. 100 36. 133. 137.

274. 
puika, -Pis le. 100 36. 274. 
pune, -is le. 274. 
pupa 210.
purga, purga, -ka 10036. 274. 
putra 210.
pügis le. 206. 
purgat le. 273. 
pust le. 94 29; n.1 
rabat le. 74 4. 133. 275. 
ragés 210 f.
raitas 211. 
ratas 211. 
rauka le. 105 46. 275. 
rawa le. 88 23. 275. 
rawasts le. 89 23. 126 n.2 275. 
reja, rejé 276. 
renge le. 275.
répsis le. 98 32. 275. 
rétis 141. 211.
réva 27 b. 
redas 276. 
retas 212. 
rid-, rist le. 129 m. 
rija, rija le., rijé li. 276. 
rinda le. 74 4. 83 17. 99 34.

276. 
rinduksis le. 277. 
risz- (riszimas) 212. 
rogés 210. 
roida le. 101 38. 277. 
rugys 212. 
runa le. 213. 
runga le. 100 36. 
rungis, -itis le. 13. 
runis', -ït le. 69. 
fabaks le. 12. 

saga le. 91 24a. 279.
faimut, sai- le. 81 15. 101 38. 

133. 136. 277.
faksenis, saks- le. 277.
sala 214.
salaka le. 277.
samanos 144. 214.
sümenis le. 278.
Sams le. 94 27. 277 f. 
santmetti le. 278.
fards le. 215.
sari, sai-i le. 88 22. 116 56b. 

144. 222.
faris, saris le. 81 15. 9 4 27. 

120 59. 278.
sarwe, -is le. 81 15. 139 n.4 
sébras li., sebrs le. 215. 
sedums le. 278.
sega le. 279. 
selga le. 278.
sémen- 127 69,1. 144 . 2 1 6. 
sene, -is le. 81 15. 98 32. 279. 
serma, sérma le. 92 25. 221. 
serst, sérst le. 129 iv. 139. 
sert, sert le. 129iv. 139. 
seser-, -su 144. 217.
sena 217.
sers le. 217.
siga, -ge, -ka le., sykis li. 279. 
sikszna 223.
sipols le. 12.
sirpe, -s le. 78 11. 
sirwis pr. 144. 224.
syva, -as 218.
skardas li., skârds le. 218. 
sker sas 218.
skëtas 218.
sküarstins, skurstinis le. 94 29. 
sla(g)fds le., slqstafs) li. 144.

219.
smaigs le. 84 19. 101 38. 268. 
fnûts le. 144. 251.
soga le. 91 24 a. 279. 
sonis le. 91 24a. 279.
sopagas 12.
sora 219.
spilwa le. 139 n.4 
sprâdfe le. 125 med n.1 
spraga 219.
stëbas 102 40. 219.
strâk'a, -Pis le. 140n.2 
strazdas 220.
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stuba 220. 
stugi le. 279. 
suburs le. 21 5 f. 
suga le. = soga, 
suga, -us le. 81 15. 100.36.

279. 
suit(i)s 279. 
sulainis le. 100 .36. 136. 280. 
fusteri o.s.v. le. 280. 
futis le. 220. 
sûbars le. 215 f. 
fubs le. 82. 144. 246. 
Sum- le. 277 f. 
srvek'is (swackas, swickis) le. 97.

138 N.2 
fcliagas le. 244. 
fcliëligs le. 97. 
sclik'ïnis le. 219. 
schk'irsts le. 84 19. 280. 
schk'ute-s', -et le. se k’ute-s. 
(sz 78 ff.) 
szalna 220. 
szarka 143. 221. 
s zar ma 92 25. 221. 
szeima 222.
szerys, -as 8822. 1 16 56b. 144.

222. 
szeszkas 223. 
szënas 223. 
szikszna 223. 
szirmas 223. 
szirszys o.s.v. 224. 
*szirvi-, -a-? 224. 
szlùta 225. 
szmulas, -is 226. 
szukos 226. 
taims le. 101 38. 281. 
takiszas o.s.v. 144. 226. 
talka 226 f.
tamsus 144. 227. 
tarti 228.
tauras 228. 
taure 230.
teiba le. 103 44. 281. 
teldas le. 281. 
tempti 231. 

tërauds le. 68. 105 46. 281. 
teteris le., -rva(s) 144. 231. 
tikutis 282.
tildar s le. 282.
tilka le. 76 8. 282.
tiltas 232.
timsras, -us 227. 
tosa le. 9124a. 282.
toszis 126 N.1 232.
tresde pr. 91 25. 220. 
tükstantis 232.
tuksch le. 233.
tumsch le. 144. 227.
tunga le. 282.
tupa, -efis le. Ill 3. 138 n. 2 
turba, -is le. 282.
turgus 12. 127 68. 233. 
luszczas 116 56b; n.1 233. 
tule le. 95 29. 253.
üda le. 82 n.
üdrs le., udra li. 234. 
udrùti 233.
uikât le. 103 44. 133. 282. 
ukâ le. 283.
umbe le. 283.
undes le. 82 n.
ungurys se *anguria~. 
urga, ûrga le. 283.
(w 94 f. 173.)
waba 1. 283.
wads le. 234.
vaga 235.
wagare, -is le. 283. 
vagis 1 16. 235.
wai le. 287.
waijaga o.s.v. 133. 136. 284 f. 
vaina 239 f.
vainikas 101 38. 235.
vaira(s) 110n.2 
ivaka le. 285.
valdyti 236. 
walgis le. 78 12. 285.
walgums le. 285.
wàls le. 235.
wanga le. 82 17. 286. 
vapsa 9 2 25. 2 3 6. 

varpstis, -è 237. 
waruksis, -sue le. 286. 
vaszkas 238.
végèlè 141. 238. 
veju, vyti 238.
vèl 240. 
ivembele, -Is le. 286. 
verpti 240.
vertas 240.
verz- 241.
wesars, -ers le. 286. 
wefchgers le. 81 15. 286. 
vêvesa 241.
vèzys (vezys) 96 31. 241. 
vënat 156.
wëpe le. 241 f.
Widfeme le. 127 68a. 
viksva 242.
vilna 242.
wimba le. 99 31. 287. 
virbas 242.
vyrius 243.
virvé 244.
wirza le. 99 34. 287. 
wife, -a le., vyza li. 244. 
wiska, wischka le. 287. 
wifchût le. 133. 287.
woi le. 287.
(s le. 77 11. 130. 137.) 
zaune le. 77 11.
zena le. 14. 269. 
zêrms, -e le. 188.
zïba le. 261. 
zimds le. se *kimdas.
zirpe le. 12. 78 11 ; n.2 
zone le. 279.
(z 78 ff.) 
zaimoti 277.
zalias 244.
zalga 246. 
zambas 82. 144. 246. 
zansis, zqsis 82. 247.
zaras 247. 
zirgas 249 ff.
zirnis 251.

4. Slavisk (c. = cechisk; p. — polsk; r. = russisk; oldslavisk ubetegnet).

qda 82 n. 
cybulja r. 12.

! gavai c. 170.
I gqsli (gusli r.) 181.

girvas r. 225. 
chlèbiî 79 n. 189 f.
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jarïcï 169.
kambala r. 256. 
karbas r. 182.
kaval c., kawal p. 170. 
kavalok hv.-r. 170.
kersta r. 280.
korab(l)ï 182. 
korob(a), -bija r. 181. 183.
korsta gl. r. 280.
kotïlïi 183.
kovs, kovsik r. 184.
krabij 181. 183.
kurp' p., kurpy, -iny r. 192. 
kuvsin (kuksin) r. 185. 
künepü, -zï 191. 

lava, lavica r. 209.
Litva r. 103 n.
loch r. 194.
lojva r. 193.
losos r. 194.
mereda, -ta, -za r. 270. 
mjanda r. 201.
morda r. 270.
myza r. 12. 104 44. 2 7 0.
nereto o.s.v. r. 270.
otava r. 159.
parus r. 163.
pojga r. 273.
prja gl. r. 163.

I putr(j)a (l.-)r. 210. 

rej r., reja hv.-r. 276. 
riga r. 276.
rjapucha r. 273. 
salakusa r. 277.
sebra r. 215. 216.
serp r. 12. 78 11.
sig r. 279.
sjabr, sjabra r. 215. 216. 
skoblï (skobel’ r.) 176.
sabr o.s.v. r. 215. 216. 
t.ajmen r. 281.
tor<7 r. 12. 233.
uda r. 82 n.
vymba r. 287.

5. Germansk (g. = gotisk; da. = dansk; n. = norsk; e.-sv. = svensk i Estland; 
t. = tysk [særlig i Østersøprovinserne] ).

aína- 157.
aloä ags., alud- 158.
brind(e) sv. 162.
durbe t. 282.
*hraunisjö-z 275.
lireysar on. 275.
Istra on. 174.
kaddik, -ig t. 176. 
kajma, -e sv. 177.
kämm e.-sv. 256.
karfi on. 182.
karp e.-sv. 183.
*katila-z 183.
kaus sv., kausse nt. 184.
keck t. 258.
keri o.s.v. sv., n., da. 258. 
kód e.-sv. 186.
koks n., sv. 184 f.
kous da., kowse nt. 184.
krellen t., krällar e.-sv. 97 n.1 
kubias, -us e.-sv. 262.

*kuninga-z 191. 
kunkel t. 192. 257. 
külmit t. 263.
kilttis t. 281. 
käkk e.-sv. 258.
kapp Q.-sy. 259. 
kärest e.-sv. 260. 
köngulvdfa on. 257. 
lafve sv. 209.
lindare sv. 197. 
losta (lusta) sv. 267. 
lucld(-heu) t. 197. 
luts, lüts e.-sv. 267. 
mai e.-sv. 198. 
metsis e.-sv. 200. 
mööu e.-sv. 200. 
narrn e.-sv. 271. 
uepla g. 30. 
niete-n t. 203. 
pielbeerenbaum t. 273. 
päkk e.-sv. 272. 

ragge, regge t. 211. 
rebs, reps t. 275.
ri, rie sv. (gl., dial.) 276. 
riege, rije t. 276.
*rugi-z 213.
runa g. 213.
rune gl. sv. 69.
*sëdl g. 12. 30.
sikr on., siek t. 279. 
talkus, talk(e) t. 227.
*telda- 281.
tilk e.-sv. 282.
turbe t. 282.
wackenbuch t. 285.
*vagja- (veggr on.) 235. 
vai e.-sv. 235.
vaipa- (veipr, -a on., o.s.v.) 242. 
*vantu-z 158.
wemgalle, wimme t. 287. 
twnôa sv. 287.
âtal e.-sv. 159.

adladd kymr. 159. 
balân, -on osset. 161. 

6. Andre indoeuropæiske Sprog.

toldze, fuldz osset. 232. red, xïd osset. 232.

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 1. 39





307

Rettelser og Tilføjelser.

s.

èiste 1. èiète
en Note; Hos Tomaschek, Kritik d. alt. Nachrichten üb. d. skyth. Norden, II. Die Nachrichten 

Herodots üb. d skyth. Karawanenweg nach Innerasien (Sitz.ber. d. Wien. Ak., phil.- 
hist. Cl. CXVII, 1888) S. 11 f., — en Afhandling, som jeg forst er bleven bekendt med 
under Trykningen af de sidste Partier af Ordfortegnelsen og derfor ikke har kunnet

14
17

L. 5 f. n. (Note 1) efter tilbage tilf. til
- 1 lig læs lige

23 - 21 maatte 1. maattet
29 - 5 blande 1. blandede

» - 28 det 1. der
36 - 19 stuba udgaar.
50 - 15 (vesti. rill’-øb) 1. (vestí, rül'-ib)
52 - 9 f. n. g 11 1. g 12
54 - 5 g 9 1. g 12
60 - 8 Foran 1. Ved korte Vokaler foran
65 - 2 tilföj: ligesaa f. Ex. -m(øs), et ganske vist ogsaa ægte livisk, men da kun med Verbalstammer 

forekommende Suffix (= f -ma og -ime-), i juväm, juvamøs Fordel, Formue = lett. 
labums (af juva, f. liyvä god = lett. labs).

68 - 12 tilföj: Navnlig synes de Laaneord, der ere indskrænkede til de nordligste Egne af det lettiske 
Omraade i Lifland, i det væsentlige at have deres Kilde i Estisk.

73 - 15 buras .... pur-rød | udgaar (jf. S. 163).
■77 - 13 k, d 1. k, g
88 - 2 lett. 1. lit.
91 - 6 f. n. treste 1. tresde
94 - 2 f. n. (N. 1) efter pulidistaa tilf. liv.jmsí, piltst
97 - 8 ventar 1. ventar
98 - 4-—b marae-kula 1. marae-nula

100 - 15 putéøs 1. putSøs
102 - 2 f. n. (N. 2) liesma 1. liesm
116 - 21 tumjsch 1. tumsch
117 - 22 (laúkas Blis) 1. (laúkas Adj. blisset)
141 - 18 est. raté 1. est. räts, rät's
144 - 7 letis. 1. lett.

» - 11 foran lahto tilf.: härmä Rimfrost (lett. senna, sërma og sarma men lit. kun szarma).
149 - 6 f. n. (N. 3) efter estiske sættes Komma.
153 - 14 f. n. pur gene 1. pur gine

.) - 9 f. n. e. éura 1. e. suro
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tage Hensyn til — meddeles ogsaa Exempler paa mordvinske og cerem. Ord af lit. 
Oprindelse, blandt hvilke dog de Sammenstillinger, der gaa udenfor de her med
tagne, alle forekomme mig enten saare tvivlsomme eller helt uantagelige (en enkelt 
af disse er berört S. 223). I Modsætning til Donner kommer denne Forf. af kultur
historiske Grunde til det samme Resultat som jeg, at den baltiske («aistiske») Ind
flydelse paa de finske Sprog er ældre end den gamle gotisk-nordiske og maa tilhøre 
«de förkristelige Aarhundreder».

S. 175 L. 11 -jud'røs 1. jud'røs
- 178 - 4 læs: (med e i anden Stavelse) da atter være laant
- » - 11 f. n. efter estn. Ges. I, 1 tilf. og VIII, 45 f.
- 211 - 9 efter § 25 tilf.: (sml. f. kessi, kesseli Kurv af russ. koè, koSêl', f. terve sund af russ. zdoróvyj,

osl. zdravïiï}
- 220 - 4 till’.: Fra Finsk atter n. lap. sæibes sudes saepium binae juxta compositae, inter quas longurii

collocari possint.
- 222 - 13 f. n.: Fra de baltiske Sprog muligvis ogsaa cerem. ¡sar pilus equinus, jf. dog Budenz ÖSz

Nr. 315.
- 242 - 12 tilf. tysk i Østersøprovinserne Weepe «Hülle, Weiberhülle von Wolle oder Leinwand» Hupel.

Enkelte mindre Inkonsekvenser o. 1. turde finde Undskyldning i det S. 134 Note 1 oplyste.
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1 min Meddelelse Lil Selskabet om Skandinaviens og Danmarks Ilel le ristninger (i Mødet 
29/ii 89) søgte jeg at gjøre Rede for del meget uventede Resultat, hvortil Studiet af disse 
særegne, 2—3000 Aar gamle Billedskrifter efterliaanden havde ført mig, nærmest in. II. t. 
Beskaffenheden af det Husdyrhold, man havde havt her i Norden i Bronce-Alderen — et 
meget væsenligt Spørgsmaal, der igjennem lange Tider havde været Gjenstand for mine 
Undersøgelser.

I det nævnte Foredrag om Helleristningerne l) udtalte jeg temmelig uforbeholdent 
min Opfattelse af de Billeder, der paa liere af Helleristningerne i Båhus-Lan, navnlig de 
Tanumske, vel med usædvanlige, men i det Væsenlige indbyrdes samstemmende Træk, 
fremstillede Oxer i tam Tilstand. Efter Alt, hvad der enten fra selve Naturen eller fra 
Literaturen hidtil var blevet mig bekjendt om de forskjellige Former af egenlige Tain- 
Oxer, kunde jeg nemlig ikke med nogensomhelst Sandsynlighed henføre Billederne til 
nogen af disse; men heller ikke kunde jeg føre dem hen til nogensomhelst Art af den 
hele Gruppe af Vild-Oxer, hvorfra disse Kulturformer nedstamme. For Øjeblikket saae 
jeg mig derfor ikke istand til at opfatte de nævnte Helleristningers Oxebilleder anderledes, 
end al der til Grund for dem maatte have været saadanne Hold af lavbenede og kort- men 
tykhalede Tam-Oxer som dem, vi fra mellem-asiatiske Lande kjende som Afstamninger fra 
den tibetanske Oxe med Hestehalen, vore Systemers Bos grunniens omei. eller 
Grynte-Oxen, Tibetanernes «Yak», dog allersnarest en af denne Arts Halvblods- 
Racer (Halv-Y akker).

Det faldt mig naturligvis i Begyndelsen meget besynderligt at skulle forestille 
mig denne for Norden og hele Europa fremmede Oxeskikkelse som Led i et skandinavisk 
Husdyrhold i en tjern Fortid, da Tibet-Oxen med sin Hestehale — overfor hine andre

’) I Forbigaaende være det her kun bemærket, at Foredraget søgte at vise, at Helleristningernes utal
lige saakaldte "Skibsfigurer» i Virkeligheden fremstillede «Slæder», og at Klippebillederne i al 
Almindelighed kunde siges at hidrøre fra væsenlig nomadiserende Folkestammer, der, mere 
eller mindre, levede under Buddhistiske Skikke.

40’
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Oxe-Former — baade i ydre Udstyr og i Bygningsforhold saml i geografisk Forekomst, 
utvivlsomt maatle hævde en ganske særegen og isoleret Stilling indenfor Oxefamilien.

I det Ydre fjerner nemlig Tibet-Oxen sig fra de øvrige Oxe-Former ikke alene 
ved Udviklingen af den fyldigere Haarklædning over hele Kroppen med ejendommelige 
sidt nedhængende Haarslør fra Laar, Bov og Buglinie, og fremfor alt med særdeles lange 
Haar lige fra Koden af den i sig selv meget korte Hale, men desuden ved Kroppens lang
strakte, lavbenede Bygning og Hovedets ejendommelig slanke, tilspidsede Horn.

I indre Bygnings- og Livsforhold har den tiilige en ikke ringe Sum af Forskel
ligheder, i hvilke den betydelig afviger fra disse, og efter min Mening er det derfor vel 
begrundet, at Nutidens zoologiske System betragter denne Oxe som Type for en egen 
Slægt (Poëphagus Gray). Hertil kommer, at Tibet-Oxen i sin fuldkommen vilde Tilstand 
kun er kjendt fra de snerigeste og koldeste, mest ugjæstfrie Højegne af Tibet og Mellem
asien (i Højder fra 7—10—14—18000 Fod), og ligeledes som tæmmet knytter sig til de 
nærmeste Lande om og mellem disse Højder; selv i de nylig nævnte Blandings- eller 
Il a 1 vblo d s-Hacer, de af de mongolske og indo-skythiske Befolkninger i høj Grad skattede 
«Halv-Yakker», trives den bedst i meget kolde Egne, og den var hidtil ikke bekjendt 
at fjerne sig langt fra saadanne eller at kunne finde sig i et blot nogenlunde tempereret 
Sommerklima. Man vil derfor nok kunne forstaae, at det kun blev med en vis Betænke
lighed og Modstræben, at jeg kunde gaae ind paa den Forestilling, at det var Former eller 
Afledninger af Yak- eller Tibet-Oxen, der laa til Grund for de tanumske Helle
ristningsbilleder.

Naar jeg desuagtet, lidt efter lidt, blev ligesom mere fortrolig med den Tanke, at 
i Overensstemmelse med det umiddelbare Indtryk, som Billederne paa Bo hu s I ans Klipper 
havde givet mig, maatte Nordens Beboere der igjennem et vist Tidsrum af Bronce-Alderen 
ikke have været helt ubekjendte med Yakken, med Halv-Yakker idetmindste, og at de 
maaskee ogsaa nok paa en ret forklarlig Maade allerede dengang kunde have havt et saa- 
dant Bekjendtskab, da bidrog hertil ikke lidet et mærkeligt kulturhistorisk Træk, der ganske 
vist var fra et nogle Aarhundreder senere Tidsrum, men som i mine Øjne maatte afgive 
en fuldkommen Parallel til Fænomenet med Yak-Oxer eller Halv-Yakker i Bohuslän. Studiet 
af en Kække ganske særegne, med Sandhed kan her endog altid siges: «gyldne» Doku
menter fra vor «ældre Jernalder», der jo, som bekjendt, følger umiddelbart paa Bronce- 
Alderen, havde nemlig givet mig et utvivlsomt Vidnesbyrd om, at Skandinaviens Beboere 
dengang jevnligen bare særegne kulturhistoriske Erindringer fra Tibet-Oxens Hjemlande 
og derfor maatte en Tid lang have staaet i et nærmere Forhold til de Egne blandt disse, 
hvori denne Oxe med Hestehale nød en fuldberettiget, høj Anseelse, som en af Menneske
slægtens største Velgjørere. 1 liere af disse Egne er Yak-Oxen Befolkningernes ypperligste 
og mest uundværlige Tamdyr, paa én Gang deres Bide-, Last- og Trækdyr under deres 
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idelige Omflytninger og Vandringer, saml Karavanerejser, og kan anvendes mider mange 
Forhold med langt større Fordel end disse Bjergegnes iøvrigt aldeles fortræffelige smaa 
Hesteformer. Den er nagtet de utrolige Strabadser et udmærket Kjød- og Mælkdyr, dertil 
lige uerstattelig for disse iskolde Regioner som Beklædningsdyr og som Brændselgiver 
o. s. fr.; men livad der yderligere forhøjer dette Dyrs Betydning for Mennesket, er: at det. 
under alle disse Forhold vedbliver at være i højeste Grad tarveligt i sine Fordringer til 
Livet. Den Tanke kunde derfor ikke ligge mig saa meget fjern, og man vil vist heller 
ikke finde den paa nogen Maade søgt, at en kulturhistorisk Forbindelse mellem Skandinavien 
og Mellemasien lige saa let maatte have kunnet finde Sted et halvt eller helt Aartusinde 
tidligere under en beslægtet Metalalders-Kultur, ja, i Broncealderen maaskee endog efter en 
noget større Maalestok, end i vor ældre Jernalder. Dette kunde man idetmindste ikke 
dølge for sig selv, at saa ypperlig udførte og saa smagfulde Arbejder i Bronce og Guld — 
rene Juveler-Arbejder har man kaldt dem, og kan man godt kalde dem — saadanne, som 
vore Sværde og Dolke samt forskjellige Smykker og Kar fra vor Bronce-Alder i et saa 
usædvanligt Antal stille os for Øje, pege meget stærkt hen paa en oprindelig og neppe 
endnu fjern Forbindelse med indisk Kunst og indiske Læremestre, i hvert Fald indirekte.

Den Indrømmelse i Slutningen af hint Foredrag, at min Opfattelse af visse Billeder 
blandt Helleristningerne fra Broncealderen havde ligesom fundet en vis Støtte i en forud- 
gaaende Erkjendelse af et enkelt, dermed beslægtet kulturhistorisk Forhold fra den ældre 
Jernalder, synes mig at gjøre det ligefrem til en Pligt for mig ogsaa at lade Læserne forud 
blive bekjendte med Gangen i denne Studie og med sammes formentlige Betydning for 
Opfattelsen af Kulturvejene i de tidligere Aarhundreder af vor Tidsregning.

Jeg meddeler derfor begge Dele her som Indledning til mine snart følgende Be
tragtninger over Helleristningerne.

Det ovenfor antydede Vidnesbyrd om en, saa synes det mig, umiddelbar For
bindelse imellem Beboerne af vort skandinaviske Norden og visse af Højasiens Lande i 
den «ældre Jernalder», finder jeg utvetydigen udtalt i Nordens store Rigdom paa G uld- 
fa r acte ater af et ganske særegent Præg fra denne Periode.

I Tidens Løb ere talrige Guld-Bracteater, som bekjendt, fremkomne af Nordens 
Jordbund dels som Gravfund, dels, og langt hyppigere, som tilfældige Jordfund, men 
stedse indenfor et temmelig snevert Omraade, der væsenlig er indskrænket til Landene 
om Østersøen, dog findes de i meget større Antal i Egnene N. og V. for Østersøen, 
navnlig i Danmark og de gamle Danske Lande, end i dem S. for samme. Ved denne 
Begrændsning af Guldbracteaternes hyppigere Forekomst i det Hele til visse Lande, og i 
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Forbindelse hermed ved de meget forskjellige billedlige Fremstillinger i Præget eller Stemplet, 
som de desnaglet frembyde, røbe de umiskjendeligen, at de hidrøre fra forskjellige Egne, 
og netop derved blive visse Grupper af Guldbracteaterne særlig egnede til at sprede Lys 
over Kulturstrømmenes forskjellige Gang og Krydsninger i de tidligste Aarhundreder af 
vor Tidsregning.

Af den hele Sum af disse talrige Guldbracteater er del imidlertid kun dem afen enkelt 
Gruppe, men rigtignok baade den talrigste og mest ejendommelige, og ikke at fortie, 
tillige den mest pragtfulde eller «most splendid» — for at bruge vor afdøde Worsaaes Udtryk 
i hans sidste Arbejde : «The Industrial Arts of Denmark» 1882, — paa hvilke jeg her vil hen
lede en almindeligere Opmærksomhed, idet jeg vil fremdrage dem som Dokumenter for den 
ovennævnte Kultur-Forbindelse mellem de ældre Beboere i de skandinaviske Lande og 
Folkefærd fra Landene i Mellem- eller Høj-Asien. Jeg sigter nemlig her alene til den 
egne Gruppe af Guldbracteater, som den ansete Kjender af Orientens Numismatik, da
værende Professor i de orientalske Sprog ved Universitetet i Christiania, afdøde C. A. 
Ilolmboe, i 1858 i første Bind af det Norske Videnskabs-Selskabs Forhandlinger, be
tegnede med Navnet: »Den nordiske Gruppe». Til denne Betegnelse og den Opfattelse, 
der ligger til Grund for den, var han ganske vist umiddelbart bleven ledet af vor nationale 
Archæologies berømte Grundlægger C. J. Thomsen, der et Par Aar ¡forvejen havde i det 
af ham og Bafn udgivne Folio-Atlas for Nordisk Oldkyndighed, Kjøbh. 1855, paa 5 af 
Prof. Magn. Petersen tegnede og senere af Hoffmann i Staal stukne Tavler leveret en 
samlet Fremstilling af alle de fra Skandinavien da kjendte Guldbracteater, og med sit store 
Kjendskab til Oldtidens Mynter givet en udførlig Klassifikation af dem i sin Text til disse 
Tavler i Ann. f. N. O. 1855. Heri fordeltes nemlig Nordens Bracteater i ganske be
stemte Grupper.

Inden tre Aartier derefter vare hengaaede, fandt vi os dog allerede i Besiddelse af 
en, idetmindste i een Retning meget fuldstændigere Række af aldeles ypperlige Figurer af 
Skandinaviens Bracteater. Forsaavidt de bare enten enkelte Runebogstaver eller hele 
Rune-indskrifter, havde nemlig Prof. Dr. George Stephens i nye xylografiske Frem
stillinger gjengivet os alle hidtil kjendte Bracteater i hans store monumentale Værk: Old- 
northern Runic Monuments i Folio, II, 1867—68, p. 511)—564, og i et afsluttende Supplement 
dertil III, p. 225—61 og 463—65, 1884. Til lettere Opfattelse af Forhold, som i nærværende 
Afhandling ønskes fremdragne og belyste, har jeg heldigvis været i Stand til paa de med
følgende Tavler I—IV at kunne gjengive et karakteristisk og rigeligt Udvalg af tro Kopier 
fra disse to fortræffelige Kilder, især dog fra G. Stephens' Oldn. Run. Monm., hvorfra 
alle de runebærende næsten uden Undtagelse ere tagne. Fra det førstnævnte Værk 
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gjengiver jeg Figurerne (Tavl. I og II) fotolithograferede i Pacht & Crone’s Illustrations- 
Etablissement, fra Stephens’ Pragtværk derimod ved Hjælp af selve dettes Original- 
Træblokke, til dette Øjemed mig velvilligen overladte fra Kgl. Oldskr. Selskab, til hvilket 
Prof. Stephens, med sin velbekjendte Interesse for Videnskabens Fremme imod en ringe 
Godtgjørelse havde overdraget Blokkene til fremtidig Benyttelse (Tavl. 111 og IV).

Idet jeg altsaa nu henviser Læserne til disse 4 Tavler og beder den) om allerførst at 
ville skjænke nogle Øjeblikkes Opmærksomhed paa det Overblik over Fremstillingerne paa 
dem, som gives S. 51—52, kan jeg m. II. t. det almindelige ydre Edseende at denne Gruppe 
af Bracteater indskrænke mig til i meget faa Ord at fremhæve, hvad der bliver det fælles 
Betegnende for dem, enten de ere store eller smaa, enten de ere rigt eller tarvelig ind
fattede, og enten de billedlige Fremstillinger paa dem røbe større eller mindre Kunst- 
Uddannelse hos deres Fabrikanter. De ere alle dannede af kredsrunde, tynde Guldplader, 
hvis ene Side (Adversen) bærer ophøjede Figurer, der ere bievne indslaaede med et Stempel, 
hvori Figurerne have været skarpt indskaarne. Paa de mindre Guld-Bracteater indtager 
dette Præg hele Forfladen, paa de større derimod kun dennes midterste Del, Midt- eller 
Hovedfeltet, uden om hvilken Guldpladen da strækker sig som en smallere eller bredere 
Indfatning. Selve Banden styrkes ved Pladens Ombøjning eller ved Tillodning af Guld- 
traade. Som oftest tindes denne Indfatning eller Ramme meget zirlig prydet med con- 
centriske Linier og smaa indslagne Figurer mellem disse, eller med paaloddede Guldgryn 
og Smaaperler. Fremdeles have alle disse Bracteater faaet loddet til den Del al Randen, 
der skal vende opad — for at Forfladens Billeder skulle staae for Betragteren i den rette Stil
ling — en kortere eller længere cylindrisk Øsken, ofte dannet af meget tykkere Guldmasse, 
der paa Overfladen er udarbejdet i en meget zirlig Stil, ligesom Reglen er med selve Ind
fatningen. Denne stærke Øsken, som ofte ikke blot er loddet til Randen at Indfatningen, 
men ved smaa Guldstrimler tillige til et Parti af dennes Overflade, antyder umiskjendeligen, 
at Bracteaterne have været anvendte i hængende Stilling, enten det saa, i Analogi med 
Brugen af visse af Nutidens Bracteater, har været til Pynt og Prydelse paa Dragt eller 
Haar, muligvis baade for Mænd og Kvinder (og uvist om ikke de største af dem tillige 
vare særlige Værdigheds- eller Udmærkelsestegn), eller det, i Analogi med andre Grupper 
af Bracteater, der bevisligen selv i Nutiden i stort Antal uddeles som Amuletter, maaskee 
snarere har været som en Art af Trylletegn og Panter paa højere Magters Beskyttelse, og 
da vistnok forud have været indviede eller signede ved en eller anden religiøs Ceremoni.

Vi gaae nu fra disse almindelige Bemærkninger om denne særlige Bracteatgruppes 
Ydre over til en nærmere Betragtning af visse af dettes Enkeltheder, fornemlig Bracteaternes 
paa Forfladen indstemplede Fremstillinger og Tegn, hvilke just give den hele store 
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Gruppe af Bracteater, som vi her have for Øje, deres ganske ejendommelige Præg, men til 
dette Prægs fulde Forstaaelse troer jeg ganske vist at det væsenligen vil bidrage, om Læserne, 
førend de gaae til en nødvendig Fordybelse i Enkelthederne, blive nærmere bekjendte med 
vort specielle Emnes Historie, i det mindste med de vigtigste Træk i denne.

I den ovennævnte Afhandling af Prof. C. A. Holmboe begynder Fremstillingen af 
Gruppen «de nordiske Guldbracteater» og Tydningen af disses Fællespræg med 
følgende Ord :

«En anden Art Mynter synes at være Forbilleder for de i Skandinavien i stort Antal 
fundne Guldbracteater, hvorpaa fremstilles et Hoved paa Byggen af et firføddet Dyr, 
hvortil undertiden er føjet en Fugl, en Slange og forskjellige symbolske Figurer, samt en 
Legende i Buner».

«Dette Præg», saaledes fortsætter Holmboe umiddelbart, »formenes laant af Mynter, der 
fremstille den indiske Gud Çiva (eller lians Hustru Durga) med Oxen, Nanda eller Nandi, det 
Dyr, lian som oftest fremstilles ridende paa eller staaende hos. Mynter med saadant Reverspræg 
bleve allerede i Slutningen af 2det og Begyndelsen af 1ste Aar hundrede før Chr. F. slagne af den 
indoscythiske Fyrste Kadphises, og Præget blev senere ofte gjentaget indtil det 3die Aarli. efter 
Chr. F. — —» (S. 197). (See senere S. 13, figg. 1 og 2.)

Vi ville her alene holde os til Forfatterens i faa Ord givne Karakteristik af «de 
nordiske Bracteaters» Præg, da jeg linder den, i al sin Korthed, fuldt betegnende for 
denne ejendommelige Gruppe af vore Guldbracteater. Hans Formening derimod om, at 
dette Præg maaskee kunde være laant fra de af ham nævnte og til Sammenligning paa den 
ledsagende Tavle afbildede indiske eller indoskvtbiske Mønter, eller lignende, tillader jeg 
mig her at see aldeles bort fra.

I de mellem Mønterne og Bracteaterne af Prof. Holmboe fremdragne Paralleler 
vil nemlig, efter mit Skjøn, ikke engang en løsere, endsige da en alvorligere Betragtning 
kunne finde noget egenlig Sammenknyttende, i det mindste ikke for Øjet; men det kan 
nok indrømmes, at, ved at udtale eller høre udtalt de i slige Mønters og Bracteaters Præg 
afbildede enkelte Forestillinger, uden at berøre den særlige Sammenhæng, hvori de paa 
hver af dem ere fremstillede, vil Øret for begges Vedkommende omtrent faae den samme 
Række Ordlyd (Oxe, Menneske, Fugl, Slange) at høre. Den Slags Sammenstillinger, som 
her og andensteds gives mellem vidt forskjellige Præg paa Mønter og Bracteater, staaer for 
mig kun som et nyt Exempel, blandt mange, paa en ejendommelig Betagethed, der ofte 
og længe kan hindre sande Videnskabsmænd i al skjælne fjerntstaaende Analogier fra nær
liggende og i at finde faste Punkter at bolde sig ved, indtil det virkelig Lige faar sig udsondret 
fra det indbildte, eller det altsammen viser sig som saadant. 1 det Hele tør man ikke
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benægte, at selv nu, efter et Tidsrum af 2 — 3 Aartier, seer man jevnlig den ældre 
Opfattelse, at Bracteater som Prydelser og Amuletter i Reglen havde hentet — om end 
kun paa anden, tredie og fjernere Haand — deres billedlige Fremstillinger fra Mønter, 
især fremmede Landes, og navnlig den græske og orientalske Oldtids, paa mangehaande 
Maader, men med ulige Held, atter at gjøre sig gjældende lige over for Anskuelserne i mod
sat Retning. Saaledes blev netop vore «nordiske Bracteaters» Uafhængighed af alle Old
tidens -Mønter og deres selvstændige Oprindelse som Bracteater allerede af C. J. Thomsen 
klart fremsat i det ovennævnte Bracteat-Arbejde, i hvis Oversigtsfortegnelse de Former, der 
have det oven anførte Præg og som her skulle beskjæftige os, indtage Grupperne IX— 
XI. Men de to fremragende nordiske Archæologer, afd. J. J. A. Worsaae og Rigsantiqvar 
Dr. Ilans Hildebrand i Stockholm, der omtrent samtidig i to meget interessante Skrifter — 
hin i 1882 i The Industrial Arts of Denmark from the earliest Times to the Danish Conquest 
of England, denne i 1883 i The Industrial Arts of Scandinavia, in the Pagan Time, og 
begge altsaa for nylig — have udtalt sig om disse Bracteaters Oprindelse, have ubetinget 
hyldet den Anskuelse, at de maatte nedledes fra constantinske eller byzantinske Mønter, 
og at de altsaa oprindelig vare fremkomne som mere eller mindre barbariske Efterligninger 
af saadanne.

Hvad der unægtelig her er af en ikke ringe Betydning, er den Omstændighed, at 
de begge have i lang Tid beskjæftiget sig med Emnet og efter Decenniers Mellemrum have 
udtalt sig væsentlig paa samme Maade m. 11. t. Bracteaternes Herkomst. Derved maa deres 
Mening om denne synes at have saa meget større Vægt; i all Fald vil den saa meget 
mindre her kunne forbigaaes uden en nærmere Redegjørelse, hvilken jeg derfor nu i Kort
hed skal søge at give og, saa meget som muligt, med deres egne Udtryk.

I sin større Afhandling «om Forestillingerne paa Guldbracteaterne» (Aarb. f. N. O. 
o. II. f. 1870. S. 382—419. M. 9 Tavler. T. 14—23) bekjender vor afd. Collega Worsaae 
fuldt ud om disse Bracteater:

(S. 385) .... «at det er aabenbart, at de ikke bave været benyttede som Mynter, men 
som Prydelser, af hvilken Grund de netop ofte findes flere samlede i Forbindelse med Mellem
stykker, Perler o. d., som bestemt antyde, at de have udgjort anselige Halssmykker».

Men saadanne Hænge-Prydelser menes de først efterhaanden at være bievne, idet 
deres Forbilleder, havde en ganske anden Bestemmelse og et andet Udseende; thi

(S. 384) «mod Hensyn til deres (Bracteaternes) Beskaffenhed og Oprindelse kan der ikke 
være nogen Tvivl om, at de fra først af ere barbariserede Efterligninger af antike, vest- og øst
romerske Mynter. Til Forskjel fra disse have de dog, med ganske faa Undtagelser, ikkun Præg paa 
den ene Side, men stundom ere to Bracteater sammenføjede, saa at de faae Udseende af en Mynt». 
(S. 385) «Men ligesom i det sydlige og vestlige Europa, hvor de derboende, saakaldte «barbariske» 
Folk ved deres ulige ældre Efterligninger baade af græske og romerske Mynter meget snart havde 
begyndt at lade deres egne nationale Ejendommeligheder fremtræde ved Siden af eller istedetfor

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk ,\fd. I. 2. 41
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de klassiske Forbilleder, saaledes udviklede ogsaa Forholdene sig paa samme Maade i vort Norden, 
idet man lidt efter lidt paa Guldbracteaterne anbragte baade nordisk Runeskrift og særegne Fore
stillinger, som ved deres idelige Gjentagelse og store Udbredelse over hele Norden umiskjendelig 
henpoge til, at de ikke kunne være alene tilfældige Fostre af en vild Phantasi, men at de lige
frem have havt en dybere Rod som Afpræg af den dengang herskende Folkeaand. Thi at Guld
bracteaterne virkelig ere forfærdigede i Norden (det nordligste Tydskland muligvis deri ind
befattet), fremgaar ikke alene af statistiske Udsigter over deres Findesteder, men ogsaa af de 
paa dem værende Runeindskrifter og Forestillinger, hvilke sidste, især i Gruldbracteaternes For
falds- og Slutningstid, antoge en noget forskjellig Charakteer i de forskjellige nordiske Lande.»

Idet Forfatteren derefter lienpeger paa Forandringerne, som det vestlige romerske 
Riges Undergang fremkaldte i Kulturstrømningerne op til de afsides liggende nordiske 
Lande, i hvilke der ovenikjøbet samtidig, istedetfor den da ophørte vestromerske, frem- 
traadte en østromersk eller byzantinsk Indflydelse, tilføjede han m. IL t. det, han antog at 
være Bracteaternes virkelige Historie, følgende oplysende Bemærkning (S. 386):

«Vore G uld bracteater, der maaskee netop væsentlig ere bievne til under Paavirkning af 
denne nye østromerske Indflydelse, hvorved man bl. A. vilde kunne forklare deres særlige Fore
komst i Norden, fremfor i de øvrige, af Byzants mere uberørte gotiske Lande, synes i Mellem
jernalderens første Tid, i det femte, sjette Aarhundrede, hvor de vare nærmest ved deres For
billeder, at have havt de fleste billedlige Fremstillinger. De træffes indblandede i de mange og 
forbausende store Guldskatte fra dette fjerne Tidsrum, som ikke sjelden ere hentede op af Jorden 
(t. Ex. ved Broholm i Fyen) og som, efter alle Iagttagelser, udgjøre de uden Sammenligning 
rigeste Guldfund fra Hedenskabets Tid, selv Vikingetiden ikke undtagen, i det skandinaviske 
Norden. »

I Henseende til den store Betydning, det vilde have, om man ved Afbildninger af 
enkelte Guder eller overhovedet ved billedlige Fremstillinger af Gude- og Heltelivet kunde 
naae til en endelig Afgjørelse om Eddakvadenes og de heroiske Sagns Forekomst og Ælde, 
havde Wo r s aae imidlertid fundet

(S. 383—84) «det dobbelt mærkeligt, at lugen hidtil for Alvor har søgt at tyde de ejen
dommelige billedlige Forestillinger paa de især i vort Norden saa hyppig forekommende, ældgamle 
Gul db r acte ater. Flere Forskere, der have syssclsat sig nærmere med dem, have dog i Almin
delighed erkjendt, at man her maatte kunne vente at finde i det mindste Spor af Oldtidens my- 
thiske og heroiske Sagn. Navnlig antydede Thomsen, den Første, der gjorde Guldbracteaterne til 
Gjenstand for en udførligere Beskrivelse, at der paa nogle af dem var fremstillet Kampe med 
Drager, og at der paa andre muligen var afbildet Odins Ravne Hugin og Munin samt Galten 
Gullinbørste. Men hverken han eller hans Efterfølgere, især Stephens og Montelius («Från 
Jernalderen». I & II II. Stockh. 1869. 4to, pi. 1—3) have ført Undersøgelsen videre i mytho- 
logisk Retning.»

For det «Tydningsforsøg» — saaledes betegner Wo r s aa c sin Afhandling 
i Overskriften — som Forfatteren just paa Grund heraf følte sig næsten forpligtet, til selv 
al give S. 389 l'lg., stiller han i Overenstemmelse hermed følgende Ord i Spidsen :
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«Idet jeg derved» (ved en foretagen Omordning af en Del af Oldn. Mus.) «mere og 
mere blev styrket i min tidligere Anskuelse, at man hidtil altfor meget liar sammenblandet baade 
Typerne og deres Findesteder, blev det mig tillige yderligere klart, at det neppe kunde være 
rigtigt, livis man ved Tydningen af de saa mangfoldige og uligeartede typiske Fremstillinger af 
kjendelig nordisk-barbarisk Oprindelse vilde som Udgangspunkt fastholde enten alene den egentlige 
Gudelære eller do heroiske Sagn. Snarere maatte man være belavet paa at søge Forklaringerne 
baade i Himlen og paa Jorden, ja, eet af to, nærmest maaskee paa Jorden: i gamle Sagn og 
Sange om berømmelige Høvdinger, hvis store Bedrifter dengang fra Slægt til Slægt havde levet 
paa Folkets Læber.» (S. 388.)

I Virkeligheden troede ogsaa nu Forfatteren at have fundet og paa de 8 medgivne 
Tavlers Figurer — der omtrent alle uden Undtagelse fremstille Bracteater af den oftnævnte 
nordiske Gruppe — at kunne henvise til mangen en mulig Hentydning til Optrin i Vols- 
ungernes og navnlig Sigurd Fafnesbanes Liv o. I., men et mindre Antal af Bracteaterne 
mente han dog i Kraft af «Dyrets» Attributer og de mythiske Tegn at pege hen paa enkelte 
bestemte Guder, særlig Thor (ved Hagekorset eller Hammertegnet, og ved et triangulært 
Snip nedhængende fra «Dyrets» Underkjæbe, der tydedes som et Bukkeskjæg), nogle enkelte 
paa F rev (ved Korset), men næsten ingen paa Odin (ved Triskelen).

Af det store Flertal af disse nordiske Bracteater og netop de mest typiske, dem 
«med hornede Dyr, men uden Bukkeskjæg», fandt han derimod «en Forklaring 
ulige vanskeligere, ja vel endnu umulig» (S. 415), og han gav her ingen Tydning 
af disse. Hans paaføigende Yttringer om Bifigurerne (Fuglene) og om andre Enkeltheder 
i Fremstillingerne (S. 416—18) vise imidlertid den indtrængende Opmærksomhed, han 
virkelig havde skjænket dem, uden dengang at faae Blik paa disse Bracteaters rette For
hold til de øvrige.

1 sin Omtale af den samme Gruppe af Bracteater i det engelske med Figurer i Texten 
illustrerede Værk fra 1882 fastholder Worsaae, som vi forhen antydede, disse Bracteaters 
Oprindelse fra de gamle klassiske Landes Mønter og deres Fremstillingers Omdannelse i 
nordiske Lande og i nordisk Folkeaand, rnen foretog en ganske væsenlig Ændring i 
Figurernes Udtydning.

Forandringen viser sig vel nærmest som to Tilbageskridt fra det, Forfatteren tid
ligere havde fremsat, men begge betegne efter min Opfattelse virkelige Fremskridt imod 
en naturlig Tolkning af Bracteaternes Fremstillinger. Ikke med et eneste Ord henpeges 
nu paa Scener fra Nordens Helteliv, og de Bracteater, der mentes delvis at tyde hen 
paa saadanne, blive nu tolkede i samme Retning som de, der da fornemligst mentes at 
fremstille Thor eller T h o r s - A t trib uter, og vel at mærke, samme Opfattelse bliver i 
det Væsenlige det ovennævnte store Flertal af Bracteaterne tildeel, som før stode ham som 
ganske uforklarlige. Disse hornede men «uskjæggede» Dyr tydes nu rigtig som «Tyre» 
ißulls), og de tages som helligede til 'I'hor; men ikke maa man ved hele Tydningen oversee 
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den store Rolle, de 3 mystiske eller hellige Tegn spille i den. Efterat det forud er be
tonet p. 169: «These three signs» (the Swástica, the cross and the triskele) «are universal, 
and, we may almost say, the only ones found, on the gold bracteates», kan det derfor nu 
i al Korthed hedde:

(S. 172) «The gold bracteates with Thor’s image arc the most numerous as well as 
the largest and most splendid known. They clearly prove, that the god of the thunder was 
the favourite god and the one most generally worshipped. Next after him comes the Sun-god 
Frey — the god of fertility.»

og (S. 174, hvormed kan sammenholdes Forfatterens «Nordens Forhistorie efter sam
tidige Mindesmærker». 1881. S. 158 flg.) hedder det i samme Aand:

«The bracteates which may be supposed to have represented Odin, the universal heav
enly father, or to have been dedicated to him specially as the third god in the northern triad, 
are comparatively rare, at least in Denmark. He seems to have been more worshipped in Sweden 
than in Denmark.»

Saaledes kommer, efter min Opfattelse, Worsaaes nye Fortolkning virkelig til al 
hævde den Enhed i Bracteat-Billederne, der saa aabenbart er udtalt igjennem hele deres 
Række tiltrods for al den Variation, der fremkaldes ved det store Antal af forskjellige 
Stempler og Stempelskjærere, som have været anvendte ved Bracteaternes Fabrication. 
Saaledes kommer den tillige til at henlægge Scenerne, som fremstilles paa Bracteaterne, 
alene til de højere Idee-Sphærer, hvori ogsaa nærværende Afhandling mener det rigtigst 
at opsøge dem, skjøndt den hverken er tilbøjelig til at indrømme, at Billederne paa Brac
teaterne gjengive Forestillinger, der høre egenlig hjemme i vor nordiske Gudelære, eller 
at selve Bracteaterne have deres Oprindelse fra Nordens Folk (smign. S. 46—48).

At Bracteaternes billedlige Fremstillinger ogsaa efter Rigsantiqvar Dr. H. Hilde
brands Opfattelse maatte være Udtryk for nordisk Aandsliv, derom kan der vel ikke 
være Tvivl, men det er dog ikke lykkedes mig i de forskjellige Skrifter, hvori denne ansete 
Archæolog saa bestemt har fremsat sin Mening om selve Bracteaternes Oprindelse, Uddan
nelse og hele Historie, at finde andet end i almindelige Udtryk fremkomne Udtalelser om 
dette vigtige Forhold.

1 Nr. 4 af sine i liere Henseender interessante «arkeologiske paralleler» , meddelte 
i Kgl. Vitterhets, Historie och Antiquitets Akademiens Månadsblad, f. 1873, S. 3 lig. stillede 
Dr. Hildebrand sig saaledes den Opgave at vise for sine Læsere:

«huruledes, når eft folk från ett aunat lånar ett motiv, ur den dåliga imitationen kan 
utveckla sig något nytt, hvilket står högre än imitationen och är för dem, som till en början 
nöjde sig med at harina, vida mer karakteristiskt, deras verkliga aister och egendom.»
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Det nye for Nordens Folk karakteristiske, som Forfatteren mente fremkommen ved 
en Efterligning, var netop vor nordiske Gruppe af Guldbracteater, som han paa fuldgyldig 
Maade lod repræsentere ved de 3 herstaaende Afbildninger (tig. 1, 2 og 3, af hvilke dog 
den runebærende i Midten, Fig. 2, efter Originalen her gjengives, som den findes fremstillet

2. 3.

paa vor Tavle IV, fig. I), medens «Imitationen», hvortil han sigtede og som tilsidst havde 
givet dette formentlige Resultat, repræsenteredes ved den ogsaa her gjengivne Afbildning 
(fig. 4) af en «barbarisk» (ikke-romersk) Imitation af en romersk Mønt eller «Medaljon», 
til hvilken Originalen kunde med god Grund antages at have været præget af en af den 
konstantinske Periodes Kejsere. For Sammenligningens og Overblikkets Skyld har jeg, 
ved Siden af dette Hild eb randske Udgangspunkt for vore Bracteater, stillet to ved 
Fotografiens Hjælp tagne Afbildninger af den Gruppe indiske eller indo-skythiske Mønter, 
fra hvilke Prof. Holmboe, som ovenfor anført, mente at vore nordiske Bracteaters Præg, 
med «Dyret» og «Hovedet» m. m. vare atledte (fig. 5 og 6).

4. 5.

H. H. Wilson’s
Ariana antiqua. X fig. 18.

II. H. Wilson’s
Ariana antiqua. X. lig. 17.

6.

Med Hensyn til disse formentlige Forbilleder for Bracteaternes Præg har imidlertid 
Prof. Holmboe mere end een Gang bedet erindret, at det ikke var hans Mening, at det 
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just var de af ham paapegede indiske Mønter, der umiddelbart havde tjent som Grund
lag for Imitationen. De Mønter, der vare bievne efterlignede, maalte selvfølgelig antages 
at have i deres Præg staaet vore Bracteater nærmere end de af ham afbildede, men af 
saadanne var der uheldigvis hidtil ingen bievne fundne. Vi mangle derfor ethvert synligt 
Tegn paa, at den forudsatte Forbindelse imellem Elementerne eller de enkelte Led i Brac- 
teaternes og Mønternes Præg virkelig har fundet Sted. Men mon ikke Dr. H. Hildebrand 
maa gjøre en lignende Indrømmelse for de byzantinske Guldmedailloners Vedkommende? 
Mangler ikke ogsaa her alle de Mellemskikkelser af Præget, der skulde hjælpe Øjet til at 
sammenbinde Figurerne paa Bracteaterne med Guldmøntens, eller vise nogen Sammen
hæng mellem selve Co inposilionen af de billedlige Fremstillinger paa hine med Guld
møntens Præg? Heller ikke de ere bievne paaviste, og indtil saadanne Mellemled eller 
Overgangsled blive fundne og crkjendle som saadanne, kan, efter min Mening, den Op
fattelse ikke fordres godkjendt, at vore nordiske Bracteater have deres Rod enten i en 
Efterligning af de indo-skythiske eller af de byzantinske Guldmønter. Ikke engang det 
lempeligere og undertiden brugte Udtryk, at det er «Motivet» til dem, der er et Laan 
fra den ene eller den anden af disse Kilder, synes mig fuldt berettiget, med mindre der 
ved Laanet kun skal tænkes paa det simple Indfald, at ville smykke sig med glimrende 
Metal-Plader som Pynt, men det kan jeg neppe forudsætte at have været Meningen.

Det forekommer mig virkelig ogsaa, at Udtrykkene i Dr. Hildebrands egne 
Fremstillinger af de nordiske Bracteaters Udvikling og Historie give mig Ret i den Op
fattelse, at disse i hans Øjne lige o ver for de byzantinske Guldmønter snarest blive 
betragtede som rene Nydannelser, der i Grunden ikke have taget det allerringeste med sig 
fra deres formentlige Forbilleder. Da denne Archæolog imidlertid staaer her paa el Om- 
raade, der i en ganske særlig Forstand er hans og som jeg ikke i samme Betydning kan 
kalde mit, hvorfor jeg maaskee ikke fuldt ud har kunnet opfatte hans Tankegang, vil jeg 
lade ham tale i egne Ord, idet jeg dog vil tillade mig at gjengive med spærret Tryk, hvad 
jeg mener der i dette Spørgsmaal taler til Gunst for min Opfattelse.

«De tre figúrenla (1—3) visa oss s. k. brakteater af en grupp, hvilken kan anses vara för 
vår Nord karakteristisk, ty dels äro dessa brakteater utom Norden ytterst sällsynta, dels kan man 
just i de nordiska fynden följa utvecklingen från imitationen af den romerska förcbilden till den 
fullfardiga brakteat-typen. Om deremot sjelfva imitationerna tillkommit i eller utom Norden, är 
svårt att afgöra. Det synes dock troligast, att de blifvit hit införda, churu visserligen intet 
hinder mötte för en införsel af originaler. En medaljon från kejsar Valentiniani Is tid är funnen 
i Norge.»

«Så fort brakteat-typen uppkommit, utvecklades don med allehanda nyanser. Studiet af 
dessa är af yttersta intresse. Vi liafva sett, hur den här afbildade typen, hvilken är 
den vanligaste, uppkom genom inskjutuing af ett eller fiera för originalen 
fullkomligt främmande element, djuret, fogeln o. s. v. De tro figurerna äro tilliäck- 
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liga for aft visa, huru den något mer realistiska pregeln hos de äldre brakteaterna alltmer försvann, 
under det figurerna fingo en alltmer konventionel form och till sist alldeles upplöstes uti mer och 
mindre meningslösa grupper. Vi hafva sett huru på enahanda sätt inskrifterna alltmera förlorade 
sin romerska karakter, forvandlades till meningslösa tecken och till sist atiestes af runinskrifter. 
Men liksom figurerna under de upprepade afbildningsförsöken alltmera for
vi rr ad es, så gick det, efter hvad Professor Bugge visat, äfven med dessa inskrifter.»

«Brakteatgruppens upprinnelse tillhör således den konstantinska perioden eller den nilr- 
mast följande tiden, d. v. s. fjerde seklet. Når brakteat-typen hunnit füllt utvecklas, kommo det 
femte seklets guldmynt till Norden och hittas ibland samman med brakteaterna. Att denna 
Solidus-myntens import och brakteaterna icke hafva något inre sammanhang med hvarandra, synes 
icke blott af brakteaternas tidigare ursprung, utan ock deraf, att under det brakteaterna åro ganska 
allmånna i Norge, Götarike och Danmark, åro solidus-mynten sållsynta utom den sydöstligaste 
delen af Skandinavien.»

I 1877 (see Månadsbl. f. s. A. S. 394—95) gav et ejendommeligt Fund af flere 
Guldbracteater i Uppland Anledning til, at Rigsantiqvar II. Hildebrand ved Beskrivelsen 
og Afbildningen af disse i hvert Fald i historisk Henseende meget interessante Bracteater 
ikke alene paany erindrede om sin ovenstaaende Opfattelse, men ogsaa tilføjede nogle 
nærmere ret betegnende Træk for «Bracteattidens» Indtræden og Varighed:

«Den fredliga samfardseln mellan det romerska riket och Norden, som fortfor till dess 
kejsar Septi mi us Severus försämrade denarernas halt, blef derefter å nyo upplifvad och fort
for under de konstantinska kejsarnes tid, intill dess de i Europa intrångande Hunnerne och 
de af dem framskjutna götiska stammarne nödvändigt afbröto förbindelserna mellan Södern och 
Norden. Under donna Konstantinernes period kommo äfven deras stora guldmedaljer, hvilka ofta 
forsågos med gyllene öglor, för att båras som smycken, upp till Norden og förekommo der jåmte 
afbildningar, hvilka visserligen åro groft utförda, men i hvilka man likvål vanligen med låtthet 
kan urskilja förebilden. Efter det Hunnernes välde vid mediet af 4OO-talet hade blifvit störtadt, 
börjades åter samfardseln med Södern, de öst- och vestromerska rikenes guldsolidi kommo till 
vårt land, men under den mollantid, som samfårdseln hvilade, hade man i Norden 
med synnerlik förkärlek utbildat det motiv, som afbildningarna af de kon
stantinska medaljerna erbjödo, och på detta sått hade de för Norden karak
teristiska guld brakteaterna upp komm it. » (S. 395.)

Yderligere Udtalelser om samme Forhold fra Rigsantiqvarens Side fremkaldtes dog 
nogle Aar efter ved Fundet af Å s u m - Bracteaten, den allerstørste og pragtfuldeste Bracteat 
af denne Gruppe, der nogensinde er forekommen, og som altsaa endnu mere end de store 
¡forvejen bekjendte Bracteater (f. Ex. T. II, fig. 10, 22, T. I, fig. 4, 5, 18; T. HI, fig. 5), i Egen
skab af Guldsmykke eller Ilængeprvdelse meget overgik de Constantinske Medaljer. Den op
gravedes i Hjertet af en af de gamle danske Provinser, nemlig ved Åsum i Skaane, kun et 
Par Mil fra Malmø; den havde i Gjennemsnit 12,3 cm. og en Vægt af 100,3 gr. og af Statens 
Museum betaltes i Douceur for den 400 Kr., Enkeltheder, der have deres Betydning ved 
Bedømmelsen af den ydre Værdi, Besiddelsen af et saadant Stykke alene som Smykke
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7.
Å s u m - Bracteaten.

(Oldn. Run. Mon. Vol. IH, no. 96, p. 465.)

01 s t-Bracteaten.
(Oldn. Run. Mon. Vol. II, no. 68, p. 561.)

V a d s t e n a - Bracteaten.
(Oldn. Run. Mon. Vol. II, no. 22, p. 533.)
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i sin Tid maa antages at have havt, bortseet aldeles fra den indre Værd, det for Brac- 
teatgruppen særlige Præg og billedlige Fremstillinger ntvivlsomt maa have givet det. 
Imidlertid er det nærmest til den indgaaende Skildring af det med en sikker Haand udførte, 
fortrinlige og smagfulde Guldsmed-Arbejde paa den usædvanlig brede Indfatning eller 
Ramme om Amuletten, at Rigsantiqvar Hildebrand knytter sine nye Bemærkninger, der, 
fremkomne fra denne Side, baade for Bracteaternes Oprindelse her i Norden og for deres 
Tidsbestemmelse ere af særlig Betydning og ikke her kunne lades upaaagtede. I Månadsbl. 
f. 1882, S. 178 hedder det om denne Bracteat, afb. smstds. fig. 68 efter en Cliché fra 
Stephens’ Værk IH, p. 465 og ligeledes her fig. 7 paa foranstaaende Side 16:

«Den konstantinska periodens stora kejsaremedaljer i guld hade i så bog grad vunnit 
nordbornas tycke, att de, nar i Södern utbrutna oroligheter hind rade samfårdseln och dermed 
afskar tillgången på dessa medaljer, efterbildade dem. När efter det hunniska viddets fall för- 
bindelserna mellan södra och norra Europa ater upplifvades, hade man under detta cfter- 
bildande hunnit skapa en ny konstant typ: kejsarehufvudct med dragen bar- 
bariserade och håret förandradt, under hufvudet ett fyrfota djur, ej sallan 
runskrift och symboliska t eck en.»

«Vi finna alt detta i Asumsbrakteaten, i midtstycket: hufvudet vändt åt venster, djuret, 
ett hakkors, en runinskrift, som dessvärre icke är i alia sina drag füllt tydlig. Jag hoppas, att 
någon af Nordens runkännare skall i Månadsbladet meddela försök till tydning af inskriften.» ...

(S. 180) «Mindre vanligt är» (hedder det om de 4 store vimpel-lignende blanke Guld
flader, der udgaae fra Siderne af Støttepladen for Øskenen, som ¡var afbrudt og ikke fandtes) 
«att så stora blanka ytor forekomma å brakteatens ofre del, men de taga sig ganska bra ut 
genom kontrasten mot det vida med puns ornerade faltet. De fyra blanka ytorna utgöras hvar 
och en af en forkrymt dj urfigur: vi se det uppspärrade gapet, det stora ögat och i stallet für 
kroppen ett smalt bugtadt stycke. Genoin sin gruppering kring triangeln under öglan gifva de 
för ögat ökad kraft hos det bärande elementet.» ....

.... «Det prydliga arbete, som är nedlagt på detta praktforemål, är af synnerligt 
intresse. Man hör ofta talas om, man har ännu oftare hört omtalas våra förfäders oför- 
måga att göra något godt arbete inom konstslöjdens område — alt, som är bra, 
sattes på utlandets meritlista.»

«Det är emellertid fullkomligt visst, att guldbrakteaterna ilro nordiska arbeten. Ru nor
nas forekomst å dem göra deras nordiska upprinnelse sannolik. Fyndomstiln- 
digheterna — deras ymniga forekomst i Nordens alla tre land, sammanstäld med deras från- 
vara utom Norden, öfverallt, utom i det nordliga kustbillte, med hvilket Nordborna stodo i liflig 
berøring —, gör det fullkomligt visst, att de verkligen ilro arbetade i Norden.»

« Vill man söka afgöra, huruvida andra prydliga arbeten i ädel metall från guldbrakte
aternes tid äro nordiska arbeten eller icke, har man derföre en silker utgångs- 
punkt i dessa brakteater: allt det arbete, som å dem blifvit utfördt, i alia dess olika 
detaljer, kan fullkomligt väl, när det återfinnes å andra foremål, vara inhemskt.»

Min Mening om de Udtalelser, der her komme tilorde i Dr. H. Hildebrands tre 
sidste Passus om Arbejdet paa Guldbracteaterne, vil delvis i det mindste allerede kunne

Vidensk. Selsk. Ski., 6. Række, historisk og philosopliisk A fil. I. 2. 42
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skjønnes af Yttringerne S. 12, og i Tillægs-Anmærkning no. 2 til min Afhandling vil den 
nærmere blive fremsat. Iler skal jeg derfor ikke berøre den i mine Øjne mistænkelige 
Lighed, hvormed Guldarbejdet paa Bracteat-Indfatningen og dens Øsken minder om Amulet- 
Indfatningens Prydelser hos mellemasiatiske f. Ex. mongolske og tibetanske Folkefærd, da 
jeg maa holde mig til det, som er Hovedsagen, Spørgsmaalet nemlig om Fremstillingerne 
paa vore nordiske Bracteater virkelig bære Spor af at være Efterligninger af fremmede 
klassiske Guldmønters, romersk-græske eller indiske.

I Rigsantiqvar II. Hildebrands ovenfor S. 14 og 17 gjengivne Yttringer har denne 
Forfatter jo selv vedkjendt sig, at af Bracteatskivens to Hovedfigurer ikke blot den ene, 
nemlig Dyret, og samtlige Bifigurer: Fuglen, de mystiske Tegn o. s. v. vare 
«aldeles fremmede» for den formentlige Øriginal, og altsaa slet intet tilsvarende havde paa 
denne, men at ogsaa selve den anden af de to Hovedfigurer, Fyrste-Hovedet, fandtes 
fremstillet med «andre Ansigtstræk og med helt andet Haarudstyr» end Guldmøntens Kejser- 
Hoved. Hovedets særegne «Bedækning og Pynt» finder Etr.L. Müller (liagek., S. 79, Anm. 
164) «forskjellige fra de græske og romerske Gudebilleders», men tillægger dem «Forbilleder i 
Asien». Naar saaledes intet Led i Bracteaternes Præg kan egentlig vises hentet fra Constantin- 
Mønternes, og hele Compo sit ionen i Fremstillingerne baade maa kaldes uromersk og 
ugræsk, hvorfor skulde man saa paa et saa lempelig begrundet, for ikke at sige ubegrundet 
Skjøn, følge den af Worsaae og Hildebrand fremsatte Opfattelse, at det er Constantin- 
Guldmønternes Præg, der barbariseret gaaer igjen i vore nordiske Bracteaters?

Sammenhængen mellem dem — hvis der er nogen — maa være en ganske anden. 
Imidlertid synes andre af Nordens Archæologer ikke at have synderlig Betænkelig

hed ved at slutte sig til hin Opfattelse, thi Prof. Dr. O. Rygh, Directøren for Museet i 
Christiania, har i 1880 i Mønsterværket «Norske Oldsager» til sin Fig. 286, der frem
stiller en af de fire indtil da i Norge fundne, men efter hans og Andres Mening rimelig
vis dertil indførte Efterligninger af Constantinske Guldmønter fra det fjerde Aarhundrede, 
tilføjet den Oplysning: «Ved fortsat Efterligning og Forvanskning af det oprindelige Præg, 
fremkom Guldbracteaterne (no. 289- 290), idet tillige det oprindelige tosidige Præg blev 
ombyttet med ensidigt». De smstds. under no. 288—89 afbildede Bracteater ville gjenfmdes 
paa denne Afhandlings Tab. I, fig. 2 og Tab. HI, lig. 14.

Ligeledes synes den af vor Kundskab om Nordens Jernalder i det Hele saa for
tjente Dr. Ingvald Undset, ansat ved Christiania Museum, temmelig ubetinget at dele 
samme Anskuelse, idet han i sin vigtige Afhandling «Fra Norges ældre Jernalder» (Aarb. 
f. N. O. og H., 1880, S. 154) i Sammenhæng omtaler de ovennævnte 4 Fund med de Ord, 
at «disse imitationer af romerske guldmynter fra Konstantinernes tid og den nærmest 
efterfølgende periode har særlig interesse derved, at man i dem vistnok med rette har 
erkendt udgangspunktet for udviklingen af de nordiske guldbracteater».
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Da en saa udførlig archæologisk Undersøgelse, soin Dr. Sophus Müllers 
«Dy reo mamen liken i Norden, dens Oprindelse, Udvikling og Forhold til samtidige 
Stilarter» (Aarb. f. N. O. og II., 1S80, S. 185—405), naturligvis ikke har kunnet undgaae at 
udtale sig om Fremstillingerne paa vore nordiske Guldbracteater i Almindelighed, ville de 
nedenstaaende Yttringer af Forfatteren om Forholdet mellem Kopieringen og Selvstændig
heden ved disse Smykkers Frembringelse saameget mere være paa deres Plads lier, som 
jeg i det Efterfølgende maa henvise til dem. Kun skal jeg til lettere Forstaaelse forud- 
bemærke, at Dr. S. Müller i den første Halvdel af Udtalelsen har den større typiske 
Bracteatgruppe for Øje, i den sidste Halvdel derimod en mindre talrig Afdeling, som jeg 
senere hen benævner som Bigruppen (nemlig Figg. 21—28 paa Tab. IV).

Allerede 5 Aar ¡forvejen havde dog Prof. C. Engelhardt (Aarb. f. O. og II., 1875) i 
en større Afhandling om «Klassisk Industri og Kulturs Betydning for Norden» i dens Artikel III, 
med Overskriften «Mellemjernalderen eller den nationale Gjenfødselstid», S. 71 bemærket:

«Barbarernes vaagnende Kunstsands sees af de fra den tidlige Jernalder ukjendte, men nu 
temmelig liyppige Efterligninger af tildels i det 4de Aarhundrede af Constantin den Store og hans 
Efterfølgere prægede Mønter. Disse Efterligninger ere Bracteaternes umiddelbare Forgængere», 
og kort foran, S. 70, om disse samme Hængesmykker :

«Fremstillingerne paa Mønternes Revers erstattedes af barbariske Figurer. Disse 
Smykker vise ogsaa nordisk Kunsts og Industris Standpunkt i sin mere selv
stændige Udformning*). Medens de haandværksmæssige Indfatninger ofte ere behandlede 
med stor Dygtighed og ikke uden en vis Smag, stødes Øjet af de raa og barbariske Fremstil
linger af Mennesker og Dyr. Man faaer et bestemt Indtryk af, hvor lidt den aandelige Side af 
Sydens Kultur havde fæstet Rod i Norden, hvor underlig ensomt det romerske Element har staaet 
mellem de barbariske Omgivelser, og hvor hurtigt det gik tilgrunde.»

Medens disse Engelhardts Ord rigtigen træffe den iøjnefaldende Forskjel imellem 
det indstemplede Præg paa Midtskiven og den mere smagfulde Indfatning eller ydre Ramme, 
angaae Dr. Soph. Müllers Bemærkninger, hvortil jeg ovenfor sigtede, mærkelig nok kun 
det første, Bracteatpræget, ikke Ornamenteringen, og om hint hedder det da S. 213:

«Ved Siden af Kopieringen fandtes der ogsaa en vis selvstændig kunstnerisk Produktion, 
hvorpaa de ældre Guldbracteaters Billeder af Ryttere, staaende Mennesker og af Dyr sammen
stillede med menneskelige Hoveder ere de bedste Exempter. Hele Kompositionen er ikke 
romersk, og i den sunde og ærlige, om end tomme og flade Behandling af 
Menneskehovedet og af Dyrene findes der en egen Alvor og Kraft, en Om
hyggelighed og Bredde, som udelukkende skyldes den barbariske Kunstner*. 
Men Hovedets Profil minder stadig om Kejserbillederne paa romerske Mønter, det at fremstille 
Hoveder af denne Størrelse og Art, selve Guldpladens Form, og fremfor alt den hele sammen
hængende Maade, hvorpaa Tegningen er given, maa være optagen fra romersk Kunst. Mere 
selvstændige, men ogsaa langt uheldigere, ere de fuldstændige Menneskefigurer. Som sædvanlig

*) En Stjerne her og i det Følgende betyder udhævet af Steenstrup. 
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i primitive Fremstillinger staa Legemets forskjellige Dele ikke i det rette Forhold til hverandre; 
man forsøger ved overdrevne Bevægelser at give Billedet det Liv, som man ikke formaaer at ud
trykke paa en naturlig Maade, og ved de voldsomste Ombøjninger og Forvridninger slipper man 
fra de Vanskeligheder, som Rummet stiller.»

Dette historiske Overblik med de deri indførte Uddrag af omtrent alle Nordens 
præhistoriske Oldforskere — thi saagodt som alle disse have i Tankerne været stærkt optagne 
af det særligt nordiske Phænomen, som Guldbracteaternes Udbredning frembød — vil for- 
haabenlig være tilstrækkeligt til at lade del opgaae for Læserne, at saa forskjellig end 
paa een Maade Opfattelsen af disse Bracteater har været, maa hver enkelt af de forskjel
lige Opfattelser have lidt betydelig ved den Ensidighed, hvorunder den er bleven til 
og har uddannet sig. Bestandig har man gaaet ud fra en forud fattet og derefter 
bestemt fastholdt Forestilling, og har idelig villet indpasse Bracteaternes Figurer 
og Fremstillinger i denne, istedet for at gaae den sunde og modsatte Tankevej, at søge 
nøje at kjende de enkelte Figurer og af disses saa constante, gjensidige Forhold — Com- 
positionen i Fremstillingerne — at lade sig føre til en naturlig og rimelig Forslaaelse, 
eller dog saa langt ben ad Vejen til denne, som det til en vis given Tid er muligt.

Jeg kan nemlig ikke dele den Anskuelse, som jeg fornylig har mødt, at hele dette 
Emne ikke paa en «methodisk» Maade kunde lade sig forfølge — man var jo i Forfølgelsen 
af Emnet alene afhængig af de heldige Tilfælde, at «Overgangsskikkelserne», «Mellem- 
ledsformerne» (eller hvad man nu med mere eller mindre bevidste Evolutions-Anskuelser 
vilde kalde det) skulde komme for Dagen og pligtskyldigst understøtte Theorierne og 
«undermure» de luftige Constructioner. At de «Overgange» etc., som Theorien fordrede, 
virkeligen vare til, tvivlede man naturligvis neppe om. (Smign. f. Ex. Aarb. 1886 S. 24.)

Med disse historiske Oplysninger og Antydninger haaber jeg altsaa at Læserne 
ville være tilstrækkelig forberedte til at modtage og med fornøden Interesse følge alle de 
Enkeltheder, som Præget paa denne Gruppe af Bracteater frembyder, og henvende vi da, 
som allerede ovenfor antydet, først vor Opmærksomhed paa Midtfeltet, Midtskiven.

Paa Midtskiven af denne Gruppe af Bracteater linde vi altsaa ifølge 11 olm - 
boes korte Karakteristik, som vi vedkjendte os, næsten altid ligesom el dobbelt Sæt af 
billedlige Fremstillinger.

Som 11 o ved figur er nemlig først «Dyret», et stærkt travende eller løbende 
Kidedyr med tydelig Hestehale eller i det mindste en Hale, der ligner Hestens. Dernæst
ovenover Byggen af dette Dyr, der under Løbet ofte er saa udstrakt, at det med Bugen
næsten synes at stryge hen ad Jorden, seer man i Luften et i Forhold til Dyret meget
stort «mandligt Hoved». Dette, der har et vist fyrsteligt Præg, er dækket med en 
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pyntelig, rigt udstyret Turban-lignende Hue, under hvis nedre Iland et overordenlig fyldigt 
Nakkehaar kommer frem og bugter sig op som en tyk Haarfletning, der enten viser sig 
udækket eller, i Form af en svær llaarpisk, er skedeformig omvunden med Baand, men i 
alle Tilfælde pyntet i Spidsen med særlige Zirater, Punge eller lign, (smign. T. Ill, lig. 7, 
21; T. IV, lig. 17, 18, 19; med T. II, lig. 10, 22; T. IV, tig. 1 o. 11.).

Som Bifigurer, anbragte paa Bracteatens Midtskive i forskjellige Stillinger om 
og mellem Ridedyret og Menneskehovedet, tindes dels flere eller færre Runer (eller 
runelignende Bogstaver), dels enkelte hellige eller saakaldte mystiske Tegn 
(diagekorset», «Triskelen», «Korset» eller lignende), dels een, eller paa enkelte 
Bracteater endog to fugle lignende Figurer, der nu og da ifølge deres Stillinger til Fyrste
hovedets Mund og Øren unægtelig kunne synes at antyde et eget Meddelelses- eller For- 
staaelsesforhold til dette Hoved.

Paa Grund af, at liere af de just nu nævnte Former af hellige Tegn, særlig dog 
Hagekorset, af Archæologer og Mythologer i Almindelighed — tildels vist med fuld Ret — 
blive opfattede som Sindbilleder paa de højere Guddomsvirksomheder indenfor de forskjel
lige Religioner, der anvende disse Tegn, bliver det over del travende Dyrs Ryg ligesom 
svævende Fyrstehoved, der her saa hyppigt findes ledsaget af Hagekorset, meget alminde
ligt anseet for at betegne just den højeste blandt Nordens Guder og derfor af de fleste 
opfattet som den nordiske Eddas Odin (Wodan), af Worsaae dog som dennes Thor. 
Alle gaae de jo stadigen ud fra, at disse Bracteater ere af rent nordisk Oprindelse.

Denne Opfattelse af Hovedet som den nordiske Odins linder dog ogsaa en egen
Støtte udenfor hine mystiske Tegn, da de med disse saa ofte forekommende enkelte Runer
eller «Runelegender» næsten uvilkaarligen i Tanken blive satte i Forbindelse med den nor
diske Mythologies bekjendte Skildring af Odin som Indfører af Runeskriften i Norden, og i 
alle Fald som en stor Runemester eller Tryllekunstner ved Hjælp af Runer. Med Hensyn 
til disse Bracteat-Skivens Runer vil det vel derfor være rigtigst paa Forhaand at holde 
følgende mærkelige Biomstændigheder i frisk Erindring.

De paa Bracteaterne indstemplede Runetegn høre til den af Runologerne saa 
kaldte ældre eller lange Runerække, der betegnes med Navnet «o Id s kan din aviske» 
eller «oldger maniske», forhen saakaldte «angel s ach si ske» Runer. Disse slaa vel 
paa Bracteatskiven oftest samlede i Grupper eller i Linier, som om de i Lighed med Rune
indskrifterne paa de fra den ældre Jærnalder hidrørende Redskaber og Smykker skulde 
og kunde betegne Ord eller korte Sætninger af det oldnordiske Sprog. Hidtil har det dog 
ikke lykkedes Nordens Runekyndige at læse nogen ret Mening ud af disse Bogstav-Grupper, 
ja neppe engang at lokke enkelte forstaaelige Ord af det ældste nordiske Sprog ud af 
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Indskrifterne. Om disses egenlige Natur har man derfor ogsaa fremsat mangehaande Gis
ninger, der gaa i forskjellige Retninger. Dels nemlig ymtes der om, at Runebogstaverne 
maaske ikke betegnede Ord af det oldnordiske Sprog, men af et fremmed Sprog, hvortil 
de oldnordiske Runetegn vare bievne benyttede. Dette kunde jo synes at være ret antage
ligt, da det indrømmes, at der paa Bracteaterne mellem selve de ægte nordiske Rune
stave findes indsat ikke faa — 10 til 12 — vel runelignende, men aldeles ikke til vort 
nordiske Runealfabet hørende, derimod nok indenfor andre Alfabeter kjendte runelignende 
Tegn. Dels atter, at Runetegnene muligvis her vare benyttede til afkortet eller til halv
hemmelig Skrift, saa at det enkelte Tegn maaske stod i Betydningen af en Stavelse eller 
et fuldt Ord. Dels endelig, at Skivens Runelinie eller hele Runegrupper kun vare Brud
stykker af arvtagne Formularer, der maaskee i Tidernes Løb allerede vare bievne mere eller 
mindre meningsløse for selve de liel- eller Halvkunstnere, der havde skaaret Stemplerne 
til Præget. I saadanne Tilfælde turde "Runelegenden» da tilsidst maaske kun blive at 
tyde alene efter Følelsen og Indtrykket under selve Beskuelsen, paa samme Maade, som 
hine «mystiske» Billed-Tegn, eller f. Ex. i Lighed med den igjennem Aartusinder af Millioner 
Mennesker daglig udtalte, men af ingen almindelig Mand og knap nok af selve Lama- 
Præsterne forstaaede tibetanske Bønformel «dm mani padme hum».

I en større Afhandling om Runeindskrifterne paa vore Bracteater i Aarb. f. N. O. 
1871, S. 171 —227, har en af Nordens berømteste Runekyndige, Prof. Dr. Sophus Bugge 
i Kristiania, givet os en indgaaende og lærerig Fremstilling af alle de besynderlige Vanske
ligheder, som Læsningen af Bracteaternes Runelinier hidtil stadigen har budt Sprog- og 
Oldtids-Forskerne. Henimod Fremstillingens Slutning S. 205—6, kaster han et noget trist 
Tilbageblik paa det ringe og usikkre Udbytte af Møjsommelighederne og paa de forskjellige 
Gisninger, man kunde opstille om det mulige «Indhold af Bracteatindskrifterne overhoved», 
og slutter med følgende Sætning, som jeg her har Grund til at gjengive med frem
hævet Skrift :

«Derimod har jeg ikke fundet det mindste spor til, at brakteat-indskrif- 
terne nogensinde har hensyn til, hvad figurerne paa brakteaterne fremstille; 
man tør i runeindskrifterne noppe vente nogen vejledning til billedernes for
klaring».

Dette Prof. S. Bugges Udsagn, som jeg ikke veed at være senere imødegaaet af 
Nogen anden, eller at være ændret af ham selv, har for mig og nærværende Undersøgelse 
ikke lidet at sige, og jeg støtter mig tillidsfuldt til denne Mands Skjøn herom.

Paa Grund af denne Udtalelse mener jeg, al vi kunne forsvare at lade baade de 
hellige Tegn og hine underlige «Runelegender» aldeles ude af Betragtning, i det mindste 
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foreløbigen, og saa længe fæste vor Opmærksomhed udelt paa de billedlige Frem
stillinger, og da først paa Hovedfigurerne: Midtfeltets travende Ridedyr og det over 
Dyret svævende, turbanprydede og haarfagre store Menneske-Hoved. Fil en indtrængende 
Betragtning kunne de saa meget mere begge trænge, som de synes mig at have været 
udsatte for en ikke ringe Miskjendelse, særlig den første. Kunde det da lykkes en nøjere 
Granskning af Dvrefigurernes Enkeltheder, i Forening med en maaske rigtigere Vurdering 
af disse, at bringe en klarere Opfattelse til Veje af de indstemplede Dyrs Natur og Be
tydning, saa vilde det maaskee ikke være aldeles utænkeligt, at vi derved kunde naa el 
Stykke længere frem imod en besterntere Forstaaelse af de mystiske eller hellige Tegn, 
og — hvo veed det? «Haab beskæmmer jo Ingen» — maaskee ogsaa hen imod en an
tagelig Forstaaelse af «Runelegendernes» Mening! (smign. senere S. 46).

Efter den Orden, hvori de enkelte Led i Præget ovenfor tiere Gange ere bievne 
nævnte, skjænke vi først det travende og ilende Dyr vor særegne Opmærksomhed.

De fra de foran nævnte to store Hovedværker til Kundskab om Nordens Guld- 
bracteater laante og i naturlig Størrelse gjengivne Bracteat-Figurer paa vore 4 Dobbelt
tavler vise os da, som det mest Karakteristiske for hele Gruppen, at Bracteatens tynde 
Midtskive altid bærer paa Forfladen (Adversen) et fra denne Flade indstemplet eller ind
præget. Billede af et løbende, i Reglen stærk ttravende — men næsten aldrig 
galopperende — omgjordet (eller ombel te t) Dyr med. en fyldig Hale, der 
ligner en Hestehale. Denne Hale er paa mange Billeder saa lang, at den kunde naae 
ned til Dyrets Hove, medens den paa andre kun er halv saa lang og næsten seer ud, som 
om den ved Kunst var afstumpet, og hyppigen sætter Dyret da denne korte Hale højere 
op i Luften eller holder den i en halv udstrakt, næsten knæbøjet Stilling. — Naar en 
større Række af disse Bracteater betragtes under Eet, bliver øjet let vaer, at Dyrebillederne 
ere til en vis Grad stiliserede paa en ensartet Vis, og at sommetider Dyret seer noget 
phantastisk ud, men dog ikke nær i den Grad, som det oftere angives af saadanne For
fattere, der ingen Anelse have havt om det naturlige Udseende af det Ridedyr, Billedet har 
skullet fremstille. Det maa derfor, skjønt kun i Forbigaaende, ikke her lades ubemærket, 
at selv for de Dele af Dyret, som i disse Tilfælde ere med Rette bievne betragtede som 
de mest unaturlig og phantastisk fremstillede, nemlig det ilende Dyrs ligesom henkastede 
Lemmer, krummede klolignende Fødder o. I., at selv for disse — Karikaturer tør jeg 
godt kalde dem — ligger der ganske vist særlige Bygnings- og Livsforhold til Grund, 
som netop findes hos det Ridedyr, der aabenbart er Type for Billedet, nemlig den 
tibetanske Yak1).

J) Om end kun i al Korthed haaber jeg snart i en anden Anledning at faae Lejlighed til nærmere at 
paapege og afbilde liere af disse Forhold; midlertidig henvises til Tillægs-Anmærkning Nr. 1.
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Til den gængse Overvurdering af det Stiliserede ved disse Billeder liar det selv
følgelig ikke lidet bidraget, at Ridedyrets Hoved paa de allerfleste Bracteater — hvad et 
Blik kastet over Tavlernes Figurer øjeblikkelig vil bekræfte — bærer tvende halvmaaneformet 
krummede Horn, lig Oxehorn, og at disse ere næsten altid paa deres Spidser bievne 
forsynede med kugleformede Dupper, saaledes som man især i sydlige og østlige 
Lande saa hyppig finder det hos Hornkvæget, for at hindre disse Dyr i at gjøre Skade 
paa Mennesker eller andre Medskabninger, naar de blive ustyrlige eller indbyrdes stanges. 
Det er vist allerede dette Dyrets Udstyr med «Oxehorn» paa Hovedet og «Hestehale» 
bagtil, der i lang Tid og stærkt havde gjort et Indtryk paa Betragteren, som om han 
stod over for et Phantasidyr eller maaskee her havde med et «mixtum compositum» af 
forskjellige Dyr at gjøre. Dette var jo i sig selv heller ikke saa unaturligt, da, flere Aar- 
lmndreder igjennem, en Forening af disse to modsatte Attributer hos et og samme Dyr, 
ligesom Tilværelsen i det Hele af en Oxe, som Yak-Oxen, med en fyldig og pragtfuld 
Hestehale, der i Indien og Kina betaltes med ret betydelige Summer, ansaaes væsenlig 
grundet paa misforstaaede og upaalidelige Beskrivelser og paa en Sammenblanding af 
Karakterer, der maatte være tagne fra meget forskjellige Skabninger. Uagtet allerede i det 
13de Aarhundrede Rub ru qui s og Marco Polo efter Autopsie af levende Yakdyr i 
Tanguternes Land havde givet os baade iagttagelser over disse Dyr og kortfattede Be
skrivelser af dem, blev det dog først efter Midten af forrige Aarhundrede, at der fra virkelige 
Naturkyndige, som J.G. Gmelin og S. Pallas, fremkom saadanne Beskrivelser af denne 
Oxeform og dens Levevis, at den med bestemte Særkjender kunde faae en tilbørlig Karak
teristik og derefter blive indført i det zoologiske System. Begges Beskrivelser grundede 
sig imidlertid kun paa Individer af Yak-Oxen i stærkt tæmmet Tilstand, der vare bragte 
langt bort fra deres egenlige Hjem, som Gaver nemlig fra mongolske Fyrster til de rus
siske Guvernører i Sibérien, f. Ex. i Jenisei og Tomsk. Det kan derfor, som nyfigen 
yttredes, ikke ansees for meget besynderligt, at selv den blotte Tilværelse af en saadan 
Oxeform og dens egenlige Udseende ikke var trængt ind i den almindeligere Bevidsthed. 
Dér kan den egenlig først siges at have vundet en Plads i de sidste 4— 5 Decennier, 
efter at smaa Hjorde af den paa 4— 5 Stykker ere bievne indførte i Europas zoologiske 
Haver, i hvilke de dog, som bekjendt, ikke ret trives, navnlig i Sommermaanederne, og 
derfor ofte optræde med et Udseende, indenfor hvilket man næppe skulde ane, at Ætlinge 
af de statelige Yak- Dyr fra Asiens Højlande vare gjemte.

Paa et mindre Antal (omtr. Vi) af de Bracteater, der bære Dyrebilleder, findes 
Ridedyret nok fremstillet med selvsamme almindelige Udseende og udstyret med Heste
hale, men uden de krumbøjede Horn paa Hovedet. Man har derfor antaget Dyret 
for mindre stiliseret, og følgelig lier fremtrædende i mere naturlig Skikkelse, og derfor har 
man ogsaa været tilbøjelig til at betragte disse Figurer som betegnende virkelige Heste.
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Herimod kan selv Naturforskeren vistnok ikke have noget at indvende, da ogsaa Hesten, 
om ikke fuldt saa haardfør som Yakken overfor Høj-Asiens stærkeste Kuldegrader og de 
højeste Bjergregioners særdeles fortyndede Luft, bliver af Nomaderne holdt i store Hjorde 
i de samme Egne, som Yakken, og tildels til samme Anvendelse. Dog maa man ved denne 
Tydning af Hornløsheden have in mente, at der ogsaa haves hornløse Racer af Tam- 
Yakken, og at saadanne synes allerede fra Oldtiden at have været bekjendte. Derimod er 
der en anden Udlægning af Bracteatdyrenes Udstyr snart med Horn, snart uden 
disse, som man bestemt maa træde op imod. Enkelte Archæologer, i hvis Øjne netop den 
ensartede Udpyntning af de hornede og uhornede Ridedyr synes at have været altfor paa
faldende, have hældet til den Mening, at begge Billedformer vistnok kun forestillede et og 
samme Slags Dyr, nemlig Heste, saa at det blot var til Dekoration og Pynt, at de i Kugle- 
dopper endende Horn vare, som almindeligere Regel, bievne stillede paa Dyrenes Hoveder, 
men af en eller anden Grund, maaskee af Uagtsomhed eller blot tilfældigen, vare bievne 
udeladte paa andre. I Virkeligheden findes Hornene, som vi allerede have anført, paa de 
allerfleste Bracteaters Dyrehoveder, og under den nævnte Opfattelse af Hornenes Betydning 
som blot Dekoration maatte dette Attribut selvfølgelig bidrage til Forøgelsen af den hele 
Sum af det Stiliserede og Phantastiske, som de stempelskjærende Kunstnere mentes at have 
tilladt sig ved deres Fremstillinger.

Det var vor Collega i dette Selskab, Etatsraad, Dr. Ludv. Müller, som rask 
greb det formentlige Utyske ved Hornene og i sin Afhandling om «Hagekorset» (S. 78) 
bestemt erklærede, at disse ingenlunde vare paasatte, men virkelig hørte Dyret til, og at 
dette derfor var en Oxe og ingen Hest. Dette var et kjækt og i hvert Fald betimeligt 
Ord, hvis Udtalelse man maa paaskjønne. Heldigt havde det været, om vor Collega den 
Gang ligesaa resolut havde grebet det phantastiske Dyr ved dets Hestehale bagtil — 
men denne synes han stiltiende at have forbigaaet, enten fordi den ikke har været ham saa 
paafaldende, eller fordi han ubevidst havde antaget den for en Dekoration af Oxen, der 
ligefrem skyldtes Kunstnerens Phantasi. Men havde han i Tanken gjort dette Greb, vilde 
han vist let have overbevist sig om, at her heller ikke var en blot paasat Pynt — hvoraf 
det forresten mangen Gang faaer Udseende hos selve den levende og statelige Y'akx) — og 
istedcnfor at blive staaende ved sin rigtige, men mindre fuldstændige Opfattelse af Dyret, 
som en Oxe i al AlYnindelighed, vilde han maaskee allerede den Gang have kunnet pro
klamere Billederne som tilhørende den eneste Oxeform, der har Hestehale, den tibetske

’) Samuel Turner, Capt. Account, of an Embassy to the Court of the Teshoo-Lama in Tibet; 
containing a Narrative of a Journey through Bootan, and Part of Tibet. London I SOO. 4to. p. 18G. 
"The tail is composed of a prodigious quantity of long, flowing, glossy hair; and is so abundantly 
well furnished, that not a joint of it is perceptible, but it has much the appearance of a 
large cluster of hair artificially set on»*. Smign. det smukke Kobberstik Pl. X.

Vidensk. Selsk. Skr , 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 2. 43
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Oxc eller Yakken. Derved gik vi maaskee for mere end et fuldt Tiaar glip af en Er- 
kjendelse, som paa Grund af Yak-Oxens geographiske Forekomst i dens vilde Tilstand og 
dens begrændsede Udbredelse udenfor denne i tæmmet Tilstand, næppe vilde have undladt 
at kalde frugtbringende Undersøgelser tillive.

Fra selve [Dyrene vende vi nu vor Opmærksomhed hen paa de Prydelser, som 
smykke Dyrenes Billeder, og som virkelige» ere bievne paasatte Dyrene ved Menneske- 
haand. Begge Grupper af de stærkt travende Dyrebilleder — den talrigere, med Dorn, 
og den mindre talrige, uden Horn — fremstilles som omgjordede eller sadlede med brede, 
smukt udsyede Buggjorde eller Livbaand; lignende Gjorde, Bælter og Baand findes ogsaa 
paa en Mængde af Billederne anbragte omkring Dyrenes Lændeparti eller om deres Hals 
som en smallere eller bredere Halsbræmme. Baghovedet og Ørene ere ogsaa ofte pyn
tede ligesom med en Hætte eller et Net. Undtagelsesvis findes endogsaa Ankelpartiet om
givet med Binge eller Baand. Tages Dyrenes hele Udpyntning under Eet, ligner denne 
altsaa i mange Henseender de til egenlig Offring — Blodoffer, Brændoffer — udsete Dyrs 
Udstyr, og den almindelige Betegnelse, hvorunder man hos de forskjellige archæologiske 
og numismatiske Skribenter vil finde disse Dyrebilleder paa vore nordiske Bracteater om
talte, er, at de fremstille «Offerdyr», Dyr i «Offringsdragt».

Disse Betegnelser af Dyrefigurerne og dermed ogsaa af de Dyrs Bestemmelse, som 
ere fremstillede paa vore Bracteater, anseer jeg dog ikke for fuldt rigtige. Selv om man 
ikke ved Yakdvrene strax erindres om, at man rimeligvis maa være i et buddhistisk Land, 
og at Buddha’s Lære kæmpede imod Offring og imod forsætligt Drab af Dyr, ville Udtrykkene 
«Offerdyr» og «Offringsdragt» i hvert Fald ikke være heldige, da de blive vild
ledende. De kunne nemlig ikke undgaae at blive misforstaaede af almindelige Læsere, da 
disse Benævnelser her — saa sandt min Opfattelse af Dyrene er rigtig — maa tages i en 
Forstand, der gaaer tvært imod Ordlyden, efter den gængse Forstaaelse af Ordet «Offring». 
Ligesom den «Offringsdragt», Dyret iklædes, naar det møder ved Alteret for at indvies 
som et Guddommene eller højere hellige Magter tilbudt Offer paa Alteret, er vore Bracteat- 
dyrs pyntelige Højtidsdragt ganske vist ogsaa en «Indvielsesdragt», men den «Ind
vielse», som Dragten her betegner, er til Livet, et friere Liv for Fremtiden og 
et Liv til højere M agte r s Tj e n e s te. Efter Indvielsen er Dyret fritaget for alt Arbejde 
eller Trældom i Menneskets Tjeneste; der paalægges det ikke Byrder, det malkes ikke o. s.v., 
men det føres ud i den store, vide Natur med rigelige Betingelser for Livet omkring sig, 
fuldt overladt til sig selv. Det er blevet sin egen Herre, dog med en vis Indskrænkning; 
ved Indvielsen er del tænkt stillet de guddommelige Verdensmagter til ubetinget Baadig- 
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hed, saasnart en af disse maatte have Brug fur det eller kalder det til Tjeneste. Vore 
Bracteaters Dyreskikkelser synes altsaa begge at bære samme «1 nd vie Ise s dr agt», og 
denne mente jeg nærmest at maatte kalde et fuldt og pynteligt Ride-Udstyr, og derfor 
har jeg ovenfor ogsaa betegnet den saaledes. Som hurtige og kraftige Befordringsdyr 
betegne Dyrene sig selv ved de meget raske Bevægelser, hvori Bracteatbillederne regel
mæssigt og næsten gjennemgaaende fremstille dem, medens et andet Attribut, der kun 
sjeldnere mangler, en til Forran den af Næ se væg gen hæftet, eller fra Mulen 
u d g a a e n d e og som en lang og tynd Tunge nedhængende Ledesnor eller 
Tømme, noksom synes at antyde, at Retningen for deres Bevægelser i paakommende 
Tilfælde tænkes i en Andens Haand.

Lede tømmen, der hidtil meget almindelig er bleven opfattet som en i unaturlig 
Længde og Tyndhed fremstrakt Tunge, har naturligvis ogsaa forøget Antallet af de Over
drivelser og karikerende Træk, som Kunstnerne mentes at have givet sine phantastiske 
Billeder af «Offerdyrene», hvad enten man i den eventyrlig lange, formentlige Tunge mente 
snarest at maatte see et Udtryk for «Offerdyrets» Ovaler og pinlige Anstrengelser, eller 
troede muligvis en Blodstraale antydet ved den, o. 1. (Smgln. L. Müller Hagek. S. 79, 
Anm. 162.)

Inden jeg gaaer videre i Betragtningen af de mærkelige Fortidsbilleder, som Brac- 
teaterne nu synes mig at ville oprulle for os, maa det her være mig tilladt til Bedste for 
de Læsere, som kun maatte have et mere begrændset Fjendskab til Mellem-Asiens mange 
religiøse Skikke, at være deres Anfører paa en lille historisk Udflugt til dettes Egne for 
der nærmere at indlede den Opfattelse af Dyrebillederne paa disse «nordiske» Bracteater, 
som foresvæver i det mindste mig baade som den nærmest liggende og den mest naturlige.

I Yakkernes Fædreland — og at det fremstillede Ridedyr paa de 4 Femtedele af 
Bracteaterne kun kan være en Yak-Oxe, forudsætter jeg af det tidligere Anførte at ville 
være Læserne klart, og at have staaet klart for dem i Grunden allerede fra det første 
Øjeblik, da det blev udtalt1) — altsaa i Tangut, Tibet, Mongoiiet og tilstødende Lande, hersker

') Her glæder det mig særdeles at faae Lejlighed til at fremhæve, hvad jeg for sent har bemærket, 
at allerede den oftere nævnte Prof. Holmboe i en senere Opsats (i Norsk Vidensk. Selsk. Forh. 
1869) har rigtigen erkjendt vort Dyr som en Yak og nærmest paa Grund af Halen. Denne Oxe- 
form mener han da at være i Tibet — indsat paa de ovennævnte Mønt-Efterligninger istedet for 
disses oprindelige indiske Oxe (S. 13), men beholder iøvrigt, saavidt jeg formaar at skjønne, sine 
ældre Anskuelser i det Væsenlige uforandrede.

43*



336 28

som bekjendt Buddhismen og har i flere af disse, om end i ulige Former, hersket der 
Aarhundreder for vor Tidsregning. Et Udslag af de mange dyrevenlige Hensyn, som denne 
Religion tager og altid opfordrer sine Tilhængere til at tage, er ogsaa det særegne Træk, 
at, til visse Tider af Aaret og især ved visse højtidelige Lejligheder, de rigere Nomader 
og Ejere af større Qvæghjorder udsondre haade af det store Qvæg og af smaat Qvæg 
enkelte meget smukke Dyr for strax at frigive dem aldeles fra Ejernes eller Nomade
stammernes egne Arbejder og for Eftertiden at lade dem føre et utvungent Liv i den frie, 
store Steppe-Natur, især dog i de af Stammerne for hellige eller halvhellige ansete højere 
Bjergomgivelser om Stepperne. Dyrene stilles derved paa een Gang haade under Be
skyttelse af de høje Luftkredses Beherskere og til udelukkende Benyttelse af disse Gude- 
magter eller dog til disse Magters Forherligelse, men det sidste dog kun undtagelsesvis 
eller under ganske særlige Omstændigheder, og kun efter Lama-Gejstlighedens Ind
villigelse og nærmere Bestemmelser. Overgivelsen af Dyrene til dette frie Naturliv skeer 
kun yderst sjelden som en simpel Frigivelsesakt, om nogensinde; den foregaaer derimod 
med megen Højtidelighed og i Reglen under store Festligheder, som en Indvielse under 
bestemte rituelle Ceremonier, ledede og udførte af buddhistisk Præsteskab i dets Embeds
dragter. Til disse Fester møde da ogsaa selve de udvalgte Dyr smykkede i Festdragt, 
og — for her at bruge de nøjagtige Øjevidners Udtryk — som om de strax skulde benyttes 
til «fyrstelig eller prindselig Brug«. Dette synes især at være Tilfældet med de kostbareste 
af de udvalgte Dyr, eller med dem, der skulle udvandre i Spidsen af den frigivne Flok. 
Men Udsmykningen linder imidlertid Sted ligesaavel hos Smaatqvæg som Stortqvæg: Svin, 
Geder og Faar have deres Indvielsesdragt ligesaa godt som Oxerne, Hestene, Kamelerne.

Store Flokke af slige oprindelig tæmmede, senere til Gudemagterne helligede og 
frigivne Dyr, i Forening med det talrige Afkom, Tiderne have givet dem, holde sig for
nemmelig, som det før antydedes, til de højere Regioners mere fjernt liggende Egne, og 
saadanne Flokke er det nu, som af flere Rejsende oftere ere bievne omtalte fra visse hel
lige Højder af Altaibjergstrækningen, f. Ex. Bogdo-Altai, og som disse snart have antaget 
for Flokke af virkelig vildt Qvæg, snart for tilfældigt forvildet Qvæg. Men Landenes 
Nomadebefolkninger ere sig den rette Sammenhæng vel bevidste og respektere samvittig
hedsfuldt Gudemagternes Ejendomme1). Efter deres og Lamapræsternes Meddelelser har 
den berømte Naturforsker S. Pallas beskrevet os saavcl deres sande Herkomst som deres 
ovennævnte Indvielse til dette frie Liv i hans fortræffelige og omstændelige Skildringer af 
mongolske Folkefærd, deres Levevis og Religionsskikke. (P. S. Palias: Sammlungen

’) Og dette gjælder ikke alene om Landdyrene, men om Vandenes Fiske og om de indviede Skove, 
og i nyere Tider kan man finde baade hos Forstmænd og Bjærgværksejere Beklagelser over den 
Forandring, som Vegetationen har undergaaet i mange Egne, fordi Befolkningerne have forladt 
deres gamle Religion med dens religiøse Forpligtelser imod Naturen og Guddommen. 
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historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften. St. Petersburg, ito. 1. 
1776. S. 321—26 (Vieh-Weyhe, Wald-Weyhe). Smign. II. 1801. S. 72—73.

Det er nu, efter min Mening, saadanne til Brug og Glæde for herskende Verdens
kræfter over Jordens eller Luftsphærens højere Regioner særlig indviede Dyr, hvis Billeder 
i Festdragt vi linde indstemplede paa den Gruppe af Bracteater, vi her have under Be
tragtning. Hvad enten det er Heste eller Tak-Oxer, som Figurerne fremstille, linde vi 
Dyrene, som vi ovenfor have seet det, i begge Tilfælde lige festlig klædte med brede 
Gjorde, Bælter og Baand om Livet og Lænden og med Festbaand om Halsen, ofte med 
en pyntelig Hætte om Hovedet; kun sjældnere ere de uden Styrebaandet eller Ledesnoren. 
Saaledes frembyde de sig for vore Øjne ikke alene som fuld færdige til at benyttes af deres 
Herskere og til at fare afsted i disses Ærinder, men de synes os endogsaa allerede stædte 
i en ilsom Fart didhen, hvorhen Pligten, del vil sige Kommandoen fra det Høje, kaldte dem.

Saa vidt den historiske Udflugt til Tibet-Egnene for i al Almindelighed at an- 
skueliggjøre for Læserne min Opfattelse af Ridedyret og af Hensigten med dets Udstyr! 
Men strax møder man mig nu med Forespørgsel om Maalet for Dyrets lien? og om Kom
mando-Stemmen, det lyder? Herved nøder man mig til en Forlængelse af Udflugten, thi 
nu bliver det jo ønskeligt at kunne strække denne ud over det Almindeliges Grændser og 
ind paa flere Enkeltheders Gebet.

Lige over for disse to indtrængende Spørgsmaal kunne vi aabenbart ikke længere 
unddrage os for at tage det over Ridedyrets Ryg ligesom svævende, turban- eller hue
prydede, haarfagre Menneskehoved i en lige saa omhyggelig Betragtning, som ovenfor 
selve Dyret. At Hovedet staaer i et bestemt, emblemagtigt Tydningsforbold til det tra
vende Ridedyr, kan ikke betvivles, og for mig betegner det ligesom den uvis a tergo», der 
ubetvingelig driver Dyret fremad og opildner dets Kraft til at overvinde alle Vanskeligheder 
og Besværligheder. At Hovedet ikke kan tænkes at tilhøre en egenlig Rytter eller en Per
son, der til eget Brug benyttede det ilende Dyr som Ridedyr, er lige saa utvivlsomt ifølge 
dets constante kun symbolske Forhold og Stilling til Dyret. Dette er ogsaa forlængst 
blevet hævdet f. Ex. af Etatsr. Dr. L. Müller (Hagek. p. 78) og er blevet tiltraadt af mange 
Andre. Efter disse Videnskabsmænds Opfattelse antyder Billedet snarest den Guddom 
eller Hersker, til hvilken Dyret som «Offerdyr« ved Indvielsen tænkes helliget, og under 
denne Forudsætning har en hel Række af vore ældre og yngre Archæologer været tilbøjelige 
til at antage, at netop Odin var ment med Billedet. Denne Antagelse er dog utvivlsomt 
hos flere af dem nærmest bleven fremkaldt, ikke ved Billedets Træk, men ved de før om- 
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talle Bifigurer af hellige eller mystiske Tegn, («Hagekorset» f. Ex.) eller af Fuglene 
(«Odins Ravne») eller af «Runerne». Enkelte af disse Forfattere synes dog i deres 
Opfattelse paavirkede tillige ved Formen af Hovedpynten, der syntes dem at have For
billeder i visse asiatiske Gudeskikkelscrs, og vel derfor nok kunde harmonere med et 
Odinsbillede «naar man antager, at Odinsdyrkerne ere indvandrede fra Asien». (L. Müller 
1. c. 79, Anm. 161.)

Det er selvfølgelig kun aldeles i Forbigaaende, at her mindes om disse Udlæg
ninger, thi det vil i hvert Fald blive et Øjeblik for tidligt, hvis vi for Alvor allerede nu 
vilde drage vor skandinaviske Mythologi eller nordiske Eddalæres Forestillinger om Odin 
(Wodan, Wuotan) ind i Drøftelsen. Den Gang, som min sammenlignende Undersøgelse 
hidtil har fulgt i denne Studie, paalægger mig nemlig endnu en kort Stund at holde 
Tanken vel hæftet paa de mythologiske Forestillinger, der herske indenfor Yak-Oxens 
eller Tibet-Oxens Hjemlande, for først der, om muligt, at søge de nærmeste Paralleler 
til Tydningen af Hovedet. Saadanne Paralleler synes mig heller ikke her at ville holde 
sig just meget fjern. Af en Tibetaner eller Mongoler vilde vist Hovedet strax erklæres 
for at betegne en Buddha-Skikkelse, eller maaskee en Halv-Buddha — en saakaldt 
Burkan, saaledes som de noget underordnede Herskere, Delingsherskerne eller i visse 
Retninger for Buddha tjenende Suppleanter som oftest benævnes; navnlig vilde han vistnok 
deri se Hovedet af en saadan venligsindet Burkan, hvis Gudevirken laae i de Retninger, 
hvortil de indviede Dyr snarest og hyppigst vilde tages i Tjeneste. — Hovedets Prydelse 
og Udstyr ville næppe tale derimod.

Paa saadanne buddhalignende Gudeskikkelser synes netop særligt at henpeges 
ved de Helbilleder med selvsamme Hovedpynt, som findes paa enkelte blandt vore 
Guldbracteater, der forekomme sammen med de langt talrigere og typiske, men danne en 
egen Side- eller Birække til disse, idel de have en anden Gruppering af Figurerne og 
fremstille «Dyret» enten i en anden Stilling end den sædvanlige eller i en langt mindre 
Størrelse i Forhold til «Hovedet», saa at derved de øvrige Dele af den gudelignende Skik
kelse, som Hovedet tilhører, kunne blive synlige (man sammenligne den fjerde Tavles otte 
Figurer 21— 28); thi disse røbe formentligen ret tydeligt ved den besynderlige Ben
stilling eller de til Siden stærkt udsprættende Ben, eller ved Arm- og Benbevægelserne 
i Forening, at vi her nærmest maa have Burkan-agtige Personligheder (Dragshed tib.) 
for os. Samhørigheden af denne Birække med de typiske giver sig iøvrigt paa en inter
essant Maade tilkjende ved enkelte af disse sidste, paa hvilke netop en Arm, undertiden 
ogsaa et Ben, i de samme Stillinger, som hos Bi rækken, ligesom skimtes i 
Forbindelse med «Hovedet» paa «Dyrets» fra os vendte Side; men nærmere 
at udvikle dette her, vilde afbryde Gangen i min Fremstilling, og jeg henviser derfor til 
Overblikket over Tavlerne, særlig T. IV (nedenfor S. 50 o. Hg.).
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Den nærmere Betragtning af «Hovedet» førte altsaa vore Tanker ud i Rummet i 
de samme Retninger, hvori Betragtningerne over «Ridedyret» allerede havde bragt os!

Enten vi altsaa fæste Blikket særligt paa det første af Bracteatskivens Hoved- 
billeder, den kraftige, rigtudstvrede og tømmede Yak (og Hest) eller paa det andet af 
disse, dens svævende Buddha-IIoved (og burkanl ignende Helfigur), føle vi os 
paa en egen Maade stillede Ansigt til Ansigt lige over for uventede men talende Fortids
minder fra saadanne fjerne Lande, hvori baade Yak-Oxen og Buddha have et egen
ligt Hjem og i Nærheden af hvilke baade Myther og Old-Sagn synes at sætte de Skandi
naviske Folkestammers tidligere Hjemstavn. Disse Indtryk ville neppe blive mindre stærke, 
ved den nærmere Betragtning, som nu ret strax Midtskivens Bifigurer skulle blive 
underkastede «Fuglene», «de hellige Tegn» og «Runelegenderne». Men for
inden vi helt forlade de to Hovedfigurer, bør vi dog endnu lade Tanken dvæle nogle Øje
blikke ved den særlige Betydning, det maa antages at have havt, at der paa de talrige 
Bracteaters Hovedgruppe saa ufravige ligen og ensformigen er varetaget den 
samme Forbindelse imellem hine tvende Hovedfigurer paa Bracteatens Midt
skive, «Dyret» og «Fyrstehovedet», uagtet disse iøvrigt varierende Guld- 
b r a c t e a t e r hidrøre fra saa mangfoldige, p a a v i s e 1 i g endog fra flere end 
eet Hundrede f o r s k j e 11 i g e Stempler, og rimeligvis fra lige saa mange 
formodenlig af hverandre uafhængige Stemplere. Om denne Mangfoldighed 
vil man iøvrigt allerede have faaet en Anelse, saasnart man, følgende den foran S. 7 givne 
Opfordring, kastede Blikket ud over det rige Udvalg, vore fire Tavler frembyde.

Det er naturligvis i meget ulige Retninger Tanken i Førstningen sættes i Bevægelse 
under dens Bestræbelser baade for at træffe en rimelig Tydning af en saa egen og con
stant Combination, som den typiske, vi stedse finde imellem de to Hovedfigurer paa hine 
Efterladenskaber fra en fjern Oldtid, og for at fatte Sammenhængen mellem disse Guld- 
bracteaters Forekomst nu i det Skandinaviske Norden og deres oprindelige Fremkomst 
i Fortiden som Udtryk for stærkt fremherskende mellem-asiatiske Religionsbegreber — 
og herpaa synes jo alt at tyde hen. Om her end synes os at være nok saa iøjnefaldende 
Minder om en Forbindelse imellem Folkene i lføj-Asien og i Skandinavien gjennem 
nogle af de første Aarhundreder af vor Tidsregning, kan man jo tilsyneladende med samme 
Ret lænke paa Berøringer mellem de to Egnes Befolkninger baade ad Krigens og Fredens 
Veje, og i bin fjerne Tid krydsede disse Veje maaske fuldt saa ofte hinanden som i Nu
tiden; man kan jo lige saa vel tænke sig dem i Form af pludselige Indfald som af langsomt 
fortsatle Indtrængninger; men man kan ogsaa, i Modsætning til begge disse, tænke sig 
Berøringerne i Form af rent ud fredelige Karavanetog paa Ilandels og Samfærdsels Vegne 
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eller under lange Pilegrimsfærd, thi selv saadanne ere vi ikke berettigede her at udelukke 
fra vor Betragtning. Til at afgjøre, om vi snarere have Minder for os om det ene eller 
det andet af disse ulige Forhold, have vi vistnok for Øjeblikket intetsomhelst brugbart 
Middel, og vi gjøre vel derfor bedst i ganske rolig at overlade til Tiden senere at dømme 
herom, naar den en Gang, som det er at haabe, faaer Lov til i Bo og uden forudfattede 
Theorier at erhverve sig det nødvendige Grundlag at bygge sin Dom paa. For Øjeblikket 
maa vi ogsaa saa meget lettere for vort Emnes Vedkommende kunne slaae os tiltaals 
hermed, som enhver af de nævnte Berørings-Veje, efter mit Skjøn, synes uvilkaarligen at 
ville føre os til omtrent den samme Opfattelse af Betydningen, som hin mærkelige Con
stellation af de to Hovedfigurer paa den nordiske Gruppe af Guldbracteaterne efter al 
Sandsynlighed maa antages at have havt, og for hvilken jeg nu i hvert Fald vil søge 
at hente et nærmere og besterntere Udtryk fra Tibet-Oxens Hjemlande.

Da baade selve Buddha og hans velsindede Burkaner opfattes som Vandrings- 
mændenes og Nomadefolkenes varme og utrættelige Beskyttere imod «fjendtlige Magter» og 
disses Bepræsentanter eller de «ildesindede» Burkaner, paa de lange og besværlige Karavan- 
tog og Pilgrimsrejser, som de foretage igjennem Jordens mest ugjæstfrie Egne og under de 
barskeste og mest omskiftende Klimater, antages disse gode Magter ogsaa altid at have 
aabne Øren for de indtrængende Bønner og Paakaldelser, der inderlig æske deres Hjælp. 
De pleje da at være rede til at yde de udmattede og smægtende Vejfarende Bistand paa 
alle Maader, naar Overfald af vilde Dyr og grusomme Fjender, Orkaner og Uvejrsforfølgelser 
af enhver Art, Vandfloder lige saa vel som Vandmangel og ulidelig Tørke, paa de næsten 
«endeløse», vanskelige Ørken-Veje bragte dem i Trængsel og Livsfare. Den Tanke ligger 
derfor temmelig nær, at netop disse Guldbracteaters Billeder: Emblemet af en Buddha eller 
af en venligsindet Burkanguddom svævende over, eller i alt Fald ved Siden af et af disse 
Landes hurtigste, mest kraftfulde og udholdende Bide- og Lastdyr, betegne netop selve 
Bracteaterne som indviede beskjærmcnde Amuletter for Langvejsrejsende, og at de i^ltsaa 
ligesom ville tilsikkre disse en heldig Vandring, der blev beskyttet af Guder imod Storm 
og Uvejr og al Ufred fra de onde Magters Side. Det kan jo neppe hyppig nok gjentages, 
at disse sidste, ifølge den herskende Tro, ikke blot ere Anstiftere af alle Menneskenes 
Ulykker og Gjenvordigheder, men ere i uafbrudt Bevægelse for at paaføre Mennesket Ondt 
i enhver tænkelig Skikkelse.

Denne Opfattelse har i det mindste ligget mig nær, og den har lige over for alle 
de tidligere Udlægninger af «Dyret» som et egentligt «Offerdyr» syntes mig saa naturlig, 
at jeg nødvendigvis har maattet blive staaende ved den.

Som et Vidnesbyrd blandt liere om, al denne Opfattelse rimeligvis gaaer i en rigtig 
Behring og i det mindste ikke er unaturlig, men endog staaer i god Samklang f. Ex. med
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indfødte Tibetaneres, vil jeg anføre en ung «stammende» Lama-Munk og Mediciners Be- 
kjendelser om Betydningen og Virkningen af saadanne Billeder, naar de anvendes paa rette 
Maade og i det rigtige Øjemed. Iler meddeler jeg derfor et Udsnit af den franske 
Abbed Hue’s velkjendte Rejseerindringer fra sit lange Ophold i Tartariet, Tibet og China, 
i hvilket min Opfattelse — saaledes synes det mig — illustreres særdeles godt. Denne 
Buddhist opfordrede nemlig de i selve den hellige Ts on g-Kaba’s Lamaserie i Kounboum 
boende Lazarister (line og hans Ledsager Gabet) til Dagen efter med ham og flere 
af Brødrene at deltage i en Fest, der faldt den 25de i hver Maaned, for under Bønner 
og kraftige Besværgelser at ncdkalde Buddhas Bistand med friske Ride- og Rejsedyr 
til de i Vaande stedte og forkomne Vejfarende og Pilegrimme, imellem hvilke, som 
han oprigtig og viselig tilføjede, ogsaa mangen en hellig Lama-Munk maatte formodes at 
ville være. Paakaldelsen skulde ske ved, og den skete virkelig ogsaa Dagen efter saa
ledes, at utallige, maaskee Tusinder, smaa lette Papirsedler, der i Aftenens Løb ved en 
Haandpresse bleve til dette Brug trykte og stemplede med Billedet af et stærkt løbende, 
opsadlet og tømmet B idedyr — altsaa just ligesom vore Bracteaters (!) — under Deltagernes 
indtrængende Bønner og særlige Ceremonier fra en høj Bjergtinde bleve kastede ud i alle 
Retninger for de stærke Vinde i den faste Tro, at de ved Buddha’s• Bistand og Magt 
skulde forvandles til levende Dyr, der ilede de Betrængte til Undsætning, hvor Nøden 
var størst.

Baade fra vor franske kras-katholske Lazarist-Mlinks Side og den unge tibetanske 
Gejstliges er hele Skildringen i sin Troskyldighed saa tiltalende og levende, at jeg, som
nylig ilt, ikke vil unddrage Læserne at gjøre Bckjendtskab med denne lærerige og op
lysende Episode ved Hjælp af Rejseerindringernes egne Ord.

II u c: Souvenirs d’un Voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine
pendant les années 1844, 45 & 46. Ilde Edit. Paris 1853. II. p. 136—I381).

En retour de ces services, nous secondions de tout notre coeur son désir de s’instruire de 
la religion chrétienne. Bien différent de Sa nd ara, il était plein de respect pour les vérités que 
nous lui annoncions; mais son caractère timide et irrésolu l’empêchait de renoncer franchement au 
bouddhisme. Il avait la prétension d’être, tout à la fois, bon chrétien et fervent bouddhiste ; dans 
les prières, il invoquait tour à tour Tsong-Kaba et Jéhovah; il poussait la simplicité jusqu’à nous 
inviter quelquefois à prendre part à ses pratiques religieuses.

Un jour, il nous proposa pour le lendemain une partie do dévotion en faveur des voyageurs 
du monde entier. — Nous ne connaissons pas cette dévotion, lui dîmes-nous; si tu voulais nous 
donner quelques explications? — Voici: on sait qu’il y a souvent des voyageurs, qui se trouvent 
sur des chemins pénibles et difficiles; quelquefois ces voyageurs sont de saints Lamas qui font 
pèlerinage: or il arrive fréquemment qu’ils ne peuvent continuer leur route, parce qu’ils sont

J) Det med Cursiv fremhævede, er fremhævet af mig. (J. Sip.i

Vidensk. Selsk. Skr. 6. Række, historisk og philosophisk Afd. i. 2. 44
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épuisés de fatigue; dans ce cas, nous allons à leur secours en leur envoyant des chevaux. — Oh, 
nous écriâmes-nous, cette pratique est bien belle, elle est très-conforme aux principes de la charité 
chrétienne; mais considère que nous autres pauvres voyageurs, nous ne sommes pas actuellement 
en position de prendre part à cette belle oeuvre; tu sais que nous ne possédons qu’un cheval et 
un petit mulet, que nous devons faire reposer, afin de nous en servir pour notre voyage du 
Thibet. — Tsong-Kaba! s’écria le bègue, puis il frappa ses mains l’une contre l’autre, en signe 
de jubilation, et s’abandonna à un rire inextinguible. — Qu’as-tu donc à rire? Ce que nous te 
disons, c’est la vérité, nous n’avons qu’un cheval et un petit mulet. ... — Quand le débordement 
de son hilarité fut un peu passé: — Ce nest pas cela, nous dit-il, vous n'avez pas compris notre 
predique de dévotion. Ce que nous envoyons aux voyageurs, ce sont des chevaux en papier. . . . 
Et en disant ces mots, il courut dans sa cellule C’eût été le cas de rire à notre tour, 
en apprenant que la charité des bouddhistes consistait à donner aux voyageurs des chevaux en 
papier. Mais nous conservâmes notre gravité; car nous avions pris pour règle, de ne tourner 
jamais en ridicule les pratiques des Lamas. Un instant après, le bègue reparut, tenant dans ses 
mains quelques morceaux de papier, sur chacun desquels était imprimée l'image d'un cheval sellé, 
bridé, et allant ventre à terre. — Voila, nous dit le bègue, les chevaux que nous envoyons aux 
voyageurs. Demain, nous monterons sur une haute montagne, a trente lis de la lamaserie-, nous 
passerons la journée à réciter des prières et à expédier des chevaux. — Quel moyen employez- 
vous pour les envoyer aux voyageurs? — Un moyen fort simple. Après certaines formules de 
prières, nous prenons un paquet de chevaux que nous lançons en l'air-, le vent les emporte; par 
la puissance de Bouddha, ils sont changés en véritables chevaux, et se présentent aux voyageurs . . . 
Nous dîmes sincèrement à notre cher voisin ce que nous pensions de cette pratique et nous lui 
exposâmes les motifs qui nous empêchaient d’y prendre part. Il parut goûter fort tout ce que 
nous lui dîmes, mais cela ne l'empêcha pas de passer une grande partie de la nuit à fabriquer, 
par voie d'impression, une quantité prodigieuse de chevaux.»

«Le lendemain, avant que le jour parût, il se mit en route, avec quelques confrères, 
pleins de dévouement comme lui pour les pauvres voyageurs.»

«Ils partirent chargés d’une tente, d’une marmite et de quelques provisions de bouche. 
Pendant, toute la matinée, il fit un vent épouvantable, qui ne se calma que vers le milieu du 
jour; le ciel devint alors sombre et pesant, et la neige se mit à tomber par gros fiocons. Nous 
attendions avec impatience le retour du bègue; le pauvre malheureux nous revint sur le soir, tout 
transi do froid et brisé de fatigue. Nous l’invitâmes à se reposer un instant dans notre cellule; 
nous lui servîmes du thé au lait et quelques pains frits au beurre. — La journée a été terrible, 
nous dit-il. — Oui, le vent a soufflé de ce côté-ci avec assez de violence. — Je crois pourtant 
que ce n’était rien, en comparaison de ce que nous avons ressenti sur le sommet de la montagne; 
la tente, la marmite, tout a été emporté dans un tourbillon; nous avons été obligés de nous 
coucher à plat ventre pour n’être pas nous-mêmes enlevés. — C’est bien fâcheux que vous ayez 
perdu votre tente et votre marmite. — C’est vrai, c’est un malheur. Cependant il faut avouer 
que le temps était très-favorable pour envoyer des chevaux aux voyageurs. Quand nous avons vu 
qu’il allait tomber de la neige, nous les avons fait partir en masse, et le vent les a emportés 
vers les quatre parties du monde. Si nous avions attendu plus tard, la neige les aurait mouillés, 
et ils seraient restés collés sur les flancs de la montagne.»

«Au bout du compte, cet‘excellent jeune homme n’était pas si mécontent de sa journée.»
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«Le vingt-cinq de chaque lune est le jour consacré pour l’envoi des chevaux aux pauvres 
voyageurs. Cette pratique n’est pas générale; elle est laissée à la dévotion et au dévouement de 
chacun. Le vingt-huitièmo jour est désigné pour un autre genre d’exercice religieux, auquel tous 
les Lamas doivent prendre part.»

At imidlertid de tibetanske Munkes Omhu for Langvejsrejsende, for de store J*ile- 
griins- og Handels-Karavaner, hvis Veje falde over «Snerigets» høje og besværlige Bjerg
rygge, ikke indskrænke sig til saadanne Yttringer af Barmhjærtighed, som de her efter 
Hue anførte, men nærmest har sit Sidestykke i St. Bernhardts-Munkenes, tør man ikke 
her forglemme (see Tillægs-Anmærkning no. 3).

Det er unægteligen et Savn for os, at Hue’s saa almindelig skattede Hejse
erindringer ikke bleve udstyrede med Figurer, saa at de ved et lille Træsnit i Texten her 
kunde have lettet os Opfattelsen af det Udseende, hvorunder vi skulle tænke os den unge 
Lama s fra Haandpressen udgaaede og senere for alle Vinde spredte Sedler med den ilende 
Hest, der ved Buddhas naadige Bistand som virkelig Hest tillidsfuldt ventedes at skulle 
komme Pilegrimmen og den udmattede Hejsende til Hjælp i A ødens Stund. Maaske vi da 
paa Sedlens Billede kunde have faaet Øje paa lidt mere end den af Hue omtalte, sadlede 
og bidslede, langs hen ad Jorden strygende Hest.

Derfor er det saa meget heldigere for os, at vi andensteds fra kunne hente os en 
i det mindste meget tilnærmende billedlig Fremstilling af det Heles Udseende efter andre 
«Sedier», der ligeledes ere udgaaede fra tibetanske Gejstliges Haandpresser, og som for
uden Bønner og Besværgelser bære i Midten Billedet af llesten, som et travende kraftigt 
Hidedyr med dets vel bekjendte Udstyr og dertil endnu med et særegent Emblem eller 
Symbol let hvilende over Dyrets Hyg (!)

Enhver saadan «Seddel» — i Analogi med de gængse Ord Penge-, Banco-, 
og Lotto-Sedler beholder jeg her fremdeles Benævnelsen «Sedier» for disse i Heglen 
lirkantede, trykte og stemplede Stykker Papir — er at betragte som et Slags aabent Brev 
med Anvisninger, der haabes paa rette Sted honorerede til Gunst for Bæreren eller 
Ihændehaveren: Paakaldelser nemlig af Bistand fra de gode Magters Side og Banbuller 
imod de onde og ildesindede. Slige forfølge jo idelig Menneskene og ere altid Ophavs- 
mænd til disses Gjenvordigheder og Ulykker, og deres ondskabsfulde Idrætter kunne kun 
betvinges ved eet Middel: ved de kraftigste Besværgelser. Alt dette er i fuldeste Overens
stemmelse med Scham an ismen, der var Buddhismens Forgænger og til hvilken saa 
meget i den urene Buddhisme er faldet tilbage. Derfor gaaer i Virkeligheden de fleste 
Tibetaneres religieuse Handlinger og Ceremonier mere ud paa at faae de onde Magter be
kæmpede end paa at sikkre sig de godes Bistand. «Disse ere os jo alligevel velsindedc» 
har man oftere hørt, dem sige.

44*
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Som Exempel paa en saadan haandtrykt og Hestebilledet bærende «Seddel», eller 
aabenl Brev med Anraabelser og Besværgelser, indsætter jeg her en ved Fotografiens 
Hjælp til halv Størrelse formindsket Kopi af den Figur, som Emil Scillagintweit i sin 
Bog: Buddhism in Tibet. Lond. 1863. 8vo, plate XI. S. 254 har ladet aftrykke efter den 
af Munkene skaarne originale Træblok, der af hans Brødre Adolf og Hermann 
Sch lagin tyve i t var bleven hjemført fra deres Rejse i Tibet-Landene. I dette Aftryk af 
«Sedlen» seer man ikke alene midt imellem Textens Bønner og Buller den raske, tømmede, 
fremadilende hellige Hest (Tibetanernes: «Lung-ta» eller Vind- og Luft-IIest), men
tillige, hvad der har en særlig Interesse for vore Sammenligninger med Bracteat-Billederne, 

et ganske særeget Emblem midt 
over Hestens Ryg i Skikkelse af 
et Menneskehoved, med menneske
lige Ansigtstræk (dog ligesom med et 
tredje Øje, et saakaldt Visdoms-Øje, 
midt i Panden), hvilende let paa Ryg
tæppet og aldeles i samme Stilling til 
Dyret, som den, hvori vi stedse fandt 
Billedet af Fyrste- eller Buddha-llovedel 
paa vore Guld-Bracteaters Ridedyr, 
enten saa dette dér var bleven frem
stillet som Yak eller som Hest.

Opfattes nu Emblemet som Hovedet af 'en Burkan — hvad der jo ligger den 
Tankegang, hvorpaa vi have slaaet ind, allernærmest — røbe unægteligen deltes mørke 
og vrede Ansigts-Linier tydelig nok, at det skal betegne en menneskevenlig Burkan. 
Om disse to Ord her maaskee i Begyndelsen lyde noget skurrende for Øret, saa er det i 
alt Fald i lige saa høj Grad uhyggeligt for Øje og Sind stedse i de buddhistiske Templer 
og Klostre at møde disse arrigt udseende Væsener, med deres under Forbitlrelsen i alle 
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Betninger og næsten som Ildtunger om Hovedet strittende Haartotler, saml deres vilde, 
ofte bersærkergangs-agtige Bevægelser, og at skulle opfatte disse ved første Betragtning saa 
frastødende Billeder som Fremstillinger af Menneskeslægtens bedste, eller i alt Fald gode 
Venner. Disse uhyggelige Indtryk tabe sig først efterhaanden lios den fremmede Beskuer, 
i samme Grad som det lykkes ham at blive fortrolig med den Tanke, at al denne Harme, 
Forbittrelse og dyrisk Vildhed, som her kommer tilsyne i den hele Optræden, kun skal 
være Udtryk for det Haseri, hvori disse gode Væsener naturligen blive satte ved ilde- 
sindede Magters (og iblandt disse selv visse planetariske Constellationers) Ondskab og 
Fjendtlighed imod Menneskene.

Ville vi dernæst — selv om del kun var som et praktisk Forsøg eller som en 
Øvelse i Physiognomik af en vis højere Ari — iblandt de mange Burkanskikkelser, som frem
stilles f. Ex. i det Folio-Atlas, der separat ledsager det nævnte Værk: Buddhism in Tibets 
opsøge et Hoved, der i Blik og Flamme - Glorie nogenlunde lignede det, som svæver 
over Hestens Hyg, da ville vi linde et saadant Tab. X. (øverst oppe tilhøjre) og ved Hjælp 
af Tavlens Underskrift, sammenholdt med S. 157 af Værkets Text, ikke blive i Tvivl om, 
at det tilhører en af de Burkaner, der altid trofast bistaaer en Hovedburkan i Be
kæmpelse af de onde .Magter (eller en af Tibetanernes «JJragshed»}. (Smign. Tillægs- 
Anmærkning no. 4.)

Var det vel saa urimeligt, om man formodede (see foran S. 35), at ogsaa vor unge 
Lama-Munks galopperende Hest maaskee kunde have havt et Burkan-Hoved, eller et Emblem 
af samme Klasse, svævende over Byggen, uden at Mr. Hue maaskee var bleven dette 
vaer imellem de mystiske Bønners \ rimmel af fremmede Skrifttegn, der upaatvivlelig ogsaa 
her udfyldte den største Part af «Sedlen»?

1 det mindste bærer det tredje Exemplar af saadanne fuldt udstyrede Heste, som 
jeg her drager ind i Sammenligningen med vore Bracteatfremstillinger, just paa lignende 
Maade et helligt Emblem svævende let over Hestens Ryg. Jeg henviser derfor nu 
til omstaaende ad fotografisk Vej til V« oprindelig Størrelse formindskede Kopie af 
det i Em. S c h lagin t w e i t s nævnte Folio-Atlas givne Aftryk af den fra Tibetrejserne 
hjemførte Afkladskning af den originale Træsnitblok. Emblemets som et Figentræblad 
bugtettligede Rand antyder, at her skal tænkes paa den af Buddhaens syv hellige «Kle
nodier», der bærer Navnet «A'orów» (Sanskr. «J/am»), hvilket i de europæiske Over
sætteres Sprog gjengives ved «the precious Stone», «der Edelstein» o. s. v. — men hvis 
magiske Kraft til Besværgelse af fjendtlige Magter er overordenlig stor. Dets Betydning
her Forening med ge Hest ligger altsaa klart nok for Dagen.

Dette Billede af Lungta-11 esten med dens Omgivelser giver os ¡øvrigt særlig
Anledning til at omtale to andre Forhold ved disse «Sedier» med mystiske Bønner 
(Dharants)^ der hvert for sig tjener til al bekræfte et indre Slægtskab imellem «Sedlerne» 
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og den saakaldte nordiske Gruppe af Guldbracteaterne, idetmindste en vis indre Overens
stemmelse imellem Alt hvad der i Skrift og Billeder kommer tilsyne paa begge. Derfor 
kræver hvert især vor største Opmærksomhed.

Det første af disse Forhold holder sig mere skjult for et almindeligt ydre Øje og 
bliver først ret paafaldende, men da rigtignok i en høj Grad, naar det af Indviede drages 
frem. Af disse er det ogsaa fra dannede Europæeres tidligste Besøg enten i «Sneriget» — 
saaledes betegnes Tibet i dets eget Sprog — eller i de nærmest dertil grændsende Lande, for- 
saavidt de be hersk ed es af Budd has Lære, blevet meget stærkt fremhævet, at alle 
de buddhistiske, mystiske Bønner vare skrevne og m aat te skrives i det gamle 
indiske Sprog, «Enetkæksk» kaldet [Sanskrit, Prakrit] for ikke at tabe noget- 
somhelst af deres ibaarne Kraft, og af samme Grund maatle de tillige frem
siges eller udtales i dette. For at kunne give Udtalelyden af de indiske eller 
sanskritiske Bogstaver bleve da Bogstaverne i det tibetanske Alfabet dels noget modificerede, 
dels i Antal stærkt forøgede, om end ikke til et saa stort Antal, som i det gammelindiske 
Alfabet. Det nydanne de tibetanske Skriftsprog, hvori de hellige buddhistiske 
Bønner gjengaves efter Ordenes Lyd, fik derved et Alfabet, bestaaende af 30 Consonanter 
og 4 Vocaler, 34 Bogstaver ialt, hvilken Consonant-Mængde ved Siden af de faa Vocaler 
(undertiden endog uden at have særskilt staaendc Vocaler imellem sig) ofte gav de 
tibetanske Gjengivelser Udseende af at være uudtalelige for et almindeligt menneskeligt 
Tale-Organ. Hemmeligheden er, at disse tibetanske Consonanter ligesom have en iboende 
Vocallyd i sig og derfor ere, saa at sige, at betragte som Stavelser. Skrifttegnene, hvor
med «Sedlernes» Bønner eller mystiske Sententser [Dharani tib.; Tarni mong.) lindes 
aftrykte og som altsaa i omvendt Form og Stilling have været indskaarne i de Træblokke 
eller Træskiver, der anvendtes i Haandpressen, høre i de fleste Tilfælde til den tibetanske 
Skrift, sjældnere til den saakaldte Lantsa-Skrift. Denne, der bestaaer af det ældre 
indiske Sprogs Skrift-’['Qgw , er dog ikke direkte læselig uden for saadanne buddhistiske 
Lamaer, der have gjort et dybere Studium af deres Religions historiske og hellige Bøger.

Paa denne Maade fik vi allerede Sammenhængen fremstillet f. Ex. af Pallas i 
«Die Mongolischen Völkerschaften» IL S. 5 og 6, som det fremgaaer af mit nedenfor givne 
Uddrag af dette klassiske Værk, og deraf vil (illige sees, i hvilken Retning af det store 
Indien, efter de tanguttiske Lamaers Mening, det Enetkæk laae, hvorfra Sprog og Skrift 
var kommen. (Tillægs-Anmærkning no. 5.)

Flere andre Forfattere have mere udførügen, hvad man ligeledes nedenfor I. c. 
vil see, behandlet dette indviklede Forhold, men paa samme Maade bliver der af dem 
gjort Rede for Grunden til Uoverensstemmelsen imellem Bønnernes Sprog og de Bedendes 
og imellem de virkelige Bønners og de oplæste Bønners Ordlyd. Netop dette er det nu,
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som Em. S c h 1 ag intweit med følgende faa Ord giver en Bekræftelse paa for de lo her 
gjengivnc «Sedlers» Vedkommende, og ved dem indirecte for den hele Stok af «Sedier».

«The Dhâranîs are Sanskrit, and are written with Tibetan, and occasionally also with 
Lantsa characters.» (p. 254.)

Dette giver os unægtelig nogel at gruble over, inden vi uden videre søge at tolke 
Bracteaternes forskjellige Bnnelegender efter et oldnordisk Sprog alene.
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Det andet, Forhold, der til Sammenligning med vore nordiske Bracteater fortjener 
en ganske særlig Opmærksomhed, springer derimod strax og af sig selv i Øjnene paa den 
sidst afbildede Dhàranï-Seddel med Hesten (Lun^ia-Hesten). Jeg vil indlede enkelte Be
tragtninger over det med nedenstaaende Linier af Em. Sch 1 agintweit’s Oplysninger i 
Almindelighed om disse «Dliâranïsn med den løbende Hest. Dog maa jeg forud bede 
erindret, at hvad der gjør Tibets store Befordrings- og Lastdyr — Yak og Hest — saa 
betydningsfulde for hele Livet paa «Snerigets» Højlande, og særlig under dets Nomade
befolknings lange Vandringer, Karavantog og Pilegrimsfarter imellem og over dets skyhøje 
Bjerge, er disse Dyrs kraftige og muskelstærke Bygning med deres rummelige Brysthule 
og store Lunger, der byde dem ligelig Modstandsevne imod de trykkende Virkninger af 
Højdernes Kulde og fortyndede Luft. Paa Grund af slige Egenskaber anraabes derfor 
«Lungta», «the airy horse, the horse of the wind», ikke alene fordi den — ligesom 
det jo ogsaa hedder om «Slcipner» i vore mythiske Digte — er «the best horse of its 
kind» og «passes over immense tracts in one moment" eller mellem Morgen og Aften kan 
føre en verdenstyrende Magt igjennem d.et hele Verdensrum, uden at trættes, men dens 
Hjælp paakaldes, fordi den er Sindbilledet paa en Harmoni af Kræfter, der under de 
største Tryk og Gjenvordighcder kunne holde Legemet og Sindet oppe.

«The Lungta is the symbol of «harmony»; for it unites in harmony the three condi
tions of human existence, upon tlie union of which happiness depends; it strengthens these condi
tions, so as to cause a union salutary to man. These three conditions of existence and welfare 
are: Srog, Lus and Vang».

«Srog, the vital principle, «breath», is the basis of existence.
Lus, «body», means the due development of the organic formation of the body.
Vang, «power», means the moral energy enabling man to abstain from such actions as injure the 

vital principle and the organs of the body, and produce illness and death. It indicates, 
at the same time, the faculty of averting the dangers which arise from the natural hostility 
of the elements». (S. 254.)

«The addresses directed to Lungta personally are generally limited to the lower part of 
the table; a most potent imploration of it is the one printed on plate XII, no. 2; it runs thus: 
«Wealth, the friend of sharpness, Lungta of breath, of body, of power, may You increase and grow 
like the new moon». In tables on which are inscribed this prayer, the four corners of the image 
are almost always filled out with the figures or with the names of a tiger (tib. Tag'), a lion 
(tib. Senge), a bird (tib. Khyung) and a dragon (tib. Brug), and a Dhàranï is frequently inserted 
before the imploration of the Lungta, running thus: «Tiger, lion, bird and dragon, may they too 
cooperate to a complete union: Sarva-du-du-hom». (S. 255.) «The implorations of 
Lungta do not require the performance by a Lama, neither do the ceremonies more complicated 
still which have been established for increasing the probability of success, and this belief may also 
be one of the reasons of the frequent application to Lungta». (S. 256.)
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Men kort foran S. 254 havde Em. Schlagintweit just angivet, hvad der væsen- 
ligsl bidrog til, at Billedet af Lungta-Hesten saa almindelig anbragtes paa de buddhistiske 
Bønner og Besværgelser, den Forestilling nemlig, at disses Kraft og Virkning derved 
betydelig forhøjedes:

«Another faculty of Lun g ta is the power of depriving the constellations of the planets 
hostile to man of their obnoxius influence. Moreover, the efficacy of any Dhâranï, or mystical 
sentence, for happiness in this existence is supposed to become more certain by the presence of 
Lun g ta, and from this belief it has been customary to add to such Dharanis a horse supporting 
the precious Stone Norbu or a figure allegorical of the horse, or at least an address directed 
to Lungta.»

Hvad der ved disse i Seddelens fire Hjørner fremstillede Dyr just, er paafaldende 
for den, der saa ofte har maattet lade Bracteatfremstillingerne passere Revue for sig, er, 
at liere lignende Dyreformer — og rimeligvis ere de de samme — træffes paa Bracteaterne,

3.

uagtet disses cirkelrunde Omrids giver saa ringe Plads til saadanne Bifigurer. Saa meget 
sandsynligere bliver det, at de ikke ere der for at udfylde Pladsen, eller for blot at 
figurere, men have en bestemt Betydning. Der er ogsaa bleven dem tillagt en saadan, vel 
ikke i Forening, men enkeltvis og spredt af de Archæologer, som i vore «nordiske Brac- 
teater» have søgt Fremstillinger til Odinslæren og til Sagnhistorien. De have særlig lagt 
Mærke til dem, saa smaa og saa vredne de end inaatte blive for at faae Plads, og af 
deres Tydninger kjende vi altsaa f. Ex. Fuglen, der er den hyppigste, som en af Odins 
Ravne (Ilugin og Munin); Tigeren og Løven, Rovdyrene, som Ulvene (Geri og Freki), 
og Dragen som «Dragen med den giftige Tunge». Men Ligheden imellem Bracteaternes Dyr 
og «Sedlernes» synes mig især paafaldende, naar man lader de førstnævnte, der ere saa smaa, 
forstørre flere Gange og da sammenligner dem med de oven staaende mindre Dyrefigurer i 
det Buddhistiske Atlas, f. Ex. Fig. 1—3 fra dettes «Soothsayings»-Tavler. I disse see vi en 
Fugl som Bracteaternes i de fleste Stillinger, den har paa disse. Men det Lys, der aller- 
snarest turde opgaae for os ved denne Sammenligning, kastes naturligvis paa disse Bifigurers 
Betydning; thi denne maa rimelig blive en lignende for Bracteaternes Vedkommende, som

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 2. 45



350 42

for «Sedlernes» eller «Dharani’s», og paa dem ere de jo ingenlunde at betragte som ørkesløse 
Skikkelser. De skulle virke i Forening, hedder det, med de andre Kræfter imod Menneskets 
Fjender — «cooperate to a complete union» — vel ikke directe imod de onde Magter, 
men imod alt det, som disse hidse ind paa Menneskene: imod grusomme Røvere og 
glubende Rovdyr, der overfalde de trætte og udhungrede. Ogsaa disse Dyrebilleder forestille 
Udsendinge fra højere Magter til .Ristand, Gribben eller Ravnen til at hakke Øjnene ud 
paa disse Fjender; Rovdyrene, Tigeren, Løven, for at sønderrive dem og gjøre dem 
magtesløse; Dragen for at spye Edder og Gift paa dem. Er det ikke til at betegne 
slige Tjenere og Udsendinge med særlig Mission som Fuldbyrdere af «Guds-Domme», at 
vi see, især i den indiske Mythologie, baade Rovdyr og Rovfugle afbildede med et Emblem 
svævende over Ryggen, svarende til det, vi nu saa ofte have omtalt paa Rracteaterne?

Fra Fuglenes og Dyrenes Bigruppe komme vi nu til de hellige Tegns.
De hellige eller mystiske Tegn ere for Bracteaternes Vedkommende væsenlig kun 

tre, hvad allerede Wo r s aae har fremhævet, og nævnte efter deres Hyppighed ere de 
Hagekorset, Triskelen, Korset; alle disse tre Tegn møde vi paa buddhistiske 
Fremstillinger og Helligdomme, men kun som almindelige Tegn, der hellige Gjenstandene, 
men neppe hellige dem til nogen bestemt højere Guddomsvirken, end sige til nogen Gud
dom; og mere end dette tilsigte de vistnok heller ikke her paa vore Bracteater. Som 
dyb Ærefrygts hellige og helliggjørende Tegn høre de forøvrigt til mange andre Religioner, 
til hvilke de formodenlig ligesom ere gaaede i Arv — fra de ældre til de yngre, fra de 
indiske og indo-skythiske til de buddhistiske.

Paa Rracteaterne mener jeg altsaa, at de ligesom andre Bi - Fremstillinger tjene til 
at forhøje det Hellige, ikke til nogen Specification af dette. Naar man, som det i Forbi- 
gaaende allerede flere Gange er blevet berørt, netop har villet betragte det ene af disse 
mystiske Tegn, nemlig det paa Rracteaterne almindeligt forekommende og typiske 
Hagekors, som særligt betegnende en af de mægtige Asaguder, efter nogles Opfattelse 
Thor, efter andres Odin, da kan jeg, saa vidt mit Kjendskab til Asalæren for Øjeblikket 
naaer, ikke ret indsee det Berettigede heri. Men indtil Eddakvadene og andre mythiske 
Digte med fuld Forstaaelse fra Sprogets Side ogsaa fra Indholdets og Aandens Side blive 
fuldt forstaaelige ved Hjælp af et comparativt Studium af baade de schamanske og de 
buddhistiske religiøse Anskuelser hos Mellem-Asiens Folkestammer, er det forresten min 
Mening, at vi med Hensyn til dette mystiske Tegns Betydning paa vore Bracteater kun 
med Rette kunne betone det ene Forhold, det faktiske, at Tegnet ikke indenfor nogen anden 
Religionsdyrkelse anvendes saa almindelig, ja endog paa samme Gjenstand gjentages saa 
hyppigt, som indenfor Buddhismen.
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Saaledes ere nu alle de ejendommelige Fremstillinger paa vore nordiske Guld- 
bracteaters Midtskive — alene med Undtagelse al‘ Runerne og Rune lege ilderne — 
bievne nærmere betragtede, baade Led for Led og i deres Sammenhæng indbyrdes. En
keltvis og i Forening have de peget lien paa en til Grund for dem liggende fælles religiøs 
Anskuelse og til Forhold, der knyttede sig mere inderlig til Asiens Højlande, saa at 
Bracteaternes Herkomst, ifølge disse Fremstillingers ydre og indre Natur, ikke uden ved 
fremmed Tanketvang vil kunne udledes fra andre Lande, end fra disse og de nærmest til 
dem grændsende Egne, lntetsomhelst af de omtalte Led af Fremstillingerne — endskjøndt, 
som vi have seet, snart dette, snart hint, snart en af Hovedfigurerne, snart en af Bi
figurerne, men oftest spredt og uden indbyrdes Sammenhæng, har været fremtrukket som 
Vidnesbyrd om det Modsatte — har med nogen Sandsynlighed kunnet siges at antyde, at 
Billederne vare udsprungne fra nordisk Tankegang, eller at selve Bracteaterne, hvorpaa de 
vare indstemplede, havde nordisk Oprindelse, til Trods for at de rigtignok hidtil, saa godt 
som alle, vare bievne fundne i det egenlige Norden og navnlig i størst Mængde indenfor 
de mellemskandinaviske eller garnmeldanske Lande.

Men Runerne og Runelegenderne — saa har man hidtil ideligen sagt — 
de ere jo ogsaa, selv om de staae alene, i og for sig fuldt gyldige og uimodsigelige 
Vidnesbyrd om, at de Bracteater, der bære saadanne, vare bestemte for nordiske Stammers 
Brug, og, da Runerne ere oldnordiske, ogsaa vare forarbejdede af Folk, der maatte være 
bekjendte med denne Skrift. Denne Bevisførelse har imidlertid ikke længere nogen ret 
Kraft, i sig; den er stedse bleven i samme Grad svagere, jo stærkere og længere Brac
teaternes Runer og Runelegender have gjort Modstand imod at blive læste og forstaaede 
af Nordens dygtigste Runekyndige, især dog efter at det er bleven mere anerkjendt af 
disse, at Modstanden formodenlig støtter sig til flere Ejendommeligheder baade ved Sproget 
og ved Skrifttegnene. Af disse sidste er nok det større Antal ikke blot runelignende, 
men baade i deres Hovedstave og Bistave congruente med et tilsvarende Antal af vore 
anerkjendte Runetegn af det oldnordiske Alphabet, eller dog saa lidet afvigende fra disse, 
at de med Rette kunne betragtes som rimeligvis uvæsenlige og lempelige Variationer af 
dem; men om de have havt samme Betydning eller betegnet samme Lyd 
i Sproget, har man hidtil ikke med nogen Sikkerhed kunnet afgjøre. I alt Fald synes 
det ikke at have kunnet være Tilfældet, saafremt Sproget har været oldnordisk eller et 
med dette meget nær beslægtet. Endnu med meget ringere Sikkerhed har man kunnet 
afgjøre disse Værdi- eller Lyd-Spørgsmaal for alle de Skrifttegns Vedkommende, der nok 
have en vis Lighed med kjendte Runer, men dog ikke tilhøre noget af vore nordiske 
Rune-Alphabeter.

Guldbracteaternes nordiske Oprindelse enten fra de Lande i Nordeuropa, indenfor 
hvilke de hidtil alene ere bievne fundne, eller fra Folkestammer, talende et fuldt oldnordisk 

45
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Sprog, mangler saaledes indtil videre el. sikkert Fodfæste ogsaa i de Forhold, man 
tidligere havde trukket frem som Vidnesbyrd derfor og ganske almindeligen har været til
bøjelig til at godkjende som saadant.

Under al denne tilsyneladende Sikkerhed i de Lærdes Udtalelser om Rune
indskrifternes fulde nordiske Natur har der dog hvilet ligesom en vis Mistanke eller Anelse 
hos disse om, at Sammenhængen maaskee ogsaa kunde være en ganske anden, og et talende 
Udtryk har jo dette f. Ex. givet sig i de mange Gisninger om de forskjellige Grunde, der 
kunde være til de mange Vanskeligheder, Læsningen og Forstaaelsen af Runelegenderne 
paa disse Amuletter mødte (smign. foran S. 22).

At de der anførte, fornemlig fra Stephens’s og Bugges Skrifter hentede Gis
ninger idetmindste gaae i nogenlunde rigtige Retninger, kan ikke andet end linde Be
styrkelse i den Række af Overensstemmelser, der ere komne for Dagen imellem vore 
nordiske Guldbracteaters, Yak-Lungta-Amuletternes Fremstillinger og de tibetanske Dharani- 
Sedlers Fremstillinger med deres Zwri^ria-B i lieder. Intet synes rimeligere, end at de store 
Ligheder og Parallelismer, der bleve paaviste imellem Sedlernes Billeder og Bracteat- 
skivernes Hovedfigurer: Ridedyret og Emblemet over dettes Ryg, og gjennem hvad 
vi kaldte Bifigurerne: nemlig de hellige eller mystiske Tegn, de ledsagende Dyre- 
figurer, navnlig Fuglen, Dragen og de riven de Dyr, ogsaa paa sin Vis gjentage sig 
i Ru ne-Legenderne, saa at Vanskelighederne ved disses Læsning og Forstaaelse ville 
gaae jevnsides med dem, ZMarazu-Texten frembød.

Ved de buddhistiske Sedlers Bønner og Paakaldelser havde, som vi allerede 
ovenfor have hørt, Vanskelighederne en dobbelt Grund. Den ene laae i deres Affattelse 
i et ældre, indisk Sprog, det, i hvilket Buddhareligionens hellige Skrifter oprindeligen 
vare komne til Landet og i hvilket alene de skrevne Bønner troedes at kunne bevare den 
oprindelige dem iboende fulde Kraft. Den anden var i den til Gjengivelsen anvendte Art 
af Skrift, eller Skrifttegn, et Alphabet, der alene var beregnet paa at gjøre Bønne- 
Formlerne o. s. V. i det hellige, for Befolkningen fremmede Sprog oplæselige eller udtale
lige. for den. Efter Rækken af de allerede nu kjendte Analogier ligger det derfor nær at 
formode, at vore Bracteat-Indskrifters Læsning og Forstaaelse rimeligvis have stødt i det 
mindste paa disse to Vanskeligheder, og ville først blive mulige, naar de begge ere bievne 
besejrede. Det allerførste Skridt fremad synes derfor at maatte væsenligst betinges af, at 
man udfinder, hvilke ældre, indiske eller indo-skythiske Sprogformer det er, der i Alminde
lighed har været det oprindelige eller hellige Sprog for Affattelsen. Denne Opgaves Løs
ning maa naturligvis hel og holden overlades Nordens Sprogkyndige, og naar disse opgive 
Tanken om Bracteaternes Udspring fra et Skandinavisk Norden og dermed ogsaa Tanken 
om enhver større Sandsynlighed for, at Bracteaternes Runelegender just vare affattede i et 
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oldnordisk Sprog, saa vil del vist ikke vare mange Femaar, inden de ere komne til en 
i del mindste antagelig Forstaaelse af Indskrifterne paa Guldbracteaterne af Archæologernes 
saakaldte «nordiske Gruppe», denne Afhandlings Yak-Lungta-Amuletter.

At det er alene til denne Klasse af Runelegenderne mine nylig givne Hentydninger 
sigtede, er selvforstaaeligt.' Efter min Opfattelse af denne saa typiske og saa talrige Gruppe 
af Guldbracteater og af den Mening, som deres Rune-Indskrifter derefter maa formodes at 
have havt, maa naturligvis Guldbracteaternes Runelegender i det Hele holdes ude fra hin
anden i to aldeles særskilte Grupper. Der turde for Øjeblikket neppe være ret antagelig 
Grund til at formode, at Indskrifter med Runebogstaver paa Amuletter eller andre llænge- 
prydelser, der bære Præg af at være nærmere eller fjernere Efterligninger af Mønter, 
græske eller byzantinske o. s. v., skulle eller kunne være affattede i samme Sprogart, og 
Runestavene have samme Retydning som paa Yak-Lungta-Bracteaterne, eller vice versa. 
End ikke paa Bracteater af disse to Grupper, der maatte være baarne af en og samme Mand, 
ja endog paa samme Stang eller Rør (see T. II. f. 3—5 og 19), saa at der bliver saa meget 
mindre Tvivl om, at begge Former havet være aldeles samtidigen i Brug, er man berettiget 
til at antage, at den samme Runestav har samme Betydning paa begge, eller tjener til 
at danne Ord af samme Sprog paa begge. En mulig Udgranskning af det paa Yak- 
Lungta-Bracteaterne benyttede Sprog og sammes enkelte Ord kan derfor ikke ret vel tænkes 
fremmet uden paa en Grundvold, der støttes alene af Legender paa denne Gruppe.

Min i det Foranstaaende givne Beskrivelse af disse Bracteater turde mutigen 
berettige mig til al give et Par Vink til de Sprogkyndige, der maatte ville forsøge 
Runeskrifternes Læsning eller forsøge at udfinde Sproget, hvori Indskrifterne ere givne. 
For alle og enhver maa det nemlig være utvivlsomt, at disse Bracteater, hvis Fremstillinger 
og Indskrifter ere. bievne indslagne med Metalstempler, der ofte have fordret megen Ar
bejde og Tid og derfor ogsaa repræsentere alene i Arbejdskraft en større Værdi, altid have 
været beregnede paa at frembringes i et større Antal. Blandt de hidtil i Norden fundne 
Guldbracteater kjende vi jo mange Exempler paa Stykker, hvis Præg have været indslaaede 
med samme Stempel, og Betydningen heraf forstaae vi saa meget bedre, da vi jo 
ogsaa vide, at Salget af saadanne Metal-Amuletter og af hine ofte omtalte «Sedier» med 
Bønner o. s.v., udgjør en meget væsenlig Del af buddhistiske Klostres eller lamaiske 
Gejstliges Indtægter. Derfor kunne Bracteaterne ikke ret vel tænkes frembragte af Enkelt
mand for Enkeltmand som Festgave, Prydelse o. lign., og al Tanke om, at Runelegenderne 
her kunne blive at tyde efter de ofte fremhævede Formler for den yngre Jernalders, f. Ex. 
N. N. for N. N., til N. N. eller lign., maa bestemt opgives (cfr. Stephens og Bugge 1. c.).

Paa den anden Side bliver det aldeles naturligt, saasnart man anerkjender Tyd
ningen, der i del Foregaacnde blev givet af Bracteaternes Fremstillinger, i dens Helhed 
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som rigtig, at man da allersnarest inaa søge Formlerne for Runelegendernes Allatlelse i 
Indholdet af de tibetanske Dharani^ eller de mongolske Tami. At dette ofte kun er 
en Hentydning i et enkelt Ord eller Udraab til Bønnens eller Besværgelsens Gjenstand, 
ofte kun rettet til dette, eller til hint enkelte Led af «Sedlens» billedlige Fremstillinger, 
ofte maaskee kun udtrykt ved et mystisk Tegn eller en Slav, vise jo de mange Skildringer, 
vi have af dem, ligesom vi ogsaa af disse og af de her i Texten givne Træsnit mindes 
om den særegne Betydning og Kraft, der mentes at ligge i selve Gj e ntage Isen af 
samme Ord eller af samme Stavelser og Skrifttegn o. lign.

Naar jeg i et tidligere Afsnit af denne Afhandling (S. 23) i Forbigaaende hentydede 
til, al en rigtigere Opfattelse af alle de billedlige Fremstillinger paa Bracleaterne maaskee 
ogsaa kunde føre til en antagelig Forstaaelse af de selv for Nordens bedste Runo
loger endnu gaadefulde Runelegenders Mening, saa vil det vel nu staae klart, at det 
kun var til Meningen med Runernes Anbringelse paa Bracteaterne ved Siden af disses 
Billeder og Tegn, jeg egenlig sigtede; Runelegendernes Læsning derimod, med hvad 
dertil hører, den venter jeg fremdeles fra vore Philologers Side, og rigtignok ikke med 
ringere Spænding nu end tidligere.

Tilbageblik og Afslutning.
Den «nordiske Gruppe af Guldbracteater«, væsenligen kaldt saaledes, fordi 

den i Seklers Løb kun er kommen frem af Jorden i det egentlige skandinaviske Norden, 
navnlig i Danmark og de gamle danske Lande, viser sig altsaa helt igjennem af et ganske 
ejendommeligt Præg i alle de Fremstillinger, der som Billeder eller Skrifttegn findes ind- 
slagne paa dem. Uagtet de hidtil kjendte Bracteater af denne Gruppe bevisligen ere Pro
dukter af mangfoldige — vi kunne nok sige over Hundrede forskjellige eller individuelle — 
Stempler, bære de et forbausende ens Fællespræg, der maa sætte vore Tanker i en egen 
Bevægelse. De vare ansete for Nordboers Værk og Udtryk for disses Aandsrørelser i en 
fjern Fortid; men naar vi rolig og fordomsfrit have sat os ind i Præget og dettes Enkelt
heder, kunne vi ikke deri gjenfinde Nordens eller den nordiske Oldtids os ellers bekjendte 
og til os nedarvede Forestillinger. Alle Forsøg paa en naturlig Henførelse af Bracteat- 
fremstillingerne til disse briste ved hvert Skridt under Sammenligningen. Alt peger der
imod i en hel forskjeliig Retning og hen paa ganske andre religiøse Forestillinger, end den 
nordiske Mythologies, og. saa sammensluttende og naturligt synes det ene Led i Frem
stillingerne al stille sig ved Siden af det andet, at Tanken uvilkaarligen tvinges hen i den 
Retning, de alle saa enstemmigen angive.
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Naar saaledes Bracteaternes Hovedfigurer, de i Fest- og Højtidsdragter frem
stillede Yak-Oxer og Heste, og ikke mindre det førstnævnte Dyrs bestemte geografiske 
Udbredning, ubetinget føre Forestillingernes Oprindelse hen til Asiens Højlande; — 
naar det over disse Billeders Byg svævende Buddha (eller B u r k an )- II o ve d modsvarer 
i dets Forhold til Dyrene lignende buddhistiske Emblemer paa de af tibetanske og 
mongolske Gejstlige i tusindvis ofte med tilhørende Amuletter udstedte Dharani- og Tarni- 
Sedler; — naar der endvidere paa disse Bønne- og Besværgelses-«Sedier» synes os anraabt 
om Bistand fra de samme Dyr, hvis Billeder ofte som «Bifigurer» sees paa vore Brac- 
teater; — naar der fremdeles hertil slutter sig en Gruppe særligt hellige og mystiske 
Tegn, som bevisligt i høj Grad ere bievne anvendte indenfor Buddhismens Omraade, og 
i hvert Fald langt almindeligere paa dennes end paa Asalærens, og endeiigen — naar den 
Forbindelse med det Skandinaviske Nordens Oldtid, som man saa lang Tid havde ment 
særlig antydet ved Bracteaternes R une 1 e g e n de r, midlertidigen i det mindste maatte 
ansees for et næsten betydningsløst Indlæg i Spørgsmaalet om Bracteaternes nordiske 
Oprindelse, saa gives der, efter min Mening, kun een eneste naturlig Udvej for Tanken at 
følge. Denne bliver: at betragte Guld-Bracteaterne af denne Gruppe, skjøndt de nu ligge 
i vor nordiske .Jordbund, som oprindelig prægede og stemplede i de samme Verdens
egne og under de samme almindelige Forhold og gængse Forestillinger, hvorunder 
Tibetanernes Dharanis og de mongolske Folkefærds Tarnis, som Amuletter eller med 
tilhørende Metal-Amuletter, frembringes og udspredes i titusindevis, nemlig i Mellem- 
Asiens Højlande. Denne Bekjendelse falder mig saa naturlig, at jeg har for mit eget 
Vedkommende villet bestemt udtale den paa Afhandlingens Titelblad, som derfor lyder:

«Yak-Lun g ta-Bracteater ne, Archæologernes «nordiske Gruppe af Guld- 
bracteater» fra den ældre Jernalder, betragtede som særegne Minder om Kultur- 
Forbindelser imellem Høj-Asiens og det Skandinaviske Nordens Folkefærd i de 
tidligere Aarhundreder af vor Tidsregning».

Men lige over for denne Titlens i saa faa Ord givne Antydning af det Resultat, 
hvortil hine Undersøgelser have ført mig, maa det være mig tilladt ved den endelige Af
slutning at stænge dette indenfor mere bestemt afstukne Grænser.

Derfor bedes man erindre, at jeg kun har henført disse særprægede Yak-Lungta- 
Bracteaters Oprindelse til Tibet-Oxens eller Yakkens Hjemlande, men ikke til 
nogen bestemt Del eller Land blandt disse, hverken til Tibet eller Mon- 
g oliet, hverken til Turkestan eller Tan gu ternes Land, og kun til saadanne 
Egne af disse Lande, i hvilke dengang buddhistiske Religionsskikke vare saa frem
herskende og Buddhalæren saa blomstrende, at der var .Munkeklostre eller Collegier, hvis 
Munke da, som altid, stærkt proselyterede og delvis beskjæftigede sig med Fabrikation og
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Udbredning af slige som Amuletter indviede Bønner og Buller. Egne og Lande, hvori 
Buddhalæren siden den Tid maatte være bleven overfløjet af Islam eller være falden til
bage til en S chaman isme, ere altsaa ikke udelukkede fra at kunne være dem, hvorfra 
vore «nordiske Bracteater» havde deres Oprindelse og hvorfra de i Tidens Løb havde 
fundet Vej ned til vore lavere Egne. Naar? og hvorledes? del bliver naturligvis Spørgs- 
maal, der først efter flere hermed parallele Undersøgelser ville kunne drøftes med virkelig 
Nytte, men hvis Besvarelse en maaskee ikke meget fjern Fremtid vil glæde sig over at 
have været forbeholdt for dens egne Studier, hvis den maatte agte slige Spørgsmaal værdige 
til en nøje Undersøgelse. At Bracteaterne ikke have saaet sig selv over bestemte Stræk
ninger af Norden, ville vi let faae indrømmet, og ligesaa, at ikke den tibetanske «Vind
hest» alene kan have ført dem ud over disse, selv om den — hvilket jeg er mest til
bøjelig til at tro — kan have havt en betydningsfuld Bolle at udføre ved denne Flytning.

Endnu mindre end til et bestemt Land har jeg ved min Udtalelse villet henføre
den oprindelige Brug af disse typiske Ya k-L n n g ta-B r ac te ate r til et bestemt
enkelt Folk, eller til enkelte bestemte Folkestammer. Deres Ophavsmænd 
og Udbredere synes mig lige saa godt al have kunnet være af arisk, som af turan sk, 
lige saa vel af østgo th i sk som af mongolsk Race, eller at have tilhørt en af de mange 
sky thi ske, helt eller halvt forsvundne Stammer. Af alle de os hidtil fra disse Bracteater 
bekjendte Træk, vidste jeg for Øjeblikket intet, der med nogen større Sandsynlighed 
kunde henpege paa Folket, hvorfra de opr i ude lig en vare undfangne, end Buddha- eller 
Burkanbilledets i det Hele constante Tiaraform eller Turban og dets svære, omhyggelig 
holdte, smukt flettede Nakkehaar. men ogsaa heri kunde en udenfra nedarvet Conveniens 
have fundet sit fastere Udtryk.

Heller ikke en nærmere Tidsbestemmelse for denne Gruppe af Bracteater end 
den af Archæologerne allerede flere Gange i det Foregaaende nævnte, at de tilhøre et eller 
Par Aarhundreder af vor ældre Jernalder, har jeg tilsigtet at give, skjøndt denne i mange 
Henseender havde været ønskelig og vigtig. Selv Tiden for deres Indførelse og Nedlæggelse 
i Skandinaviens og Danmarks Jord, vil ikke engang kunne nærmere bestemmes, inden en 
nøjere kritisk Sigtelse har fundet Sted af de i Reglen endnu sparsomme Data, vi have 
opbevarede om deres Forekomst i Selskab med saadanne Gjenstande i samme Fund, der 
kunde egne sig til en sikkrere Tidsbestemmelse for hele Fundet. For Ønskeligheden 
og Nødvendigheden af en saadan kritisk Undersøgelse udtalte Wo r s aae sig meget 
stærkt (1. c. S. 418). Et omhyggeligt og vigtigt Forarbejde i denne Retning skylde vi 
Prof. Dr. O. Montelius (Från Jern-Åldern I og II. Stockholm 1869. S. 31—66 med til
hør. Figurer).
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Tilsidst endnu dette!

Saa overbevist jeg end føler mig om, at Meget i vore Edda-Digte har sin Bod 
i Minderne om, hvad Forfædrene timeligt og aandeligt have gjennemlevet under strænge, 
men Legeme og Sjæl lige styrkende Vilkaar i Asiens Højlande, saa afmægtig har jeg altid 
følt mig, naar Talen blev om at erkjende Sandsynligheden eller endnu mere Rigtigheden 
af den ofte fremsatte Opfattelse, at Billederne paa vore Guldbracteater vare hentede fra 
Edd alære n og særlig hentydede til een eller flere af dennes høje Asa-Gnder, Odin, 
Thor, Frey o. fl. — Dermed har jeg dog hverken nægtet eller betvivlet Sandsynligheden 
af, at der maaskee kan være en vis middelbar Forbindelse mellem vor Oldtids religiøse Myther 
og Sagn og det store skandinaviske Guldbracteat-Fænomen. Tvertimod, jeg kan paa mere 
end een Maade tænke mig en Sammenhæng mellem dem.

Er det ikke saa, at vi Skandinaver ikke ganske have alle vor Mythologies Kilder 
tilfælles med de nærmest beslægtede gothisk-germaniske Folk i Europa? Have vi ikke 
forud for dem en Edda, ja hele to Eddaer, den poetiske eller ældre Ed da og den 
prosaiske eller yngre Edda? og dertil kommer Heimskringla! Alle tre ere bievne 
os leverede i den Form, hvori vi nu have dem, af fremragende Mænd indenfor samme 
islandske Familie, der kun levede faa (3) Generationer fra hinanden (Sæmund Frode — 
Snorre Sturleson), men desuagtet støtte de to sidstnævnte Skrifters Indhold og Ind- 
klædning sig umiskjendeligen tildels til Kilder af en noget anden Art, end de Kvad, der 
ublandede samledes til Sæmunds poetiske Edda.

I Snor res Heimskringla og hans prosaiske, yngre Edda tindes f. Ex. et mærke
ligt Sagn eller en Overlevering — som man ganske vist i nyere Tid har villet skildre som 
et Foster af misforstaaet klassisk Lærdom, men som dog ret vel endnu trodser det langt
rækkende Skyts, der af lærde Sprogmænd og Filosofer rettes imod den. I Sammen
hæng kan Sagnets Indhold kortelig gjengives omtrent saaledes, at der ved vor Tidsregnings 
Begyndelse — en bestemt Tidsangivelse i et Sagn vil, som bekjendt, ikke sige stort mere 
end en aldeles ubestemt — fra det indre Asien indvandrede i Skandinavien en stor Hær
fører med mange statelige «Asiamænd» og «Tyrker» i Følge med sig. De udbredte sig over 
Jylland, Fyen og Mellem-Sverige, toge Hustruer blandt Landets Kvinder og vandt Indgang 
hos Befolkningen i disse Lande, fornemlig ved deres Overlegenhed i mange Idrætter og 
ved deres nye, mere tiltalende religiøse Skikke. Overanføreren, som hed Odin, delte 
Nordens Landskaber imellem sig og Hærtogets andre Ledere (Aserne) og tog tilsidst 
blivende Bostad i Sigtuna som sit Begjeringssæde i Sverige. Men forinden — lader For
tællingen os forstaa — havde denne store Drot og Leder flere Gange gjæstet sil gamle

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosopliisk Aid. I. 2. 46
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Hjems Egne, fra hvilke, som det udtrykkelig hedder, han havde den Vane at blive baade 
hele Halvaar og endnu længere Tid borte ad Gangen. Saa langvarige Fraværelser under 
Besøgene harmonere, efter Alt, hvad vi nu kjende til Forholdene, fuldkommen vel med de 
store Afstande imellem de to Hjem, Skandinavien og Indre-Asien, især naar Hensyn tages 
til de i Asien brugelige Rejsemaader. Selv et Træk af de ægteskabelige Forhold, som 
herskede i hans Familie dér (det polyandriske), peger endog stærkt hen paa meget fjernt
liggende Egne af Høj-Asien (Tibet og mange omliggende Dele af Højlandet).

Med saadanne Tog og Langvejs-Rejser, som de i Sagnet antydede, mellem Asien 
og Skandinavien, eller omvendt, især med legitimt Ophold baade her og dér, og altsaa 
under Halvfredens Maske, lader Bracteat-Fænomenet, saaledes som jeg i det Foregaaende har 
opfattet det, sig naturligvis godt forene. Men selv om man endog ganske i Almindelighed 
vilde finde dets Sammenhæng med en slig Indvandring meget forenelig, ja under visse 
Forhold endog nærliggende, følger deraf jo aldeles ikke, at det just var med den Ind
vandring, som man har kaldt Odins- og Asa-Indvandringen, eller rigtigere: just 
med den Folkebevægelse, der maa formodes at ligge til Grund for Sagnet om denne hos 
S n orre, at Indførelsen og Udbredelsen af vore Bracteat - Amuletter stode i nærmeste 
Sammenhæng. Upaatvivleligt er det, at da det indre Asien i sidste Halvdel af det fjerde 
Aarhundrede lod sin umaadelige Folke-Flod med uimodstaaelig Kraft fra Øst bølge ind 
over næsten hele Europa, maa der længere Tid derefter være mærket mange Efterdønninger 
i divergerende Retninger, og lige saa lidt kan man tvivle om, at der forud for den, som 
for enhver voldsom Katastrofe, har gaaet andre Dønninger som Forbud. Der tør derfor 
naturligst blive baade flere Bevægelser og flere Retninger for disse, som her maa tages 
Hensyn til. Og da vi nu en Gang have antydet, at Sagnet maaske skjulte en lille historisk 
Kjærne, ville vi her mærke os dette, at paa sin Vis ymter det om, at de Indvandrede 
¡forvejen ikke vare uden alt Bekjendtskab med de gamle Beboere i Landene, hvori de 
toge deres nye Hjem.

Raadeligst synes det mig derfor her midlertidig at afbryde Traaden, indtil 
andre forhistoriske Archiver ere bievne gjennemforskede med disse Spørgsmaal for Øje. 
Tier f. Ex. Sten-Archivet, Helleristningerne paa Skandinaviens, navnlig Båhus-Lans, Granit- 
Klipper aldeles om saadanne tidligere Forbindelser imellem Høj-Asien og Skandinavien? 
Giver det os virkeligen intetsomhelst forstaaeligt Vink til Hjælp ved Drøftelsen af denne 
for Nordens Kulturhistorie vigtige Sag? Dette bliver, efter min Mening, det nærmeste 
Spørgsmaal, der bør tages for. Andre Spørgsmaal ville da af sig selv følge paa dette.
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Oplysninger til de paa Dobbelttavlerne 1 —IV gjengivne Fremstillinger af 
„nordiske Guldbracteater“.

Alle Figurerne ere bievne fremstillede i naturlig Størrelse; det allerstørste Antal af dem skyldes 
den udmærkede archæologiske Tegner Professor J. Magnus Petersen. De ble ve oprindelig ud
førte for Det Kgl. Oldskrift-Selskabs i 1855 udgivne store Atlas i Folio, og raderede i Staal af 
Kobberstikker Hoffmann optoge de fornemlig dettes Bracteat-Tavler IV—XII. Texten hertil gav
C. J. Thomsen i den S. 6 nævnte Afhandling om Bracteater (Ann. f. N. O. 1855), der endnu 
den Dag i Dag er af den største Betydning for os og særlig for Enhver, der søger Oplysning om 
de nærmere Forhold, hvorunder Bracteaterne ere bievne fundne i Skandinavien.

Dot store Antal af Bracteaterne, der vare udstyrede mod Runer, være sig enkelte Rune
stave eller tilsyneladende Runelegender, og dette er Tilfældet med omtrent Halvparten af vore hidtil 
kjendtc Guldbracteater, har Hr. Prof. Dr. G. Stephens senere ved Fotografi ladet overføre paa 
Træblokke, eller naar Rettelser fandtes ønskelige, ladet dem omtegne til dette Brug eller til Zink
ætsning for sine Oldn. Runic Monuments, i hvilket store Arbejde Forfatteren ligeledes har med
delt omhyggeligt udførte Figurer af de mange Bracteater, der siden 1855 vare komne til hans 
Kundskab.

Efter Fuldendelsen af dette Værk overdrog Forfatteren til fremtidig Benyttelse sine 
Original-Blokke til Det Kgl. Oldskrift-Selskab, og Dette har med stor Beredvillighed imødekommet 
min Henvendelse til det om at kunne benytte Blokkene eller Clichéer af dem til nærværende 
Arbejde. Derved seer jeg mig i Stand til at støtte min Fremstilling af Bracteatprægets Tydning 
med et saa meget fyldigere Udvalg af authentiske Figurer, og baade paa egne og Det Kgl. D. 
Videnskabernes Selskabs Vegne er det mig en kjær Pligt her at udtale en oprigtig Paaskjønnelse 
af denne Imødekommen.

Paa Grund af, at altsaa kun de runebærende Bracteater kunde fremstilles ved flytte
lige Træsnits- eller Zinkætsningsblokke, de runeløse derimod maatte fremstilles paa 
Fællesplader ved Fotolithografi, maatte hver af disse to Grupper fordeles paa Tavler for sig. Det 
store Udvalg af de runeløse findes sammenstillet paa Dobbelt-Tavlerne I og II, og det tilsvarende 
af de runebærende paa Dobbelt-Tavlerne III og IV. Strax bør det dog her tilføjes, at disse 
sidste suppleres med en Kvart-Tavle i Texten, S. 16, der optager to Aftryk af Blokke, som 
vare udlaante til et andet videnskabeligt Arbejde og derfor midlertidig ikke stode til Raadighed,

46
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og eet af en tredio Blok, som ikke fandtes i Selskabets Eje og hvoraf jeg altsaa maatte anskaffe 
en ny Clichée.

Paa hver af de fire Tavler ere Figurerne i det Hele bievne ordnede saaledes, at de større 
Hovedtræk eller Fællestrækkene, hvorpaa Afhandlingen særlig henleder Læserens Opmærksomhed, 
let falde i Øjnene. Denne vil saaledes, naar Øjet følger Bækkerne af de store Figurer tværs over 
de ndslaaede tre første Tavler, strax opfatte det særegne Hovedpræg for de Bracteater, der udgjøre 
Afhandlingens egentlige Gjenstand: Dyret og Menneske- eller Bur kan-Hovedet og den gj en
sidige Stilling, disse to stedse indtage imod hinanden. Samtidigen vil Bracteatens 
hyppige Sammensætning af to hinanden saagodtsom modsatte Bestanddele ikke kunne undgaae 
Opmærksomheden, nemlig dens midterste Del, Skiven eller Midtfeltet, der bærer denne 
Bracteatgruppes ovennævnte to billedlige Fremstillinger samt Buner og Bifigurer, saa vidt 
ogsaa disse maatte optræde, og dens Band eller Bam me, der viser store Forskjellighedcr 
baade i Bredde og Udziring.

Paa hver af Tavlerne ere dernæst Figurerne bievne betegnede med et Løbenumer, hvor
med de stedse citeres i Texten, men ligeoverfor dette, tilhøjre, staaer der tillige ved hver Figur 
et andet Numer med mindre Taltegn, hvilket er Figurens Løbenumer i de to store Værker, hvor
fra de, som ovenfor sagt, alle hidrøre; altsaa paa Tavle I og II Numeret i Atlas f. N. Oldk. 
og den vedkommende Text af C. Thomsen; paa Tavle III og IV derimod i Stephens’ Oldn. 
Bun. Monuments eller — da Numeret er det samme — til dennes saa hensigtsmæssige „Hand
book of the Old-Northern Bunic Monuments“ Copenhagen 1884. Med stor Lethed vil altsaa 
Læseren ved Hjælp af disse Numere med smaa Taltyper fra selve Figuren blive henvist til de 
Hovedkilder, hvorfra han i paakommendc Tilfælde kan øse de nærmere Oplysninger, der maatte 
være bekjendto om vedkommende Bracteat.

Da imidlertid den geografiske Fordeling af Guldbracteaterne over Europa har saa meget paa
faldende ved sig, og den ved forskjelligc Drøftelser ofte bliver stærkt betonet og nødvendigvis maa 
stærkt paaagtes, har jeg ansoet det hensigtssvarende paa et særeget Oversigtsblad eller Tabelle 
S. 56 — 57, til Læsernes eventuelle Brug, at meddele de os bekjendte Findesteder for de c. 100 
Bracteater af den saakaldte nordiske Gruppe, som findes afbildede paa Afhandlingens Tavler I—IV.

Allerede ved den ovenfor nævnte, af ydre Grunde fremkaldte Ordning af Bracteaterne i 
runebærende og runeløse paa særskilte Tavler fremgaar for Læseren den dobbelte Fordel ved 
et let Overblik over de fire Tavler strax at kunne saa godt som selv klare sig et Par væsenlige 
Spørgsmaal.

Man har nemlig paa den ene Side stærkt betonet Buners og Bunelegenders Tilstedeværelse 
paa Bracteaterne som Vidnesbyrd om disses nordiske Oprindelse, og man har derved, i det mindste 
indirekte, villet hævde deres Oprindelse fra Nordboere, medens dette Argument naturligvis ikke har 
kunnet lægges i Vægtskaalen til Gunst for den anden Halvdels, den runeløse Gruppes Nordiskhed. 
Ikke uden Interesse vilde det altsaa være strax at kunne fæste sin Opmærksomhed paa, hvorvidt 
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der hos disse to Grupper maaskee enten til Udseendet i Almindelighed eller til Fremstillingerne 
i Bracteatens egentlige Hovedfelt knyttede sig andre, let iøjnefaldende Ejendommeligheder.

Ved første Øjekast synes dette at skulle blive Tilfældet. Man modtager nemlig let et 
Indtryk, idet man f. Ex. sammenligner de runeløse Bracteater paa Tavle I og II med de rune
bærende paa Tavle III og IV, som om hine i Størrelse, navnlig ved Rammernes Bredde og Ud- 
pyntning, ligesom havde taget Synet fra de runebærende. Dette Indtryk taber dog al Betydning, 
som noget virkelig Karakteristisk for Gruppen, allerede ved en nærmere Sammenligning mellem de 
3 runebærende større Bracteater paa Tavle III (fig. 2, 5 og 22) og de runeløse paa de to første 
Tavler og endnu mere, naar den sidstfundne afalle store runebærende Bracteater, A s u m bracteaten 
paa Textens S. 16 tages op med i Sammenligningen. Dens Rammes Bredde og Udstyr overgaaer 
samtlige tidligere kjendte Bracteaters.

Hvad her gjordes gjældende med Hensyn til Bracteaternes almindelige Habitus og Ram
mens Rigdom, vil ogsaa Læseren ved et saadant Overblik strax faae bekræftet for det egenlige 
Bracteatprægs Vedkommende. Hinanden aldeles tilsvarende Fremstillinger paavises lettelig paa 
de runebærende og runeløse Bracteaters Midtfelter (smign. f. Ex. Tab. III, fig. 2, 5 og 22 med 
Tab. II, fig. 10 og 22). Samtidig maa jeg dog, ligesom til en vis Modsætning, i det mindste efter 
vort nuværende Fjendskab til Bracteatforskjelligheder, allerede i dette Overblik over Tavlerne 
henlede Læserens Opmærksomhed paa, at, om end de billedlige Fremstillinger paa de runebærende 
og runeløse Bracteater i det Væsenlige blive de samme, er der dog visse Afskygninger i Hoved- 
Præget, som hidtil kun synes fundne i Forbindelse med Runelegender, og andre altid uden Runer.

Saaledes er der af Bracteater en hel „Æt“ — det Navn, som vi maaskee bedst kunde 
give en saadan Samling — der alle fremstille Bracteat-Dyret i et bestemt Løb (Tab. I, fig. 5, 10, 
18, 19), og som hidtil ikke ere fundne med Runer. Hvad der herved fortjener særlig at bemærkes, 
er, at det samme netop gjældcr en anden „Æt“, hvis Præg ved første Øjekast gjør et meget for- 
skjelligt Indtryk, men som umiskjendeligen har sit Udspring fra et Forbillede mod „Yak-Dyret“ 
i samme Art af Løb, dog — nærmest vel til Pynt, tænker jeg — karikeret paa en egen Maade 
for at blive til en symmetrisk Figur, hvori Dyrets fyldige, opadbøjede „Hestehale“ bringes til at 
danne Modvægten til Hoved og Horn paa Forenden (f. Ex. Tab. II, fig. 3, 5; 17, 18). Berettigelsen 
for disse sidstnævnte Bracteatformer til at betragtes som en egen lille „Æt“ for sig, styrkes iøvrigt 
ved Burkan-Emblemets Hovedbedækning, til hvis Forrand er føjet en egen Dekoration eller eget 
Bi-Emblem, der ender i en nedadbøjet Krog og som nu og da, men vist uden al Beføjelse, er kaldt 
et Fuglenæb. Forholdet har gjentaget sig paa det store Antal Bracteater af denne Æt, jeg har 
sect i skandinaviske Samlinger eller fundet afbildede fra disse og som imidlertid have vist sig 
at hidrøre fra mange forskjellige Stempler. I Reglen ere disse Bracteaters Guldplader meget tynde, 
og deres Præg bugleformig ophøjet, saa at de nærmere end de øvrige svare til Numismatikernes 
Bracteat-Begreb.

Omvendt er der blandt de runebærende Bracteater indenfor den hele Birække eller Side
række — som jeg foran S. 30 har kaldt den — den, der i Modsætning til den store og typiske Gruppe 
har menneskelige Fremstillinger i Helfigurer med „bizarre“ Krop- og Lemmestillinger 
(Tab.IV, fig. 14, 21—-28), næppe hidtil, saavidt jeg veed, fundet noget Exemplar uden Runelegender. 
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Da disse Bracteater imidlertid ikke umiddelbart vedkomme vort Hovedemne, vil jeg her kun gjøre 
opmærksom paa et særegent Udstyr af Burkanens Hovedbedækning hos visse af dem (fig. 21—24), 
nemlig, at dennes liaarpidsk - formede Forlængelse ender i et Dyrehoved (vistnok et Slange
hoved), hvilket hidtil ikke synes kjendt fra nogen Bracteat med typisk Fremstilling. (Smign. 
Tab. IV fig. 9.)

Heller ikke synes der at være kjendt nogen Form uden egenlige Runelegender indenfor 
den lille Afdeling af Bracteater med iøvrigt typiske Fremstillinger, som findes gjengivne ved Siden 
af hinanden i de 6 Figurer fig. 15 — 20 paa Tab. IV, og som kun afvige fra de typiske deri, at 
Burkan-Emblemet ikke indskrænkes til Hovedet alene, men tillige har et allerede af Thomsen og 
endnu mere af Worsaae fremhævet Særpræg, at det er i Forbindelse med en tynd Menneske- 
Arm, der altid ender i en Haand med bestemt Finger-Stilling, saaledes som det sig hør og bør 
en ret Burkan i bestemt Virken, og som derhos altid skimtes fra den modsatte Side af Dyret 
igjennem dettes Hals. Naar endnu en syvende Bracteat umiskjendeligen lader en lignende Arm 
og Haand blive seet igjennem Dyrets Hals, men dog findes optaget blandt de runeløse paa Tab. II, 
fig. 12, da er dette vistnok neppe en egenlig Undtagelse fra de 6 andre, men har sin Grund i, at 
en Fejlstilling af Bracteaten har fundet Sted fra min Side, da jeg ved Ordningen af Figurerne 
ikke strax vilde erkjende, at de to op- og ned-vendte Runestave forneden med Rimelighed kunde 
repræsentere Runelegenderne, hvad maaskee Bracteatens Bifigur, den tilstedeværende Fugl kunde 
pege hen paa. Men jeg maa dog endnu betvivle, at der af Fugle-Figurerne kan ventes den Vej
ledning til en naturlig Gruppering af Bracteat-Forestillingerne, som afd. Worsaae efter en nøje 
Sammenstilling af Fuglen med andre Enkeltheder i Hovedpræget, troede at kunne imødesee 
(Smign. ovenfor S. 11 og Worsaae 1. c. 416 — 18).

Derimod bliver det af megen Vægt for ofterhaanden at komme til klarere Indsigt i den hele 
Gang, Bracteaterne i deres Udbredningstid maatte have fulgt, at holde vel ude fra hinanden saadanne 
Grader i indbyrdes Slægtskab, som udtale sig i, at do — om de end ere fremkomne af Jorden 
j meget fjernt fra hinanden liggende Egne og Lande — dog bestemt ere udgaaede fra samme 
Stempel eller, om ikke just dette, saa fra Stempler, der næsten indtil Forvexling kunne være hin
anden lige, eller i hvert Fald ligne hinanden saa meget, at det eneStempel maa siges at have 
tjent til Mønster for det andet, eller at de alle maatte have et fælles Mønster til Ud- 
gangspunkt. At forfølge denne indbyrdes Sammenkjædning af Bracteaterne ligesom til begrændsede 
Ætter og Familier, vil kunne faae en desto større historisk Betydning, jo mere det bekræfter sig, 
at der paa den ene Side i disse Ætters og Familiers Optræden og paa den anden Side i deres 
mere eller mindre omhyggelige Prægning og Fabrikation, virkelig maatte vise sig geografiske, ja 
ligesom stedegne Ejendommeligheder. Dette har man forlængst gjort opmærksom paa (see foran 
S. 10 og Worsaae 1. c.), men til en rimelig Forklaring af Forholdet hører der langt mere udstrakte 
og nøjagtige Undersøgelser, end der for Øjeblikket haves. Saa meget er imidlertid vist, at i visse 
af Skandinaviens Landsdele forekommer der Bracteater med Præg, der kunne tyde paa, at de ere 
fremkomne enten i en Tid, der laae i kjendelig Afstand fra en Blomstringstid for Bracteaterne, 
eller i Rummet i en kjendelig Afstand fra Bracteat-Centrerne eller Hoved-Vejene for deres 
Udbredning, eller endelig under saadanne Forhold i det Hele, at de kun frembøde Metal-Arbejdere, 
der i Kunstfærdighed eller i Kj end sk ab til Emnet, de skulde fremstille, ikke stode i 
Højde med de sædvanlige eller oprindelige Arbejdere i Bracteat-Faget.
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For nærmere at anskueliggjøre de ovennævnte „Slægtskabsforhold“ henviser jeg her 
Læseren til følgende fra Tavlerne I—IV hentede Exempler:

Med samme Stempel ere umiskjendeligen slaaede:
а) De to Bracteater paa Stangen Tab. II. fig. 19.
б) Bracteaterne Tab. II. fig. 3 og 5 ; men Bracteaterne fig. 17 og 18 med to andre Stempler, 

der nok gjentage samme Præg, men afvige i Størrelsen og i visse Enkeltheder, f. Ex. 
Prydelserne om Hagen og ved Næsen paa Burkanhovedet ; Fødderne paa Dyret, der paa 
begge vender Hovedet til venstre, medens det vender til højre paa Fig. 3 og 5; andre 
men lignende uvæsentlige Ændringer af dette Præg møder man ikke sjelden (smign. S. 53).

Fremdeles tør
c) Tab. I. fig. 14 og fig. 4 betragtes som fremkomne fra samme Stempel, saa ulige de end 

ved første Øjekast see ud; fig. 4 med en usædvanlig rigt udstyret Kamme; fig. 14 udon 
al egentlig Hamme, kun med en kærvet Rand.
Derimod hidrøre, uagtet den tilsyneladende Overensstemmelse, ja næsten Lighed i Præget, 

de nedennævnte Bracteater ikke fra samme Stempler, men fra Stempler, udførte efter 
samme Forbillede, eller det ene efter det andet :

Tab. II. fig. 10 og fig. 22, begge med rige Rammer.
— III. fig. 2 og fig. 5, ligesaa (smign. Ledetømmen ; øvre Rand af Hovedbedækningen).
— TIT. fig. 15 og fig. 16 [= II. fig. 24] (smign. Bjælder paa Hovskjægget paa alle fire

Ben, og kun paa det ene Forben, Hagekorsene og Runerne).
— IV.’fig. 3 og fig. 7 (smign. Størrelsen, Ringene, Dyrene).
— IV. fig. 22 og fig. 23 (smign. Tegnene, Ringene, Runerne, Dyret). (NB. De smaa

Henvisningstal 19 og 20 maa bytte Plads med hinanden.)
— IV. fig. 21 og fig. 28, overensstemmende i Kompositionen, i Runeindskrifter m. m. 

efter fælles Forbillede.
Dette gjælder ligeledes om Bracteaterne Tab. I. fig. 5, 10, 18 og 19, og med en endnu 

rigeligere Ændring af Forbilledets Enkeltheder om de paa Bitavlen B. sammenstillede 12 Brac- 
teater (see senere S. 64).

Ved saalcdes at gruppere Bracteaterne efter Fælles-Præget, faaer man lettere Syn paa 
Enheden indenfor Mangfoldigheden. Om denne end nok alligevel er stor, bliver den dog ikke nær 
saa stor, som den efter de første Betragtninger syntes at maatte være, og navnligen saa længe 
som Øjet ikke havde vænnet sig til at see aldeles bort fra den store Forskjellighed i Rammerne 
om Bracteater af samme Præg.

Med Hensyn til selve Rammerne har jeg endnu eet Forhold særlig at fremhæve i dette 
korte Overblik, nemlig at der blandt vore Figurer kun er een eneste, der foroven ved Øskenen frem
viser en Bi-Ramme til Indfæstning af en Granat eller en anden farvet Ædelsten (Tab. IV. fig. 9). 
Vi kjende vel andre enkelte Exempler derpaa f. Ex. fra Norge (Ry g h, N. Vidsk. Selsk. Forh. 1883), 
medens ellers dette Udstyr er noget hyppigere fundet hos virkelige Guldsmykker fra den ældre 
Jernalder, og raaaskee med Tiden kan afgive et tidsbestemmende Moment. (Smign. Fr. Pulszky, 
die Goldfunde von Szilågy-Somlyo, Denkmäler der Völkerwanderung. Budapest. 1890.)

Til Brug for de Læsere, der maatte ønske foreløbigen ved Afhandlingens eget Materiale 
at kunne forfølge enkelte af de ved disse Linier givne Antydninger, har jeg tilføjet efterfølgende 
Tabel over Findestederne for de paa Afhandlingens Dobbelt-Tavler afbildede Bracteater.



864 56

Findestederne for de paa Tavlerne I—IV afbildede Guld-Bracteater.

Tab. I. Tab. II.

Løbe
nummer.

Land. Landsdel.
Findested 

ved eller nær
Løbe

nummer.
Land. Landsdel.

Findested 
ved eller nær

1. 235. Sv. V. Götl. 1. 115. Mecklenb.
2. 143. N. Smålen. Vandsø. 2. 109.

3. 225. Sv. Småland. Örkensöen. 3. 105. N. Trøndel.
4. 144. Sv. Sk. Raflunda. 4. 104. N. Trøndel.
5. 142. Sv. Sk. Christiansl. Wä. 5. 105. N. Trøndel.

ß Mecklenb. ? 6. 110.

Pommern ? 7. 81. Sv. Öland.
7. 140 N. 8. 82. D. Laaland.
8. 146. D. Bomb. Rønne. 9. 91. Sv. V. Götl.
9. 150. D. J. Hjørring. 10. 92. Sv. Sk. Carlskrona.

10. 128. Sv. V. Götl. Hallandsaas. 11. 93. D. Sj. Slangerup.
11. 127. p .... .................. 12. 94. D. Sj. Slangerup.
12. 124. D. S.-J. Eckernförde. 13. 97. D. J. Hjørring.
13. 123. D. F. Broholm. 14. 95. N.?
14. 145. Sv. Øland. 15. 96. Pommern. Körlin.
15. 126. Sv. Sk. 16. 98.
16. 138. p ? 17. 108. Sv.?
17. 125. D. F. Broholm. D.| J.| An st.

18. 107.
18. 129. D. J. Ebeltoft. Sv. 1 Sk.? J
19. 136. Sv. Sk. Christianst. Wä. 19. 236. D. Sj. Frederiksborg
20. 137. Sv. Sk. Christiansl. Wä. 20. 240. D. F. Bolbro.

21. 222. Sv. Sk. Helsingborg.
22. 223. Sv.

D. = Danmark. Bornh. — Bornholm.
N. = Noi ge. Gotl. Gotland. : 23 241. I). F. Bolbro.
Sv. = Sverige. V. Götl. = Vester Gotland. 24. 234. Sv.? Sk.?
Sj. = Sjaelland. Sk. = Skaane. 25. 227. D. F. Bolbro.F. = Fyen. Smålen. = Smålenene.
J = Nørre Jylland. Trøndel. = Trøndelagen. 26. 238. I). sj. Vallerslev.
S-J. — Søl der Jylland. 27. 224. D. Bornh. Pedersker.
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Tab. III. Tab. IV.

Løbe
nummer.

Land. Landsdel.
Findested 

ved eller nær
Løbe

nummer.
Land. Landsdel.

Findested 
ved eller nær

1. 26. Sv. Sk. 1. 4L Sv. ....
2. 44. Sv. Goti. 2. 41 b. N. Bergen
3. 47. Sv. Sk. Amt.

4. 71. Sv. Sk. 3. 49. Sv. Sk.

5. 43. Sv. 4. 83. D. F.

6. 40. N. Smaalen. 5. 72. Sv. Goti. Visby.

7. 56. D. F. Bolbro. 6. 30. D. J. Randers.

8. 38. T). 7. 49 b. Sv. Halland. Kulien.

9. 46. D. 8. 80. D. J.
10. 73. Sv. Goti. 9. 15. D. Sj. Slangerup.

11. 87. Sv. Goti. 10. 16. D. S-J.

12. 63. D. Sj. 11. 85. Sv. Goti.

13. 39. I). Sj. Vollerslev. 12 69. D.

14. 94. N. Telem. ............... 13. 42. Sv. Sk.

15. 33. Sv. Sk. Carlskr. Tjörkö. 14. 67. D. S-J. Skodborg.

16. 34. Sv. Sk. Carlskr. Tjörkö. 15. 53. D. J. Løgstør.

17. 29. Pommern. Körlin. 16. 54. D. F.

18. 81. Mecklenb. ............... 17. 55. D. Sj. Vollerslev.

19. 35. Sv.? 18. 59. D. F. Hessel agergd.

20. 36. D. F. 19. 24. D. F.
Mandals 20. 23. D. F.

21. 95. N. Amt. 21. 52. D. F.
22. 84. D. Sj. Hillerød. 22. 19. Sv. Sk.
23. 37. D. 23. 20. D. Sj- Lellinge.
24. 57. D. Sj. 24. 18. D. S-J. Haderslev.
25. 45. Sv. .... 25. 7. Hannover. Dannenberg.
26. 88. Sv._ Goti. 26. 8. Hannover. Dannenberg.

1 27. 21. D. S-J. Haderslev.
28. 51. D. F. Bolbro.

Vidensk. Selsk. Skr , 6. Række, historisk og philosophisk Aid. I, 2. 47
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Foranstaaende Findesteds-Tabeller tilsigte naturligvis kun Oplysninger om Bracteat- 
formernes geografiske Forekomst og Fordeling efter Landene i Norden og deres Landsdele. 
Indenfor Landsdelene er der imidlertid i en tredie Rubrik ofte tilføjet en nærmere Stedsangivelse, 
naar denne let kunde betegnes som bekjendt for almindelige Læsere (f. Ex. ved Hjælp af Skan
dinaviens Kjøbstæder). Naar man ogsaa i denne Rubrik finder speciellere Stedangivelser f. Ex. W ä 
(i Skaane), Vollerslev (i Sjælland), Bolbro (i Fyen), Skodborg (i Jylland), da er det alene 
for at henlede Læsernes særlige Opmærksomhed paa de samlede Fund af Bracteater, der ere 
fremkomne paa disse Punkter og som vise, hvor forskjellige Former af Bracteater eller Bracteat- 
Typer der havde samlet sig paa een Haand og altsaa omtrentlig turde kunne henregnes til samme 
Tidsrum. Men derved maa det ikke glemmes, at vi desværre hidtil kun sjelden have havt med 
Gravfund at gjøre, men kun med nedgravede Skatte.

Saaledes gav Fundet ved Wä do paa Tab. I fig. 5, 19, 20 og 21 fremstillede Bracteater, 
der alle i Fremstillingerne (se foran S. 53) slutte sig nøje sammen, men hidrøre fra forskjellige 
Stempler, ja den fjerde (fig. 21) afgiver det yderst sjeldne Exempel paa en graveret Bracteat! 
Om denne endog maatte menes i sin Tid tilvejebragt som en Slags Pendant til en af de andre 
eller til dem alle, kan den dog ikke siges at være Kopi af nogen bestemt af dem.

Omvendt viser det store bekjendte Bol bro-Guldfund foruden de store Guld-Halsringe 
11 Bracteater, tilhørende fem meget forskjellige Typer; 7 ere repræsenterede, ved fig. 20 og 23 
paa vor Tavle II, og findes virkeligen, som Thomsen i sine Bracteatbeskrivelser S. 341 har 
angivet, uagtet Figurernes tilsyneladende Forskjelliglied at være tilvejebragte med samme Stempel-, 
1 ved den meget afvigende fig. 25 paa samme Tavle; 1 ved Runebracteaten Tab. III fig. 7; 1 ved 
Rune- og „Arm“-Bracteaten Tab. IV fig. 17 og endelig 1 ved „Sprællebcns“-Bracteaten Tab. TV 
fig. 28.

I Anledning af den næstsidst nævnte, fig. 17 paa Tab. IV, gives her alene fra Tabellerne 
den Oplysning, at af de 7 i det Foregaaende omtalte Bracteater, der lade „Burkanens“ Arm blive 
synlig, og paa en bestemt Maado synlig paa Siden af Dyrets IIals, ere de 6 fundne paa Fyen 
og Sjælland, og kun een udenfor disse Øer, i Jylland.

Det vil let forstaaes, haaber jeg, at det egentlig kun er ved Sammenstillinger af denne 
Art, men ved Hjælp af det fuldstændigere Materiale, der enten allerede er tilstede eller med 
Tiden kan ventes at komme tilstede, at mange Punkter i Bracteaternes og Bracteat-Tidens Historie 
kan blive oplyst. Derfor har jeg foreløbigen ved disse nærmere Tilføjninger villet her henlede 
en almindeligere Opmærksomhed paa slige Sider af Bracteatfænomcnct.





Bi-Tavle A (indsættes mellem S. 366 (58) og 367 (59); udfoldes tilvenstre).
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Tillægs-Anmærkning no. 1.
Belysning* af Yak-Oxens ydre Udseende, dens Holdning- og- Bevægelser in. ni. 

til Sammenligning med de samme Forhold hos Bracteat-Dyret.
(Hertil Bi-Tavlerne A og B, og tiere Textfigurer.)

Dot. har naturligvis ikke undgaaet min Opmærksomhed, at det uden vejledende Vink nu og da 

vilde falde mindre let for Læsere, der ikke havde visse naturhistoriske Forkundskaber om Yakken 
og dens Færd paa rede Haand, tilfulde at forstaa og bedømme den i Afhandlingen givne Tydning 
af Bracteatfremstillingerne og disses Sammenknytning med Træk af den tibetanske Yak-Oxes 
Liv. De Oplysninger, jeg til Vejledning og Lettelse for flen hele Opfattelse havde -ønsket at med
dele, formaaede jeg imidlertid ikke efterhaanden at skyde ind i den sammenhængende Skildring, 
uden baade alt for meget og alt for ofte at afbryde denne. Derfor søger jeg nu at bøde horpaa 
ved at give en Bække sammenhængende Bemærkninger, der kunde tjene til at fremdrage i disse 
Læseres Erindring flere af de Forhold i Yak-Dyrets ydre Form og Bygning, i dets Holdning og 
dets Stillinger under dets forskjelligc Bevægelser — f. Ex. i Gang og Løb, under Angreb og 
Modværge o. s. v. —, som efter mit Skjøn turde have en væsenlig Betydning for den rette For- 
staaelse af Bracteat-Fremstillingerne.

Selv for saadanne Læsere, der her møde med jevn gode, gangbare, naturhistoriske For
kundskaber, turde endnu som oftest Hoved-Indtrykket af en Yak-Oxe være dette, at den, som 
Tamdyr i det mindste, var en fredelig, omgængelig Skabning, der, overladt til sig selv, 
dorsk og flegmatisk helst blev staaende paa samme Sted, ret op og ned samt med sin lange 
Hestehale lige nedhængende, saaledes som næsten alle vore naturhistoriske Værker i et Par Menneske- 
Aldere have gjengivet dette Dyr. Saaledes kan den staae, og saaledes staaer den virkelig Time 
efter Time en stor Del af Dagen igjennem, men idelig drøvtyggende og altsaa i det mindste ved 
Underkjæbens Bevægelser røbende, at der dog er Liv i disse „sorte Stenstatuer af Oxer“ paa de 
snedækkede Stepper, som Prschevalskij etsteds træffende betegner dem, og saaledes kunne de 
altsaa staae ikke alene i den tæmmede men ogsaa i den vilde Tilstand.

Men forstyr dens Ro! Søg at bruge den, at sadle den til Ridt eller til Byrde, at malke 
den eller lignende, saa lyder det Skudsmaal, som alle Rejsende give den, helt anderledes, og det 
lige fra de ældste Beretninger i 13de Aarhundrede, Marco Polo’s og. Ruysbroe k’s, og til de 

47*
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nyeste, saa mærker man, at livor gjennemgribende en Rolle den end liar liavt og endnu har som 
Betingelse for Menneskeslægtens Udbredning i Asiens kolde Egne, for Beboernes Liv dér og For
bindelser med andre og fjerntliggende Egne, saa er den hverken godvillig gaaet i Menneskets 
Tjeneste eller finder sig uden jevnlig Protest i at være i denne1). Om den end nok taaler sine 
vanlige Omgivelser, saa er den dog vanskelig at omgaaes for Fremmede. Den er ikke blot let 
pirrelig og vredladen, men ledsager sin Vrantenhed med den gryntende, brummende Lyd, der har 
givet den Navn, og med bryske Bevægelser af Hovedet, som baade under Forsvar og Angreb 
gjøre Dyrets lange, tynde og spidse Horn til desto farligere Vaaben imod Mennesker og andre 
Medskabninger. Det er derfor, at alle de tæmmede Yakker i Reglen have afbuttede Horn, 
idet disses Spidser enten ere bievne afsavede eller forsynede med paasatte Trædupper 
eller Kugler.

J) «Fera est, appropinquantique, præter eum, qvi pabulum porrigit, bellum indicit, dum capri instar 
ad prælium se accingit, capite feriens«, hedder det hos J. G. G me lin i den ældste zoologiske 
Beskrivelse af Dyret (Nov. Comm. Acad. Imp. Petersb. 1760. p. 340).

2) Fig. 1 efter Prschevalskij’s Heltavle (S. 108 og 109) Reisen in Tibet. Jena 1884. Aus d. Russ, 
bei Stein-Nordheim.
Fig. 2. Sammes Reise in der Mongolei.
Fig. 3 og 4 efter Figurerne, optagne i Sven He din s «Sammandrag efter Originalupplagorna af 
General Prschevalskij’s forskningsresor i Centralasien 1870 — 1885». Stockholm 1890. 4—5 H. 
S. .. . og S. 207. *

Forstyrres den vilde Yak-Oxe eller bliver den angrebet af de enkelte vilde Dyrformer, 
der tør forurolige den, sætter den sig ligeledes øjeblikkelig til Værge eller i Angrebs-Stilling, og 
efter en kort Studsen eller et Øjebliks Betænkning, udfører den Angrebet, hvis den ikke ilsom 
griber Flugten. De paa min Bi-Tavle A. givne fire Figurer af den vilde Yak i fredelige og i 
opirrede Stemninger ere alle foto-zinkograferede Gjengivelser af Originalfigurer, tagne i Naturen af 
tegnekyndige Deltagere i Prs che val sk i j ’ s berømte Rejser igjennem dø forskjellige Egne af 
Høj-Asien. I dennes Rejseværker vare de bleve gjengivne, som de forelaa fra disses Hænder, for 
ikke ved en maaskee mere kunstnerisk Udførelse at tabe noget af deres oprindelige Friskhed og 
Naturlighed, og allerede af denne Grund egnede de sig særligt for vort Brug* 2).

I den' opskræmmede Tilstand (fig. 3) see vi Yakdyret med den for en Oxe lange Hals 
hævet i Vejret, saaledes som det ofte har været Betragterne af Bracteatfigurernc meget paa
faldende at finde det fremstillet hos disse. Ligesaa see vi her (fig. 3 og 4) Dyrets fyldige „Heste
hale“ i den hævede, opadbøjede Stilling, som Figurerne paa Bracteaterne stedse antyde. Selv 
saa raat udførte Træsnitskonturer af Yakken, som de to nederste Figurer paa denne Tavle, der 
ere foto-zinkograferede Kopier fra en „Soothsayings Tavle“, som den S. 41 nævnte, fra hvilken 
Fuglefigurerne vare tagne, undlade ikke at sætte Halerne i denne Stilling, medens deres Hoveder 
vise, at her neppe fremstilles Dyr i venligste Humør (fig. 5 og 6).

De fire øverste Figurer (fig. 1—4) vise Yakkens Haarbeklædning fra en meget væsenlig 
Side, sammenlignet med de ældre Fremstillinger af den. Disse lode nemlig alle et næsten ens
formigt meget langt Haarlag dække over hele Kroppen og angave ikke tydelige Grændser imellem 
Kroppens ganske vist fyldige Haardække og det fra Bugens Sider samt Bov- og Laarpartierne 
dybt nedhængende Haarslør. Dette, der undertiden ogsaa betegnes som „Haarfryndserne“, kommer 
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derimod i do nye Figurer til dets fulde Ret, og derved modtager ogsaa Øjet nu det før savnede 
Indtryk af den Kroppens Muskelkraft og Plasticitet, hvormed „Bracteatdyret“ i Reglen 
optræder, og hvis Fremstilling de stempelskj ærende Kunstnere have ladet sig være saa inagt- 
paaliggende1). Paa den lovende Yak er naturligvis denne muskelstærke Bygning stærkt iøjne
faldende efter Pels-Fældningen eller den aarlige Klipning.

!) Det er jo netop disse Partier af Dyret, der i det Tidsrum, som Archæologerne ofte kalde Bracteaternes 
«Forfalds-Periode», ere bievne tilbage som nogenlunde erkjendelige Rester af det hele Bracteatpræg, 
hvis øvrige Paitier have ligesom opløst sig i et næsten uudreddligt «Virvar». — Her tillader Planen 
for Afhandlingen os ikke at dvæle uden ved de typiske Bracteater, saa interessant det end vilde 
være — baade i objektiv og subjektiv (o: psychologisk) Henseende — at kunne historisk forfølge 
denne «Opløsning», enten den alene har sin Grund, som man mener, i Tidsforhold, eller i 
Sted forhold, eller i Stamm eforhold, eller i alt dette i Forening. (Smign. iøvrigt foran S. 54.)

Om Dyrets „Slør“ eller lange Haarvæxt inaa det endnu bemærkes, at en Fortsættelse 
deraf optræder stærkt udviklet paa Forsiden af Halsen og nedhænger fra den hos Oxcrne saa- 
kaldte Doglap og tildels fra Underfladen af Strubehuden (smign. tig. 3), [paa tæmmede Yakker, 
holdte i de zoologiske Haver, har jeg oftere seet Spidsen af disse omvendte Haarpyramider naae 
næsten til Jorden under Dyrets Gang]. Det er naturligvis disse Doglappens og andro Strubens 
eller Hagens Skjæg-Partier, som, noget skematiserede paa Bracteaterne, have givet Archæologerne 
den vrange Forestilling, at Bracteatdyrene maaskee turde tydes som Bukke. — Endog den mere 
korthaarede, stærkt rynkede og foldede Doglap hos Zebuoxerne kan foranledige lignende tilsyne
ladende frie Nedhæng, som det kan sees paa mangen en indisk Mønt.

At i Bracteatdyrets Festdragt Bjælder eller Smaakugler ere hængte i Spidsen af disse 
Haar- eller Skjægtotter, kan ikke undre os, naar vi see Udsmykningen af Indiens eller Orientens 
eller vore europæiske katholske Landes Processionsdyr. At saadanne bære høje, pyramideformede 
„Toppe“, baade paa Forpanden og paa Nakkekammen imellem Ørerne, saa at Hovedet faaer 
et trehornet Udseende, eller en vis Lighed med et Næsehorns, frembyder os en meget naturlig 
Forklaring af flere Forhold ved Bracteat-Dyrene, som ved første Øjekast stedse sætte Betragterne 
i Forlegenhed. Det forklarer os ogsaa den Udpyntning af Fodleddene og særlig af disses stærke 
Skjægpartier, som iagttages paa flere af Bracteaterne.

Om det end mindre vedkommer Bracteat-Dyrets Udpyntning end dets Udstyr, kan det ikke 
undgaaes i denne Sammenhæng særligt at tale om den tamme Yak-Oxes ovennævnte Træskeder 
om Hornspidserne eller Horndupper, og om dens korte Ledetømmer eller Ridetømmer.

Man skal have Vanskelighed ved at finde paa vore Bracteater med typisk Fremstilling 
det hornede Bracteat-Dyr uden kugleformede Horn dupper, og andet var jo heller ikke at vente, 
naar man erindrer det allerede i Midten af det 13de Aarhundrede af Rub ru qui s givne Vidnes
byrd om Tanguternes Yakker. Disse „Boeufs merveilleux“, som de i Marginen betitles, 
„sont des boeufs forts puissants, qui ont des queues pleines de crin, corne les cheuaux; ils ont 
aussi le ventre & le dos couvert de poil; mais aussi sont-ils plus petits de jambes, que les 
autres, et néâtmoins très-furieux.* Ils tirent les grandes maisons roulantes des Moalles, 
et ont les cornes, longues, pointues et fort picquantes, si bien qu’il les 
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faut tousjours rongncr par le bout“.* (Voyage de Rubruquis en Tartarie. Edit. Paris
1634. cha]). 28). Og endnu 6—7 Aarhundreder derefter har 
Tam-Yaks Karakterbog skrevet (Reise in Tibet. 1879—80. 
Natur sehr wild, doch hört er auf die Stimme seines Herrn.

Prschevalskij i den tibetanske 
Jena. 1884): „Der Yak ist von 
In uns erkannten die Yaks sofort

die Fremdlinge und waren uns gegenüber stets ungebärdig“, 
derfor et Værn imod dets meget spidse Horn stedse inaa være,

S. 144—45. — Hvor nødvendigt 
bliver heraf indlysende1).

’) Af de tynde og spidse Horn paa det foran S. 25 Anni, anførte Kobberstik af den smukke Yak-Tyr 
Pl. X i Turners Kejse i Bootan og Tibet maa man ikke lade sig lede til den Fejlslutning, hvori 
jeg selv en Tid lang havde gjort mig skyldig, at der dog vist maatte være megen Overdrivelse i 
Skildringen af Dyrets Uomgængelighed og Farlighed paa Grund af disse Horn. De sees jo her 
hverken afsavede i Spidsen eller dupskoede, og dog var Dyret flere Aar gammelt, inden det ved 
Turner blev afsendt til England til Chefen for dette Gesandtskabs Rejser til Asien, Mr. Hastings,
i hvis Park det levede i liere Aar. Dér blev det Maleri, som laa til Grund for Kobberstikket, 
udført af den bekjendte Dyremalcr Stubbs. (Dette kan nu sees i Museum of the Royal College 
of Surgeons. London.) At Dupperne alligevel have været der, men at Maleren med en vis Ret 
har betragtet dem som Dyret uvedkommende, fremgaaer tydelig af Turners Omtale af Oxens senere 
Bedrifter: »Hc had at all times been observed to bear a marked hostility towards horses; and from 
the accidental circumstance, of a crooked nail’s remaining in his horn, after the knob 
which it had fastened had been rubbed off*, he happened to gore a valuable coach-horse 
belonging to Mr. Hastings, which had the range of the same pasture with him, and, lacerating 
the intrails, occasioned his death». 1. c. p. 189.

Til det samme Kobberstiks Gjengivelse af Yakkens Haardække vil jeg ved denne Lejlig
hed og af samme Grund knytte de af den berømte Naturforsker Jos. Dalt. Hooker i hans Hima
layan Journals. 1855. 1. p. 204, givne Berigtigelser:

»The artist Mr. Stubbs is probably a little indebted to description for the appearance 
of its hair in a native state, for it is represented much too even in length, and reaching too uni
form a depth from the flanks».

Om den korte, i Reglen 2 — 4 Fod lange Ledetømme, siger Prschevalskij i 
umiddelbar Fortsættelse af det foranstaaende : „Wird ein Yak als Karavanen - Lastthier gebraucht, 
so zieht man ihm einen Ring durch die Nüstern, in welchem ein Leitseil befestigt wird, 
gewöhnlich geht der Lastyak frei. Immerhin muss man Eingeborene zu Führern haben, da der 
Yak sofort widerspenstig wird“.* Ledetømmen har i Reglen i dens frie Ende en Knop 
eller on Løkke, undertiden en Ring, og denne lægges over on Krog eller Øgle i Forranden af 
Dyrets Dækken eller Gjorder; ved at bevæge denne Tømme fra den ene til den anden Side styrer 
den Ridende Dyret. Af de 26 runebærende Bracteater, der ere samlede paa Tab. Ill, vil 
Ledetømmens frie Ende lindes karakteristisk fremstillet paa de 20.

Hvad der imidlertid mest af alt har bragt Oldforskerne til at studse over Bracteat- 
Dyrenes „Unaturlighed“, er deres Foddannelse, som saa lidet mentes at kunne passe til noget- 
somhelst hovbærende Dyr, men ogsaa i dette Forhold spiller den særligt udviklede Haarvæxt fra 
visse Dele af Foden hos Yakdyret en ganske egen Rolle. Vi behøve kun at see hen til det hos 
vor Hest saakaldte „Hovskjæg“, som allerede hos vore almindelige Arbejdsheste, der ikke dag- 
ligen ere underkastede Saxen, under Dyrets Gang og Løb oftest giver det Udseende af, at Dyret * i
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Tab. I.
K. Li Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk. Afd. 1. 2. Jap. Steenstrup: Yak-Lungta-Bracteaterne.
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PACHT 4 CRONE, FOTOLITH.



Tab. II.K D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk. Afd. I. 2. Jap. Steenstrup: Yak-Lungta-Bracteaterne.
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Tab. III.K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 2. Jap. Steenstrup : Yak-Lungta-Bracteaterne.



K. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk. Afd. I. ■Jap. Steenstrup: Yak-Lungta-Bracteaterne. Tab. IV.
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7. 43 b.
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15. 53. 16. 54. 17. 55.

19. ' 24.

25. 26. s. 27. 21. 28.
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havde en Bifod eller en bagud rettet Fod eller Hov, og at Foden altsaa var ligesom tvedelt. I vort 
Lands koldere Maaneder og i det Hele i kolde Klimater træde hos flere Hovdyr et saadant Hov- 
skjægs forskjellige Partier endnu stærkere frem (f. Ex. hos Rensdyret). For Yakkens Vedkom
mende blev denne Besynderlighed allerede berørt i den ældste naturhistoriske Skildring af Dyret, 
idet Gmelin 1. c. p. 340 2) angav et stort krumt Hov- eller Ankelskjæg, insignis pilorum cirrus, 
paa hvert Forben bagtil, og to, et paa hver Side, paa Bagbenene. Hans Figur (1. c. Tab. V) 
viser imidlertid disse kun ret tydeligen paa venstre Forfod og højre Bagfod paa Grund af 
Dyrets Stilling.

2) «Ad talos posteriorum pedum utrinque pilorum insignis cirrus. Ad anteriores unus tantum in 
singulis pedibus, in postica parte situs».

Til den foranstaaende Bække af Bemærkninger og Oplysninger om Yak-Oxens Ydre og 
de dermed nærmest i Forbindelse staaende Forhold, der kunde tjene til at belyse Fremstillingen af 
„Bracteatdyret“, knytter jeg nu naturligst de Bemærkninger, der syntes mig nødvendige til en rigtig 
Forstaaelse af do Bevægelser, som Billederne paa vore Guldbracteater lade det i 
Festdragt fremstillede Oxedyr udføre. For en meget væsenlig Del har det jo historisk 
vist sig, at en naturlig Tydning af Bracteaternes Hovedfremstilling afhænger af, at der i Hen
seende til dettes Bevægelser ikke finder nogen Forvexling eller større Misforstaaelse Sted.

At saa længe som vort Bracteatdyrs festlige Dragt kun tolkedes som et egenligt Offer
dyrs, ogsaa Dyrets Bevægelser i det Hele bleve betragtede som et til Offring bestemt, eller 
allerede paa Offerpladsen bragt Dyrs, bør egentlig ikke undre os. En forudfattet Forestilling eller 
Tanke kjende vi alle som en daarlig Brille, der som oftest bragte os til kun at see halvt 
eller uklart. Den Forudsætning, at Bracteaterne præsenterede os virkelige Offerdyr, bragte saa- 
ledes Etatsr. Dr. Ludvig Müller i det ofte anførte Skrift (Hagek. S. 79) til at udtale: „Hertil 
passer jo dets Stilling“ — „Dyret er som oftest enten helt udstrakt eller nedsunket paa For
benene, der vende til forskjellige Sider“. Men at med alt dette denne klassiske Archæolog dog 
ikke var utilgængelig for en helt forskjcllig Opfattelse af disse Bevægelser — naturligvis under 
en hel anden Forudsætning, som han dog mente ikke her var tilstede — fremgaaer af hans 
Tilføjelse sammesteds Anm. 162. Efter dér at have samvittighedsfuldt specielt henvist til henved 
en Snes Bracteat-Afbildninger i Atlas f. N. O., af hvilke ogsaa nedenfor, for lettere Overbliks 
Skyld, et større Antal vil findes igjenoptagne ved Siden af hinanden, gjør han nemlig den vig
tige — og jeg tillader mig at tilføje: rigtige — Indrømmelse:

„Det lod sig tænke, at Dyret (paa Bracteaterne) var trukket ud i Længden paa Grund 
af det runde og indskrænkede Rum, eller at den fordrejede Stilling skulde betyde stærkt Løb; der 
findes saa mange besynderlige og naturstridige Fremstillinger paa Bracteaterne. Men naar Dyrets 
Stilling, som her, lader sig forklare som naturlig bør man holde sig til den. Paa de bedst 
udførte Bracteater er Dyret aabenbart liggende“. *

Dette Sidste maa jeg bestemt benægte, hvilken af de to hos Forfatteren anførte Ben
stillinger man end gaaer ud fra; jeg i det mindste vil ikke kunne paavise et eneste Billede, der 
har Lighed med en boeuf couchant eller har en Z/on couchantf Stilling paa Oldtidens Mindes
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mærker og Mønter. For mig er Bracteatdyrets Krop- og Lemmestilling just et løbende, i 
Reglen endog et stærkt eller hurtigt travende Dyrs, og dette bestemte, objektive Bil
lede stiller sig for mig som en uovervindelig Hindring for den Opfattelse, at det i Festdragt 
fremstillede Dyr sigter til et egentligt „Offerdyr“ eller kan tilsigte et saadant.

For ikke at lade et for en begrundet Forstaaelse af Bracteat-Fremstillingerne saa vigtigt 
Punkt henstaae i en gyngende Stilling imellem to modsatte, hidtil væsenlig kun subjektivt 
holdte Udtalelser, vil jeg her kortelig begrunde min Opfattelse af Dyrets Bevægelser, og netop 
for Kortheds Skyld godtgjøre Rigtigheden af den efter Anskueligheds-Methoden, hvilken vist
nok ogsaa vil falde bekvemmest for Læseren.

Jeg fremstiller nemlig her Billeder af to travende Dyr, det ene i strakt eller flyvende 
Trav (efter Kjøbenhavns Traver-Selskabs Emblem), det andet i jævnstærkt Trav (efter afdøde 
Prof. Viet. Prosch’s Skrift: Hestens Ydrelære. 3. Udg. 1869). Sé Bi-Tavle B fig. 1 og 2.

Paa disse Billeder beder jeg Læseren først at ville med Øjet opfatte og fastholde det 
almindelige Særkjende for alt Trav, at Dyrets diagonalstillede Lemmer ere sam
tidige i deres Bevægelser, og dernæst bemærke den Ændring i de samsidige, støttende 
Fødders Afstand fra hinanden, der er en naturlig Følge af den ulige Hurtighed og Fart, hvormed 
Dyret skyder frem i det jevne, stærke og flyvende Trav.

Dermed beder jeg da nøje sammenlignet baade Arten og Graden af de Bevægelser, hvori 
Yakken eller Bracteatdyret af Datidens Kunstnere er blevet fremstillet paa den Æt af Bracteater, 
hvoraf jeg. fornemlig fra Tab. III, har paa Bi-Tavlen B. for Overskuelighedens Skyld sammenstillet 
et rigeligt Antal (12) ved Siden af hinanden, og af dette Hensyn netop dertil har valgt Bracteater, 
der fremstille Dyret løbende til samme Side, til venstre, her altsaa til den, hvor Runelegenden 
er anbragt.

Det vil nu strax falde i Øjnene eller i alt Fald let iagttages*, at de alle efter Ben
stillingen og den større Afstand mellem de to skiftende Forbens Hove og ligesaa mellem de to 
skiftende Bagbens Hove, ikke blot ere fremstillede i Trav, men nærmest i flyvende Trav. Dette 
maa man erkjende, selv om man fraregner noget i Dyrets Ilsomhed paa Grund af den karikerede 
stærke Bøjning opad, som Stempel-Gravøren har maattet give det venstre Bagben, for at faae det 
indenfor Bracteatens indre Rand, saafremt han ikke vilde lade Stempel-Randens Kreds-Linie 
helt bortskjære dette Ben. Denne Udvej kan man paa enkelte andre Bracteater tydelig see, at 
Kunstneren nu og da har fulgt, idet han fra et ham rimeligvis i rektangulær eller kvadratisk 
Format foreliggende Originalbillede overførte Fremstillingen paa Stemplets kredsrunde Skive.

Medens vi endnu have staaende for vore Øjne en Gruppe af saadanne Bracteater, paa 
hvilke Dyret er fremstillet med saa ensartede Bevægelser, bør vi samtidigen være opmærksomme 
paa, at ogsaa andre interessante Fællestræk vise sig hos disse. Alle ere de runebærende og 
have korte Runelegender, og, som de under hver af dom stillede Bogstaver antyde, alle 
ere komne frem af skandinaviske Landes, særlig af Mellem-Skandinaviens Jordbund.

At fremdeles ogsaa alle de forskjellige, her aftrykte Bracteatbilleder gjengive Bracteater 
i disses simpleste Udstyr, idet de saa at sige kun have de rigelig udstyrede Bracteaters Midtskive 
uden den i det Foregaaende saa ofte omtalte Ramme eller Indfatning., vil neppe blive ubemærket 
af Nogen. Men paa Betydningen af dette Forhold, tør der neppe lægges særlig Vægt, i alt Fald 
neppe større end det økonomiske Hensyn, som Amuletternes Fabrikanter, Sælgere eller
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Uddelere, Kjøbere eller Bærere af forskjellige Grunde havde ment at burde tage, i det mindste 
midlertidigen. Et Blik paa Figurerne 2, 5 og 22 af den nævnte Tavle III røber os strax, at 
do her paa ny fremstillede store Bracteater med brede og udzirede Indfatninger netop gjengive

2. 44.

D. Sj. YÆCA

22. 84.

Sv. Goti. ELTIL

Bracteatdyrets stærke Løb i samme Takt, eller i det stærke eller flyvende Trav. Sammenlign nu 
med denne Ensartethed i det fremstillede Dyrs Bevægelser hele Sceneriet i Midtfelterne, de ogsaa 
her korte Runelegender, hvis Runestave hos de fleste ere bievne opfattede som identiske med hine 
12 tarvelig udstyrede Bracteaters, og enhver Tanke om, at det rigere Udstyr hos slige Bracteater

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 2. 48
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maaske gav disse en anden Betydning, maa opgives som ugrundet. — Ligesom de rigt-indfattede, 
hvad Fremstillingen angaaer, maa siges at høre sammen med de foregaaende til een „Æt“, saa- 
ledes betegne ogsaa de ved dem satte Bogstaver, at de, som disse, ere bievne fremdragne af 
Jorden i Mellemskandinavienx)

Saa meget med Hensyn til den første af de to Krop- og Lemmestillinger, paa hvilke 
Etatsr. Dr. Ludv. Müller ovenfor henledte Opmærksomheden! Det var vistnok tillige den, paa 
hvilken han maa formodes særlig at have lagt Vægten, da han modtog det Indtryk, at paa 
de bedst udførte Bracteater var Dyret aabenbart fremstillet liggende.

Den anden Krop- og Lemmestilling, der hos Müller havde fremkaldt Opfattelsen af et
4 liggende Offerdyr, udtryktes ovenfor med Ordene, at „Dyret var nedsunket paa Forbenene, der 

vendte til forskjellige Sider“. Dyret syntes ham altsaa at være, hvad vi i daglig Tale kalde „sunket 
i Knæ“ eller „kastet i Knæ“. Hvad der særlig mentes ved Stillingen, belystes ogsaa her ved 
Henvisning til bestemte Bracteater i Atl. f. N. Oldk., og de netop derfra tagne Figurer af de fem 
store Bracteater paa vor første Tavle (fig. 5, 10, 18, 19 og 20) stille altsaa her paa en overskuelig 
Maade dette Præg for Læsernes Øjne. Stillingen er unægtelig af en ret karakteristisk Art, og 
efter min Opfattelse betegner den Bracteat-Dyret her som bestemt henhørende til Drøvtyggere, der 
som Klovdyr jo alle have „kalveknæede“ Forlemmer, d. e. saadanne, som under Bevægelsen bøje 
de i denne Talemaade falskelig kaldte „Knæled“ ind imod hinanden og svinge Fødderne stærkt ud 
til hver Side, noget som især bemærkes, naar Dyret sætter sig i Modstands- eller Angrebs-Stilling 
eller begynder et stærkere Løb.

Uagtet Bi-Tavlen A’s fig. 4, efter Prschevalskij’s nyeste Værk, viser en god Til
nærmelse til Stillingen, har jeg dog ønsket denne anskueliggjort her ogsaa ved en klassisk Frem
stilling. der i Ælde i det mindste kunde staae ved Siden af vore Bracteater. Fig. 7, Billedet af 
en Oxe, som gjør Front imod en Løvinde, er nemlig et Led af en lang Frise, der følger den ene 
Rand af et pragtfuldt udstyret Kogger (Pile- og Bue-K.) og som tilligemed andre Kostbarheder 
fremkom ved Udgravningen af den store Kongegrav over en af Skythernes Fyrster (la Tombe de 
Tchertomlyk). Koggerets Prydelser, ligesom den bekjendte og udmærkede Fremstilling af 
Skythernes Indfangning, Tømning og Tilridning af de vilde Steppeheste, der smykkede en stor 
Amphora fra samme Grav, hidrøre utvivlsomt fra græske eller græske Koloniers Kunstnere. (Re
cueil d’Antiquités de la Scythie. Atlas. St. Pétersbourg. 1866.)

') Om Forkortelsernes Betydning see foran S. 56. — For at vise det Overensstemmende eller Uoverens
stemmende i en saadan Gruppes korte Runelegender har jeg samtidigen grebet Lejligheden til efter 
Prof. G. Stephens oftanførte Oldn. Run. Monuni. for hver af dem at gjengive med Latinske Uncialer 
Runestavene, saaledes som denne bekjendte Runolog opfatter dem. Den samme Regel vil følges 
ved de Runelegender, der i det Følgende maatte blive meddelte. Til Forstaaelse af de Spørgsmaal, 
der i denne Afhandling maatte berøres, er det Hovedsagen, at Runelegendernes Stave, for saavidt de 
ere erkjendelige, ere bievne opfattede af samme Øje og deres Lyd gjengivne paa samme 
Maade — selv om andre Runologer med mindst lige saa god Berettigelse tillægge flere af dem en 
ganske anden Lydværdi.
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Min Mening er det derfor, at ingen af de to anførte, for Læsernes Domstol indankede 
Bevægelser, i hvilke Kunstnerne fra vor ældre Jernalders Tid have villet fremstille do festlig 
klædte Bracteatdyr, med Bette give Grund til Miskjendelse. Dertil sees nemlig Datidens Stempel- 
skjærere, saa mange og saa forskjellig uddannede de end rnaa have været, at have udvist for stor 
Sikkerhed i Gjongivelsen af Hovedtrækkene af de enkelte Forbilleder, der aabenbart have fore- 
ligget dem og som lige saa umiskjendeligt have været Frugter af et igjennem lange Tidsrum 
fortsat omhyggeligt Studium af Dyrene og deres Bevægelser i den frie Natur.

[Det Spørgsmaal paatvinger sig her uvilkaarligen: Naar saa er, hvorfor finde vi da ikke 
Spor til et lignende Studium efter Naturen paa de talrige andre Metalsager fra Nordens ældre 
Jernalder, der ligesom Bracteaterne menes at være fabrikerede i selve Norden og ikke udenfra 
indførte?

Og et andet Spørgsmaal er uadskilleligt forbundet med dette. Naar saa er, og man til
lige erindrer den Mening, som ovenfor (S. 9, 14 fig.) fastholdtes af Nordens bedste Oldforskere — 
at vore Guldbracteater oprindelig fremkom som barbariske Efterligninger af romerske eller 
byzantinske Kejsermønter og Medailler, men rigtignok fra disse Forbilleder hverken fik eller havde 
kunnet faae deres Hovedpræg: Midtfeltets Bracteatdyr, der med sit Tilbehør just af disse Lærde 
betegnedes som fremstaaet af de barbariske Kunstneres egne Forestillingskredse — hvorledes er 
det saa egentlig gaaet til, at disse barbariske Kunstnere have givet os Fremstillinger, der saa 
aabenbart ere Gjentagelser af en klassisk Kunstskoles (man kalde nu denne græsk, græco-indisk 
eller græco-skythiskJ))? Det bliver jo saa meget uforstaaeligere, som Archæologernes Theori om 
de nordiske Guld bracteaters Tilblivelsesmaade og selvstændige Uddannelse just gaaer ud fra, at 
Norden i dette Tidsrum ved de i Europa indtrængende fremmede Folkestammer var bleven afspærret 
fra al Forbindelse med de gammelklassiske Lande!

Det er naturligvis kun Spørgsmaalene, der paatrængte sig, for at blive fremsatte; 
ikke Besvarelserne, som forhaabentlig ville komme fra Oldforskernes Side.]

For nu at vende tilbage til hele Rækker af Bracteaters tydelige Afstamning fra samme 
„Forbillede“, nemlig som mere eller mindre heldige Gjentagelser af dette eller af disses Gjen
tagelser, erindres man her om, at det kun er ved den rolige Betragtning af sammenhørende Former 
at man undgaaer det Utal af Fælder, i hvilke en løselig Betragtning lader en mindre kritisk 
Bedømmer af Bracteatbillederne falde. (Smign. Aarb. N. O. H. 1880. S. 253—54.) Det er, for 
blandt Exemplerne at nævne det her nærmest liggende, kun ved et meget flygtigt Øjekast paa 
den sidste af vor Tavle B.’s tolv Bracteater, sammenholdt med de øvrige, man kan mene at see 
„det ene af Dyrets Ben flyttet af en Fejtagelse over paa det andet som en mærkværdig For
længelse“, og hverken tænke paa Gangen i Lemmernes Kontur-Linier eller paa Dyrets alminde
lige Benstilling.

Ligesom det imidlertid kun er ved at oplede og omhyggelig sammenholde Bracteat- 
former, der tyde hen paa Afstamning fra et fælles Forbillede, at man nogenlunde skjelner det, 
som man ofte har kaldt Uagtsomhed og Lune hos Stempelskjæreren, fra det egentlig Tilsigtede

) Kun ikke «romersk», jfr. ovenfor S. 19. 

48*
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og med større eller mindre Held, alt efter Kunstnerens Dygtighed og Øvelse, Opnaaede, saaledes 
bliver det maaskee kun ad denne Vej vi kunne faa enkelte Vink om Forbilledets eget Ydre. Man kan 
f. Ex. vel neppe, efter nøjere Sammenligning mellem Bracteatfiguren 2, Tab. I., og samme Tavles 
Figurer 5, 10, 18 og 19, tage fejl i den Opfattelse af Forbilledet, at det har havt en firkantet 
Skikkelse (Tavle, Maleri, „Seddel“) og at det er samme Cirkelslag, der, af Hensyn til Stemplcts 
Omkreds og Begrændsning, har bortskaaret begge Sidedyrenes Ryg og det enes Hale og selve 
Bracteat-Dyrets venstre Forben. At det er dette Ben, der ikke her er kommet ti) Fremstilling, 
skjønnes som sagt af den Dyret givne Bevægelse, men fremgaaer ogsaa faktisk deraf, at denne i 
Smaalenene fundne Bracteat er paa ny efter Originalen bleven aftegnet til Ryghs „Norske Old
sager“, og dér (fig. 289) viser Bracteatens nedre Periferi tydelig den øvre Konturlinie af den 
afskaarne Fod.

Naar en lignende Afskjæring for Stemplets Skyld, og ikke en senere Tilskjæring, synes 
at have borttaget den øvre Halvpart af Runestavene i Runelegenden, f. Ex. III. 23, kan dette tyde 
hen paa et ikke uvigtigt Forhold, at ogsaa selve Forbillederne, efter hvilke de første 
Stempler skares, allerede bare disse Skrifttegn eller Legender, og at saaledes deres Anbringelse 
paa Bracteaterne i nogenlunde rigtig Form blev mindre afhængig af Stempelskjærernes 
egen Skrift-Kundskab.

Den Mulighed, at her foreligger et Exempel paa, at en Boklipning af Bracteatskiven, 
inden Indfatningsringen lagdes om den, kunde have fundet Sted, tør iøvrigt ikke benægtes. Ved 
et nøjere Eftersyn i det Kgl. Oldn. Musæum af do to fig. 20 og fig. 23 paa Tab. II fremstillede 
Bracteater viste det sig, at den sandsynlige Grund til Forskjellen mellem disse S. 58 omtalte 
Bracteater var den, at den mindre (fig. 20) nok var stemplet med samme Stempel som den større, 
men dennes hele Stempelrand var senere omhyggelig af klippet, inden Indfatningen paaloddedes. 
Dette, i Forening med andre Iagttagelser, f. Ex. om Efterhjælp fra Bagfladen baade ved Punsens 
og Gravstikkens Anvendelse, for at faae Forfladens ophøjede Figurer til at staae skarpere frem, 
giver mig Anledning til at afslutte de forangaaende Bemærkninger med en Opfordring til senere 
Beskrivere af Bracteater og særlig til den eventuelle Forfatter af den kritiske Revision, der fra 
flere Sider er ønsket af alle de kjendte nordiske Bracteater, den nemlig, at der da tillige maa 
blive taget nøje Hensyn til alle ydre Enkeltheder, der kunde tjene til at opklare hele Fremgangs- 
maaden ved Bracteaternes Fabrikation, og deres speciellcre Historie.
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Tillægs-Anmærkning no. 2.
Kunne Bracteaternes Indfatninger betragtes som Arbejder af nordiske 

Kunsthaandværkere ?
Hidrøre de ikke snarere fra asiatiske?

(Hertil Bitavle C og flere Textfigurer.)

Om Bracteat-Indfatningeme, som paa Grund af en vis Zirlighed og Smagfuldhed i det ydre 
Udstyr have vakt Archæologernes Opmærksomhed (see f. Ex. ovenfor S. 17, 19 o. fl. St.), ere med Rette 
blevnc ansete for nordisk Guldsmed-Arbejde, og om de maaskee ikke snarere maatte skylde 
en fremmed, navnlig asiatisk Haandværker-Klasse deres Tilblivelse, synes mig ikke 
længere at blive blot et Spørgsmaal af Interesse for Kunst- og Kulturhistorien, men et, der tillige 
paa en egen Maade har ethnologisk Betydning. Paa Spørgsmaalcts saa vidt mulig rigtige Be
svarelse kan der følgelig neppe lægges on for stor Vægt, da de videnskabelige Conseqventser, 
en saadan Besvarelse vil medføre, sandsynligvis nu ville komme .til at række langt videre end 
tidligere.

Vort Nabolands ældste Archæolog, Rigsantiqvar Dr. Hans Hildebrand i Stockholm, har 
jo ikke blot i bestemte Udtryk villet hævde de saakaldte „nordiske Bracteater“ som Frembringelser 
af nordisk Kunst-Industri, men vil endogsaa have dem ansete som en Slags justerede 
Prøver paa denne (foran S. 17). Han foreslaaer dem nemlig anvendte som Rettesnor ved Be
dømmelsen af andre jordfundne Smykke-Gjenstande af Metal fra samme Tid, for sikkert at afgjøre, 
om man har nordisk eller fremmed Kunstarbejde for sig. Saa sikker er hans Overbevisning 
om, at Guldbracteaternes Forarbejdelse er skeet i selve Norden, at han ikke lægger Skjul paa sin 
her dog neppe berettigede Mistanke om, at naar Oldforskere ansee disse og lignende Arbejder 
fra den Tid for Produkter af fremmed Kunst, maatte de sandsynligvis ledes af den forud
fattede Mening, at Nordboerne i hine gamle Dage ikke vare istand til at udføre noget for
trinligt og smagfuldt Arbejde, og at selvfølgeligt alt saadant derfor maatte tilskrives Fremmede 
og Udlandet.

For mit eget Vedkommende tør jeg frejdigen fralægge mig enhver forudfattet Mening 
af denne Art. Efter de mange fra Guld - Bracteaternes Tidsrum fremkomne Smykker og Vaaben, 
som man dog ikke alle vil kunne regne for indførte, er jeg derimod tilbøjelig til at gaa meget 
yderlig i Anerkjendelsen af den virkelige Dygtighed og Smag — indenfor sin Retning naturlig
vis —} der udtaler sig i disses Forarbejdelse og Udsmykning. Jeg maa aabent indrømme, at 
betragtede som nordiske Arbejder vidne disse, efter min Opfattelse, om, at Datidens Metalarbejdere 
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ogsaa her i Norden maatte kunne præstere lige saa godt, for ikke at sige langt bedre Arbejde, 
end det ganske vist smagfuldt ordnede og om stor Øvelse vidnende, men væsenlig til Punsning og 
Stempling samt til Filigran traads-Dannelser begrænsede Udstyrs-Arbejde paa Bracteat-Kaminerne. 
Men uagtet denne Indrømmelse krymper jeg mig dog stærkt ved at anerkjende Bracteat- 
Indfatningerne som Arbejder, der med synderlig Rimelighed kunne ansees for udførte af nordiske 
Guldsmede og i det Hele for at være forarbejdede i selve Norden. Der gaaor nemlig igjennem 
Bracteat-Rammernes Dekoration og de til denne anvendte Motiver en egen Aand, og denne synes 
mig ikke-nordisk, men saa frisk asiatisk, at den i mine Øjne betegner de Metal
arbejdere, der have udført disse, som asiatiske.

Over for de mange Archæologer af Fag, der have yttret en modsat Mening, kan jeg 
naturligvis ikke optræde med nogen jevnbyrdig Fag - Autoritet, og vil derfor ikke stille et blot 
Skjøn fra min Side overfor det givne Skjøn fra deres; men de Bevæggrunde, der have ledet mig 
til min Opfattelse, og med hvilke dels den sammenlignende Archæologi. dels Naturforskningen har 
understøttet mig, mener jeg ikke at burde tilbageholde. Naar jeg da her i al Korthed antyder 
de Træk i Bracteat-Rammens Udsmykning, hvori jeg mente, at Rammefabrikanterne havde lagt en 
bestemt asiatisk Aand for Dagen, haaber jeg i hvert Fald at give Tilhængerne af den mod
satte Anskuelse en maaske ikke uvelkommen Anledning til ogsaa engang at fremsætte Grundene 
til deres.

Først vil jeg blot erindre om min foran, dog kun i Forbigaaende (S. 18) yttrede Antydning 
af visse paafaldende Ligheder, der finde Sted imellem Dekorationerne paa tibetanske og andre 
mellemasiatiske Folkestammers Amulet-Gjemmer og dem paa vore Bracteat-Amuletter. Til besterntere 
Forstaaelse af denne Antydning henviser jeg her som Exempel til hosstaaende Figur af en Leptcha- 

Tibetaners Amulet-Gjemme, fotografisk gjengivet efter 
Dr. Jos. Dalt. Hookers Rejse i Tibet: Himalayan 
Journals I pag. 166. Arbejdet paa dette Gjemmes Øskener, 
Filigrantraadene, disses Slyngninger og de frie deraf 
dannede SS-formigt eller 8 8 (Ottetal)-lignende Figurer 
sammenholde man f. Ex. med Udstyret paa vore Bracteater 
T. III, f. 5, Tab. II, f. 10, Tab. I, f. 4. — At imidlertid 
den rette Vurdering selv af en hel Sum af Overens
stemmelser i slig Udpyntning kan falde vanskelig og mere 
eller mindre maa blive et Skjøn eller en Smags-Sag, ind
rømmer jeg gjerne.

Noget anderledes stiller det sig, efter min Mening, 
i hvert Fald, naar jeg dernæst her lederopmærksomheden 
hen paa den hyppige Anvendelse i Rammernes Dekoration 
af bestemte Figurer og Tegn, der vistnok neppe af Nogen 
ville kunne kaldes dekorative i og for sig, men som synes 
at være Udtryk for bestemte, ærefrygtvækkende Fore
stillinger, og som saaledes maaskee nærmest turde betragtes 
som et Slags Emblemer for hellige Begreber.

Ved et Overblik over samtlige Prydelser, der ere bievne indstemplede imellem Rammernes 
concentriske Kredse for at udfylde de jevne Flader mellem disse og derved afbryde Ensformig-



Bi-Tavle C (indsættes mellem S. 378 (70) og S. 379 (71) og udfoldes tilvenstre).

A. C. B.

ø 1 s t - Braoteaten, 
ofr. S. 16 og 92.

E,
c".

cfr. S. 92.

b. b‘. b".

a—b". Efter Wilson’s Ariana antiqua Pl. VII; d‘. Elephanter bringe knælende Dagopen deres Offer af Blomster og Frugter efter J. Fergu s s on’s 
Tree and Serpent Worship. d". Tope- eller Dagope-Landskab efter Stirling’s: Cuttack. As. Res. Vol. XV. S. 306—7.
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lieden, bliver man let vaer, at Prydelserne falde i to store Hovedgrupper. Den ene bestaaer mest 
af, hvad man med et Fællesnavn kunde kalde geometriske Figurer. Derved menes her dels 
Punkter og lige Streger, der paa forskjellige Maader findes sammenstillede til Trekanter, 
Firkanter og Ruder (Rhomber), dels buede Linier, der enten staae enkeltvis og danne Cirkler, 
Spiraler, Dobbeltspiraler og „Kringler“ (naar nemlig begge Ender af Linien ere indrullede imod 
samme Side) eller ere knippevis samlede og da dannende regelmæssige Snoninger og Fletninger, 
der følge Kredsfeltenes Løb, men paa Øskenerne fortrinsvis gaae rundt om disses Rør.

Som Exempter paa de førstnævnte henviser jeg her til Bi-Tavle C’s Figurgruppe A, paa 
de sidstnævnte til sammes Figurgruppe B.

Den anden Hovedgruppe af de imellem Rammernes concentriske Kredse indstemplede 
Prydelser har derimod, som det synes mig, en egen Lighed med Omrids-Figurer af visse hellige 
Monumenter, idet de.nemlig snart ligne de lavthvælvede Helgengrave (— Nicher), snart de mere 
højthvælvede, „luftbobleformede“ og bikubeformede blandt disse, snart de endnu højere, cylindriske 
og foroven rundkuplede Taarne, saakaldte „Stuper“ og „Toper“; eller de gjengive ligesom 
Formerne af de mere kegleformede C hi ty er og pyramideformede St en hobe („mounds“), saaledes 
som vi nemlig kjende disse sidste fra talrige Afbildninger paa oldindiske, navnlig indoskytiske, 
Mønter.

Med Stupernes, Topernes, Chityernes almindelige Udseende ere vi derimod bievne for
trolige fornemlig ved Billeder af Tempelruinerne og lignende hellige Steder, i hvis Omgivelser der 
findes saa stor en Mængde af disse Monumenter. Der ere de snart kun Reliqvie - Gjemmer, snart 
kun Gravgjemmer for deres „Hellige“, men ere ogsaa byggede til begge Øjemed i Forening, og 
indeholde i deres Rum eller Kamre Mængder af offrede Gjenstande, Kostbarheder og indviede 
Helligdomme og Reliqvier.

De paa Bi-Tavlen C staaende tvende Grupper Træsnitsfigurer C og D, der ere fotografiske 
Gjengivelser af mindre Partier af enkelte Bracteat-Rammer fra de fire Dobbelttavler, skulle her 
tjene som samlet Billede paa disse Dekorationers almindelige Udseende; medens de nedenfor 
anbragte Rækker af Billeder gjengive de hellige Monumenter, hvorom hine indslagne Figurer 
mentes at være Minder eller for hvilke de ligesom vare Emblemer og Tegn, nemlig:

«. a‘. a". De i løsere Klippemasser indhuggede Nischer og Hvælvinger, fornemlig benyttede 
som Helgengrave.

b. b‘. b“. „Stuper“ eller „Toper“ fra Luftboble- og Bikube-Skikkelserne indtil de høje, rund
kuplede Taarne, de sidste ofte med flere indvendige Rum eller Gjemmer over hinanden 
til forskjelligt Brug (Helgengrav, Reliqvie- og Offer-Gjemmer).

c. c*, c". „Obo“, Stenbunker, Stenpyramider („mounds“, „pills“), hvori Stave med Bedeflag
plantes, Andagts-Stenhobe.

d. d‘. Lignende Monumenter af forskjellig Art.

Af den store Ærefrygt, som en buddhistisk Befolkning stedse viser alle disse hellige 
Monumenter, saa at den ikke gaaer forbi dem uden at udøve sin Andagt og bede sine Bønner 
ved dem, betinges selvfølgelig, at der overalt tillægges selve Billederne af dem en vis Hellighed.
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Naar altsaa Figurer, der neppe synes at kunne miskjendes som Tegn for de nævnte Monumenter, 
findes saa hyppig anbragte paa Amuletternes Rammer, har jeg ikke troet det rigtigt, som alle 
mine Forgængere, at see aldeles bort fra dem. Det var jo muligt, at vi i dem havde delvis et 
Udtryk for vedkommende Fabrikanters religiøse Forestillinger og netop ved dem fik et maaskee 
ikke aldeles forkasteligt Vink om disse Metal-Arbejderes sandsynlige Nationalitet og oprinde
lige Hjem.

Foruden de ovennævnte Figurer, der altsaa, — saafremt de efter min Tydning tør antages 
som et Slags Tegn eller Emblemer for Stuper, Toper, Chityer. — have en mere almindelig 
Betydning af Hellighed, forekommer der paa Rammerne enkelte andre, som synes at maatte være 
af mere specifik Betydning. Allerede ved deres Gruppering udenfor Kredsbelterne og deres 
Anbringelse om Øskenen eller op imod dennes Hefteplade, maae de vække en særlig Opmærksom
hed. Herhen høre f. Ex. Menneske-Ansigter, tegnede en face, medens Bracteat - Amuletternes 
Ansigter paa Midtfelterne ellers ere gjennemgaaende fremstillede i Profil. (Smign. Tab. I, f. 4; 
Tab. III, f. 2.)

Paa en dertil svarende Plads er det ogsaa at man paa Bracteaterne Tab. II, f. 18 og 19 
vil finde det Par Menneske-Øjne anbragte, der ved deres isolerede Stilling saa paafaldende minde 
om de af Al. Cunningham (The Bhilsa Topes Pl. Ill, f. 5 og 6) fremstillede Jagannath-Øjne 
paa to Chityer, den ene fra Nepal (a), den anden fra Thibet (b), begge gjengivne i hosstaaende 
Fotografi-Figurer. Til Sammenligning føjer jeg her fremdeles den fra Georgi i „Alphabetum

a. b. c.

Tibethanum“ (Romæ. 1762. S. 437.) længst kjendte Figur (c), der af den gamle Forfatter ud
trykkelig anføres som en almindelig Form for Toperne der („eiusdem forraæ sunt reliqvæ fere 
omnes Pagodæ minores“) og mere bestemt karakteriseres i de faa Ord: „Spectabilis in ea est 
Testudo qvadrifrons, unicuiqve enim fronti gemini insunt infixi oculi, humanis simillitni“.

Dette er nu Exempler paa de Motiver af archæologisk og mystisk Art, som jeg 
mente at være anvendte til vore Bracteaters Udstyr, men som efter min Opfattelse pegede ikke 
blot bort fra Norden, men imod Syden og saa at sige helt ned til .Buddhismens Vugge.
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For mig, som Naturforsker og Zoolog, gives der imidlertid et specieliere og, som jeg 
mener, aldeles tydeligt fingerpeg hen imod denne sydlige Retning, i det ejendommelige natur
historiske Motiv, der er benyttet til Udziringen af den foranførte Ebeltoft-Bracteat, Tab. I, fig. 18, 
nemlig den mærkværdige Kreds af 30 Oxefigurer, indstemplede langs med den ydre Omkreds af 
denne store og pragtfulde Bracteats Ramme. De ere hidtil neppe bievne ret opfattede.

I Tidens Løb er det mere end en Gang bleven bemærket af dem, der have taget 
Bracteaterne i en roligere Betragtning, at om end Rammerne røbede mere den indøvede Kunst- 
haandværker og Midtfeltets Billedpræg mere den egenlig fremstillende Kunstner, saa udtalte der 
sig dog et eget Aandsslægtskab mellem begge, det vil sige et Fællesskab i begges Forestillings
kredse, deri, at undertiden Figurer og Billeder, som ellers have deres faste Plads blandt Midt
feltets Fremstillinger, ogsaa fandtes indstemplede som Prydelser i Kredsbelterne paa de meget 
store Bracteat-Amuletters Indfatninger. Dette er paa en Maade sandt nok, dog kun Sandhed med 
en særlig Modification, som en nøjere Undersøgelse turde vise.

Naar det saaledes om den ovennævnte Ebeltoft-Bracteat (vor Tab. I, fig. 18) hedder hos 
Thomsen (An. N. O. 1855, S. 316), at Bracteat-Rammens „yderste Rad er det Dyr med Horn 
og Skjæg, hvorpaa han (o: Midtpladens Fyrstehoved) afbildes ridende“, saa forholder dette sig 
ikke slet saaledes. Det hornede Dyr, der her bærer Festbaand om Livet og Kredsen rundt gjen- 
tages c. 30 Gange, er nok en Oxe, men ikke en Tibet- eller Yak-Oxe, som paa Midtfeltet; 
det er derimod den Indiske Oxe eller Zebu-Oxen (Bos indicas Gm.). I Stemplet, hvormed 
Kredsens Figurer ere bievne indslagne, har denne Oxes Træk været saa karakteristisk udarbejdede, 
at der for Kjendere ikke kan være Tvivl om, at Kunstneren har været vel bekjendt med dennes 
Ejendommeligheder og bevidst har villet fremstille den. For at danne sig en Mening herom, be
høver Læseren kun hermed at sammenholde de Billeder af Zebu-Oxen, som med Guden Çiva ved 
Siden fremstilles paa de indoskythiske Mønter fra Christi Tid omtr., aftrykte ovenfor S. 13, eller 
paa de to indiske Mønter af samme Gruppe, der paa Bitavle C ligesom de to foregaaendo ere foto
grafisk (i IV2 St.) gjengivne efter Willsons Ariana antiqua (T. XIV, fig. 13 og 16).

Hvad der ved Bracteatrammens Oxe-Figurer træder mere bestemt frem som betegnende 
Oxer af Zebu-Form, er fortil Dyrets stærke Skulderpukkel over de høje Forben, samt bagtil 
dets Mangel af ethvert Spor til en fyldig, udstaaende eller opadbøjet Hale i Form af Yakkens 
Hestehale, et Udstyr, som det ellers aldrig glemmes at antyde, men som paa en ejendommelig 
Maade fastholdes selv hos de mest raa Fremstillinger af Midtfeltets hornede Dyr, og deraf findes et 
stort Antal i de skandinaviske Museer. I Modsætning hertil synes Rammens Kreds af Oxefigurer 
endog ved første Øjekast aldeles haleløse, men de turde dog nok i Virkeligheden være forsynede med 
en tynd og langt nedhængende Hale, saaledes som denne er hos Zebuerne, der som bekjendt 
ere de mest langhalede Oxer indenfor Oxefamilien. Paa Originalen, der opbevares i det Kgl. Oldn. 
Museum, og som jeg gjentagne Gange ved Bestyrelsens Velvillie har kunnet nøje undersøge og 
under meget forskjelligc Lysforhold, skimtes der nemlig i heldig Belysning og især under en 
jevngod Lupo i mange af Felterne ligesom en mindre Del af Halen ovenover Dyrets Baghas. 
I hvert Fald ere disse indslagne Oxefigurer aldeles ikke af de Former, som Midtfeltets Bracteat- 
dyr fremvise, men svare i Stillingen, Skikkelsen og Hovedet til Zebuerne.

Dersom man nu med mig i Øje og Sind vil sammenfatte det Foranstaaende, vil man vist 
nok vanskelig kunne forestille sig, at Metalarbejdere i Norden i hine fjerne Dage saa alminde-

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 2. 49
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ligen kunde have Billeder af Asiens „Stuper“, „Toper“ og „Chitya’er“ i Minde, eller, endnu mere, 
havde kunnet bevare saa tro Erindringer om Zebuens Formforhold, mecl mindre man tillige, saa 
at sige stiltiende, vil forudsætte, at disse Arbejdere dengang endnu ikke vare ret gamle Be
boere af Norden, men hertil nyligen indvandrede fra Asien med asiatiske Forestillingskredse og 
Skikke i frisk Erindring og helst vel ogsaa med saadanne indskaarne i deres medbragte Stempler 
samt disse i god og brugbar Stand. En saadan Forudsætning vilde dog vist tvinge ind i 
Udtrykket „Nordisk Arbejde“ en uvant og alt andet end ventet Betydning.

Hvad enten man vil tillægge mine foranstaaende Bemærkninger større eller mindre Vægt 
i Spørgsmaalet om de nordiske Bracteatcrs Forarbejdere, saa gjengive de i hvert Fald, som de ere, 
korteligen de Bevæggrunde, der ikke tillade mig at anerkjende Bracteat-Indfatningerne som 
oprindelig skandinavisk eller nordisk Guldsmed-Arbejde. I Forening med den Opfattelse, jeg oftere 
foran har gjort gjældende om Midtfeltets billedlige Fremstillinger, at de nemlig ere Udtryk for 
stærk indgroede religiøse Anskuelser, der herske over hele Mellem-Asien, udgjøre de tillige mine 
Modgrunde imod den gængse Opfattelse, at den saakaldte „nordiske Gruppe af Guldbracteaterne“ i 
sin Helhed skulde med Rette kunne ansces for at være af nordisk Oprindelse.

Jeg har ikke oversect, at den Opfattelse, jeg ovenfor har fremsat som min personlige 
om de Motiver, der vare bievne anvendte til Dekoration af Bracteat-Rammerne, let kunde bringe 
Læseren til med en vis Undren at spørge, om ikke Udsmykningen af Bracteat-Indfatningerne 
i Grunden da vilde vise hen til endnu sydligere Egne af Asien end Bracteatens egentlige typiske 
Fremstilling paa Midtfeltet, og skjøndt der kunde synes at være en Modsigelse og i alt Fald noget 
Paafaldende i dette Forhold, kan Sagen, ret beseet, maaskee dog paa en ganske naturlig Maade 
netop stille sig saaledes. Der er nemlig et geografisk Moment, som ikke endnu er bleven 
berørt og dog her turde være af Betydning.

Ved Siden af det zoogeografiske Moment, som Yakken eller Tibet-Oxen gav os til 
Vejledning i vore Bestræbelser for at nærme os til en naturlig Tydning af de Hovedfremstillinger, 
som fra Bracteat til Bracteat idelig gjentoge sig paa disses Midtskive, frembød os altsaa nu 
Zebuen eller Indiens Oxe, der med karakteristiske Træk mentes præget paa en enkelt af de 
store Bracteaters Indfatning, et nyt zoogeografisk Moment til Hjælp ved vore Undersøgelser over 
Bracteaternes hele Historie. I denne Anledning bør jeg, til Sammenligning med Yakkens geo
grafiske Udbredning, ikke undlade at opfriske i voi- Erindring, at Zebu-Oxen neppe holdes som 
Tamdyr i Tibet og Asiens andre Højlande, men kun i de lavere Regioner eller i Dal
strækningerne, hvor Klimaet er mere tempereret. I vild Tilstand ligger dets Hjem sydligere 
og i varmere Egne. Det er derfor kun ved en kunstig fremkaldt og endnu kunstigere vedlige
holdt Parring mellem Yakken og Zebuen, — da kun undtagelsesvis begge forekomme i de 
samme Egne — at Mongolerne, Tibetanerne o. fl. frembringe deres foran S. 2—4 omtalte, ofte 
ret anselige Flokke af Halv-Yakker, der have saa stor Betydning for dem under deres vidt
løftige Karavan- og Pilegrimsrejser igjennem Egne af højst forskjellige Klimater.
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Til en noget fyldigere Opfattelse af vore Guldbracteaters Historie synes der virkelig — 
efter alt hvad jeg har kunnet skjønne — foruden de nævnte to z o o - geografiske Momenter, endnu 
at høre et tredie geografisk Moment, nemlig et e t h n o - geografisk. Et saadant afgiver nemlig 
den ejendommelige Fordeling og spredte Kolonisering, som de Folkestammer frembyde, der 
betragtes som Asiens egentlige Metalarbejdere eller Kunsthaandværkere, („Tubalkainer“). Mange 
og paalidelige Kilder, baade fra ældre og yngre Tider, lade os ikke i Tvivl om, at hvad enten vi 
inaatte hylde den Mening, at vore Bracteater vare forfærdigede i Tibet eller Tangut, i Kaschmir 
eller Turkestan, eller helt sydligere, hinsides Himalaya i nordindiske Provindser o. s. v., vil det 
mest sandsynlige være, at de i enhver af disse Egne vilde vise sig at være forfærdigede af 
Arbejdere af et og samme større Folkefærd, og i det Hele at være Produkter af indisk Kunst- 
haandværk.

Ligesom Myrmecophilerne i vore Myretuer paa en Gang ere Gjæster og virksomme Stats- 
Arbejdere i Tuerne, finde vi særegne Klaner eller Kolonier af indiske Metalarbejdere og i meget 
forskjellige Retninger uddannede Kunsthaandværkere indenfor de store Tempel- eller Klostercentrer 
i de buddhistiske Lande, ved Fyrsternes Residentser og i lignende tætbefolkede Egne. De synes 
alle at kunne betragtes som spredte Forgreninger fra samme Hovedstamme, der ere ligesom bievne 
indpodede paa de forskjellige Egnes egentlige og store Befolkninger og som paa ægte Indpodningers 
Vis fortsætte et eget Liv, i det de hverken sammensmelte med den omgivende Befolkning 
eller slutte sig til dennes Kultus, men vedligeholde deres egne religiøse Skikke og Anskuelser. 
Altid ere disse Arbejdskolonier taalte, oftest endog beskyttede og særligen begunstigede af 
Landenes verdslige og gejstlige Herskere, der vel mangen Gang ikke blot med det Gode, ved Til
lokkelser og Belønninger, men ogsaa ved Vold og Tvangsmidler have vidst at erhverve sig deres 
Tjeneste og altsaa ogsaa baade lokket og tvunget dem ind i Tuerne. (Smign. F. Pulzky 1. c. 
S. 20—21.)

Under saadanne Forhold vil det let kunne forstaaes, at baade i fjernt fra hinanden lig
gende Egne og blandt Befolkninger af ulige Kultur, de frembragte Kunstprodukters Form og Udstyr 
eller Dekoration paa mangehaando Maader kunne bevare Minder om de egentlige Frembringeres 
oprindelige Slægtskab og fælles religiøse Anskuelser og følgelig ikke kunne blive fuldt rene 
Udtryk for det større Stats- eller Troessamfund, for hvilket disse indflyttede Kolonier arbejde.

Slige „Klaner“ eller „Kolonier“ af Metalarbejdere og Kunsthaandværkere hos meget for
skjellige Folkeslag i Asien omtales ofte af de Rejsende og det i næsten alle denne Verdensdels 
Egne, og jeg tør antage, at Forholdet i det Hele vil være en ret vel bekjendt Sag. Da imidlertid 
Studiet af Guldbracteaternes religiøse Fremstillinger saa bestemt har henvist os til at agte vel 
paa Forholdene i Tibet-Oxens Hjemlande og disses nærmeste Omgivelser, skal jeg fremdrage et 
Par Exempter paa den Virksomhed, som fremmede Kunstnerfolk af indisk Oprindelse udfolde i 
disse Lande.

I Tibets store Hovedstad Lha-Ssa, den buddhistiske Overkirkefyrste Dalai-Lama’s 
Sæde, paa omtr. 50,000 faste Indvaanere, medens de aarlige Pilegrimme til denne hellige By 
regnes til 100 Tusinder, bo de fastsiddende Udlændinge i et eget Kvarter for sig og den langt 
overvejende Del af disse ere indiske Metalarbejdere, der ere aldeles forskjellige fra 
Tibetanerne baade i Legemsbygning og Udseende. De ere mørkfarvede, smaa og kraftige, meget 
livlige Mennesker, der ere komne fra hinsides Himalaya, fra Butan, og af Tibetanerne kaldes 
„Pebun“. Deres Værksteder have de halvt under Jorden og paa deres Husdøre have de altid 
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malet en rød Kugle og derunder en hvid Halvmaane. Alle følge de strengt en særegen 
Skik, idet de hver Morgen male sig paa Panden mellem Øinene med en frisk rød Plet.

De ere ikke blot meget dygtige Arbejdere i alle Slags Metaller, men særlig udføre de 
alle til Brug og Forbrug for Lama-Klostrene og disses Tusinder af Gejstlige nødvendige Guld- og 
Sølvkar, Prydelser og Amuletter m. m. Mange af deres Guld- og Sølvarbejder skildres som saa 
vel udførte, at ingen europæisk Kunstner vilde skamme sig ved at have udført Arbejdet. Det or 
rimeligvis just fra saadanne for Datidens Præsteskaber eller for Lamaserierne arbejdende Samfund 
af Guld- og Sølvsmede og andre Kunsthaandværkere, at Stemplerne saavel til Bracteaternes Midt
felter, som Smaastemplerne til deres Indfatningers Udsmykning skrive sig. Under en saadan 
Forudsætning vil det være af dobbelt Interesse for Læseren her i nedenstaacnde Linier at have 
Lazarist-Abbeden Hue’s egne Ord om den indiske Koloni af Metalarbejdere i Tibets nævnte 
Hovedstad i Aarene 1844—46 (1. c. II. p. 263), da det ogsaa for de Undersøgelser, der, som jeg 
haaber, snart ville følge efter, vil være fordelagtigst at have Hue’s egne Udtryk om dem og 
deres Virken let tilgængelige og ved Haanden.

„Parmi les étrangers qui constituent la population fixe de Lha-Ssa, les Péboun 
sont les plus nombreux. Ce sont des Indiens venus du côté du Boutan, par delà les 
monts Himalaya. Ils sont petits, vigoureux, et d’une allure pleine de vivacité; ils ont 
la figure plus arrondie que les Thibétains; leur teint est fortement basané, leurs yeux 
sont petits, noirs et malins; ils portent au front une tache de rouge ponceau, qu’ils 
renouvellent tous les matins. Ils sont toujours vêtus d’une robe en pou-lou violet, et 
coiffés d’un petit bonnet en feutre, de la même couleur, mais un peu plus foncée. Quand 
ils sortent, ils ajoutent à leur costume une longue écharpe rouge, qui fait deux fois le 
tour du cou, comme un grand collier, et dont les deux extrémités sont rejetées par-dessus 
les épaules.

Les Péboun sont les seuls ouvriers métallurgistes de Lha-Ssa. C’est dans leur 
quartier qu’il faut aller chercher les forgerons, les chaudronniers, les plombiers, les éta- 
mours, les fondeurs, les orfèvres, les bijoutiers, les mécaniciens, môme les physiciens et 
les chimistes. Leurs ateliers et leurs laboratoires sout un peu souterrains. On y entre 
par une ouverture basse et étroite; et avant d’y arriver, il faut descendre trois ou quatre 
marches. Sur toutes les portes de leurs maisons, on voit une peinture représentant un 
globe rouge, et au-dessous un croissant blanc. Evidemment, cela signifie le soleil et la 
lune. Mais à quoi cela fait-il encore allusion? C’est ce dont nous avons oublié de 
nous informer.

On rencontre, parmi les Péboun, des artistes très-distingués en fait de métallurgie. 
Ils fabriquent des vases en or et en argent pour l’usage des lamaseries, et des bijoux de 
tout genre, qui, certainement, ne feraient pas déshonneur à des artistes européens. Ce 
sont eux qui font aux temples bouddhiques ces belles toitures en lames dorées, qui résis
tent à toutes les intempéries des saisons, et conservent toujours une fraîcheur et un éclat 
merveilleux. Ils sont si habiles pour ce genre d’ouvrage, qu’on vient les chercher du 
fond de la Tartane pour orner les grandes lamaseries. Les Péboun sont encore les 
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teinturiers de Lha-Ssa. Leurs couleurs sont vives et persistantes; leurs étoffes peuvent 
s’user, niais jamais se décolorer“....

„Les Péboun ont le caractère extrêmement jovial et enfantin; aux moments de 
repos, on les voit toujours rire et folâtrer; pendant les heures de travail, ils ne cessent 
jamais de chanter. Leur religion est le bouddhisme indien. Quoiqu’ils ne suivent pas 
la réforme de Tsong-Kaba, ils sont pleins de respect pour les cérémonies et les pratiques 
lamaïques. Ils ne manquent jamais, aux jours de grande solennité, d’aller se prosterner 
aux pieds du Bouddha-La, d’offrir leurs adorations au Talé-Lama.“

Fra Thibets vestligere Egne og tilstødende Omgivelser afgive de saakaldte Ne war i s et 
modsvarende Exempel. De ere Nepals, egenlige industrielle Befolkning og have især et stort Ry 
som yderst kunstfærdige Metalarbejdere. Fra dem hidrørte især de „nordbuddhistiske Cultus-Objecter“, 
som Dr. J. Troll i det sidste Aar havde indsamlet f. Ex. hos Lepcha-Befolkningen i Sikkim og 
som Dr. M. Hab er land t i dette Foraar fremlagde og foreviste i det Anthropologische Gesellschaft 
i Wien. I nævnte Selskabs „Mittheilungen“ f. 1890 Nr. 4 er et foreløbigt Uddrag af Demonstra
tionen, der indeholder en for Drøftelser af den Art, som vore Bracteater her have fremkaldt, ret 
interessant Oplysning, at den forelagte Samlings „nordbuddhistische Cultus-Objecte rechtfertigen 
auch diesen Ruhm und bieten zugleich in ihrem Styl, dem vom indischen abweichenden, vielfach 
figuralen Decor, so wie Illustration des ungestörten Beisammenlebens des Hinduismus und Bud
dhismus, reiches Materiel zu kunst- und religionsgeschichtlichen Studien“. S. [66].

For Tibets nordlige Grændselandes Vedkommende vil jeg m. H. hertil kun erindre om, 
hvad allerede Pallas i Mong. Völkersch. II S. 106—7 meddeler om Herkomsten af de pragtfulde 
kalmukkiske Burkanbilleder, som Russerne i dyre Domme i forrige Aarhundrede tilhandlode sig fra 
Kirgiserne paa Grændsehandelspladserne ved Ural, Ui og Irtisch, og som disse i Mængde 
havde tilranet sig under Krigstogene i Tibet og de heraf opstaaede Berøringer med Tanguterne, 
men som rigtignok heller ikke vare forfærdigede i selve Tibet, derimod langt derfra i Syden. 
„Diese gegossenen Götzen, unter welchen auch silberne von oft sehr feiner Arbeit vorkommen“ — 
(og nogle Linier forud har Pallas endog om disse Burkan-Billeder sagt: „die meisten sind von 
so guten Proportionen und so feinem Guss, dass sich auch Europäische Künstler der Modelle dazu 
nicht schämen dürften“) — „werden, so viel ich habe erforschen können, auch nicht einmal im 
Tybet selbst, sondern von einer südwestlich von da wohnenden, spitzige Mützen tragenden und 
schwärzlichen Nation, der bei den Mongolischen Völkern Nängi genannt wird, und in allerley 
Silberarbeit sehr geschickt seyn soll, also vermuthlich in einer nördlichen Provinz von Indien, ver
fertigt“. . . . „Bey den Mongolen sieht man dieselben überaus selten, woran die grössere Ent
fernung und Mangel der Gelegenheit sich selbige zu verschaffen, Ursach seyn muss“.

Man behøver kun at mindes saadanne fra alle Kanter omkring Tibet fremkomne Vidnes
byrd om indiske Kunsthaandværkeres spredte Virkekredse, for at indsee Nødvendigheden af den 
store Forsigtighed i Bedømmelsen af Kunstarbejders egentlige Hjemsted og selve Kunstnernes 
Nationalitet, som jeg særlig har ladet komme til Orde i denne Tillægs-Anmærkning, uden dog at 
have omtalt mangt et Forhold, som her med Rette kunde være at tage i Betragtning, fordi det 
i lige Grad synes at pege bort fra Norden og at vise imod Østen og Syden.
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Man vil f. Ex. sikkert samstemme med vore egne og fremmede Archæologer deri, at 
visse særegne Dekorationer paa værdifulde Smykker i de store Guldfund fra vor ældre Jernalder 
(Armringe, Halsringe o. s. v.) betegne disse Gjenstande som indførte fra Syden og Østen 
og som ikke-nordiske. Saaledes de indslagne Triangler, med mere eller mindre buede 
Sider og med opstaaende runde Punkter fra Figurernes Bundfladex), og saaledes de ejendommelige, 
mere eller mindre krumbøjede „Halvmaaner“2), der findes indslaaede paa samme Maade og 
med lignende fra Bundfladen opstaaende Punkter, saaledes endelig ogsaa de store og bøje hestesko
formede Halvcirkler, hvis egentlige religiøse Betydning vi ikke kjende. Men hvorfor 
skulle da ikke de dermed aldeles lige Tegn, der paa mange Bracteat-Kammcr 
gj en tage sig paa samme Vis, være Vidnesbyrd om, eller i det mindste være 
Antydning af den samme fremmede Oprindelse? Da vi netop kunne træffe de oven
nævnte tre Figurer paa de indiske Stuper og andre hellige Mopumenter fra forskjellige Aar- 
liundrcder, den høje Halvmaane endog meget jevnlig i Forening med Gudebilleder og Gude-Attributer 
paa indiske Mønter, er det vel naturligst at regne dem som almindelig hellig gj ør ende Tegn, 
i Klasse nærmest med Hagekorset, Triskelen o. fl. Men kunne vi vel paavise de nævnte 3 Tegn 
paa saadanne Fabrikater fra den ældre Jernalder, som vi nogenlunde bestemt kunne til
skrive en ren nordisk Oprindelse? (cfr. H. Hildebrand. Månadsbl. III. 1878. S. 752 flg.)

Det er vel sandt, at Oldnordisk Museums interessanteste Pragtstykke, den af Dr. Henry 
Petersen af Dejbjerg Præstegaards Mose ved Ringkjøbing fremdragne Vogn fra den ældre Jern
alder har sine Metalbelægninger overalt mærkede med disse høje Halvbuer3), hyppigst samlede som 
Triskelcfigurer, men er der nogen Rimelighed for, at slige Vogne ogsaa virkelig ere forfærdigede 
indenfor Nordens Lande? * i

') f. Ex. Worsaae, Nord. Olds. f. 450; f. 469; f. 431.
s) f. Ex. Worsaae, Nord. Olds. f. 430; f. 443; Montelius, Sveriges Forntid, f. 470; f. 471; især 

Sehested, Fortidsminder og Oldsager fra Egnen om Broholm. 1878. T. 41 og 42. (Broholms
fundet, hvori de vægtige Guldringe, T. 42, og Bracteaten f. g Tab. 41 bære disse Halvmaaner.)

•1) Henry Petersen: Vognfundene i Dejbjerg Præstegaardsmose ved Ringkjøbing 1881 og 1883. Et 
Bidrag til Oplysning om den forromerske Jernalder i Danmark. Med 5 ’Kobbertavler og 36 Figurer
i Texten. Kjøbenhavn 1888.
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Tillægs-Anmærkning no. 3.
Til Tydningen af de tibetanske Munkes Barmhjertigheds-Bestræbelser 

for Langvejs-Rejsende 
og om Tibetanernes daglige Andagts-O velser.

Den Insinuation imod de tibetanske Munkes Barmhjertigheds-Gjerninger, som der sigtes til 
S. 35, kan naturligvis ikke ligge fjern for dem, der aldrig forraaae at see med upartiske, end
sige velvillige Øjne paa en hvilkensomlielst af Buddhisternes Ceremonier og de religiøse Anskuelser, 
iler ligge til Grand for dem. Men nok overraskede det mig noget, at en anseet Forfatter, som 
Sir Monier M. Williams, hvem man ganske vist ikke tør frakjende den bedste Villie til at 
fælde en upartisk Dom over de asiatiske Religioner indbyrdes, ikke synes at kunne frikjendes for 
at gjøre sig skyldig i en Insinuation, der gaaer i denne Retning.

I sit nyeste, store og, som det synes mig, klart affattede Arbejde: „Buddhism, in its 
connexion with Brahmanism and Hinduism and in its contrast with Christianity. London 1889.“ 
S. 131, siger denne Lærde, der er „Boden Professor of Sanskrit“ ved Universitetet i Oxford, og 
som med egne Øjne har kunnet see saa mange af Asiens buddhistiske eller buddhiserede Lande : 
„The ease with which charitable acts might be performed is amusingly illustrated by a story told iii 
Hue’s travels in Tibet“, og nu giver lian, som naturligt var, kun i ganske faa Linier en Skitse 
af denne „story“, men umiskjendeligen ikke efter Originalen, heller ikke efter en fuldstændigere 
Oversættelse, som Forfatteren da, hvad lian ellers plejede, havde selv „abbreviated“ (cfr. Noterne 
til S. 306 og 328). I dette Tilfælde vilde han vist neppe paa en saa overfladisk Maade have kunnet 
omtale Munkenes Forslag til Hue, eller med Taushed have kunnet helt forbigaae de ivrige For
beredelser til dets Udførelse og de alvorlige Vanskeligheder og Gjenvordigheder, der bleve at 
bekæmpe for at iværksætte denne, samt det endelige Udfald af disse Troendes Bestræbelser. Netop 
den Omstændighed, at selv meget udførlige Referater og Bearbejdelser af Hue og Gabets be
rømte Rejser enten aldeles forbigaae denne Episode eller, naar man har ment ikke helt at kunne 
fortie den, kun bringe en kort og, uafhængig af Kortheden, saa godt som betydningsløs Gjongivelse 
af den, uden at Hovedpunkterne i den komme frem, har for mig været en medvirkende Grund til 
at forelægge Læserne den i sin Helhed.

At de tibetanske Munke faktisk udøve Kjærligheds- og Barmhjertigheds-Gjerninger efter en 
stor Maalestok imod de Langvejs - Rejsende og imod de store Højdepassers Pilegrims- og Handels- 
Karavaner, derom vil man af Rejsebeskrivelserne let faae en Forestilling. De store Bjerghøjder, 
hvori saa mange og selv omfattende Klostre og Templer, med Tusinder af Munke og Tjenere, 
findes anlagte og vedligeholdte, bære Vidnesbyrd i denne Retning, om det endog er utvivlsomt. 
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at Hensyn til Isolertheden og den deraf ventede større Ro til stille Grublerier og Andagtsøvelser 
ikke har været uden en stor Indflydelse paa det oprindelige Valg af Stedet.

Saaledes ligge Højdepassernes Klostre og Templer f. Ex.
ved Mångnang paa 13,457 Fod,
ved Henris paa 12,324 Fod, og, tilføjer Herrn. Schlagintweit i II. Bd. S. 89:

„So ist das Kloster Hånle in Ladåk bei 15,117 F. der höchste bekannte Punkt der 
Erde, wo Menschen das ganze Jahr verweilen. Hier wie am St. Bernhardt widmen sich Mönche 
dem Schutze und der Förderung der Reisenden bei den schweren Passübergängen.“

Jo mindre jeg har følt mig tilfredsstillet ved Sir Monier’s i Afsnittet „The Morality 
of Buddhism“ brugte Udtryk om det foranstaaende Emne, desto kjærere Pligt er det mig her at 
vidne om den velvillige og sympathiske Opfattelse af de buddhistiske Tibetaners Religiøsitet og 
deres Andagts-Øvelser saa lang som Dagen er, der ellers udtaler sig igjennem Skriftet, f. Ex. i 
Afsnittene „Prayers and Prayers-Formularies“. — Da her i Forfatterens sammentrængte Karak
teristik gjenlyder just meget af det, som er af Betydning for den i min Afhandling fremstillede 
Parallelisme imellem vore Bracteater og Tibetanernes Bønner, Hymner, Besværgelser eller deres 
Dhäranis i det Hele med deres deri indsatte Chor og optagne Indskud af Anraabelser i det 
hellige Sanskrit sprog, men dog for de Reciterendes og de Syngendes Skyld gjengivne med 
tibe tiske Bogstaver, fremsætter jeg selve Slutningen af disse Kapitler, S. 385—386. Den 
turde tjene til Belysning af flere Punkter, der senere omtales i min Tillægs-Anmærkning no. 5.

«Again, Dr. Eitel (Lectures, iii.) mentions a manual of daily prayer used by Northern Buddhists, 
which shows that striking words are sometimes chanted, though they may be in Sanskrit, and therefore 
unintelligible to those who repeat them. For instance, the following" :

«Sarva-tathägatä mam samävasantu buddhyä siddhyâ bodhaya vibodhaya mocaya vimocaya 
sodhaya visodhaya samantam mocaya!« i. e.

»May all the Buddhas abide in me, instruct and enlighten me with knowledge and perfection, free 
me, deliver me, cleanse me, purify me; and may the whole universe be set free».

»Before, therefore, concluding this Lecture wre must acknowledge, in fairness to the inhabitants 
of Tibet, that much of the spirit of religion may be mingled with their superstitions. The words of their 
prayers are not merely repeated by machinery, written on paper, and inscribed on rocks, and stones. The 
voices of men and women, if not llieir thoughts, often go heartily with uttered prayers. The note of prayer 
is raised at all times and seasons — in the morning, mid-day, and evening, in private and in public, at
home or abroad, in the midst of labour and idleness, in lying down and rising up, in moving about and
keeping still, on the march and on the battle-field, on mournful occasions, and in the midst of joy and
laughter. Nor is any one ashamed of praying aloud or praying together in the open streets and squares of
crowded towns.»

Til Sammenligning hermed henviser jeg med Forfatteren til Hue’s bekjendtc tiltalende 
Skildring af de offenlige Aftenbønner (1. c. II. p. 194) og til Sir Monier’s egen Skildring af 
Mødet med de to tibetanske Vandre-Munke (vagabond mendicant monks) i Darjiling og disses ord
simple, men gribende Sang (S. 384, cfr. S. 267).
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Tillægs-Anmærkning no. 4.
Om Burkauer og særlig „Dragshed“; om Bracteaternes „Burkanbilleder“ og disses 

Hovedbedækning og Haar-Udstyr, samt om Bracteaternes „Bifigurer“ 
af „hellige Tegn“, af Fugle og Dyr, m. ni.

Læsere, der ønske at faae en Forestilling om Burkan-Magte mes Talrighed og deres 
højst forskjellige Indgriben saavel i Naturens som i alle menneskelige Anliggenders Gang, giver 
jeg her i al Almindelighed en Henvisning til Afsnittet X „Ueber die Burchanen oder Götzen der 
Lamaischen Mythologie“ i S. Pallas’s ofte anførte Værk „Mongolische Völcker“ II. S. 75—108, 
og særlig til S. 95 og flg., hvad Dragshed angaaer. Disse omtales der under Benævnelsen 
„Naiman-Dokschot“ og repræsenteres navnlig af „die acht schrecklichen1) Burchanen“, der 
høre til de særligt mægtige og derfor just til „den fieissigst verehrten Götzen, wenigstens vom 
zweiten Range“. Som En, der i Magt og Rang („ebenso schrecklich und mächtig“) stiller sig 
aldeles ved Siden af disse, skildrer Pallas S. 101 Uvejrsburkanen [Otschirbanni, Basirbanni 
mongol., Schana-Dordschi tangut.] og som Exempel paa disse Magter har jeg her Grund 
til at fremdrage Skildringen af denne sidste, som en af de vigtigste for Livet i disse Egne.

„Sein Sitz soll in Westen, auf einem mit ewigen Eiss befestigten und mit rothen Sandel
bäumen, welche auch im heissen Sommer Reif erzeugen sollen, umgebnen einsiedlerischen Gebürge 
seyn. Er ist auf dieser Welt einer der gewaltigsten Burchanen. Ungewitter, Stürme und Wolken 
rühren von ihm her und in allerley vermeinten Bezauberungen und Würkungen böser Geister wird 
Er vorzüglich angerufen, und sonderlich die an ihn gerichteten Tarai-formel fleissig und von 
meinem Personen wiederhohlt.“

Et mere sammentrængt Billede af „Dr ag s hed“, deres Natur, almindelige Udseende og 
Udstyr ville derimod følgende korte Uddrag af Em. Schlagintweits oftnævnte „Buddhism in 
Tibet“ give Læseren.

(p. 111—12.) „To subdue the evil spirits, is one of the most important duties of the 
gods and genii, and they assume a horrible aspect when fighting with the evil 
spirits; during these such dreadful encounters, they are supposed to become 
highly inflamed with rage.* Though any god is at liberty to subdue any of the evil 
spirits, yet there exist a particular class who have especially devoted themselves to the exstirpation

J) «skrækkelige», her i Betydningen: skrækindjagende.

Vidensk. Seist. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 2. 50
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of evil spirits, in the pursuance of which object they are further confirmed by an awful oath 
deposited in the hands of the Buddha Vajradhara. These gods are called Dragsheds, „the 
cruel hangmen“, and their anger against the evil spirits — so the legends relate — arose in 
consequence of the innumerable tricks that had been played off upon them by the latter. There 
are again subdivisions amongst the Dragsheds themselves“. . . .

(p. 214.) „The Dragsheds, dr the gods who protect man against the evil spirits, 
are always represented with a formidable countenance* and a complexion very often 
quite dark; the third eye, the eye of wisdom, upon the forehead has its longer axis in a vertical 
position“ ....

(p. 215.) „Dragsheds represented standing have the legs in a straddling 
position*, the feet not unfrequently resting upon men; some are seated on animals, generally 
horses or lions; but camels, yaks, deer, and even crocodiles, also occur, though never elephants.“

De fremstilles i Tempelbillederne kun undtagelsesvis og under ganske særlige Kampe 
som væbnede med egenlige Vaaben (Sværd, Dolke, Øxer), men ofte med særegne Attributer, som 
„Treforken“ og „Kasteslyngen“; disse to Attributer betegnes nærmere saaledes:

(p. 215—16.) 3. „The Bechon „the club or heavy stick“, a staff about as high as a 
man, with the trident, Tse sum, in Sanskrit Trisula, at one end, and a half Dorje at the other.“

(p. 216.) 4. „Zhagpa, „a snare“, to catch the evil spirits.“
Naar jeg umiddelbart hertil knytter et lille Uddrag af Broderen Herrn. Schlagiutweits 

Skildring af Buddhalærens Indgang og Udbredning i Tibet (see dennes store Rejseværk II. Bd. 
(Hoch-Asien) 1871, S. 82), da er det fornemlig, fordi disse faa Linier synes ret skikkede til at 
aabne Læsernes Øjne for det meget Arvtagne i Buddhismen, overalt hvor denne er at betragte 
som en lamaiseret Schamanisme eller buddhiseret Brahmanisme, eller lignende. Derved ville vi i 
alt Fald faae en ret naturlig Grund til at henlede Læsernes Opmærksomhed paa, at en „Slange
dyrkelse“, Nagaisme, umiskjendeligen i mangfoldige Egne har som fremherskende Kultus gaaet 
forud for Buddhismen og i ikke faa af disse er vedbleven at bestaae i Forening med denne, 
medens den i andre har atter paa ny skudt Hovedet op igjennem Buddhismens ikke tilstrækkelig 
tykke Kulturlag. Minder om en afledt Slangekultus, eller yngre Naga isme, synes mig heller 
ikke helt fremmede for vore Guldbracteaters Fremstillinger (see S. 87).

Paa det nævnte Sted, S. 82, hedder det saaledes hos H. Schlagintweit:
„Götter und Genien, auch Heilige, werden bei jeder Gelegenheit angerufen. Jeder Gott 

hat seinen bestimmten Wirkungskreis, den man kennen muss, weil er zu andern Zwecken umsonst 
angerufen würde. Viele Götter sollen es sich zur besonderen Pflicht gemacht haben, die bösen 
Geister abzuwehren, um sich dafür zu rächen, dass sie durch ihre Verführungen, denen sie nicht 
hatten widerstehen können, in der Erlangung der Buddhaweisheit verhindert worden seien. Solche 
Gottheiten heissen Drágscheds, „die grausamen Henker (der bösen Geister)“. Die alten 
Götter, welche aus dem Hindu-Pantheon herübergenommen wurden, wie z. B. 
Bráhma, Kalavédi, gehören zu dieser Klasse*. Der Glaube an böse Geister, an ihren 
„bösen Blick“ und ihr stetes Trachten zu schaden, ist ganz allgemein, und wird auch von den 
Lámas zu selbstsüchtigen Zwecken genährt, deswegen werden die Drágscheds ganz bezonders 
häufig angerufen.“

Men under al denne Talen om Anraabelse af Guder og Helgener bedes Hookers Paa- 
mindelse fra Rejsen i Tibet-Egnene stedse erindret: „To the idol itself the Boodhist attaches no 
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importance; it is an object of reverence, not of worship, and no virtue or attribute belongs to 
it per se, it is a symbol of the creed, and the adoration is paid to the abstraction which it 
represents“. „Himalaian Journ.“ Vol. I, p. 307.

Det er denne Buddhismens ganske særegne Evne til at taale andre Religioners Udøvelse 
ved Siden af sig, ja, paa en vis Maade til at vedkjende sig dem og i det Ydre afpasse sig oftei’ 
dem, der har bidraget saa meget til dens Indgang i nye Lande og Udbredelse indenfor disse — 
altsaa som den rene Fredeligheds Religion. Men denne medfødte Evne — thi i sin Oprindelse 
var Buddhalæren blot en Sædelære, der altsaa kun lidet kymrede sig om ydre Form for 
Andagts-Øvelser eller Ritus — er det ogsaa, der efterhaanden kom til at give Buddhismen et saa 
forskjelligt ydre Udseende baade i nær til hinanden stødende Lande og Lands
dele, og indenfor samme Land-Omraade i nær paa hinanden følgende Tids-Afsnit. Der 
kan vel neppe paavises nogen Religion, saa ulig den end i sit egentlige Væsen maatte være med 
Buddhalæren, uden at Buddhismen jo udvendig kunde lade sig knytte til den. Men med en saa 
stærk Modtagelighed og Tilpasnings-Evne maatte det ogsaa blive uundgaaeligt, at meget af det 
oprindelig fremmede i Tidernes Løb udenfra sivede ind og gjorde Læren uren og blandet.

„In faet“, — siger derfor ogsaa Sir Monier Williams 1. c. S. 300 — „Buddhism 
commended itself to the Japanese, as it did to the people of every country to which it spread 
by its receptivity; and just as in Tibet, it adopted itself to the Shamanism* which previously 
existed there, so in Japan it adopted Shintoism, and turned some of the Shinto deities into 
Bodhisattvas“.

Som Dr. Em. Schlagintweit ovenfor udtrykte sig, trængtes i Virkeligheden det ene 
Pantheons høie og hellige Skikkelser ind i det andet, og tilsidst finde vi da indenfor det saaledes 
udvidede buddhistiske Pantheon Hundreder af dets allevegne fra modtagne Buddhaer, Burkaner, 
og andre Helgener af de mest forskjellige Helligheds-Grader. Alle kunde de kræve — ikke 
guddommelig Tilbedelse, men — dyb og andægtig Ærefrygt, og af dem alle kunde der ventes 
virksom Bistand, naar de anraabtes derom, af hver indenfor det Omraade, hvori han efter en 
Række Nyfødsler i Jordelivet havde erhvervet det Overmaal af særlige Fortjenester, der nu lønnede 
ham med den forundte Virken for Verdens og Menneskenes Vel.

Med saadanno Skikkelser, fremstillede i Malerier og Relieffer og Statuer, sees altsaa den 
mere eller mindre „corrupte“ Buddhismes talrige Templer, Stuper og Toper, Klosterhaller og 
Lamaboliger overalt smykkede, og ofte indtil Overlæsselse. Det ydre Hjælpemiddel til i det 
Hele at holde et saadant Antal af Helligheder og disses personlige Virkekredse ud fra hinanden, 
at ikke Forvexling skeer og Anraabelsen af den Grund bliver uden Virkning, er Forskjellighederne 
i de enhver af dem tillagte Attributer og ydre Udstyr og ikke mindst de Kropbevægelser og 
Stillinger af Arme og Ben, samt Gesticulationer og Fingersprog, der ifølge Vedtægt ere bievne 
til Særkjender enten for de enkelte hellige Personligheder eller for den særlige Function, under 
hvis Udøvelse de vedkommende just ere tænkte fremstillede.

At have og stedse vedligeholde et saadant Kjendskab til de i Malerier og i Billedhugger- 
Arbejde fremstillede Helligheder eller Scener fra disses gjentagne Liv her paa Jorden, blev en 
Opgave for de ved Templer og Klostre virkende Gejstlige, og denne kunde fordre et eget og 

50*
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langvarigt Studium fra disses Side. Fjendskabet lettedes naturligvis baade ved det daglige Liv 
mellem Billederne og derved, at disse" dels frembragtes ved selve de Gejstliges egen Kunstner- 
Virksomhed, dels under disses Tilsyn med de særlige Kunstneres Arbejder. Til Sikkerheden og 
Fastheden i den enkelte Helgen-Skikkelses Fremstilling bidrog det nemlig meget, at der ved de 
store Klostre og Tempel-Stiftelser, hvor Gejstlighedens Antal var Tusinder, uddannede sig saa at sige 
kunst-akademiske Skoler. Oversees maa det dog ikke, at ogsaa den Enkelte ikke kunde aldeles 
undvære disse Kundskaber, men maatte for en Del være almindelig kjendt med de Attributer og 
det Ydre, der vare Særkjender for den Virksomhed, om hvis specielle Hjælp han vilde anraabe.

Anvende vi nu disse faktiske og historiske Forhold paa de billedlige Fremstillinger, som 
møde os paa vore Guld-Bracteater, hvilke vi jo opfattede som Amuletter, ofte paa- 
sk revne med Dhärani eller Tarni, vise de os tilstrækkeligen, at, selv om Forudsætningen 
om denne deres Natur i det Hele maatte være rigtig, bør man dog være forberedt paa, at ved 
Tydningen af de enkelte Fremstillinger maa man uundgaaeligen endnu i lang Tid føle sig famlende 
frem, inden man igjennem Mængden af Tydnings-Muligheder kan komme til Hvile ved den 
mest sandsynlige af disse.

Hvor det Sammenbragte i disse blandede eller „corrupto“ Buddhismer kan være saa for- 
skjelligartet, føles dobbelt den Mislighed, som jeg ovenfor (S. 47—49) maatte tilstaae, at vi ikke 
endnu vide, hverken fra hvilket Land, eller fra hvilken Befolkning disse Bracteater med 
Sikkerhed hidrøre, og ydermere ogsaa maa lade Tiden for den enkelte Fremstillings (o: den 
enkelte Bracteats) Tilblivelse svinge imellem et Par Aar hund reder, eller mere. I et 
Tidsrum af den Længde vil et hvilketsomhelst Land paa det store asiatiske Continent, hvorfra 
Bracteaterne med Rimelighed turde formodes at hidrøre, kunne have skiftet Befolkning, og en 
hvilkensomhelst Folkestamme, vi maatte formode at have fremkaldt dem, have omskiftet sine 
Religionsskikke imod nye, og det baade som Følge af indre og ydre Paavirkninger. Ikke mindst 
gjælder det om dem, imod hvilke Tanken her naturligst vender sig, do af schamanske og lamaiske 
Tilsætninger blandede Buddhismer.

De følgende Bemærkninger maa derfor nok tages som en udførligere Antydning af de 
Grunde, hvorpaa jeg foreløbig har støttet min i Afhandlingen givne almindelige Opfattelse af 
Fremstillingerne, men især bedes de tagne som Vink til Vejledning for Andre, der ved fortsatte 
Undersøgelser og Betragtninger af de Themaer, der her foreligge, forhaabentlig kunne føre os til 
langt sikkrere Resultater.

Uagtet der for Tiden er endnu meget store Vanskeligheder for Opfattelsen og Tydningen 
af Bracteatbillederne, maa man ikke lade sig skræmme bort fra at gjøro et alvorligt Studium af 
dem. eller mene det under en virkelig Videnskabsmands Værdighed at bcskjæftige sig med dem. 
Den ofte hørte Tale om den „Jammerlighed“, „Vilkaarlighed“ og „Skjødesløshed“, som Bracteat
billederne skulde vidne om, kommer især fra en mere overfladisk og mindre forstandig Be
tragtning af dem. Med et roligere og mere uhildet Blik paa Billederne, turde man i alt det 
„Forvirrede“, man mente at see i dem, dog linde, at der ikke blot or Methode i den forment
lige Galskab, men Forstand i den. Efter min Mening turde Bracteatbillederne, i hvert Fald for 
os Archæologei-j være ret gode at faae Forstand af.
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Ovenfor i min Afhandling (S. 48) har jeg henpeget paa en mulig Betydning af det ejen
dommelige Hoveddække med den dertil hørende Haa rd ragt, som det Fyrstebillede, jeg har 
kaldt Burkanbilledet, bærer paa næsten alle de typiske Yak-Lungta-Bracteater. Jeg 
udtalte nemlig den Formodning, at der maaskee igjennem dette Udstyr turde med Tiden gives os 
et Vink om det S tam me-Sl ægtsk ab eller om det Samfundsforhold, hvorfra Bracteat- 
fremstillingerne oprindeligen havde havt deres Udspring. Haarets Fylde og dets, pyntelige Dække, 
der turban- eller tiara-agtigt omgiver selve Hovedet og med en vis Kunstfærdighed synes 
at være viklet baade om og ind i Baghovedets Haarfletning, har nemlig et saa constant 
Præg, at det neppe vil kunne tænkes uden Forbindelse med det ene eller det andet af disse to 
Forhold, rimeligst maaskee med dem begge.

Indtil bedre og mere gjennemførte Undersøgelser herover have fundet Sted, indskrænker 
jeg mig altsaa til at give nogle Data, der, som jeg haaber, maaskee kunne tjene foreløbig til 
Vejledning ved en fremtidig Behandling af Spørgsmaalet.

Lepcha-Tibetaner ne i Sikkim, der, som bekjendt, høre til de senest til Buddhismen 
overgangne Folkestammer i Højasien og som kun i 4 Aarhundreder omtrent have været Buddhister, 
yttre nemlig om sig selv (see f. Ex. Koppen 1. c. II. 364), at de indtil den Tid havde været 
ligesom „Wilde, mit langen Haaren“; men, tilføje de, „da hätten Priester aus Tibet 
das Gebirge überstiegen, sie gelehrt das Haar im Zopfe zu flechten, den 
Buddhadienst, mancherlei Gebräuche und Künste, und zugleich eine Staats
verfassung eingeführt“. — — Her tilstaaes altsaa, at netop dette Udstyr af Haaret har 
været en Ledsager af Buddhismens Antagelse og et ydre Tegn paa en i flere Retninger højere 
Kulturs Indførelse. — —

Ligeledes som et Kulturtogn, baade i verdslig og religiøs Henseende, finde vi, at 
Haarets Pleje i denne flettede Form er bleven paabudt af den højere lamaiske Gejst
lighed og stærkt indskjærpet de mongolske Folkestammer. I Pallas’s ofte anførte Værk om de 
Mongolske Folk, nemlig i Afsnittet: „Die Civilverfassung der Mongolischen Völker“ I. Bd. S. 218 
og særlig i det nye Tillæg „zum Gesetzbuch“, „dem geist- und weltlichen Stande zur 
Vorschrift!“ hedder det udtrykkeligen: „Ihr Männer tragt das Haar eures Hauptes ge
flochten* — Weiber, geht in eurer Kleidung einher! und tragt keine weite Mannspelze! — 
Den Wittwen soll es allenfals erlaubt seyn!“ —

Det er nu ikke usandsynligt, at just den egne Form for Haarbedækningen og dennos 
lange Fletning kan direkte have Hensyn til den historiske Budd has (Çakya-Munïs) Haardragt, 
sotu han bar, saalænge han endnu var en Prinds af Fyrstestammen Çakya (eller Schakja), men 
som han aflagde, da han, kun 29 Aar gammel, opgav sin Fyrste-Stilling og tiltraadte sin 
asketiske Livsbane og herefter som vandrende Munk levede alene af den ham rakte Almisse. 
Thi da, hedder det f. Ex. i Cunninghams Bhilsa Topes S. 23 og fl. a. St, afskar han sit med 
Hoveddækket sammenflettede og indviklede lange Haar: „cut off his long hair with the tiara 
still attached to it“ og i en tilføjet Fodnote hedder det her endvidere: „The Sanchi bas
reliefs and Ajanta frescoes, both represent the hair intertwined with the head-dress in a manner 
now only practised by the people of Bur mail“.*

Dette er det ogsaa James Fcrgusson fremhæver i Værket „Tree and Serpent Worship“, 
1873. S. 102. med Hensyn til de nævnte Sanchi- og Ajanta-Relieffers Fremstillinger af Læg- 
mænd-Buddhisternes Hovedbedækning i Modsætning til de lamaiske eller buddhistiske Asketikeres: 
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„. ... all wear the turban. This last seems to be mingled with the hair, and 
twisted into the most fantastic shapes, more resembling the form now seen 
in Burmah than those usual in Bengal; but still it is fundamentally always 
a long strip of cloth wound round the head in what was no doubt then con
sidered an elegant and fashionable form“.*

Herved tager jeg Anledning til paany at bringe to Forhold i Erindring. Paa den ene 
Side nemlig, at efter Etatsraad Dr. L. Müllers Udtryk (Hagek. S. 79. Anm. 164) bare vore 
Bracteaters over de formentlige Offerdyr svævende Fyrste- eller Gudebilleder en Hovedbedækning 
og Pynt, der var forskjellig fra de græske og romerske Gudebilleders, men havde „Forbilleder 
i Asien“. Paa den anden Side just dette, at endogsaa visse af vore Bracteatbilleder, hvis 
Haardække i det ilende Dyrs Fart er ligesom kommen i større Urede (Tab. IV. fig. 17, 18, 19 • 
Tab. III. fig. 26) paa en mere iøjnefaldende Maade ligefrem røbe en Indfiltring eller Sammen
fletning af Haar (navnlig Haarfletningen) og Hoveddække.

Til disse historiske Data indskrænkes her Bemærkningerne om den for de egentlige 
Yak-L ungt a-B r act eater typiske Form for Haardragten. At dennes Nakkefletning mange 
Gange synes fremstillet paa Bracteatbillederne, som omviklet med Baand og Lister, og i Spidsen 
bar særegne Prydelser (af Metal? eller maaskee af farvede Sten- og Benmasser?), har jeg i Af
handlingen S. 21 og 48 antydet.

Men med Hensyn til den atypiske Bigruppe af Bracteater ne maa i denne 
Sammenhæng endnu særlig tilføjes, at Haarfletningens Endeprydelser her ofte have en egen Form, 
som om de skulle forestille Hovedet af et eller andet Dyr, seet fra Siden. Da dette 
Profilhoved ender spidst og krumt, som et Fuglenæb, findes denne Prydelse i Beskrivelserne af 
de enkelte Bracteater oftest simpelthen kaldt et „Fuglehoved“. (Tab. IV. fig. 22, 23, 24; 
smign. Tab. IV. fig. 9 og II. fig. 25.) I Analogie med andre Fremstillinger af buddhistiske Hoved
prydelser turde dette Hoved, trods dets Lighed med en Fugls, her maaskee blive at tolke som et 
Slange- og navnlig et 2Va/a-Hoved, seet fra Siden. I ethvert Tilfælde synes det naturligst, 
eftersom Prydelser i denne Skikkelse ikke optræde paa de typiske „Yak-L ungt a-Bracteaters“ 
Billeder, at formode, at der ved denne Ændring i Haarudstyret tilsigtes hos Betragteren fremkaldt 
en bestemt, ham bekjendt Opfattelse af den fremstillede Figurs Væsen. Hoveddækket i sin Helhed 
vilde da nærmest blive at betragte som et særegent Emblem for visse Personligheder.

Hvilken denne Bibetydning af de fremstillede Figurer maatte have været, tør vi nok 
vente, at et mere intimt Bekjendtskab med buddhistiske Fremstillinger i Tidens Løb vil bringe 
for Dagen, efterhaanden som de mellem-asiatiske Lande maatte aabne deres ubelyste Regioner af 
Rum og Tid for os og samtidigen vort eget Materiale af denne Bracteatgruppe da paa en til
svarende Maade maatte være bleven forøget.

Stærkt begrændset, som vort Indblik i disse Mellem-Asiens ældre buddhistiske Forhold 
endnu er, synes mig for Øjeblikket ingen Formodning at ligge nærmere, end at dette vistnok 
symbolske Dyrehoved snarest maa have betegnet en egen Sideklasse eller Stamme af de ved 
Bracteatbillederne repræsenterede hellige Væsener eller Personligheder, som jeg i det foregaaende 
har betegnet med et Fællesnavn af Buddha- eller Burkan-agtige, eller i alt Fald betragtede 
som knyttede til disses store Stab.
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Gaaer man ud fra denne Forudsætning som nogenlunde naturlig, da ledes vore Tanker 
nærmest, ja næsten uvilkaarligen, lien paa de med Buddha-Fyrsterne af Çakya-Muni's Stamme i saa 
nøje, eller rigtigere: saa inderlig Forbindelse staaende Fyrster af Naga-Stamme, hvis Symbol 
Naja - Slangen var. Paa de talrige Relieffer og Skulpturer, der i Templerne og Dagoperne eller 
Stuperne fremstille Scener af den historiske Buddha’s (Çakya-Muni's) Liv og Gjerninger 
under hans lange Vandringer til og i Indiens forskjellige Egne, see vi altid Medlemmerne af disse 
med Buddha intimt forbundne Familier af N a g a - Stamme betegnede ved et eget Emblem, der 
bestaaer af et AYr/a-Hoved med den nærmeste Del af Slangens Forkrop eller Hals. Dette Emblem 
gaaer ud fra Billedets Nakke eller Nakkehaar (eller i alt Fald fra Overranden af dets Skuldre) 
og bøjer sig i TVq/a-Slangens bekjendte Rejsning frem over dets Hoved, altid i Stillinger, der, 
som man af hosstaaende Figurer vil see, særdeles meget minde om de nævnte Prydelsers paa 
Bracteatbillederne. Hos Kvinderne af Naga-Stamme bærer Emblemet kun et enkelt Hoved, 
ligesaa hos Stammens almindelige Medlemmer af mandligt Kjøn. Men selve Fyrsten eller 
Kongen, som han vanligen kaldes, bærer altid et Naja-Emblem med 9, 7, 5 eller 3 Hoveder.

Tab. IV. fig. 22.

Istedetfor vidtløftigere at omtale Emblemet og dets Bærere, har jeg her, hvor der alene 
tilsigtes at give Andre muligvis brugbare Vink til Forskninger og Sammenligninger paa samme 
Omraade, ment det at være tilstrækkeligt at gjøre min Opfattelse anskuelig ved den ovenstaaende 
Figurrække. I nøjagtige Kopier gjengives i denne 5 enkelte Medlemmer af Naga-Stamme under 
deres livlige Deltagelse i en stor Buddhistisk Festlighed (Jam. Fergusson: Tree and Serpent 
Worship. Pl. 72 fig. 2; smign. tilsvarende Fremstillinger PI. 67 og PI. 62 o. fl. a. St).

Ikke maa jeg forlade Hovedbedækningen paa de Bracteater, der for Kortheds Skyld 
ligeoverfor de egentlige Yak-Lungta-Bracteater ere kaldte atvpiske, uden at fremhæve en ganske 
særegen Form af den. Den falder tydelig i Øjet paa de fire Bracteater i nederste Række af 
Tab. IV (lig. 25, 26, 27 og 28) samt paa en femte, fig. 21 i den næstnedcrste Række, hvilken i 
dobbelt Størrelse danner et interessant Sidestykke til og Gjentagelse af fig. 28. Alle fem afvige 
paafaldende fra de andre ved at Haaret slet ikke kommer tilsyne som nogen Haarpisk eller Haar- 
fletning, men synes helt bedækket af en hueformig Beklædning, thi usandsynligt er det, at her 
skulde være lange, tynde Haarfletninger, dej-, som hos Ascetici paa Templernes og Topernes Frem
stillinger, vare rullede hueformigt op over Hovedet (smign. f. Ex. Bilsha Topes Tab. XI).

Dette Forhold tør saa meget mindre her blive upaaagtet, som der dog i et andet Punkt 
viser sig nogen Tilnærmelse til disse Figurer, i det Billedets Ansigt paa dem alle fem bærer et 
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tydelig markeret, stivt Overskæg, Kindskæg og Hageskæg, hvilket alt danner en bestemt Mod
sætning til de sædvanlige Bracteaters skægløse glatte Ansigter.

Det er iøvrigt den samme Skægvæxt, der giver den paa Kammen til Bracteaten fig. 21 
indslaaede Kreds af Menneske-Ansigter en face et saa usædvanligt og fremmed Præg. At ogsaa 
heri snarest tør sees et Symbol eller Emblem for en egen Gruppe af Personligheder, tør vel ikke 
betvivles. Med Hensyn til Kune-Omskrifterne paa disse atypiske Bracteater henviser jeg til 
Tillægs-Anmærkning no. 5.

Jo ringere Opmærksomhed Formen af de forskjellige, men bestemte Hovedbedækninger og 
Haar-Udstyret har vundet hos dem, der før mig have beskjæftiget sig med Guld - Bracteaterne, 
desto mere har jeg troet at burde dvæle ved dette Forhold, der utvivlsomt i Tidens Løb turde 
vise sig af Vigtighed for Forstaaelsen af Bracteaternes Historie og Betydning. Jeg gaaer nu over 
til at medele nogle Data eller Vink til en mulig rettere Forstaaelse af to andre iøjnefaldende For
hold ved de billedlige Fremstillinger paa vore a ty pi ske Bracteater, end den, der af flere For
gængere er bleven antydet, nemlig de fremstillede Menneske-Figurers Lemmestillinger, 
med paafaldende Bevægelser af Arme og Ben og ejendommelige Gesticulationer 
med Hænder og Fingre.

At det netop var Hensynet til slige særegne og ved første Betragtning meget bizarre 
Lemme-Bevægelser og Gesticulationer, der ledede mig til den i Afhandlingen fremsatte almindelige 
Opfattelse af Bracteaternes Figurer som Led af det buddhistiske rige Pantheon, har jeg dér 
antydet S. 30. Under et jevnligt Studium af Billederne af dettes talrige Burkaner og Buddliaer 
vare Parallelerne imellem hines og disses Lemmestillinger saa paafaldende, at en almindelig Over
ensstemmelse imellem Gjenstandene for begge Gruppers Fremstillinger naturligen raaatte forudsættes.

Et særligt buddhistisk Træk i Overensstemmelsen blev ikke da udtrykkelig nævnt, 
og dette bringer jeg derfor nu her paa Omtåle, da det synes mig af Betydning i mere end een 
Henseende. Det er den paa flere af disse Bracteater bevidst gjongivne Fod- og Benvridning 
med opadvcndte Fodsaaler, der saa typisk findes paa Templernes og Klostrenes Buddha- 
billeder eller -Statuer, om ikke allerede fra Buddhismens første Aarhundreder, saa fra alle følgende, 
fra hvilke vi med nogen Rimelighed kunne antage, at vore Guldbracteater skrive sig.

Naar nu Dr. E. Jessen i et polemisk Indlæg imod afdøde Worsaae’s ovenfor i min 
Afhandling S. 30 historisk omtalte Tydning af disse Bracteatbilleder, just paa Grund af de bizarre 
Stillinger, snarere vil i dem see Billeder af Gøglere eller endog Gøglersker, der gjøre alle- 
liaande Løjer og Kunster for at more et Publikum eller Hoffolkene, saa kan man vistnok ikke 
paa Forhaand rent ud afvise et saadant Indfald som aldeles urimeligt. Støttet ved mange Enkelt
heder i Billederne maa man være varsom med strax at finde det uberettiget, selv om det kun 
var et løst og purt Indfald og selv om Dr. Jessen, umiddelbart efter dets Udtalelse, strax 
yttrede sig rede til at frafalde det som fremsat mere i Spøg end for Alvor, thi for ham var det 
„fuldkommen nok“ derved „at have viist, at det er muligt at finde Tydninger, der ialtfald ere 
langt naturligere end Henførelsen til „vore nordiske Eddakvad“, og at denne Henførelse 
bør lades upaaagtet i Undersøgelserne om Eddakvad og Eddasagn“ 1).

’) See: Noter til Hr. Etatsraad J. J. A. Worsaae’s Foredrag om Forestillinger paa Guldbracteaterne 
(Aarb. f. N O. og H. 1870) af E. Jessen. Kblivn. 1871. S. 9—14.
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Længere end til en vis almindelig Berettigelse af dette løse Indfald kan jeg naturligvis 
ikke give Dr. J. Medhold. Uden at blive sig det egentlig bevidst, synes han mig ved sine Løjer 
at være kommen ind paa Buddhismens Befængthed med en grovere Lamaisme, og det vil ikke undre 
mig, om en Opfattelse, netop meget lig den, han her saa rask har henkastet, i en nær Fremtid 
kunde komme til at give en væsentlig Bistand til Eddakvadenes Udlægning. Uden at give et 
„Gøgleri“ af den Art, som J. mente fremstillet paa disse Bracteater, en vis Berettigelse til at 
optræde i Forbindelse med Eddakvadene, vil man jo ikke kunne forstaae Anlæget og Gangen i 
mangt et Eddakvad (jf. f. Ex. Gylfaginning).

Fastholdende vort Hovedspørgsmaal: hvorvidt der findes virkelige Vink om Buddhisme i 
disse Bracteater, maa jeg her i Sammenhæng med det foregaaende Punkt endnu berøre et 
andet, ligeledes fremkaldt ved Dr.J.’s Tydning. Han mener nemlig, at to runde Kredse, der 
paa enkelte af disse Bracteaters Figurer findes paa Brystet, vistnok forestille fyldige Bryster, og 
at derfor enkelte af Figurerne snarest fremstille kvindelige Individer. Af den Grund er det, at 
han taler ogsaa om „Gj øgler sk er“. Men det maa erindres, at fulde Bryster ansees af alle 
Buddhister for at være Udtryk for den menneskelige Form-Skjønhed og Fuldkommenhed, hvorfor 
ikke blot Buddhaers og Burkaners, men de hellige Lama-Fyrsters, ja selv de almindelige Lamaers 
og Gejstliges Billeder gjerne fremstilles med saadanne. Hvis derfor disse Kredse ifølge deres 
parvise Stilling paa Brystet af enkelte af disse Bracteatbilleder menes at burde tolkes som 
„Bryster“, saa bør der heri neppe søges et Udtryk for noget „kvindeligt“1), men snarere, efter 
min Mening, ligger deri et Vidnesbyrd om en vis gjennemført Congruens med Fremstillingen af 
de buddhistisk vredne Lemmer og opadvendte Fodsaaler.

Ikke mindre ejendommelige for buddhistiske Fremstillinger i Terapier og Klostre end 
denne Benenes Vridning med de opadvendte Fodsaaler, ere de mange Gesticulationer, som Figurerne 
paa saadanne Billeder udføre ved særegne conventionelt vedtagne Bevægelser af Arme og Hænder, 
men især af Fingrene. I Reglen har hver af disse Haandstillinger sin bestemte Betydning, der 
naturligvis kjendtes af de Gejstlige, men dog ogsaa af en Mængde blandt Lægfolket, der jo ved 
Deltagelsen i de daglige fælles Andagtsøvelser havde Lejlighed til at opfriske den mere og mere 
sammensatte Buddhismes mange rituelle Former og Formler.

Ogsaa i denne Retning synes vore Guldbracteaters Fremstillinger at røbe os en vis 
buddhistisk Karakter. I det mindste kunne vi ikke nære Tvivl om, at vi staae over for 
noget conventionelt vedtaget, og have et kjendt Udtryk for en bestemt Ideegang for os, naar 
vi, efter det af Wo r s aae først givne Exempel, opmærksomt betragte den højre Arms Haand- 
stilling paa de syv Bracteater, afbildede Tab. IV, fig. 21, 22, 23 og fig. 25, 26, 27 og 28. Paa 
dem alle gjentager Figurens Armstilling sig med de samme bestemte Enkeltheder, hvilken end 
saa deres Holdning af Kroppen^ øvrige Dele maatte være, og hvilken af de to nylig omtalte 
Former af Hovedbedækning og Haarudstyr der end maatte være valgt for ligesom at karakterisere 
Klassen af de hellige Personligheder, hvortil den Fremstillede tænktes at høre.

’) — en Opfattelse, som ogsaa vilde komme i stærk Modstrid med samtlige tre Bracteat-Billeders 
stive Overskjæg. (Snilgn. Tab. iV. fig. 21, 26, 28.)

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 2. 51
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Figurens højre Haand er hos dem alle løftet op i Højde med Under-Ansigtet, og navnlig 
med Mund og Hage; men som det egentlig Stereotype i demie Stilling viser sig ved en nærmere 
Betragtning, at Hagen ligesom hviler paa den fra de øvrige fire Fingre stærkt udspærrede 
Tommelfinger, eller at Tommelfingeren ligesom trykker sig ind under Hagen, medens Haandfiadens 
fire samlede Fingre holdes op foran den aahne Mund. Saa bestemt end denne Gesticulation synes 
mig her udtalt, har jeg dog hidtil ikke været saa heldig at finde den gjengivet paa de egentlige 
Buddha- eller Helgenbilleder, og dette har gjort mig tilbøjelig til at antage, at den maaskee ikke 
er betegnende for en individuel hellig Personlighed, men snarere for en mere almindelig Situation, 
i hvilken en saadan optræder, og dermed ville jo ogsaa disse Bracteatfigurers Stillinger i flere 
Positurer og deres forskjellige Haardragt ret vel kunne stemme.

Jeg vil derfor ikke undlade her at lede Læserens Opmærk
somhed hen paa et Par i denne Henseende ret oplysende Enkeltheder, 
meddelte af Pallas i hans nævnte berømte Værk om de mongolske 
Folkeslag og navnlig i Afsnittet „vom Lamaischen Götzendienst“ IT. 
S. 179. Om en stor ,,Bededags“-Fest i Templet ved Tschil^i, som 
Pallas i April 1772 bivaanede fra Begyndelse til Ende, hedder det 
nemlig her:

„Endlich standen die Vorsänger auf ihre Sitze empor, 
und stimten, mit dem Gesicht gegen Süden gekehrt, im tiefsten 
Bass und mit bebender Stimme eine lange Litaney 
an, in welche zuweilen die Versamlung einstimte. Die Vorsänger 
pflegen überhaupt bey solchen Litaneien die Hand 
vor den Mund und den Daumen unters Kinn zu legen, 
um die Stimme recht zu dämpfen“*.

antyde os saa bogstavelig, hvad vore Bracteat-Figurer synes at vise, at man 
næsten troer at høre deres dybe og dirrende Basstemme. Men at det ogsaa for Øjet har i Virkeligheden 
taget sig ud, som vore Figurer fremstille det, skjønner man af Værkets kobberstukne Tab. XI, 
der giver et Billede af Templets Indre, dets fornemste Helgen-Billeder og Gejstlighedens Op
træden ved en saadan Fest. Ved det i 1/i Størrelse efter fotografisk Copie gjengivne Billede af en \ 
af disse Forsangere, just som han er staaet op paa sit Sæde og har istemt Litaniet, vil Læseren 
selv kunne dømme om, hvorvidt denne Lighed giver Berettigelse til den hor gjorte Sammenstilling.

I den Forestilling altsaa, at vi i disse Guldbracteatfigurer maaskee have virkelige Ledere 
af Litanier, Chorsange og Hymner ved buddhistiske Gudstjenester og Fester, kunne vi vel i al 
Korthed indtil videre kalde dem „Forsangere“ for deres forskjellige Klasser. Naar vi ikke maatte 
befrygte, at det for den nærmeste Tid endnu vil være et ørkesløst Spørgsmaal, kunde vi næsten 
fristes til at spørge, om det ikke maaskee er Del og Led af det, hver af dem havde at udsynge, 
vi have for os i den hidtil saa gaadefulde, med germanisk - gotiske Runebogstaver givne Omskrift 
paa Vedkommendes Bracteat?

[Ved disse sidste Betragtninger af Bracteat-Figurerne trænger der sig uvilkaarligen flere 
Spørgsmaal frem i en mere bestemt Form end tidligere.

Saaledes f. Ex. i Fortsættelse af Spørgsmaalene S. 67 : Hvad var der egentlig i disse 
menneskelige Figurer og deres ydre Udstyr, som kunde forlede til at ansee dem for Skikkelser, 
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udsprungne af nordisk Aand, og som noget for Nordboerne „karakteristisk, deras verkliga aister 
och egendom“ (cfr. S. 12 og ft. St.)? eller som kunde bekræfte livad der senere (1883) i endnu 
besterntere Udtryk i samme Retning og fra samme Side er bleven udtalt (Industrial Arts of 
Scandinavia S. 17—18)?

Hvad var der fremdeles ved disse menneskelige Fremstillinger, der kunde give den 
Opfattelse Rum, at Runeskriften paa Bracteaterne „ikke havde Hensyn til, hvad deres Figurer 
fremstillede“ (cfr. S. 22 f. Ex.)? Man synes jo i det Hele slet ingen Forestilling at have dannet 
sig om, hvad Afbildningerne kunde betyde?

I Sammenhæng hermed, og idet vi betragte vore nordiske Guldbracteater under Eet, end
videre det for disse Bracteaters Oprindelse væsentlige Spørgsmaal:

Kunne vi for Øjeblikket henpege paa naturligere og mere nærliggende Forbilleder for 
disse Bracteater, saavel hvad hele Fremstillingsmaaden, som Variationerne baade i denne og i de 
ejendommelige Indfatninger eller Rammer angaaer, end paa saadanne med Billeder og fornemlig 
i Relief-Arbejde smykkede Me dailioner eller Skjolde („discs“), der i saa stort Antal 
findes anbragte paa Væggene og i Loftshvælvingerne af de buddhistiske Toper (Dagoper) og 
Templer, eller paa de mere fritstaaende Piller og Søjler i disse og i de ydre Gittergaarde 
eller Indhegninger („Rayes“) om dem?

Mig forekommer det naturligst, at Bracteaterne oprindeligen maae snarest være smaa, 
portative Gjengivelser af saadanne Legende-fortællende Medailloner eller 
af enkelte Led af disses Fremstillinger. (Til Forstaaelse henviser jeg her f. Ex. til de 
mange fotografisk og paa andre Maader givne Billeder af slige „Discs“ eller Medailloner i 
Fergussons oftnævnto Værk.)]

At Figurernes hyppige Ledsagelse af de mangfoldige „hellige Tegn“, selv om det aller- 
hyppigst er af „Hagekorset“, ikke kan henføre Bracteatfremstillingerne til bestemte nordiske 
Guddomme, har jeg tilstrækkelig omtalt S. 42 ; men om eet Tegn, som jeg senere har seet tillagt 
en særlig Betydning, uden at jeg da havde skjænket det tilbørlig Opmærksomhed, skjøndt Tegnet 
er meget paafaldende, dog kun forekommende paa nogle enkelte Bracteater, vil jeg her tilføje 
en Oplysning. Det er den ejendommelige kortere eller længere Linie med svage, men bestemte 
Zikzak-Knæk, som Læseren seer fremstillet i Forbindelse med Hagekorset paa den oftnævnte 
atypiske Bracteat Tab. IV, fig. 22, og paa de typiske Bracteater Tab. Ill, fig. 22 (her ogsaa i Selskab 
med Hagekorset), men ved „Hestens“ Ben adskilt i to Stykker, og Tab. II, fig. 12 (i Forbindelse 
med 3 forskjellige hellige Tegn).

I Worsaae’s „Nordisk Forhistorie“ 1881 er dette zikzak-bøjede Linie-Tegn S. 156 
kaldet „Lynstraalen“ og fremhævet som et særligt Attribut for Tordenguden Thor, og i 
Overensstemmelse hermed i Sammes „Danish Arts“ 1882 S. 170, kaldt „the lightning“ med 
Henvisning til Fig. 219, S. 171 (gjengivet fra W.’s Bracteat-Af handling 1870, S. 415, fig. 8 a). — 
Men den fuldkomne Overensstemmelse, som denne knækkede eller bugtede Linie frembyder med 
den paa de buddhistiske indiske Mønter, der ifølge Forklaringerne over disses Fremstillinger hos de 
engelsk-indiske Forfattere gaaer under Navnet „the serpent“ og som der fremstilles i de øvrige 
hellige Tegns Selskab, lader, efter min Mening, ingen Tvivl om, at dets Betydning, ligesom disses, 

51*
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er en almindelig og ingen særlig eller et for en enkelt Guddom karakteristisk Emblem 
(smign. Kopierne af Wil ss o ns Ariana Pl. XV, tig. 28, 29, paa min Bitavle C. Figur-Gruppen E).

Den sidste af de her afbildede indiske Mønter er gjengivet efter James Fergussons 
„Tree and Serpent Worship“ S. 162, og der ere netop dens mange „hellige Tegn“ tillige betegnede: 
„In the centre is the conventional representation af a Da go b a, surmounted by a Ch at ta, and 
above this the Circle, and over that the Trisul. On the right of the Dagoba is the Tree, 

, and in the field on the left the Swástica, and below it an emblem. It may be an 
altar. Below the Dagoba is seen the Serpent, which is hardly ever omitted from these early 
coins, and often occupies a more prominent place than he does here.“ Mønten bærer K ran an da’s 
Navn og er omtr. fra Aar 200 før Kr. — At det upaatvivlelig er denne C hat ta, eller Solskjerm, 
som Højhedens Symbol, der i to eller tre Etager over hinanden er indslaaet over de for Dagober 
eller Toper ansete Tegn paa Rammen om vor Ølst-Bracteat (ovenf. S. 16, tig. 8), er det i 
denne Sammenhæng neppe overflødigt at henlede Opmærksomheden paa.

En lignende zikzak-bøjet Figur synes iøvrigt jevnlig at forekomme paa Helleristningerne.

Til hvad jeg ovenfor S. 54 bemærkede m. H. t. den særlige Betydning, som Fuglefigurernes 
forskjellige Combinationer med de andre Fremstillinger paa Bracteat-Skiven muligvis kunde have, 
skal jeg i denne Tillægs-Anmærkning blot tilføje Et. Det er ved fortsat Studium af Fuglenes 
Fodstilling saa langt fremad paa Kroppen blevet mig mere og mere tvivlsomt, om Fuglebillederne 
alle fremstille virkelige Fugle, og om ikke et vist Antal af dem (f. Ex. Tab. II, fig. 12, 22, 
24, Tab. IV, fig. 22) i det mindste bør tydes som Fugledæmoner, mere eller mindre i Slægtskab 
med den slange(naga)-ædende Dæmon fugl Garuda, der indtager „Fuglens“ Hjørne paa Dhärani- 
sedlen, gjengivet i Afhandlingen S. 39.

Men til dette Spørgsmaals Drøftelse forslaaer et Studium paa Afbildningerne alene aldeles 
ikke. Dertil vil ubetinget fordres et Studium paa selve Originalerne, eller paa skarpe galvano- 
plastiske Afstøbninger, hvilket jo ogsaa for Afgjørelsen af andre aabne Spørgsmaal vil tildels være 
en Nødvendighed.
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Tillægs-Anmærkning no. 5.
Om Runeskriften paa „Yak -Liingta- Amuletterne“, de saakaldte 

„Nordiske Guldbracteater“.

Ere Runelegenderne paa de nævnte Bracteat - Amuletter virkelig aftattede i selve det 
„oldnordiske Sprog“ eller dog i et dermed nærbeslægtet, maaskee mere urnordisk Sprog?

Ere ikke snarere disse Amuletters Runelegender et Slags arvtagne, rituelle Stemningsord 
og Formularer, tilhørende et fremmed Oldsprog, men her gjengivne med gotiske Rune
bogstaver, for at fremsiges eller udsynges. være sig af eenlige Stemmer eller i Chor, af et 
gotisk eller halvgotisk Folk, hvis Sprog havde Runer eller runelignende Stave som Skrifttegn?

Sikkert ville disse alternativt stillede Spørgsmaal være noget paafaldende for de Læsere, 
der ere saa indgroede i den gængse Forestilling, at de ikke hidtil have villet indrømme en anden 
Opfattelse som naturlig, (d. v. s. som rimelig og sandsynlig) end netop den, der besvarede 
det første Led af Alternativet bekræftende.

Men for enkelte andre, lidt mindre forud indtagne Læsere, der have fulgt Afhandlingens 
og dens Undersøgelsers Gang og som i hvert Afsnit turde have vundet et klarere Indblik i mange 
af de Forhold, der her maa tages i Betragtning, kan der vistnok ikke være noget overraskende 
ved den Udgang, som bn oprindelig zoohistorisk-anthropologisk Undersøgelse her tager. Jeg 
skulde endog være tilbøjelig til at formode, at mangen Læser vil erklære, at enhver anden 
Udvej, end den, der førte lige ud og igjennem Alternativet, var for Øjeblikket spærret og aldeles 
ufremkommelig. Langs med den ene Side af Vejen laa jo en uoverstigelig Barrikade, opført under 
den sejge og haardnakkede Modstand, som Bracteaternes Runelegender i mange Decennier havde 
gjort mod de dygtigste Runologers Bestræbelser for at læse og. udlægge dem. Langs med Vejens 
anden Side havde der opdynget sig en lige saa uoverstigelig Vold af hidtil oversete Kjends- 
gjerninger, hvis Betydning netop denne Afhandling havde søgt at fremdrage og hvorved netop 
den i et nordisk Sprog ikke fortolkelige Runeskrift kom til at staae i et inderligt, 
men misligt Forhold til billedlige Fremstillinger af fremmed og unordisk Natur. Dog ikke 
alene dette! men disse billedlige Fremstillinger af en bestemt og konstant Komposition, der 
formentlig uden Misvisning turde røbe, at de oprindelig hidrørte fra og sikkert endnu da tilhørte 
Mellemasiens religiøse Ideekredse — netop disse Billeder er det, at Runelegenderne stedse omgive 
eller flette sig ind imellem. At det ikke er tilfældigt, at disse nordiske Runer paa en saadan 
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Maade flades blandede med mellemasiatiske Billeder, og at der heller ikke er skeet nogen senere 
Indsætning af den ene Gruppe af disse Elementer mellem den andens, er jo nok som klart deraf, 
at naar Runelegender findes paa Bracteaterne — og dette er jo ifølge det Foregaaende Tilfældet 
med den større Halvdel af disse — have Runerne stedse været indskaarne i Stemplet og ere altsaa 
fremkomne paa Bracteaten ved samme Stemplingsakt, som Bracteatskivens øvrige Fremstillinger.

Det skal gjerne indrømmes, at ved et første Bekjendskab med det sidste Alternativ: 
de gotiske Runers Anvendelse som en Forklædning, der muliggjør Brugen af nedarvede Ud- 
raab og rituelle Formularer i et ikke-gotisk, men som helligt anseet Sprog, — kan 
dette maaskee for En eller Anden tage sig noget søgt ud. Men en hurtig født Indvending, som 
denne, maa imidlertid ligesaa hurtig tabe sin Betydning for hver, der tænker tilbage paa Middel
alderens Bibeholdelse af latinsk Sprog ved Kirkens Bønner, Messer og Hymner, længe efter at 
Almuens Undervisning i Religionens Forskrifter skete i Landenes Sprog.

Hvis jeg fra det Historiske turde her vende mig til det Personlige, vilde jeg netop hen
vise til en Fornemmelse af det Naturlige og Berettigede i selve Alternativets Opstilling, i det jeg 
appellerede til de Stemninger af Fortrøstning, Fryd og Jubel, der vækkes i vort eget Bryst, 
naar vi høre eller deltage i vor Gudstjenestes, vore Ritualers fra den fjerneste Old nedarvede: 
„Amen“ ! „Halejuja“ ! „Hosiana“ ! „Kyrie eleison“!

Men ved saadanne subjektive Stemninger og Følelser kunne vi ikke her blive staaende. 
Vi maa nødvendigvis søge os et fastere Fodfæste baade i det Faktiske og i det Historiske, skulle 
vi vente, at den i Alternativet fremsatte Formodning ad Analogiens Vej skal vinde Ind
gang hos Andre som det for Øjeblikket rimeligste Udtryk for den rette Sammenhæng imellem 
den gotiske Runeskrift og de buddhistiske Fremstillinger paa Bracteaterne af mellemasiatisk 
Oprindelse.

Dette nødvendige Fodfæste til en nærmere Bedømmelse af hint kombinerede Forholds 
naturlige Fremvæxt netop af den rene Buddhalære, turde denne Læres historiske Fremtræden og 
Udbredelse allerbedst give os, og navnlig for de Landes Vedkommende, paa hvilke vi ifølge Af
handlingens Undersøgelser og den Gang, vi hidtil have fulgt i disse, særligt maa have Opmærk
somheden henvendt, den tibetanske Oxes Hjemlande: Tibet, Tangut og alle omgivende Lande. 
Derfor kunne vi ikke undlade her at opfriske de mærkelige Begivenheder, der overalt maatte blive 
de uundgaaelige Følger af den Hovedfordring, som Indiens store Reformator havde stillet til sine 
Disciple og Tilhængere, da han sønderbrød de Jern-Lænker, i hvilke Brahmanismens Kastevæsen 
havde lagt Menneskets frie Udvikling.

Denne Fordring var, at alle Mennesker, uafhængig af Fødsel og Kjøn, af Stand og Stilling, 
af Stamme og Race skulle have lige Adgang til Oplysning om den nye Religions Indhold og For
skrifter, og denne Undervisning maatte følgelig gives alle i deres egne Tungemaal. Hvert af 
disse, især af de større og mere udbredte, blev altsaa til et ligeberettiget og nødvendigt Med
delelsesmiddel for Læren, først ved dens daglige og mundtlige Forkyndelse og senere under 
Trangen til at fastholde og udbrede Disciplenes Lærdomme ved den skriftlige Gjengivelse.
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Følgerne heraf antoge ogsaa snart en dobbelt Skikkelse, først, at de af Buddha og hans 
niere umiddelbare Disciple i et af de ældre indiske Folkesprog forkyndte Religions-Lærdomme 
omhyggelig bleve overførte i de Landes Sprog, der optoge den nye Lære, og dernæst, at der 
indførtes faste Skrifttegn for et saadant Sprog, hvis det ikke i Forvejen havde almindelig ved
tagen Bogstavskrift.

En ny og ganske særlig Fordring til saadanne nye Skriftsprog, der endog syntes at mod
stride Buddhismens ovennævnte Hovedfordring, lod ikke længe vente paa sig og rejste sig efter- 
haanden med større og større Styrke, støttet til Religionsstifterens egen Indrømmelse, og hans 
Opfordring til Disciplene ogsaa fremdeles at indrømme Enhver det, der sluttede sig til hans Lære: 
at tilfredsstille sin personlige Trang til enlige eller fælles Andagtsøvelser paa den Vis, der mest 
tiltalte ham eller som han var vant til. Dette Tilvante, i Reglen jo tillige det fra Slægtled 
til Slægtled Overtagne, blev allerede ved ivrige Tilhængeres Bestræbelser, og endnu mere ved den 
senere Præstestands Medvirken, til en Fordring om, at ved Fælles-Opbyggelsen de tilvante rituelle 
Formularer, Hymner o. s. v. skulde fremsiges og synges i de arvtagne Former og Ordlyd. Deraf 
fulgte igjen som en simpel Nødvendighed den ejendommelige Fordring til de buddhistiske Landes 
nye Skrifttegn, at disse ogsaa skulde kunne gjengive det hellige Sprogs Lyd.

For den rette Opfattelse af det os foreliggende kombinerede Indhold af Skrift og Billeder 
paa et stort Antal af vore Bracteater bliver det derfor en ueftergivelig Fordring til os at gjøre 
os fortrolige med saadanne Afsnit i Buddhismens Historie, der synes at kunne give os netop de 
vejledende Analogier, vi søge, idet de samtidig belære os om, hvilke aarelange og ihærdige Studier 
og Anstrængelser Opfyldelsen af disse buddhistiske Fordringer maatte kræve fra nidkjære Fyrsters 
og Forskeres Side.

Jeg begynder med, til en almindelig Orientation for Læseren, at meddele den korte 
Skildring af Buddhalærens Gang i det nordligere Højasien, som Pallas har givet i Mongol. Völ- 
kersch. II. S. 5 og 6, og til hvilken jeg foran S. 38 bar henvist.

„Diese weitläuftige Fabellehre“ (den lamaistiske Buddha-Lære) .... „leiten ihre Bekenner 
selbst aus dem Reiche Enetkäk her. Enotkäk oder Aenätkäk ist aber, nach ihrer Be
schreibung, eine sonst mächtige Monarchie im südlichen Asien. Tangutische Lamen, die ich unter 
den Selenginskischen Mongolen über die Lage dieses Reiches befragte, sezten eß der Mongoley 
und Tybet gegen Südwesten, nannten dessen Beherrscher den grossen Dschagar-Dschalbe 
Chan, und gaben 8 als ihm unterthänige Provinzen oder kleine Reiche: Sambana etc. . . an, 
welche sich alle nach ihrer Meynung der Enetkäkschen Schrift und Sprache be
dienen, die in Tybet als die heilige Sprache betrachtet und in den Gebets
und Beschwörungsformeln unübersezt beybehalten wird*. Diese Schrift und 
Sprache aber, wovon weiterhin umständlicher geredet werden soll, hatt mit der in Tunkin und 
Cochinchina üblichen, und mit der heiligen Schrift oder dem Schanskret der 
Bramanen die gröste Aehnlichkeit*, und erlaubt über den Ursprung des damit genau 
verknüpften Aberglaubens keinen gültigen Zweifel“ „Wie es mit dem Fortgang des 
Schigimunischen Aberglaubens durch diese Reiche ergangen, und welches von dem andern seine 
Lehrer empfangen, bin ich weder zu bestimmen noch zu untersuchen im Stande. Zu meinem 
Zweck ist hinlänglich dass in Tybet das ursprüngliche Aenetkäk oder die 
Indianische heilige Seh rift und Sprache mit dem Götzendienst und allen 
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Religionsübungen verwebt ist, und dass hieraus allein, meinem Be dünken 
nach, das Vaterland des in Ty bet berschenden Aberglaubens eben so natür
lich gefolgert werden kann, als man aus der unter den mongolischen Völkern 
b e y m Götzendienst allgemein üblichen t a n g u t i s c h e n Sprache ganz natür
lich und auch richtig schliessen wird, dass die Mongolen von Ty bet aus 
unterrichtet worden sind*.“

Hertil føjer jeg da en senere Udtalelse, der specieliere oplyser disse Forhold for Tibets 
Vedkommende, efter C. F. Köppen: Die Religion des Buddha. II. (Die Lamaische 
Hierarchie und Kirche). Berlin. 1859. Pag. 287—89.

„Die tibetanische Sprache behauptet in der lamaischen Kirche eine ähnliche Stellung, wie 
die lateinische in der römischen: sie ist das ausschliesslich gottesdienstliche, kirchlich-theologische, 
so zu sagen orthodoxe Idiom. Denn nicht blos in Tibet selbst und in Si fan“ (o: Tangut), 
„sondern in der ganzen Mongolei, ja selbst in den Lamen-Klöstern Chinas und der Mandschurei 
wird nur sic beim Cultus angewandt, und blos ein einziges Kloster der Mahâkâla Ssumä zu 
Pecking, hat das Recht, den Gottesdienst in mongolischer Sprache zu verrichten, ein Privilegium, 
das ihm vermuthlich nur deshalb gegeben ist, damit das Studium derselben unter den mongolischen 
Lamas selbst nicht gänzlich erlösche1). Daher gelten natürlich, obwohl, wie gesagt, 
die heiligen Bücher längst ins Mongolische, Chinesische und Tungusische über
tragen worden sind, allein die tibetanischen Texte in letzter Instanz für 
canonisch * 2 3 * *) *. Eben deshalb ist die Kenntniss der tibetanischen Schrift und Sprache jedem 
Lama unerlässlich, und diese daher der vorzüglichste, ja ausserhalb Tibets oft 'der einzige Gegen
stand des Studiums in den Lamaserien. Zum Verständniss derselben bringen es freilich in der 
Mongolei und bei den Kalmyken nicht alle, ja vielleicht die wenigsten: es genügt, wenn der 
gewöhnliche Geistliche die üblichen Gebete und Formeln in den heiligen Lau
ten zu recitiren und die heiligen Schriftzeichen des Schneereiches zu lesen 
vermag 8) *.“

’) «Hyakinth 1. c. 147. Die Wolga-Kalmyken und die übrigen unter russischer Herrschaft stehenden 
Mongolen sollen jedoch auch einzelne mongolische Gebete und Litaneien haben, die beim öffent
lichen Tempeldienste gesprochen und gesungen werden».

2) «Hue. I. 286.»
3) »Der Lamaismus geht hierin also weiter als der Katholicismus. Der Katholik sagt blos: »Was

braucht das Volk die lateinischen Messen zu verstehen? Gott versteht sie»; der Lamaist dagegen:■'
«Auch der Priester braucht die Gebete nicht zu verstehen; der Buddha versteht sie».»

„Diese Exclusivität einer Sprache, als der allein kirchlichen, und die Ausschliessung der 
Volkssprachen beim Cultus ist dem Geiste und der ursprünglichen Richtung des Buddhismus 
schnurstrachs entgegengesetzt, und beruhet nur auf äusserlichen, hierarchischen und politischen 
Gründen. Denn wie einst das Mönchslatein eine Fessel war, durch welche die germanischen 
Stämme an Rom gekettet wurden, so ist jene Einrichtung ein sehr wirksames Mittel, um nament
lich die Mongolen in fortwährender Abhängigkeit von Lhassa zu erhalten, und es liegt auf der 
Hand, weshalb die chinesische Regierung für die Aufrechthaltung derselben nicht weniger besorgt 
ist, als die tibetanischen Hierarchen.“
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Til Klaring af det for Resultatet af Bracteat-Undersøgelserne ikke uvigtige Spørgsmaal, 
hvilken Form af den lamaiske Buddhisme, der egentlig først fandt Indgang i Tibet, om den med 
lempeligere Indblanding af Lamaismen, den efter Farven af Præsternes Ordensdragter saakaldte 
gule, eller den stærkt af S chama nisme beherskede, den saakaldte røde, ønsker jeg ligeledes 
at henholde mig til den samme anerkjendte Autoritet og de af ham anførte Kilder (C. F. Koppen: 
Die Religion des Buddha. II. Berlin. 1859. Pag. 69—71). Buddha - Lærens Indfører i 
Tibet blev, som bekjendt, den indiske Pandit Padma Sambhava.

„„Padma Sambhava“ stammte, wie bemerkt, aus Udayäna, dem heutigen Kaferistan, 
an der Nordseite des untern Kabulstromes, einem Lande, in welchem, gleichwie in Kaschmir, die 
Lehre Çâkjamunis vom Çivaïsmus stark infizirt war und das noch heut den Tibetanern als der 
clässische Boden des Zauber- und Hexenwesens gilt. Diesmal erhielten daher die Bod (o: Tibeterne) 
den Buddhismus entschieden in der möglichst rohen und entarteten Gestalt, eine Religion, in der 
Magie und Geisterbannerei eine hervortretendere Stelle einnahmen, als buddhistische Ascese und 
Moral. Man lese die Schilderung, welche der glaubenseifrige mongolische Geschichtschreiber1) von 
den geistlichen Gaben der Schüler des „Padma Sambhava“ entwirft: es sind lauter Wunder- 
thäter und Zauberer. Die offiziellen Geisterbeschwörer in den lamaischen Klöstern folgen seiner 
Regel; ebenso die sogenannten Rothmützen, die in Nepal, Butan, Ladag, wie in einigen südlichen 
Strichen Tibets vorherrschen und deren Doctrin und Cultus noch reichlicher mit çivaïtischen Ele
menten geschwängert ist, als die orthodoxe „gelbe Religion“.“

’) Nedennævnte Ssanang Ssetsen, der afsluttede sit Værk 1662.
2) L. F. A. Wimmer: «Die Runenschrift». Berlin. 1887. S. 304. Anm. «Die bracte at i n s ch riften 

gehören der letzten hälfte des 6ten jhdts. und dem 7 jhdt. (c. 550 — 700) an».

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I, 2.

Hvorledes nu i Gjerningen et Alfabet, egnet til hint dobbelte Formaal, tilveje
bragtes for de mange Folkesprog, hvori Buddhalæren efterhaanden blev forkyndt og som 
iforvejen ikke havde hævet sig til Skriftsprog, derpaa gives os et lærerigt Exempel ved den 
Fremgangsmaade, der blev fulgt ved den tibetanske Bogstav-Skrifts Tilbliven og 
dens umiddelbart derpaa følgende Anvendelse til hellige Religionsskrifters Overførelse fra Sanskrit 
(eller Pali) til det tibetanske Sprog og til de hellige Hymners, Paakaldelsernes, Anraabelsernes 
Gjengivelse med disses egne, oprindelige Lyd.

Ifølge den indfødte mongolske Historieskriver, af hvis udførlige Skrift nedenstaaende 
trende Uddrag ere tagne, maa Buddhalærens Indgang og mundtlige Forkyndelse i Tibet sættes 
til Aaret 407 e. Chr., men det var først under den unge, kraftige og religiøs-begejstrede tibetanske 
Monark, Srongdsan-Gambo, der besteg Faderens Trone 629, at Religions-Undervisningen 
gjorde det umaadelige Fremskridt at kunne støtte sig til den store Lærers og hans Disciples ned- 
skrevne Tanker og Taler, ikke blot til de ved Tradition overleverede. I den Tankeforbindelse, 
hvori vi her opfriske disse historiske Data, har det tillige sin særegne Interesse, at Exemplet paa 
dette Fremskridt er fra et Tidspunkt, der Jigger indenfor vore Guldbracteaters Tidsrum, ogsaa 
naar vi slutte os til Prof. Wimmers sidste Skjøn over den relative Tidsfølge af de med Rune
skrift forsynede Mindesmærker fra den ældre Jernalder. Thi det almindelige Tidsrum for disse 
Bracteater sættes dér omtrent et Hundredaar senere, end sædvanligt, til 550 -700* 2).
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Den unge Monarks ivrige Bestræbelser for at faae de hellige Religionsskrifter overførte i 
det tibetanske Sprog og gjengivne med en dertil egnet Skrift, skildres af selve den østmongolske 
Historieskriver Ssanang Ssetsen Chungtaidschi der Ordn s (i hans „Geschichte der Ost- 
Mongolen und Ihres Fürstenhauses“. Aus dem Mongolischen übersetzt, und mit dem Originaltexte, 
nebst Anmerkungen, Erläuterungen und Citaten aus anderen unedirten Originalwerken herausgegeben 
von Isaac Jacob Schmidt. St. Petersburg und Leipzig. 1829. 4t0. S. 30—31) saaledes:

„Seines Alters sechszehn Jahr, im Schim-Drachen-Jahre (632) schickte er den Sohn des 
Tongmi-Anu, Namens Tongmi-Ssambhod’a, mit sechszehn Gefährten nach Indien, um daselbst 
die Schrift zu erlernen. Diesem wurde vom Pandita Tegrin Uchaghanu Arssalan der Sinn 
der Töne gelehrt, die er (Tongmi Ssambhod’a) mit der tübetischen Sprache verglich, 
und für dieselbe dreissig Consonanten und vier Vocale sammelte. Er verglich sie nämlich mit der 
Lañdscha-Schrift, von deren vier und dreissig Consonanten er eilf verwarf, und zu den übrig
gebliebenen drei und zwanzig noch sechs besondere tübetische Consonanten einführte, durch welche 
Vermehrung er das tübetische Alphabet auf dreissig Consonanten (mit Inbegriff des A, welches 
als Sylbenmutter zu den Consonanten gezählt wird) bringend einrichtete. Sodann verfasste er eine 
Anweisung über den Laut (Gebrauch) der Buchstaben und sechs grosse * Schastirs, und kehrte 
damit zurück. Der hocherfreute König beschäftigte sich während vier Jahren unausgesetzt mit 
Erlernung und Uebung der Schrift, und übersetzte nebst mehrerem Andern die Lehrbücher 
Szamadok, Bang - Gong - Motorun und Gurban Erdenîn Egölen.“ * (3: Commentarer.)

Men i de udførlige „Anmerkungen, Erläuterungen“ u. s.w., hvormed den lærde 
Oversætter ledsager de enkelte Afsnit af Ssetsens mongolske Historie, gives der større ordrette 
Uddrag af flere vigtige tibetanske Haandskrifter, som endnu nærmere havde omtalt denne 
følgerige Episode ikke blot i Tibets, men i mange omliggende Landes Kulturhistorie. Saaledes 
f. Ex. efter Indledningen til Togbar lov a, den tibetansk-mongolske Odbog, følgende Enkeltheder, 
der kunne blive os af Interesse.

S. 326. ...„Th o nmi Ssambhod’a kam nach Hindustan, lernte daselbst die Schrift, und 
fand bei seiner Zurückkunft, dass zur Verbreitung der Lehre ein tübetisches Alphabet unumgänglich 
nöthig sey; er formte daher nach dem Muster der Lañdscha-Schrift die tübetische Schrift g Szab 
genannt, und nach dem Muster der Wartu- Schrift (Wartula „rund“ im Sanskrit) die tübetische 
Schrift g Schar genannt. Die von den 16 Vocalen und 34 Consonanten des indischen Alphabets 
für die tübetische Sprache überflüssigen 11 Vocale â, î. û, ri, ri, U, lî, ai, au, am (Anuswara) 
und ah (Wisarga) und die 11 Consonanten gha, dsch'a, t'a, th'a, d'a, dh'a, n'a, dha, bha, scha 
und kscha verwarf er, und weil von den übriggebliebenen 28 (Vocalen und Consonanten) der erste 
Buchstab A in der tübetischen Sprache der Grundton aller Consonanten ist, wie z. B., in Apa 
„Vater“ und in Ama „Mutter“, so gab er demselben seinen Platz unter den Consonanten; das 
Vocalzeichen für das i nannte er Kigu, für das u Schdbdschu, für das è Rengbu und für das o 
Naro, und richtete diese Vocale so ein, dass sie, mit den Consonanten verbunden, den ab
wechselnden Laut derselben nach den Erfordernissen bestimmen konnten. Da indess nun noch 
sechs, in den indischen Alphabeten nicht befindliche, aber zur Schreibung tübetischer Wörter 
nöthige, Consonanten fehlten (nämlich tsa, t'sa, dsa, das weiche scha, das mittelweiche s und das 
kleine a), so richtete er die dazu erforderlichen Zeichen ein und th eilte das 
Alphabet in sieben Abtheilungen, jede zu vier, in Allem acht, und zwanzig Con- 
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sonanten; aus den zwei Consonanten ha und a machte er eine besondere Abtheilung, welche er 
die Königliche nannte. Solchergestalt brachte er das tübetische Alphabet auf dreissig Consonanten 
und vier Vocale.“

Saaledes fremdeles af Skriftet Bodhim'ór-.
S. 327. „Im Bodhim'ór lautet die Geschichte der Schrift-Einführung wie folgt: „Weil in 

Töböt keine Schrift vorhanden war, vermittelst welcher die Mittel zur Ausübung der zehn ver
dienstlichen Werke zu Jedermanns Kenntniss gebracht, die Entwickelung der geistigen Fähigkeiten 
gehoben, der gegenseitige Verkehr begünstigt und den Unterthanen Befehle und Gesetze ertheilt 
werden könnten, so schickte der König Srongdsan Gambo sieben Edle von ausgezeichneten 
Eigenschaften und hellem Fassungsvermögen nach Hindustan, um daselbst, die Schrift zu erlernen. 
Sie begegneten aber an der Grenze den dreierlei Arten der feindseligen Geister, welche sie um
zukehren nöthigten. Darnach schickte der König seinen ersten Minister, den Sohn des inThonmi 
Ann, Namens mThonmi Ssambhod’a, einen Mann von frommen Gesinnungen, hellem Ver
stände und ausgezeichneten Geistesgaben zu demselben Zwecke nach Hindustan, und gab ihm viel 
Gold mit. Derselbe trat die Reise an und erreichte die südliche Gegend Hindustans“

Resultatet af det Töbötische Alphabets Dannelse paa 30 Konsonanter og 4 Vokaler ude
lader jeg som allerede bekjendt af det forangaaende Uddrag. Derimod maae vi vel mærke os 
Indholdet af Is. Ja c. Schmidts her indsatte Parenthes: „(Nun folgen im Originale {Bodhim'ór) 
die Buchstaben nach ihren Abteilungen, ihre Verbindungen, die Regeln der Rechtschreibung u. s.w., 
welches hier übergangen wird. Dann heisst es weiter)“, og især skjænke hans umiddelbar efter 
Parenthesen fortsatte Gjengivelse af Bodhim'ór s Text al Opmærksomhed:

„Was aber das verkehrt stehende na, scha, ta ¡und ähnliche Buchstaben be
trifft, so sind solche von Panditas späterer Zeit hinzugefügt worden, um die Sangkrida- 
Sprache (Sanskrit) und Dharanis aus derselben ihrem vollen Gehalte nach* in töbö- 
tischer Schrift wiedergeben zu können“. S. 328.

Thi af disse Ord bliver det klart, hvad ogsaa paa Forhaand maatte være det sandsynlige, 
at Alfabetet, hvor meget Hensyn der end under dets Dannelse toges til Sanskritlyden, dog maatte 
have et Appendix eller Tillæg af Lydtegn særligt beregnet paa en mere tilfredsstillende og nøj
agtig Gjengivelse af Lydene i de Hymner og Udbrud, hvis Ord kun tujde udtales i det hellige 
Sprog, og ikke oversættes i et andet Folkesprog (tildels vistnok af den praktiske Grund, at Me
ningen af de enkelte Ord som oftest ikke længer var saa forstaaelig, at den i fremmed Sprog 
kunde gjengives tilfredsstillende).

Men en fyldigere Opfattelse af Alfabetet med dette ejendommelige Tillæg giver os Is. Jac. 
Schmidts „Forschungen im Gebiete der älteren Bildungschichte der Völker Mittel-Asiens vor
züglich der Mongolen und Tibete“. St. Petersburg. 1824. S. 246; thi her gjengives efter en 
smuk i China erhvervet Tavle (Tab. II) paa en særlig overskuelig Maade i tre Rækker over hin
anden Tegnene for Lañdslia-, Devanagari- og tib et-Skriften, i det der tillige ved et 
tilsat + under Tegnene for denne sidste Skrift er betegnet de „Tibetanischen Charactere, 
welche dem tibetischen Alphabete nicht angehören, sondern bloss zum Richtig
schreiben indischer Wörter, Sprüche und Namen gebraucht werden“. Deres Antal 
er her voxet til 22, da naturligvis nu kommer et stort Antal af dem til, som Tonini Ssambhoda 
oprindeligen havde af Sanskrit-Alfabetet udstødt som overflødige til Gjengivelse af — Tibetansk. 
Tavlen fremstiller baade Alfabetet og fuldstændigt Syllabar.
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Særligt for os at lægge Mærke til er det ovenstaaende Udtryk „verkehrtstehende 
na, ta“ o. s. v.), thi af Tavlen seer man, at de tilhøjre og tilvenstre vendte Bogstav
billeder i Virkeligheden betegne forskjellige Udtalelyd.

At det tibetanske Alfabet, idetmindste saaledes udvidet, virkelig tilfredsstillede sin dob
belte Opgave, tør vi aldeles ikke betvivle efter de mange Kyndiges Udtalelser. Af disse nøjes jeg 
her med at anføre nedenstaaende Ord af Em. v. Schlagintweit „The Tibetan alphabet has 
been adapted to the exact rendering of every Sanskrit letter“, og iøvrigt kun erindre om det 
talende Faktum, at just herved det tibetanske Skriftsprog vandt sin Supremati over de omgivende 
store mellemasiatiske Sprog, saa at det lige over for disse blev selv et Slags kanonisk og et 
næsten helligt Sprog. (Smign. ovenfor S. 80.)

Vi skulle ret strax gaae over til umiddelbart at sammenligne de kombinerede Sprogforhold, 
som vi altsaa bestemt vide, at de tibetanske Dhärani, Bønner og Besværgelser, Hymner og An- 
raabelser næsten stedse frembyde, med de endnu uoplyste og gaadefulde Sprog-Forhold, der i lang 
Tid have beredt og endnu berede Runologerne saa store Vanskeligheder i deres Bestræbelser for 
at tolke vore Guld-Amuletters kortere eller længere Runelegender. Men forinden bliver der dog 
endnu et sidste og ikke uvæsenligt Spørgsmaal tilbage, som det vil have en ikke ringe Interesse 
for os at faa nogenlunde besvaret. Det angaaer, fra hvilke dybere Kilder vel en Fordring, som 
den ovenfor fremsatte, kan antages at have sit Udspring, den nemlig: at de hellige Hymner, 
Anraabelser o. s. v. skulde reciteres og bruges i det hellige eller et af de hellige indiske Sprog 
og ikke burde gjengives i noget af de nyere Skriftsprog, i hvilke de buddhistiske Lærdomme og 
Udviklinger oversattes? Vi see herved naturligvis helt bort fra de ovenfor i Forbigaaende antydede 
mulige og sandsynlige Vanskeligheder for Gjengivelsen i andre Sprog, der maatte fremkaldes 
derved, at Meningen af Ordlydene, hvori arvtagne Hymner og lignende Udbrud vare klædte, 
maaskee ikke længere var saa forstaaelig, at den, som saadan, kunde omklædes i et andet Sprog.

Et godt Indblik i de herskende religiøse, især mystiske Forestillinger, hvori Fordringen 
havde slaaet sin Hovedrod, vil i hvert Fald gives os af nedenstaaende Række af Sætninger, i 
hvilke Em. v. Schlagintweit i sin „Buddhism in Tibet“ korteligen skildrer de hellige For
mularers flerartede Natur og forskjellige magiske Kræfter, samt deres Krav paa en aldeles nøjagtig 
Gjengivelse i deres egne hellige Lyd, hvis de ikke skulde tabe i deres Kraft.

Om disse Dhärani og lignende Formularer hedder det saaledes S. 55—56:
„They'dare not be altered when recited or Written, as each letter has 

its own magical power, and it is owing to this belief that they have not been trans
lated into Tibetan, and that the Tibetan alphabet has been adapted to the 
exact rendering of every Sanskrit letter“.* (p. 56.)

„These formulæ are either short sentences or even only a few words, as e. g. 
the names and the epithets of the Bûddhas and Bodhisattvas“.* (p. 55.)

„It is even assumed, that by a mere uttering of the letters of which the 
Dhärani is composed — nay even by their aspect alone — power may be gained 
over those beings of which they treat, or for such purposes for which they are supposed to 
grant help“. * (p. 55—56.)

„All objects being identical with reference to their nature, signs which symbolize 
the attributes of a god produce the same effect as words and offerings“.* (p. 56.)
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„The magical influence of words is deduced from the unreality of all existing objects: 
all existence being but ideal, the name is just as much as the object itself; con
sequently, if a man holds sway over a word expressive of anything, he also dis
poses of the thing itself“.* (p. 56.)

„The same influence is also attributed to conventional signs formed by a certain 
placing of the fingers, Chakja, in Sanskrit Afudra“.* (p. 56.)

At nu i Virkeligheden ogsaa de, der havde med Gjengivelse og Omskrivelse af saadanne 
Formularer at gjørc, have følt sig i denne Henseende bebyrdede med et stort Ansvar, for ikke at 
svække Bønneformularens Virkning, have vi mange Vidnesbyrd om. Fejltagelsen kom over den 
Fejlendes Hoved. Schlagintweit har endogsaa (p. 125—42) meddelt os in extenso baade efter 
Ordlyd og i Oversættelse en i det indre Gjemme af en Tope eller Stupe nedlagt Henvendelse til de 
hellige Buddha-Magter, en „Address to the Budd has of Confession“, i hvis sidste 
Afdeling flere kraftige Dharani ere optagne og som ender med en Bøn, hvori Affatteren og Over
sætteren af Henvendelserne bekjender sit fulde Navn og beder om mild og naadig Straf, dersom 
han rnaatte have begaaet Fejl i Anvendelsen af Alfabetets Bogstaver 1~).

For denne lange Exkurs har jeg selvfølgelig ikke turdet forskaane nogen Læser, der 
rnaatte have følt sig tilskyndet til at følge mig lige til Enden af den Bække af Parallelismer, som 
jeg i Afhandlingen har forsøgt at paavise imellem Yak-Lungta-Amuletternes billedlige 
Fremstillinger med uforstaaede Runelegender paa den ene Side og de meget lignende kombinerede 
Forhold, der findes paa Mongolernes Tarni og Tibetanernes Dhärani, paa den anden Side.

Men dermed mener jeg rigtignok ogsaa, at en saadan Læser vil være fuldelig forberedt 
til, med Udsigt til et nogenlunde positivt Udbytte at kunne følge ,en Jevnføring, som den, der nu 
agtes anstillet imellem Legenderne paa disse to Grupper af Amuletter.

Ville vi saaledes f. Ex. ved en Mønstring forsøge at finde en Formel for en Karakteristik
af Yak-Lungta-Amuletterne eller vore nordiske Guldbracteater, der kunde modsvare 
Schlagintweit’s ovenfor S. 38 fra „Buddhism in Tibet“ tagne Karakteristik af de tibetanske 
Dharani's Legender, nemlig: m, ™ .„The Dhärams are Sanskrit, 

and are written with Tibetan,
and occasionally also with Lantsa characters“,

saa rnaatte Karakteristikon for Bract eat-Amulett er ne i Modsætning hertil, idetmiudste fore' 
løbigen, som vore Kundskaber nu staae, formentligen komme til at lyde:

Legenderne ere nok skrevne med oldnordiske eller 
gotisk-germaniske Runestave, 

men ere ikke (neppe?) affattede i oldnordisk eller urnordisk Sprog, 
snarere maaskee i et indisk eller andet asiatisk helligt Sprog, 
Sanskrit? Pali? Tib etisk?

J) "Most perfect Sages, be gracious and clement, if I should not have rendered rightly the letters of 
the alphabet. Mi-i'gan-sde-^sal-rdo-rje has written it. Praised be this sheet, that he may 
gain entire deliverance from his sin. This «sdig-bsliags-gser-gyis-spu-gri« (a: denne Afdeling 
af Adressen) has been completed in two days.« 1. c. p. 142.
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Skrifttegnene ere nemlig, baade ifølge deres Former og Antal, fra alle Sider bievne 
erkjendte for at tilhøre den længere Runerække paa 24 Lydtegn, de nu saakaldte gotisk- 
germaniske, forhen angelsaksiske kaldte Runer.

Deres enkelte Stave ere navnlig i Reglen aldeles conforme med denne Rækkes Runestave, 
eller fremvise kun enkelte og ringe Modifikationer af disse.

De vise sig derhos at have været ordnede paa de nordiske Runers Vis i et „Fupark“- 
Alfabet, det vil sige efter Bogstavernes Orden i dette Ord, og ikke i Ordenen ABC o. s. v., der 
følges af alle de europæiske Sprog, hvis Skrift nedstammer fra latinske, græske, phøniciskc og 
semitiske A1 f a b e t e T.

Indenfor det hele F upark-Alfabet ere Bogstaverne igjen sammenstillede i bestemte (3) 
Grupper, saakaldte „Ætter“, med Stavene i bestemt Ordensfølge (hver Gruppe af disse 
benævntes efter deus første Bogstav).

Bracte'aternes enkelte Bogstaver tør antages at have liavt særegne selvstændige Navne, 
der ikke, som i de nylig nævnte Sprog, synes umiddelbart at angive den Lyd, som Stavene be
tegnede; slige Navne vide vi af gamle Skrifter, samt af Indskrifter udenfor selve Bracteaternc, i 
den ældre og længere Række at have svaret til Benævnelserne i den yngre eller korte (paa 
16 Bogstaver), den, der fra ottende Aarhundrede, eller fra Vikingetiden, paa vore Runestene o. s. v. 

’ er den almindelig brugte.

Fra Indskrifter paa selve Bracteaterne ere vi endog saa heldige at 
kjende deres Runers F up a-rk-Alfabet, da et saadant med meget tydelige Runestave udgjør 
den største Del af den indstemplede Legende paa den 1764 ved Vadstena fundne Guld- 
bracteat, afbildet foran S. 16 fig. 9, og her gjentaget.

Den fulde Indskrift omkring denne mærkværdige Bracteat lyder imidlertid: 
luwatuwa fuparkgw: hni j ? p (r) s •. t b e m l ng o (d)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24i
altsaa efter de otte første Bogstaver følger der i Rad 23 Bogstaver af den i det Hele af 24 Bog
stavtegn bestaaende længere Runerække, idet Rækkens sidste Bogstav ikke har kunnet faae Plads 
af Hensyn til Øskenhæftet. Da disse 23 Runer foruden at følge i den kjendte Orden — i Ordenen

J) Det trettende Tegn i Rækken anseer Prof. Wimmer ikke for Tegn for et bestemt Bogstav. 
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F up ar kg o. s. v. — tillige ved bestemte Mellemtegn (:) dele sig i de tre bekjendte Hobe 
eller „Ætter“, afgiver Bracteaten et oprindelig ligesaa uventet som velkomment og vigtigt Bevis 
for, at Runologerne med fuld Ret hævdede Bracteat- Runernes væsenlig gotisk-germaniske 
Karakter.

Men allerede paa denne vigtige Bracteat viser det sig nu, at Et er Skriften, et helt 
Andet er det Ord, Skriften danner. Den begynder nemlig at lade os ane den gamle Patriarks 
Stemning, da han udbrød: Hænderne ere Es au s, men Røsten Jacobs. — Hverken Bugge 
eller Wimmer, Nordens første nulevende Runologer, formaae paa en tilfredsstillende Maade at 
tyde „de to Ord“ luva tuva, de otte Runer eller, som jeg her hellere vilde sige 1), de fire Stavelser 
lu-va-tu-va, som Bracteaten først udtaler, inden den bringer Rune-Alfabetet.

Bugge (Aarb. 1871. p. 203) siger rent ud: ,, luv a-tuva kan jeg ikke forklare, og det 
synes mig muligt, at det er en vilkårlig sammenstilling af runer eller kanske etslags stavelse
øvelse uden sproglig betydning“. Wimmer derimod, i den gængse Tanke især at burde spejde 
efter Personnavne i Bracteat-Indskrifterne, mente, at man her maaskee nok kunde tænke paa to 
Mandsnavne, eller paa eet sammensat Mandsnavn, men foretrak dog senere en Opfattelse, der kom 
Bugges nærmere. „Doch glaube ich am ehesten (1. c. p. 76. Anm.), dass wenigstens die vier 
ersten runen (lu wo) keine bestimmte sprachliche bedeutung haben, und ich halte es nicht für 
zufällig, dass wir in dieser Zusammenstellung dieselben drei runen (Z, u, a) haben, deren vorkommen 
auf anderen denkmälern wir oben (s. 57 f. anm. 5) besprochen haben“. Paa Grund af Anbringelsen 
af de samme Runestave, selv om de staae i en anden Orden, formoder W. altsaa, at 
luva paa Vadstena-Bracteaten har samme Betydning sonl lawu paa den skaanske Bracteat med 
den springende eller gesticulerende Helfigur paa Tab. IV, fig. 22, og hvis hele Legende efter 
Stephens er: læwuloucæa gææcallu,
efter L. Wimmer: lawu laukaR g a ak allu,
men stiller det ogsaa i Betydning sammen med Rune-Grupperne:

alu, lua, ula, lau, o. s. v.
saaledes som disse nemlig forekomme paa andre Bracteater, enten ene-staaende eller som Led af 
noget fyldigere Legender, f. Ex. paa den sønderjydske Bracteat med Helfiguren, Tab. IV, fig. 24. 
hvis Legende efter Stephens (Hndbk. 172) er: œlu læucæa, 
derimod efter Bugge (1. c. p. 184) er: alu laukaR.

Selv om Stavelserne laukaR kunde sigte til et gotisk Mandsnavn, hvilket B. ikke antog 
for umuligt, men dog mindre rimeligt, bleve altsaa Runegrupperne: Zztwa, lawu, ælu, alu o.s.v. 
de eneste Led af de ovenstaaende Legender, om hvis Forstaaelse man synes at være enig, 
netop fordi de erklæres for at være magiske, det vil sige: uforstaaelige for Sprogforskningen.

Som eneste Ord i Runelegenden, i alt Fald som ene-staaende Runer i denne, have vi 
derimod alu (ælu efter Stephens) f. Ex. paa Bracteaten fra Gotland Tab. Ill, fig. 26, Slange- 
rup-Bracteaten Tab. IV, fig. 13 og Slesvig-Bracteaten Tab. IV, fig. 10.

') Det bedes vel bemærket, at det kun er aldeles undtagelsesvis, at man i Bracteaternes Rune
legender enten ved Skilletegn eller ved Afstand imellem Runestavene finder Stavelserne eller Ordene 
holdte ude fra hinanden; i Reglen maa Runologen derfor ved Forsøg paa Læsningen føle sig 
famlende frem.

Det samme gjælder om, hvor man skal begynde Læsningen af en Legende; maaskee er det 
lige saa rigtigt at lade lu-va-tu-va slutte Legenden, som at lade dem begynde denne.
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Ligeledes paa Lellinge-Bracteaten Tab. IV, fig. 23, kun med et s foran, som sælusælu, 
salusalu, medens Bracteatens Billedpræg særdeles ligner Præget paa den ovennævnte Bracteat 
fra Skaane Tab. IV, fig. 22.

Disse første Exempler paa Gjentagelse af de selvsamme Smaa-Ord, eller 
Stavelser, indenfor samme Bracteat-Legende af omtvistet Betydning turde med Rette her 
kræve nogle Bemærkninger indskudte, førend vi forøge Exemplernes Antal. (Sé S. 110 i det Følg.)

Ved Gjentagelsen nemlig af slige Smaa-Ord eller Stavelser, i hvilke dog Rune- 
Læserne efter Følelse eller Skjøn selv have maattet overskjære Bracteat-Legenden, thi som Regel 
har den Runerne fortløbende uden bestemte Mellemrum og Skilletegn, mindes vi unægteligen i høj 
Grad om det, der ideligen møder Øjet og Øret i de skrevne eller sungne Hymner og Recita
tioner, nemlig disses Rækker af Smaa-Ord eller korte Ordlyd. Som oftest finde vi disse 
betegnede som et Slags „Udraabsord» og altsaa som Lyd, med hvilke neppe noget bestemt 
Begreb forbindes eller hvis egentlige Betydning man i hvert Fald ikke ret kjender. For saa vidt 
kunne de altsaa gjerne kaldes „mystiske“, og naar man, som ofte er Tilfældet, istedetfor at 
lade dem blive Udtryk for et besterntere Begreb, indlægger i dem et mere ubestemt med en 
hemmelighedsfuldt virkende Kraft, kunne de ogsaa meget godt svare til det dem hyppig tillagte 
Navn af „magiske“. I begge Tilfælde ere de dog utvivlsomt langt mere end blotte, vilkaarlige, 
begrebstomme Lyd.

Fordi man nemlig ikke længere erindrer slige Smaa-Ords egentlige Betydning og nu kun 
har, saa at sige, en Fornemmelse af denne igjennem det Indtryk, deres Fremsigelse ifølge Vanen 
ubevidst gjør paa Sindet hos den Talende eller Hørende, derfor bør man man ikke antage, at 
dette altid har været Tilfældet. De tør meget snarere betragtes som oprindeligen gode Ord 
med fuld Betydning, men maaskee ofte tilhørende ældre Tider med ældre Sprog eller ældre 
Sprogbrug. I mange Tilfælde staa de ganske vist tilbage som Rester af saadanne Tiders Udtryk og 
Forestillinger, ligesom der for Naturens Vedkommende under visse Forhold, f. Ex. i Nordens dybe 
Fjorde og Dybvandssøer (Vettern og lign.), ere bievne enkelte Led tilbage af Faunaens tidligere 
Sammensætning, Zoologernes saakaldte „Relicta'''', medens den store Sum af de samtidige Led i 
denne Fauna forlængst ere helt forsvundne fra alle' disse Omraader.

Med Sir Monier Williams i det ovennævnte ansete Værk (S. 372) ville vi følgelig nok 
kalde disse Smaa-Ord „uoversættelige“ (untranslatable), men ogsaa med ham holde paa, at de 
oprindeligen vare Udtryk for bestemte Begreber og Følelser (ibid, samt S. 240 og fl. St.).

I Erkjendelsen af de mærkværdige Fremskridt, som sammenlignende Sprogforskning alle
rede har ladet os gjøre i Retning af at læse og forstaae selv det, som man tidligere ansaae for 
at ville til evige Tider forblive os uforstaaeligt, have vi ikke Grund til at opgive Haabet om, at 
de i disse Hymner og Anraabelser af al Art staaende korte og kraftige Udraab, just som et Slags 
Relicta, blot midlertidigen ere os af ukjendt eller dunkel Betydning, eftersom vi endnu kun ere 
i den allerførste Begyndelse af de Studier, der kunne betinge en fremtidig Udlægning af dem.

Paa den anden Side vil intet være vissere, end at vi let selv kunne spærre os Vejen til 
den fremadskridende Erkjendelse i denne Retning. Dertil behøves jo blot, at vi i Forudfølelsen af 
de vistnok mange Vanskeligheder, som Tilegnelsen af vor Slægts ældste Hymner og beslægtede
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Henvendelser til de højere Magter maatte medføre, strax bortvise alle de dunkle Ord i disse, der 
efter Sprogkyndiges Skjøn nu ikke findes forstaaelige som Ord af noget Sprog, og magasinere 
dem i et stort Fællesrum for magiske og mystiske Lyd. Men Spørgsmaalet vil da blive, 
om vi nogensinde kunne faae dem ud af dette igjen.

Foruden den Art af Lønsprog, der, som „Relict er ne“ og beslægtede, skylder en natur
lig Udvikling af Sprogenes Liv og Kulturens Gang sin Oprindelse, have vi ogsaa i vore Bracteat- 
Indskrifter med en anden, men kunstig frembragt at gjøre, nemlig naar der er brugt for- 
skjelligartede Forkortelser, som under Læsning og Syngning maa have været velbekjendte for 
Brugerne i sin Tid, men til hvis Forstaaelse vi nu mangle den nødvendige Nøgle.

Derhen regner jeg naturligvis ingenlunde flere Exempler fra Bracteat-Legenderne, i hvilke 
de Runekyndige formode at have for sig et lille Element af et Ord og et andet Element af 
et andet o. s. fr., men disse formodede Rester af mulige Ord i en saa stækket Form, at Ordene ikke 
deri tilbørlig kunne gjenkjendes. De anede Forkortelser blive, som saadanne, her oftest til aldeles 
vilkaarlige Hypotheser, og Grunden til de sammenstillede Runers Uforstaaelighed kan da blive at 
søge i mange andre Forhold, end de just formodede.

Derimod give de Bracteater, hvis Legender bestaae af et eneste Konsonantbogstav, der 
altsaa ikke engang uden Vokalhjælp kan udtales, en aldeles rimelig Formodning om, at Runen 
efter Vedtægt skulde suppleres til bestemte Ord, og det samme gjæl-der ogsaa de Tilfælde, hvori 
Bracteaterne nok bære flere Bogstaver, men alle Gjentagelser af samme Rune, og følgelig heller 
ikke kunne for sig alene danne Ord af noget Sprog. Men fordi Betydningen af disse Bogstavtegns 
Brug er dunkel, kan denne Dunkelhed for sig alene ikke -berettige os til at lægge en 
hemmelighedsfuld, mystisk eller magisk Betydning i denne Anvendelse af Runerne. Den 
i Afhandlingen ovenfor fremdragne Parallelisme mellem Mongolernes Tarn i og Tibetanernes 
Dhärani paa den ene Side og Bracteaterne paa den anden finder imidlertid ogsaa heri en vis 
Understøttelse.

I Sammenhæng hermed maa til Slutning endnu erindres om et ydre Forhold ved Rune
skriften, der, ligesom Gjentagelsen af Smaa-Ord og af de enkelte Runetegn, ganske almindeligen 
bliver sat i Forbindelse med en formodet magisk eller mystisk Betydning af Legendens Indhold, 
nemlig de enkelte Runers Form i ret eller omvendt, det er: til den. modsatte Side 
vendte Stilling. Dermed maa ikke forvexles den hele Runeindskrifts Læsning i den 
vanlige Retning (fra venstre til højre) eller i den mindre vanlige (fra højre til venstre), der 
naturligen betinger en Vending af Runestavene fra den vanlige Side til den modsatte Side.

At Bracteaternes Legender frembyde mange Exempler baade paa Læsning i modsatte 
Retninger og paa vendte Bogstaver, der staa modsatte den rigtige eller sandsynlige Læseretning 
for vedkommende Legende, er bekjendt nok.

Til disse ved Beskaffenheden af de første, ovenfor S. 103—4 anførte Bracteat-Indskrifter 
fremkaldte særlige Bemærkninger knytte vi umiddelbart her nogle andre, som mere alrnin-

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Aid. I. 2. 53
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deligen sigte til den Methode, der i Regien har været hidtil fulgt ved Forsøgene paa at ud
lægge Bracteaternes. Runelegender.

Skjøndt den store Mængde af disse Bracteat-Runelegender har yttret en almindelig Modstand 
imod Forsøgene paa at læse og tolke dem, frembyde de dog ved første Betragtning helt andre 
Forhold, end saadanne, der, som de ovennævnte, paa forskjellig Maade nærmest skulde røbe, at 
der var noget magisk eller mystisk over dem.

De give sig i hvert Fald Udseende af at være fuldstændige Ord og Stavelser, der 
baade skulde læses og burde forstaaes. De Runekyndiges talrige Tilløb til Læsningen ere desuagtet 
bievne slaaede tilbage paa en Maade, der har ladet de opmærksomme blandt de udenforstaaende 
Iagttagere blive i en noget uhyggelig Uvished om, hvorvidt den viste Modstand alene eller for
trinsvis havde ligget i selve Indskrifternes Natur eller snarere, for en større eller mindre 
Del, skyldte sin Uovervindelighed til ydre Omstændigheder, f. Ex. til den, at de Angribende 
ikke havde mødt Modstanden med de rette Vaaben eller ikke havde benyttet Vaabnene paa den 
rette Maade.

Umiddelbart forud for de Linier, jeg i min Afhandling (foran S. 22) har anført af Prof. 
Bugges Slutningsbetragtninger over Guld-Bracteaternes Rune-Indskrifter, siger denne berømte Rune
kyndige S. 205—6 f. Ex. saaledes: „Hvad indholdet* af brakteat-indskrifterne overhoved angår, 
synes de, forsåvidt som de ikke er forvanskede og uforståede efterligninger af fremmede mynt- 
indskrifter eller blot indeholde runer, der er sammenstillede uden sproglig betydning, oftest at 
give oplysning om, hvem der har forfær diget brakteaten og ristet runerne;* 
muligt er det vel, at indskriften undertiden nævner den, der har eiet brakteaten 
eller fået den i foræring.* Det synes ikke urimeligt at formode, at der på disse 
smykker enkelte gange blev skrevet en bøn eller et ønske om lykke;* også 
synes runerne stundom at danne en magisk formel, som man tiltroede en lignende 
heldbringende virkning“.*

De ovenfor med spærret Skrift trykte Linier angive altsaa, hvad Prof. Bugge ved Op- 
gjørelsen af sine Undersøgelser da troede at kunne anføre som det sandsynlige virkelige Indhold 
af Bracteaternes Runeskrift, og jeg skjønner ikke, at Prof. Wimmers Udtalelser antyde, at han 
heri væsenlig afviger fra Prof. Bugge; i hvert Fald fremgaaer det af'ofte gjentagne Udtryk hos 
Prof. Stephens, at denne Kollega endnu beredvilligere end Prof. Bugge opfatter Legendernes 
Indhold paa denne Vis.

Jeg kan imidlertid ikke ret indrømme, at opmærksomme Læsere egenligen kunne faae en 
„Oplysning“, som den just angivne, ud af B.’s og de andre højt ærede Forfatteres Undersøgelser, 
saaledes som disse hidtil foreligge; men nok maa det deraf blive aldeles klart, at der hos disse 
Forfattere har hersket en vis indre Fornemmelse af, at Sammenhængen sandsynligvis maatte 
være, som de opfattede den. Det er nemlig i saa svævende Udtryk og under saa mange Reserva
tioner eller rettere: Lag af Betingelser, at Skildringen af de enkelte Undersøgelser i Reglen er 
meddelt, at det efter mine Følelser vilde være en Uret imod Forfatterne og en stor Miskjendelse 
af Videnskabens hele Standpunkt, naar man ikke stærkt betonede, at Udtrykkene kun antydede 
et sandsynligt eller formodet Indhold. Anderledes kunde det efter Undersøgelsernes hele. 
Anlæg neppe heller blive at vente.
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Thi at et Angreb altid maa forfejle sin væsenlige Virkning, naar det føres efter en Plan, 
der ikke i sig selv er rigtig eller som støtter sig til urigtige Forudsætninger, derover undre 
vi os ikke; og at just noget saadant tør siges at have fundet Sted ved de Runekyndiges An
greb paa Bracteaternes forstokkede Runelegender, det har jeg, skjøndt jeg i Rune-Emner kun taler 
som Lægmands-Læser, ikke havt nogen Betænkelighed ved ovenfor S. 45 at fremsætte, og her 
agter jeg efter Evne at hævde det.

Uden paa nogen Maade at dvæle ved den særlige Opfattelse af Bracteaterne, som jeg i 
Afhandlingen har søgt at gjøre gjældende, at de naturligst og nærmest turde blive at sammenligne 
med de asiatiske Folkestammers Tarni eller Dhärani og deres Indhold altsaa mest nærme sig 
til disses, vil jeg kun her fremhæve et længst bekjendt Forho.ld ved Bracteaterne, 
som ikke er bleven ret paaagtet af de nævnte Forfattere og af mange Andre, der 
slutte sig til de samme Anskuelser. Ved denne Uopmærksomhed imod Bracteaternes 
faktiske Forhold have de, efter min Mening, i ikke ringe Grad forskjer tset sig 
Virkningen af de fleste af deres Undersøgelser og Sammenstillinger.

Alle tre have nemligen, ubetænksomt nok, givet den Forestilling Indpas hos sig, at 
den fra den yngre Jernalders Runelegender paa Gravhøjenes Mindestene og paa enkelte Minde- 
og Hædersgaver saa at sige stereotype Formel ogsaa naturligen og ligesom selvskrevent 
maatte afgive den Hovedformel, hvorefter Bracteaternes Læsning og Udlægning maatte gaae 
for sig.

Altsaa f. Ex. :
N. N. rejste Mindestenen over Den og Den,
- - byggede Gravhøj over, for — - —
- - ridsede Runerne over — - —
- - gav Sværdet (Prydelsen) til — - —
- - ejer Sværdet, o. lign.

eller i visse Tilfælde Navnet alene og altsaa blot:
N. N.
N. N.,

i hvilke Sætningen da maatte udfyldes efter Erindringen, saa længe denne holdt sig om det Emne, 
hvortil Navnet sigtede eller knyttede sig.
Derfra hidrører da Runelæsernes idelige Spejden efter mulige og umulige Navne i de 

gothiske Sprog eller Dele af saadanne, helst naturligvis i Nominativ eller Dativ, der maaskee kunde 
røbe enten den forudsatte Gravbygger, Runerister, Forarbejder, Giver ell. lign., eller den Mod
tagende, for hvem Gjenstanden var bestemt ell. lign.

Ved denne travle og, som Resultaterne i hvert Fald synes oftest at vise det, næsten 
forgjæves anvendte Søgen oversaae man aldeles den diametrale Modsætning, der var imellem hine 
for den Enkelte og til Minde eller- Hæder for den Enkelte opførte Minder og det store 
Fællesskab, som Bracteaterne stedse forudsætte. Ved skaarne Metal-Stempler, ensformig 
frembragte i et Flertal og — baade efter Analogi og talrige Fund tør man sige det — i større 
Mængde, kunne de ikke tænkes fremkaldte til Erindring om en Enkelt, og ikke til Gave 
eller Brug for en Enkelt; heller ikke kan en Enkelt ret naturligen tænkes betegnet som 

53
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Ejer af dem, knap nok som Forf ær dig er af Stemplet alene, eller af hele Bracteaten. Om man 
ikke vil kalde dem just fabrikmæssig tilvirkede, eller erklære dem for Produkter af samvirkende 
Kunstnere eller Kunsthaandværkere, have de som Amuletter under alle Omstændigheder været 
beregnede paa, imod en passende Godtgjørelse, at gaae over i Enhvers Eje, der udreder denne 
eller dens Ækvivalent i Tjenester x).

Hvor lidet og tillige med hvor forstyrrende Virkning den saa stærkt individualiserede Formel 
fra den korte Runerækkes Indskrifter vil kunne bruges til Vejledning ved Bracteat-Legendernes 
Læsning eller som en Slags Nøgle til deres Tydning, føler man allerbedst, naar man tænker 
sig den Art af Nøgler anvendte paa Legenderne, saaledes som disse ere bievne opfattede af 
andre med Nordens Rune-Litteratur særlig fortrolige Videnskabsmænd f. Ex. P. G. Thorsen. Efter 
hans Opfattelse i det store Værk „De Danske Runemindesmærker“, 1ste Afdel. (Slesvigs), 
Kbhvn. 1864, ere Bracteat-Legenderne nemlig slet ikke Indskrifter i vanlig Forstand af Ordet. 
I korte Træk giver han S. 352 et Billede af Guldbracteaternes Ejendommeligheder og siger da 
meget træffende om deres Legender: „de ere noget ganske andet end en Indskrift, som forud
sætter, at dens Ophavsmand deri har villet udtrykke sin Tanke“.

Skjøndt det incompatible imellem Formlen, der ligesom skulde lede os paa Vej igjennem 
Legenden, og selve Legenden ligger paa een Gang klart for os i disse Udtryk, finder jeg dog 
Grund til i hele dens Sammenhæng nedenfor,at gjengive Prof. Thorsens vel gjennemtænkte al
mindelige Karakteristik af Bracteat-Runerne2), men maa dertil dog føje den historiske Bemærkning, 
at i Prof. Bugges Yttringer herom, S. 172, hvilke man ligeledes nedenfor vil gjenfinde3), turde

3) »Indskrifter med den længere rækkes runer på mindestene bestå næsten bestandig af virkelige 
ord, udtrykke paa en for samtiden let forståelig måde, hvad den, der ristede runerne eller lod

J) Med Hensyn til, at Person- og Stednavne nu og da forekomme paa Dharanis og de buddhistiske 
Kloster-Amuletter af Metal, vil jeg, paa Grund af den ofte berørte Jevnførelse af Bracteaternes For
hold med hines, i Forbigaaende erindre om, at vel Buddha- og Burkan-Navne ere ret hyppige 
paa Dhäranierne (see foran S. 100), men at kun en stor Rivalisering imellem Klostrene har 
fremkaldt Anbringelsen af et enligt-staaende Navn, Klosterets ( Viharaens ) eller Klos te r- 
stifterens, paa Dhäranierne for at sikkre disses dyrt og da saa meget højere betalende Kjøbere, 
at det er ægte og forholdsvis stærkere virkende Besværgelsesmidler, de have faaet.

2) »Ved Bedømmelsen af Brakteaterne er overhoved den meget væsentlige Omstændighed at fastholde, 
at de ere for en stor Del, hvad man nu vilde kalde Fabrikarbejde. Mange af dem ere prægede 
med Stæmpler, hvorved der let kunde erholdes mange Exemplarer af ensartet Beskaffenhed. Til 
Arbejdet som saadant har Runeomsk riften,* i det mindste hyppig, hørt. Der haves saaledes 
paa Brakteater de samme Forestillinger med forskjellige Stæmpler og dog samme Om skrift* i 
Runer. Overhoved findes i Brakteat-Runerne i al deres besynderlige Anvendelse dog stor Overens
stemmelse: samme Omskrift oftere brugt, samme Sammenstillinger af f. Ex. samme Medlyd, hele 
Rækker af Runer gjentagne flere Gange i samme Orden o. s. v. Det er tydeligt, at der deri er 
noget indbyrdes efterlignet, at der er noget vilkaarligt derved, saaledes at det er noget ganske andet 
end en Indskrift, som forudsætter, at dens Ophavsmand deri har villet udtrykke 
sin Tanke.* Det er vist ofte Tilfælde, at man i disse Runer har gjengivet Begyndelsesbogstaverne 
eller andre Forkortninger i Omskriften paa Mønter, som efterlignedes — at det er mere eller mindre 
skjulte, mulig langvejsfra hentede Formularer o. s. v., der ere tilkjendegivne. Det hele har noget 
ubestemt, og — selv.i en Fremtid — vistnok ubestemmeligt ved sig». 1. c. S. 352. 

X
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der være gjort af denne• Thorsens Skildring en Opfatning gjældende, der kun med ringe Ret 
kan kaldes „væsentlig* den samme“ som Thorsens'1). I Hovedsagen er den just forskjellig.

Endnu vil jeg tilføje, at vor Collega i comparativ Filologie ved Universitetet Prof. Dr. 
Vilh. Thomsen, hvis Opfattelse af Bracteaternes Runelegender det især var mig af Interesse 
at erfare, efter en skriftlig Henvendelse fra min Side i et Brev til mig har udtalt, hvad han 
velvilligen har tilladt mig her at meddele, - at han „i den allerstørste Del af Bracteat- 
Legenderne indtil videre ikke er tilbøjelig til at see noget virkeligt Sprog, 
og i hvert Fald ikke Indskrifter af individuelt fortællende Indhold“.*

Men uanseet de saa ulige Opfattelser, der fra nordiske Sprogforskere ere komne til 
Orde m. H. t. Bracteat-Legendernes virkelige Natur, blev dog vistnok eet Forhold neppe taget i 
tilbørlig Overvejelse af disse, inden man saa almindeligen og næsten eenstemmig sluttede sig til 
den Vejviser, man fra den yngre Jernalders Indskrifter kjendte som en ret paalidelig Angiver af 
en rationel Fremgang ved Indskrifternes Tydning, og derfor uden videre fulgte den som Vej
leder ogsaa ved Bracteat-Legendernes. Dette Skridt var maaskee ikke saa naturligt, som det 
syntes dem.

Turde ikke Prof. K. Gislason have Ret, naar han (Aarb. f. 1871 S. 366) i sine fortsatte 
Bemærkninger om de ældste Rune-Indskrifters sproglige Stilling — uden naturligvis herunder at 
inddrage Bracteaternes talrige Rune-Legender — bruger de Udtryk om Runeperioden: „en så 
lidet literair tidsalder, som runeperioden i det hele vistnok har været“.* 
Ordene synes i hvert Fald at stemme meget godt med de Udtryk om netop samme Litteratur, 
hvori Prof. Wimmer ti Aar senere ved 2det nordiske Filolog-Møde i Kristiania (see Forhdl. 
S. 242) betonede, at Grunden til, at Prof. Bugge og han havde faaet et saa ulige Syn paa 
Takten i det nordiske Sprogs Udviklings-Gang, just var, at vi i denne Runelitteratur „har et så 
uendelig lille sprogligt stof til vor rådighed, til at påvise udviklingen“.* 
Men under saadanne Forhold skjønner jeg ikke rettere, end at enhver Formel til Vejledning i 
Bracteat - Legendernes Læsning og Udlægning hentet fra denne Side af en i det hele lidet literær

dem riste1, har villet meddele. Omtrent det samme gjælder om de fleste indskrifter med samme 
slags runer på brugsgjenstande og smykker af anden art end de, hvorom her særlig tales. Væ
sentlig forskjelligt er derimod forholdet ved de på brakteater forekommende runeindskrifter. En. 
meget stor del af disse indeholder ikke ord af runeristerens sprog rigtig og tydelig skrevne: nogle 
indeholde rimelig ord, hvori runeristeren har lagt bestemt mening, men så stærkt forkortede, at vi 
ikke med sikkerhed kan tyde dem; andre er vistnok kopier af indskrifter, som har indeholdt ord i 
runeristerens sprog, men kopier så forvanskede, at deres forklaring, når originalen mangler, er umulig; 
om atter andre tør vi antage, at de hverken indeholde ord i noget germansk sprog eller er for
vanskede kopier af sådanne indskrifter. Af disse sidste kan nogle igjen indeholde aldeles vilkårlige 
runesammenstillinger, andre tegn eller formler som kun har magisk betydning, og atter andre må 
opfattes som forvanskede, meningsløse kopier af indskrifter i ep fremmed skrift og et fremmedsprog».

J) «Væsentlig den samme opfatning er gjort gjældende af P. G. Thorsen, der i sit værk om rune
mindesmærkerne i Slesvig har udtalt sig om brakteat-indskrifterne med stor forsigtighed» ere 
nemlig de Ord, som Prof. Bugge umiddelbart tilføjer sin ovenstaaende Udtalelse S. 172. 
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og i hvert Fald eensidig liter ær, skjøndt lang Tidsalder, maatte blive misledende, naar den 
anvendes paa Bracteaternes kortere Tidsrum af et Par Aarhundreder, eller tre, indenfor den lange 
Runeperiode. Thi det synes umiskjendeligt, at Rune-Skriften i Bracteat-Tidsrummet var i 
en anden, frodigere og livligere Anvendelse, og Evnen til at læse og forstaae den 
turde have været et ret almindeligt Fælleseje for de vel sagtens (?) gotiiiske Bracteat-Bærere. 
Dette turde i det mindste synes noksom udtalt i den store mekaniske Mangfoldiggjørelse af de 
enkelte Bracteater med deres Legender.

Hertil knytter sig uvilkaarligen endnu den Sidebetragtning, der fremkaldes ved Ind- 
klædningen af de Runekyndiges Meddelelser om Udfaldet af deres Bestræbelser for Bracteat- 
legendernes Læsning og Tydning. Jo mere almindelig Brugen af Runeskrift antages at have 
været og med den tillige Evnen til at læse og forstaae den, desto fastere — eller her forsigtigere 
udtrykt: desto mindre vaklende og ubestemt — turde man vel antage, at Ordenes Gjengivelse eller 
Bogstavering maatte have været; men desto besynderligere tager det sig da ud, at der i Forsøgene 
paa Legendernes Læsning saa ofte menes at være Antydninger af det Modsatte og at Runologerne 
saa ofte formode, at der i Legenderne sandsynligvis staaer ganske andre Runetegn, end der burde 
have staaet, enten dette saa maa tilskrives Runeskærernes Ukyndighed eller Udygtighed.

Ovenfor S. 104 afbrød jeg den begyndte Fremstilling af Exempler paa Bracteat-Legender 
og den Læsning og Fortolkning af disse, til hvilke nordiske Runologer, i det mindste for
enkelte Bracteaters Vedkommende, troede tilnærmelsesvis at være komne. Dette 
skete for strax at kunne indskyde den Række af Bemærkninger, som jeg holdt dels for nødvendige, 
dels for hensigtsvarende, naar jeg agtede at bortlede den hidtil i en mere eensidig Retning styrede 
Tankegang fra den herskende Opfattelse af Bracteat-Legenderne og føre den ind paa en fler
sidigere eller alsidigere Betragtningsmaade, der i Tidens Løb maaske da kunde afføde mere tilfreds
stillende Opfattelser af disse Legender.

Nu optage vi den afbrudte Traad! Vi knytte derfor her til de førstgivne Exempler en 
kort Række af andre, men alle, om de end tildels ere af ulige Art, ligeledes gjengivne baade i 
det Slags Lyd-Billeder, som de forskjellige Runologer have taget af dem, og med de Forsøg 
paa Udlægningen og Tolkningen af dem, som disse Lærde, efter Formlerne for den 
yngre eller kortere Runerækkes Indskrifter, mente nærmest eller naturligst at tilbyde sig, men med 
hvilke Tolkningsforsøg de imidlertid — hvad vi skylde disse Forfattere ikke at fortie — kun 
sjelden følte sig selv ret tilfredsstillede.

Vi fortsætte først med en Bracteat-Legende, der slutter sig til de S. 103—4 anførte 
derved, at den frembyde! hine mærkelige Gjentagelser af samme Række af Stavelser eller 
Smaa-Ord —, en Constellation af Lyd, der minder om ældre Sprogs Hymner og Besværgelser 
og lign., og derfor saa jevnligen har fremkaldt Formodningen om, at i det mindste disse Bracteat- 
Legender have været Led af lignende Ritualia.

Det mest oplysende Exempel paa disse Legender er unegtelig den bekjendte Skodborg- 
Bracteat vor Tavle IV, fig. 14.

Af den giver Prof. Stephens os følgende Lydbillede (cfr. 0. N. R. M. II. 560):
sælœw imæ I ung æ ælæwinæ \ ung ce ælæw i næ I ungæ ælæwin
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Af Prof. Bugge gjengaves den derimod:
tidligere : a ung a al aw in | au ng a alawin i au ng a ala win | ng al aw id
nu 1881: auja alawin \ auja alawin | auja alawin \jalawid

Forskjellen i de to Runelærdes de enkelte Runestave i Legenden tillagte Lyd kan i al 
Korthed siges at være den allerede fra det Foregaaende Læserne bekjendte Opfattelse af Vokal
lyden a som æ (Stephens) og Legendens 4 Gange (tre Gange i ret og een Gang i vendt 
Stilling) optrædende „Jåm“-Tegn som j (Bugge), medens den i sidste Stilling tillægges Be
tydningen af s (Stephens). Endelig at i den „afkortede“ Gjentagelse det Tegn, der for 
Stephens er m, for Bugge er d.

Et Hovedspørgsmaal er det nu, om disse særegne Sæt eller Grupper af Runer, gjentagne 
tre Gange og, som det synes, med Forsøg paa en fjerde, dog lidt forkortet og maaskee tillige — 
saaledes gisses der — noget forvansket Gjentagelse, fra den oprindelige Legende-Affatters eller 
den senere Kunst-Arbejders Side søge at „give virkelige Ord,* hvorved Ophavsmanden har 
udtrykt en bestemt Mening“? Et indirecte bekræftende Svar herpaa ligger allerede i de Ord af 
Prof. Bugge (S. 196): „Den omstændighed, at de samme runer flere gange er gjen
tagne,* kan intet i den henseende godtgjøre“. Directe svare derimod begge Forfatterne, idet 
de meddele deres efter den nævnte Formel for de yngre Rune-Indskrifter udfundne Tydning af 
Bracteat-L egenden.

I sit „ælæwiiweil saac Prof. Stephens nemlig et Mandsnavn i Dativ, en „Modtager“ 
altsaa, der bar et Navn, som Forf. formoder at kunne være identisk med oldtydsk: Eliwin, 
Eluwin, og i Kraft af Dativet tolker han Legenden, idet han begynder Læsningen med den af 
de fire Gjentagelser, der for ham har den ovennævnte s-Rune:

Lykke (for) den unge Ælæwinæ, (den) unge Ælæwinæ, unge Ælcewinæ!
Prof. Bugge har ligeledes et Mandsnavn i sit „aZawwi“, der bringer ham til at tænke 

paa det oldtydske Mandsnavn Alwini (S. 197), dog ikke i Dativ, men i Nominativ, altsaa en 
„Giver“, en „Forarbejder“ eller lignende, og tolker Legenden simpelthen:

,, Alavin Aues Søn“, eller: 1
> gjentaget tre Gange.

„Alavin af Auingernes Æt“ J
Denne Udlægning giver dog Prof. Bugge kun under bestemte Reservationer. „Hvis 

altså — hedder det f. Ex. S. 198 — Skodborg-brakteatens indskrift indeholder virkelige ord, om 
end ufuldstændig skrevne og tildels feilagtig kopierede, ikke en vilkårlig og sproglig betydningsløs 
sammenstilling af runer, så kan jeg ikke finde andet udtrykt i den end et mandsnavn i nominativ, 
som oftere er gjentaget, „Alavin Aues søn“, eller: „Alavin af Auingernes æt“. Men selve denne 
Udlægning — yttrede han iforvejen S. 197 — „gjør ikke krav paa at være mere ond 
en mulighed“.* For en almindelig Tankegang maa denne Mulighed dog vistnok synes at 
grændse nær til det Umulige; thi at en „Forarbejder“, en „Kunstner“ eller „Kunsthaåndværker“ 
eller „Giver“ tre eller fire Gange i Rad påa samme Bracteat, og uden nogensomhelst anden An
tydning af Øjemedet eller Formaalet, skulde have selv stemplet sit Navn og Afstamning, eller ved 
Andre ladet begge indskjære, synes i det mindste mig at være en unaturlig Tanke.

Jeg skynder mig derfor ogsaa med at tilføje, at Prof. Bugge i et Slags Efterskrift 
S. 225 til sin Afhandling yttrer Betænkeligheder ved sin Tydning af Skodborg-Bracteaten, og at 
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Prof. L. Wimmer i 1887 1. c. S. 122 bruger de Udtryk om denne Bracteats Indskrift: „da es 
nicht ausgemacht ist, ob dieser brakteat mit seinem dreimal wiederholten unerklärten auja-alawin 
und darauf folgenden jalawiö wirkliche worte hat ausdrücken sollen oder nur eine willkürliche 
Zusammenstellung von runen enthält“.

Inden vi helt forlade denne Indskrift, maa jeg blot gjøre Læserne opmærksomme paa, at 
den, som Figuren Tab. IV, fig. 14 viser, ikke hører til de egentlige eller typiske Yak-Lungta- 
Bracteater, men til de atypiske med hele Menneske-Figurer i forskjellige Stillinger, og at til denne 
Gruppe af Bracteaterne ogsaa høre de foran S. 103 omtalte Indskrifter (see Tab. IV, fig. 22 
og fig. 24).

Ingen saadan Gjentagelse af ensklingende Stavelser frembyde Forfatternes Lydbilleder af 
de to Bracteat-Grupper, hvorfra de her følgende Exempler tages, men Udlægningen af Rune
legenden faaer dog stadigen samme Skikkelse.

I det foregaaende (S. 65, samt paa Bitavlen B.) findes saaledes 15 Bracteater sammen
stillede med de dem af Prof. Stephens tillagte Lydbilleder ved Siden. Jeg har der henført alle 
disse Bracteater til een og samme Æt, paa Grund af den indbyrdes Lighed af Midtfeltets 
billedlige Fremstillinger. Runerne i Omskrifterne danne derimod kjendelig to ulige Constellationer, 
der vise os den Besynderlighed, at medens man skulde formode, at Runerne indenfor hver af 
disse Constellationer vilde gjengive samme Ordlyd eller fremkalde samme Forestilling, saa er det 
vanskeligt nok at finde to af dem med fuldt identiske Runestave. Til den ene Constellation høre 
5 Bracteater.

Paa de fire af dem, alle — som man af Figurerne vil see — fundne i Sverrige, læser 
rigtignok Prof. Stephens de fem Runetegn som el til i eet Ord (dog kunne de maaskee lige 
saa godt danne to Ord eller Stavelser, eZ-í¿Z), medens en femte, der er fra Danmark, aflæses 
til, altsaa kun har de tro sidste af disse Runer.

Et egentligt Ord af det ældste nordiske Sprog angive de Runekyndige ikke at have fundet 
i disse Runer, men Prof. Stephens antager dog, at el til kunde være et Mandsnavn, og til 
formodes da at kunne antyde det samme Navn i en afkortet Form. Hvorvidt denne subjective 
Formodning om, at vi i disse fem Runer maaskee havde et Personnavn for os og netop et 
Navn, der bestemt er brugt indenfor gothiske Stammer, har jeg ikke fundet nærmere angivet.

Den anden Constellation eller Rune-Gruppering findes paa 7 Bracteater, hvis Runelegender 
af Prof. Stephens gjengives (smign. foran S. 65 og Bitavle B.) saaledes:

Under disse Runestave antager Stephens — og for Øjet synes dette 
virkelig meget sandsynligt —, at der paa alle 7 Bracteater maa være skjult 
det samme Begreb eller samme Forestilling, „the same name or word (dat. or 
nom.)“. Snarest formodes saa Mandsnavnet Ingve eller Kvindenavnet Inga, 
i 6 forskjellige Bogstaveringer, dækket med disse Runetegn. Denne Gisning, 
om den end kun har svag ellei’ ringe Sandsynlighed, søger dog at faae et 
Navn frem, der ikke blot er g o thi sk, men „skandogothisk“.

Dette er endnu bedre lykkedes ved Læsningen af Runeskriften paa tre i Vest-Jylland, 
ved Næsbjerg i Varde-Egnen, fundne Bracteater, der udgjorde en Del af et større Guldfund. De 
vare alle tre slagne med samme Stempel og vise følgelig ingen Variation, hverken i Runetegnene 

ichiay (2).

ycæa (1).

ykcæ a G)-

ugkh a (1).

yæca (1).

y ia? (1).
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eller i disses Stilling. De ere alle 7 anbragte i en Linie gaaende fra Randen ind i Mellemrummet 
mellem det formentlige Yakdyrs Hoved og Forben; de læses ens af Stephens, Bugge og 
Wimmer som: niuwila (dog æ Stephens).

Af dette eller et beslægtet Navn, Neufila, anføres hos Bugge S. 217 en vestgothisk 
Biskop af Tude i Spanien (fra Aaret 589) og ligesaa (fra 837) fra Overtyskland i Formen Niwilo-, 
men B u g g e . antager, at Navnet i almindelig oldnordisk Sprogform vistnok vilde hedde ,,Nyli“.

„Denne brakteat-indskrift giver os“ — efter Prof. Bugges eget Vidnesbyrd smstds. — 
„utvivlsomt et virkeligt ord rigtig og fuldstændig skrevet. Det er et mandsnavn i nominativ“. 
Indskriftens Læsning tjener derhos endnu Prof. Bugge til Støtte for hans Udsagn om Overens
stemmelsen mellem Bracteat-Tidsalderens Sprog og den ældre Jernalders, og den findes tillige 
at minde ham om, „at navneforrådet i det ældste runesprog viser mærkeligt fællesskab med 
Gotisk“. S. 219.

Foruden de 7 Runer i den nævnte Legende bære Exemplarerne af denne Bracteat endnu 
tre andre Runer, anbragte paa et andet Sted, nemlig mellem det hornede Dyrs Ben, men der 
staaende i omvendt — op-og-ned vendt — Stilling. Runestavene ere Tegnene for l.p.n. og 
have altsaa ingen Vokal imellem sig. Bugge kan ikke forklare deres Betydning. Stephens 
derimod, idet han antager, at de udeladte Vokaltegn snarest maa være de simple Tegn for i., i, 
supplerer Ordet til l. (i), fr. (i), n. samt giver dette Betydningen: „afleden“, „ved Døden afgaaet“ 
(„Niuwilæ is no more“); han tænker sig Bracteaten nærmest som en Slags Mindepenge om denne 
Mand. Alt hviler naturligvis paa den Forudsætning, at det ikke er en tilfældig Lighed, som 
Ordet eller Stavelserne paa Bracteaten have med det supponerede Navn Niuwila1).

En mere betydningsfuld Sejr over de .trodsige Bracteatlegender vilde det dog have været 
for Runologerne, om de, støttede til deres Formel fra den yngre Jernalder — selv om de tillige 
maatte tage til Hjælp deres uberettigede Parallelisering mellem disse Bracteater og de byzantinske 
og romerske Møntprægninger — blot nogenlunde havde kunnet sikre os Læsningen og en taalelig 
Forstaaelse af Legenden paa Bracteaten fra Tjörkö, nær Carlskrona, kjendt siden 1817.

Efter en gængs Antagelse har nemlig Runeskriften paa denne Bracteat i højere Grad end 
paa nogen anden af samtlige kjendte Bracteater, ladet Runologerne ligesom „øjne“ gode Mulig
heder for Tilstedeværelsen af rigtige oldnordiske Ord og i en Sætning med forstaaelig Mening.

Legenden aflæses, som det synes, aldeles ens af Bugge og Wimmer, nemlig: 
w ur te r uno R an walhakurne .. h elÖ a R kunimud iu . . .

(cfr. Tegningen hos Wimmer S. 213 og Berigtigelsen S. 385). Prof. Stephens’s Opfattelse og 
Gjengivelse af de 10 første Runetegn anfører jeg her til Sammenligning. Han læser II. p. 539 no. 25 : 

pur te ru no a (tolket: Thor signe Runerne!).

x) Det bliver en Selvfølge, at det kun er ved at see helt bort fra den Mulighed, at der i disse tre 
Runer kunde være en særegen Betydning og at denne maaske ogsaa, som Prof. Stephens for
modningsvis havde antaget, kunde blive at sætte i Forbindelse med den øverste Runelinie, at 
Prof. Bugge kunde føle sig berettiget til just i denne Bracteat-Legende at finde en Støtte for hans 
tidligere ytrede Formodning, "at flere brakteat-indskrifter indeholde et enestaaende mandsnavn i 
nominativ». S. 218. [Maaske menes der ved «enestaaende» kun: staaende for sig selv (see Bugge: 
«Norges Indskrifter med de ældre Runer». 1891. 4to. 1. H. S. 45).]

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Aid. I. 2. 54
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Rune-Omskriften indbyder ligesom til Læsning derved, at Runestavene, som man seer, ere 
paa usædvanlig Maade ved to indskudte horizontale Linier af Prikker (.. og . . . ) i det mindste 
tilsyneladende afdelte i to Ord- eller Stavelse-Grupper, ved hvilket Læsningen formentligen maatte 
lettes. Dernæst fængsles Øjet ved det lokkende Syn af fem Runestave, som danne Stavelser eller 
Ord, der kunne være rigtige oldnordiske, runoR nemlig, enten derved maatte menes „Runer“ i den 
ældre videre Betydning af Besværgelses- og Tryllesange eller i den nyere af „Runestave“, „Rune
skrift“. Endvidere frembød de 5 første Runestave wurte, hvad Prof. Bugge ikkun havde 
forefundet paa denne ene Bracteat, et virkeligt verbale, og dette kunde maaske, ifølge dets 
sandsynlige Betydning af tilvirkede, bearbejdede, gjorde konstrueres sammen med det 
efterfølgende Ord runoR som Objekt, navnlig i den sidste af de to anførte Bemærkelser af Ordet. 
1 denne Forbindelse til hinanden 'sætte ogsaa de fleste andre Runologer disse to Ord.

Subjectet til Sætningen maatte da søges i den anden Gruppe af Runestavene, nemlig: 
helöctR kunimuöiu, der antoges at gjemme den ved disse Runeskrifttydninger sædvanlige 
deus ex machina, o: Noget, der kan gjælde for et Mandsnavn i Nominativ, her det ellers ikke 
andenstedsfra kjendte Navn: HeldaR, hvilket Prof. Bugge mener let kunde være opstaaet ved 
en Fejlhugning for et i hvert Fald mere forstaaeligt Navn, f. Ex. HelmaR, dannet af Ordet Hjelm. 
En nærmere Betegnelse af Manden med dette os ukjendte Navn antages iøvrigt givet ved et 
Patronymicon: Kunimunds (Cynimunds) Søn; ved Hjælp af færre eller tiere Rettelser af de 
enkelte Stave eller hele Stavelser mener man nemlig at skimte en saadan Betegnelse igjennem 
Runerne: Kunimudiu (Bugge S. 193). Wimmer S. 213 seer deri en Dativ af et Mandsnavn 
(— oldnord. Kynmundi), Stephens (III, 243) ligesaa af et Kvindenavn {Cunimundia).

Endnu en Oplysning om denne „HeldaR.“ er man enig om at finde i den sidste Halvpart 
af den første Gruppe af Runeskriften, nemlig „an walhakurne“, der oversættes: „paa Valhakurne“ 
og, efter en saare vovelig Analogi med Angivelsen paa en Mønt af dennes Møntsted, med stor Til
slutning af Runologerne formenes her snarest „at betegne Stedet, hvor Runemesteren boede“. 
(Bugge S. 195). Andre ville under Ordene „paa Valhakurne“ formode, at der skulde forstaaes 
Gjenstanden, hvorpaa Runerne vare anbragte, altsaa selve Bracteaten eller Stemplet til denne. 
Begge Gisninger ligge formodenlig lige fjærnt fra det Rigtige.

Om nu end Prof. Bugge jevnlig og stærkt betoner, at det, der bereder ham og alle 
Colleger de saa godt som uovervindelige Vanskeligheder ved Bracteat-Legendernes Læsning og 
Tydning, er det ugunstige Forhold, at der aldrig foreligger Originaler, men kun Kopier, og, efter 
de mange foregivne Unøjagtigheder, Bogstavfejl og Meningsmisforstaaelser at 
dømme, stærkt forvanskede Kopier, saa mener han dog om denne Tjörkö-Indskrift, „at forholdet 
dog forsåvidt må være forskjelligt, som den oprindelige mening og form af indskriften 
på denne kopi i det hele lader sig øjne“*. — Mon ikke de gamle Bracteatfabrikanter vilde 
søge Hovedkilden til deres Runelegenders formentlige Uforstaaelighed paa en ganske anden Kant?

Skulle vi — idet vi slutte — give et Skjøn i dette Mellemværende efter den ovenstaaende 
Række af Forsøg paa Tydninger og Forstaaelser af Bracteat-Legender, maa vi paa den ene Side 
vel erindre, at de fremdragne Exempler alle tilhøre saadanne Bracteater, hvis Forstaaelse nordiske 
Sprogforskere troede bedst at kunne magte, og paa den andenSide ikke glemme, at et meget stort 
Antal staar tilbage, paa hvis Runeskrifts Udredelse og Tydning de egentlig ikke have villet indlade sig.

Med dette for Øje er det i det mindste mig vanskeligt at tro, at Sprogforskningen hidtil 
har slaaet ind paa de retteste Veje.
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Jeg maa bede de særlig sprogkyndige Colleger iblandt den nordiske Archæologies 
og Ethnografies Dyrkere undskylde, at jeg, skjøndt kun en læg Mand indenfor egenlig Sprog
forsknings Omraade, saa uforbeholdent paa nævnte Fælles-Studiers Vegne har ytret denne fra vore 
nordiske Sprogforskeres Udtalelser meget afvigende Opfattelse af de „nordiske Guldbracteaters“ 
Runeskrifts-Legender og. disses formodede Forhold til vort Oldsprog, noget, jeg naturligvis neppe 
vilde have vovet, naar der ikke fra disses egne Forskninger var traadt to særlige Omstændigheder 
som bestemmende til.

De Resultater, hvortil Nordens Sprogmænd vare komne med Hensyn til selve dette Sprog, 
syntes mig nemlig indbyrdes uoverensstemmende, og en Mistanke om, at den fulde Sammenhæng 
neppe endnu var funden, maatte synes berettiget og uundgaaelig. Dernæst stod heller ikke vor 
Runeskrifts Historie og første Oprindelse — uagtet Prof. Ludv. Wimmers omfattende og 
skarpsindige Forskninger have kastet et meget stærkt Lys ind over disse to Emner, især i det 
sidste store Arbejde „Die Runenschrift“ (Berlin 1887) — saa vel belyst fra alle Sider, at 
ikke en lignende Mistanke ogsaa her maatte gjøre sig gjældende.

Til bedre Forstaaelse af den Paavirkning, som Hensynet til begge disse Forhold har 
udøvet paa min Opfattelse af Bracteat-Indskrifternes mulige Natur — om ikke ligefrem til 
Forsvar for eller Retfærdiggjørelse af selve Opfattelsen — haaber jeg at følgende Betragtninger 
ville bidrage.

Med Hensyn — for det Første — til Beskaffenheden og Slægtskabet af det 
Sprog, som paa enkelte faste Stenmonumenter, men endnu hyppigere paa Vaaben, Prydelser og 
Redskaber fra den ældre Jernalder findes indridset med den ældre og længere Runerækkes Stave, 
det Sprog altsaa, i hvilket man med næsten utrættelig Anstrengelse har søgt at finde en naturlig 
Plads ogsaa for Bracteaternes Runelegender eller i alt Fald for enkelte Led og Dele af disse, er 
der, som jeg ovenfor antydede, en, efter min Anskuelse, betydningsfuld Meningsforskjel imellem 
tre af Nordens højtstaaende specielle Fagkyndige: Islænderen Professor Konrad Gislason, 
Nordmanden Professor Sophus Bugge og den Danske Professor Ludvig Wimmer. Den 
førstnævntes Anskuelse vil imidlertid, som det senere sees, især findes at afvige fra de to 
sidstnævntes.

Jeg tør neppe forudsætte, at Læseren i Almindelighed har gjort sig tydelig Rede for 
den Indflydelse, som en meget forskjellig Opfattelse af dette ældre Sprogs virkelige Stilling til 
Oldnordisk uundgaaelig maa have baade paa Undersøgelsen og paa Bedømmelsen af de enkelte 
Bracteat-O rd s eller, rigtigere sagt, Bracteat-Stavelsers — thi man har i Reglen kun med 
disse at gjøre — større eller mindre Tilnærmelse til eller Fjernelse fra alle Ord og Stavelser, 
der ere kjendte fra de Indskrifter, som ere indridsede med den kortere Runerækkes Stave (følgelig 
ere fra Vikingetiden omtrent og en lidt senere Tid) og altsaa ere betegnende for „Oldnordisk“. 
Men da imidlertid en berettiget Erkjendelse af mulige eller virkelige Spor af det egenlige Old
nordiske i Bracteat-Runelegender saa meget afhænger af Gradsforskjellen i selve Sprogmændenes 
Opfattelser af Forholdet imellem Oldnordisk og de ældste Runers Sprog, er det en Selvfølge, at 
Læserne her kunne fordre Hovedafvigelserne mellem disse kortelig berørte. Under Runologernes 
Læsnings- og Tolkningsforsøg møder man jo ret jevnlig som Forudsætning for denne eller hin fore- 
slaaede Tydning af Ord eller Endelser, at Bracteaternes Runeskjærere maaskee ikke selv have 
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tilfulde kjendt Bogstaverne eller disses Mening, at de have formentligen skaaret fejle Streger, 
have ikke kunnet læse ty de li gen Forlaget eller været ligegyldige ved dettes Gjengivelse, 
eller ikke have dygtig nok haandteret Gravstikken o. lign. — Forudsætninger, som naturligen 
meget let maatte tilbyde sig, da det af det Foregaaende vil sees, at der baade om Bracteaternes 
Oprindelse og Forbillederne for deres billedlige Fremstillinger samt deres hele Fabrikation havde 
gjort sig énsidige og løse Forestillinger gjældende. Idelige Forudsætninger af denne Art, men 
ikke sjelden støttede til vage Gisninger om, at Ordet eller Stavelserne formodentlig betøde 
dette eller hint, og at dette eller hint formentligen efter vedkommende Bracteats (gissede) 
Alder eller Aarhundrede, efter Sprogets daværende (ligeledes gissede) Udviklingstrin, snarest 
maatte have havt denne eller hin Form, da jo i alt Fald en noget lignende Form, med en ret 
antagelig Fejlskrift af en Rune, findes som Parallel paa en eller anden Runesten, synes mig 
at maatte opfordre den selvtænkende Læser til ikke at forblive ubekjendt med, i hvilken Afstand 
fra hinanden i Virkeligheden da de vigtigste Hovedpunkter i deres forskjellige Opfattelse af det 
gjensidige Forhold mellem disse to Sprog-Idiomer angives at ligge. Med Afstanden voxer selv
følgelig Betydningen af saadanne Forudsætninger, som de anførte, og Afstanden synes rigtignok 
ikke ringe for de Oldtidsforskere, der i deres archæologiske og ethnologiske Studier beredvilligen 
og tilfulde indrømme det Sprog, en Folkestamme taler eller har talt, den det med Rette tilkommende 
vægtigere Stemme ved Afgjørelsen af det store Spørgsmaal om et Folks nærmeste Stamme-Slægtskab. 
Indrømmelsen er naturligvis her bleven givet under de to almindelig vedtagne Betingelser; først, 
at vedkommende Folkestamme har efterladt sig et tilstrækkeligt stort Sprogstof til at give et 
fyldestgjørende Billede af Sproget og de væsenligste Træk af dets Udviklingsgang; dernæst, at 
Sproget er Stammens eget, og ikke enten et ved stærkere Berøring med omgivende Folkestammer 
og Paavirkning af disse udenfra ligefrem adopteret, eller et for Stammen selv fremmed Sprog, 
der ved en Art af Pseudomorph ose — som Oscar Peschel med et for os Naturforskere vel 
forstaaeligt, fra den uorganiske Naturs Virken laant Billede ret heldigen har betegnet det — fra 
Omgivelsen er sivet ind i Stammen og hos denne har indtaget aldeles det oprindelige Sprogs Plads.

I jo ringere Grad et Folks efterladte Sprogstof fyldestgjør disse to Betingelser, desto 
ringere Betydning faaer dette Sprog ved Bestemmelsen af Folkets Stammeslægtskab, Nationalitet og 
Samlivsforhold, og desto mere bliver naturligvis den Kjendelse, man mener at Sprogresterne afgive, 
at sideordne eller at underordne den, som Folkets øvrige kulturelle Sider i Forening med dets 
fysiske Bygning med Rette afgive.

I sin store Afhandling i Aarb. f. N. O. o. H. 1869. om „De ældste Rune - Indskrifters 
sproglige Stilling“ (S. 145) er K. Gislason kommen til en bestemt Erkjendelse af, „at 
dette Idiom synes hverken at kunne henføres til den „germanske“ eller til den „skandinaviske“ 
„Stamme“, men at være en Mellemting med en stærk fremtrædende „germansk“ og en 
maaskee endnu stærkere fremtrædende „skandinavisk“ Side. Det har tilhørt et 
Folkefærd, der er gaaet under i Tidens Strøm, er bleven overskyllet af 
en indtrængende Folkebølge — „et nærbeslægtet Skud af gothisk Rod“.* 
Indskrifternes etymologiske Alder1) synes at falde i Tiden imellem Vulfila og omtrent Aar 700“.

’) «Et Sprogs etymologiske Alder er naturligvis noget ganske Andet, end dets chronologiske Alder, 
skjøndt begge undertiden falde sammen. Chronologisk ere f. Ex. Dansk og Islandsk i 1869 samtidige, 
men etymologisk er Islandsk mange Aarhundreder ældre end Dansk«. (Gislasons Anmærkning.) 
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I stærk Modsætning hertil udtaler L. Wimmer i en hel Række af Afhandlinger, og 
nu senest i det ovenfor nævnte store Arbejde „Die Runenschrift“, som Resultatet af sine Under
søgelser af de samme Rune-Indskrifter i den ældre og længere Runerækkes Sprog, at dette i det 
Hele fremviser saadanne Former, som det oldnordiske Sprog, kjendt fra den yngre eller kortere 
Runerækkes Tid, maa forudsættes (og efter hans Mening ved allehaande Overgange ogsaa kan 
vises) at have i Aarhundredernes Løb gjennemgaaet gradvis og uden Spring indenfor 
samme Folkestamme og netop her i Norden. Denne antagne jevne Gang i Udviklingen 
af Sproget i een bestemt Retning sætter endog Forfatteren i Stand til at henføre de til den ældre 
Jernalders Tidsrum (c. 350 — c. 900) hørende Rune-Indskrifter hver til sit Seculum eller Halv-Seculum, 
og enhvers Plads i Tidsfølgen bestemmes naturligvis da efter det Stadium i Udviklingen, Indskriftens 
enkelte Ordformer antages at fremvise, selvfølgelig tillige bedømt efter det Spand af Tid, der 
efter Undersøgerens Skjøn maatte fordres for Ordet, til under rolige Udviklingsforhold at naae fra 
det ene Trin i Udviklingen til det andet. (Wimmer S. 184 f. ; smign. S. 302; 304.) Dette 
stemmer aldeles med Prof. Wimmers egne Udtryk i Forhandlingerne paa det andet Nordiske 
Filologmøde i Kristiania 1881 (udk. Krist. 1883), hvori det hedder S. 243, „at sproget allerede 
i vore ældste indskrifter er et fra gotisk og de andre samtidige germanske dialekter forskelligt, 
bestemt udpræget nordisk sprog, idet vi holde os til inddelingen af hele den gotiske folke
klasse i de 3 store grupper Nordboer, Goter og Germaner“; derhos hævdes det, at denne 
„nordiske folke- og sprogindividualitet“ kan følges tilbage „senest, for at nævne et 
bestemt tidspunkt, til det 5te århundrede“. Ligeledes hedder det her i bestemte Udtryk om selve 
Udviklingsgangen, „at både sprog og skrift er ændrede gennem en jævn og gradvis ud
vikling, hvori det ene led er nøje knyttet til det andet“. S. 242.

Dette Resultat er smukt, men maaskee for smukt, til at kunne holde sig i denne Form. 
Under alle Omstændigheder tiltrædes det ikke af Professor S. Bugge i nær den Udstrækning, 
som Professor Wimmer, efter sine Ytringer herom, synes at antage.

I den Afhandling, hvori Prof. S. Bugge efter Prof. Wimmers egne Udtryk S. 185 og 
Anm. menes bestemtest at have formuleret sin Opfattelse af dette den ældste Runerækkes Sprog, 
nemlig i Aarb. f. N. O. 1884 (Runestenen fra Strand i Ryfylke. S. 80 flg.), siger Bugge ganske 
vist, som Wimmer anfører: „Og dog tilhøre de i Norden fundne Indskrifter med den længere 
Rækkes Runer det samme Folkefærd som det, der har boet her i historisk Tid; og det Tunge- 
maal, som taltes i Norden i den sidste hedenske Tid, har udviklet sig af den Sprogform, som 
hine Indskrifter lære os at kjende“ (S. 95). Paa næste Side tilføjer B. endog som den sidste af 
sine 3 Grunde til denne Opfattelse, at ogsaa de „grammatiske Former bevise, at Sproget i 
de med den længere Rækkes Runer skrevne Indskrifter er Stannnesprog til det Tungemaal, der 
taltes i Norden i den historiske Tid“ (S. 96).

At imidlertid denne Udvikling af Sproget just, saaledes som Wimmer maa mene det, 
skulde have været en rolig og jævntskridende og en i Nordens egne Lande (det vil her sige: uden 
egenlige Indvandringer ud enfra og Udvandringer indenfra)1) gjennemgaaet Udvikling, vilde ikke 

!) 1 de allerbestemteste Udtryk afviser Prof. Wimmer beständigen i -sit Skrift, ligesom i dets For
gænger fra 1874 »Runeskriftens Oprindelse og Udvikling i Norden», (Aarb. f. N. O. o. H. 
1874. S 1—270,) enhver Tanke om Vandringer eller Indflytninger i Jernalderen som aldeles ube
rettiget. (Smign. sidstnævnte S. 4 og S. 158—161; førstnævnte S. 4 og 188.)
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aldeles svare til vor norske Koliegas tidligere udtalte Meninger herom, er klart nok. Men den 
svarer heller ikke ret til den Opsummering, hvormed paa samme Side Dennes Afhandling sluttes 
og som er altfor mærkelig til at turde forbigaaes her, hvor Spørgsmaalet om mulige eller sand
synligvis stedfundne Folke-Forskydelser i Norden i dette Tidsrum vil saa at sige blive et staaende.

Bugge slutter nemlig saaledes:
„Strand-Indskriften i Forbindelse med de nordiske Indskrifter med den længere Rækkes 

Runer overhoved* godtgjør altsaa Rigtigheden af den Opfatning, som jeg oftere har udtalt, at 
den nordiske Individualitets Præg ved Sproget,* som vi kjende det fra den ældste 
og mellemste Jærnalder, endnu er lidet fremtrædende, skjønt det sikkert kan 
p aavis es.* Vi har paa denne Tid i Norden endnu en Sprogtypus, hvori vi overveiende faa 
Indtryk af det for den hele germanske Stamme fælles Mærke. Den nordiske særlige 
Eiendommelighed er i Sprog, som i Skrift og mythiske Forestillinger, samt 
tillige iVaabens, Smykkers og Redskabers Form først i Vikingetiden bleven 
fuldt udviklet.* Nordens Folk, som vi lære dem nærmere at kjende fra Slutningen af 9de 
Aarhundred af, har gjennemlevet en Kulturomvæltning, der i Forhold til den 
Tid, i hvilken den er bleven fuldbragt, staar for mig som den grundigste 
og mest omfattende, Nordens Historie kjender“.* (S. 96.)

Sammenholdes hermed den Anskuelse om Sprogforholdet i Norden igjennem hint lange og 
fjerne Tidsrum, som Prof. Bugge i 1881 lod komme tilorde i første Hefte af det store Værk 
„Studier over de nordiske Gude- og Heltesagns Oprindelse“ (Krist. 1881—1889) S. 27—28, da 
maa man vistnok indrømme, at det er den samme, som den ovenstaaende tre Aar senere i Aarb. 
f. 1884 udtalte, kun er den indklædt i lidt stærkere Udtryk og givet med varmere Farver. 
„Skriften“, hedder det, „fremtræder ved Udløbet af dette Tidsrum (c. 800) indrettet efter et ganske 
nyt Princip x) med omfattende Forandring eller Opgivelse af det gamle. Og, som det synes, hele 
7de, ja maaske 8de Aarhundred igjennem har Sproget bevaret den Karakter, som vi iagttage i 
de nærmest foregaaende Aarhundreders Indskrifter. Dets nordiske Særpræg er paa dette Trin saa 
lidet udfoldet, at man med Grund kan betegne Sproget som kun en germansk Dialekt. Men i 9de 
Aarhundred fremtræder det med fuldt udviklet nordisk Individualitet; det er da i Lyd, i Former, 
i de for Sætningsbygningen nødvendigste Formord og overhoved i Ordforraadet gjennemgribende 
forskjelligt fra det Sprog, der var det eneraadende i Norden indtil i Ide og 8de Aarhundred“.

Disse Udtalelser fra de to samtidige Runekyndiges Side vise klart nok, at de tage Afstand 
fra afdøde Prof. K. Gislasons Mening og synes enige i det væsenlige Punkt, at det er i lige 
Linie det senere oldnordiske Sprog, saaledes som det skreves med den kortere eller „yngre“ 
Runerække, har udviklet sig af Sproget fra den ældre Jernalder, saaledes som dette fremtræder 
paa Monumenter og Brugsgjenstande fra dette Tidsrum, indridset med den længere eller „ældre“ 
Runerækkes Stave (Bracteaternes Runelegender dog ikke udtrykkelig medregnede).

Kun den Forskjel imellem deres Opfattelser kommer stærkere frem, der har sin særlige 
Grund i det meget ulige Syn, som de to Forfattere have paa den Udviklingsgang, som 

9 Med Cursivskrift fremhæves her de Udtryk, som Prof. Wimmer til Forstaaelse af sit Svar paa 
disse Udtalelser fremhævede i de ovenfor anførte Forhandlinger ved Filolog-Mødet, 1881.
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Sproget har taget i det lange Tidsrum fra fjerde og opimod niende Seculum, og paa de ydre 
Forhold, hvorunder Sprogets Udvikling fandt Sted.

Skjøndt Afstandene imellem de to Runekyndiges Opfattelser neppe ville være lige store i 
alle Læseres Øjne, ere de i hvert Fald saa betydelige, at ingen Læser bør tabe dem helt af Syne 
ved Bedømmelsen af den Sikkerhed, han tør tillægge begge Forfatternes relative Tidsansættelser, 
hvad enten disse inaatte gjælde de enkelte Ords eller Stavelsers Form, som tilhørende just dette 
eller hint Aarhundrede eller Halvhundred-Aar indenfor den ældre Jernalders lange Tidsrum, 
eller alene angaae de derefter skjønnede Henførelser af Gjenstandene og Monumenterne, paa hvilke 
Ordene eller Stavelsesmaaderne forekom, til bestemte af disse Sekler eller Tids-Afsnit. 
Heller ikke tør de forbisees, naar Talen for et givet Tidsrum bliver om, hvorvidt Folket, der 
talte eller skrev Sproget saaled.es, snarere bør regnes som tilhørende en ren nordisk, eller en 
germansk, eller en anden af den gothiske Folke-Stammes Grene.

Som Naturforsker har jeg søgt tilnærmelsesvis paa følgende Maade at klare mig disse 
Afstande og deres Betydning efter Paralleler i den levende Naturs Udvikling.

For Prof. Wimmer er det nemlig, som vi have hørt, igjennem smaa, mere eller mindre 
partielle, men talrige og idelige Omdannelser, at Sproget fra dets ældste Ordskikkelser, igjennem 
en længere Række af Sekler har udviklet sig til de yngre Sprogformer, det havde imod Tids
rummets Afslutning. Af Prof. Bugges Opfattelse see vi, at denne langsomme Væxt og Udvikling 
ogsaa af ham godkjendes for de 3—5 første af Tidsrummets Aarhundreder, medens den i hans 
Øjne nærmede sig endog til en Stillestaaen; men derefter seer han indtraadt en frodigere Væxt 
i Sproget, med raskere Skridt i Omdannelsen. -For B. er det altsaa — om jeg maa bruge et 
Udtryk fra den ene Halvdel af Dyreriget — som om Sproget efter Sekters ledvis og langsomt 
undergaaede Hudskiftninger, nu gjennem en raskgaaende Omdannelse, en Forvandling, 
eller Metamorphose, i et kort Tidsrum havde naaet til sin fuldkomne Form eller Dragt. 
Efter W.’s Syn paa Udviklingsgangen, har Sproget vel sluttet sin fulde Uddannelse med de 
samme Former, men naaet op til disse conformt med Udviklingen i den anden Halvdel af Dyre
riget uden raskere Omskiftelser, blot ved en større Sum af jevnlige Hudskiftninger, mindre og 
pletvise Formændringer.

Dette Billede tør jeg maaskee fastholde et Øjeblik endnu.
Intetsteds i den levende Natur indtræder den brattere Forandring i Omdannelsernes Gang, 

som vi kalde en Metamorphose eller Forvandling, uden i Ledsagelse med en større 
Ændring i vedkommende Skabningers Livsbetingelser og Levevis — være sig i Opholds
stedet, f. Ex. fra et Liv i Jorden eller i Vandet til et Liv paa Jorden eller i Luften, fra 
Snylteliv til Liv i det Frie; i Næringsmidlerne, f. Ex. fra Planteføde til dyrisk Føde, og 
omvendt; i Omgivelserne, der f. Ex. bød dem Samliv med visse Venner og Fjender, til andre, 
der bringe dem i Berøring med ganske andre Fjender og Venner o. s. fr.

Det bliver altsaa ogsaa et ret naturligt Træk, at Prof. Bugge i Tanken har med sin 
raskere Gang i Sprogændringen ogsaa troet at øjne en større samtidig Ændring i Folkets ydre 
Liv og Omgivelser.

„Kulturomvæltningen“ støtter Bugge, som man af Udtrykkene om dens Omfang 
og Dybde seer, ikke paa Sprogets Omstøbning alene, men paa en stor Sum af archæo- 
logiske Fakta, især fra Norges Jordbund, og paa disse er det, at hans Landsmand, Prof. 
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O. Ry g h i en opsigtvækkende Afhandling „Om den ældre Jernalder i Norge“, Aarb. f. N. O. 
1869, ogsaa støtter sin Anskuelse om en omkring 700 Aar e. Chr. indtraadt Kultur-Forandring. 
Denne formodede han snarest (S. 184) fremkaldt ved „en ny Indvandring, af et Folk, som 
vel maa have været nær beslægtet med den ældre Jernalders, men som før sin 
Indvandring har udviklet sig adskilt fra og uafhængigt af dette* og som maa have 
været stærkt nok til at vinde Herredømmet, siden det har kunnet gjøre sin eiendommelige Kultur 
saa udelukkende gjældende i den følgende Tid. Jeg skal ikke gaa nærmere ind paa dette for 
Tiden endnu meget dunkle Spørgsmaal, som jeg her kun har berørt for ret tydelig at faa udtalt 
det Indtryk af en skarp Modsætning, som en Sammenligning mellem den ældre og yngre Jern
alders Fund i Norge giver. Forklaringen af Overgangen fra den ældre til den yngre Jernalder 
er det for Nordens Historie allervigtigste af de Spørgsmaal, som den nordiske 
Arkæologi endnu har tilbage at løse“.*

Disse Udtryk ere ikke mindre stærke end Prof. Bugges ovenfor, men for saa vidt mere 
indtrængende, som de tage Sigte paa en bestemt og mulig Kilde til Kulturskiftet. Jeg vil derfor 
her af Prof. Ryghs Fremstilling endnu anføre, at han mener, at denne Fortrængen af den ældre 
Jernalders Kultur ved en ny, men umiskjendelig beslægtet Kultur, fandt Sted „i Nordens Lande, 
men ikke udenfor disse“*, og „at det efter de norske Fund ser ud til, at det ikke kan 
være gaaet saa ganske fredeligt for sig; de tyde-paa en pludselig og stærk Omvæltning“. (S. 183; 
smign. S. 179—80.)

En Reservation, som Prof. Rygh har lagt i de Ord, der gaae umiddelbar forud: „Af 
hvilken Natur de Omstændigheder have været, som fremkaldte den, er et Spørgsmaal, som vistnok 
endnu ikke paa langt nær kan siges at være modent til Afgjørelse“, maa man ogsaa nu, fulde 
tyve Aar efter, aldeles tiltræde, og lige saa bestemt tiltræde den, med Hensyn til senere Decenniers 
og vor egen Nutids travle Sætten-i-System, meget betimelige Paamindelse (S. 182), at: „Et Forsøg 
paa nu at tvinge det historiske Udbytte frem af Jordfundene, vilde let kunne lede til at opstille 
Lærebygninger, som vilde omstyrtes ved nye Opdagelser næste Dag“.

Hvad vi imidlertid, naar Sagen en Gang senere i Tidens Løb maatte findes moden til 
Opgjørelse, fra denne korte Drøftelse turde af Archæologerne vente medtaget som Momenter ved 
denne, synes paa den ene Side at maatte blive den af Prof. G i si aso n ovenanførte berettigede 
Erindring om Forskjellen imellem et Sprogs etymologiske og chronologiske Alder, og den deri 
indeholdte Paamindelse om, at Afstanden imellem et Sprogs Udviklingsstadier ikke uden videre 
kan bruges som Maal for Afstanden i Levetiden af de Folkestammer, der besad Sproget paa for- 
skjellige Udviklingstrin. Paa den anden Side synes der mig under Drøftelsen fremkommet et 
Moment af en virkelig Synchronisme, der maaskee kan vise sig at blive af en Betydning, 
som vi ikke ere berettigede til at tillægge den for Øjeblikket, da vi i hele det Mørke, hvori det 
store Mellemasiens Historie for disse Aarbundreder endnu hviler, kun ere i Stand til dunkelt at 
ane dens mulige Styrke. Men naar vi saa almindelig1), om ikke enstemmigen, see vore Archæo-

’) Det maa nemlig erindres, at ogsaa Rigsantikvar H. Hildebrand for Sverrigs Vedkommende paa en 
selvstændig og ejendommelig Maade hævder en betydelig Omvæltning i Norden mellem den ældre 
Jernalders Tidsrum og den yngre Jernalder (see »Sverige i Hednatiden» 2—5 Kapitel, særlig f. Ex. 
S. 99; smign. S. 124) og at Dr. Ingv. Undset slutter sig hertil (A. f. N. O. 1880. S. 178). 
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loger antyde et stærkt Omslag i Jernalderens Kultur ved Aaret c. 700, og vi lige saa bestemt i 
Mongoliets og Tibetlandenes Historie see ikke blot Buddhismen indført, men kräftigen oplivet hos 
den større Del af Mellem - Asiens Millioner af Folk og da følge den overraskende Omdannelse og' 
Opsving i aandelige og industrielle Retninger, som derved fremkaldtes allerede i den ovennævnte 
Tibetherskers Tid (623—675) og som virkede langt ud over Tibet og alle Mellemasiens Omgivelser — 
saa vil det ingenlunde kunne^ undre den, der er bleven lidt fortrolig med de asiatiske Folke
stammers noget urolige Levevis, deres Vandretrang og idelige Hu for en „Bytten-Gaarde“, om 
saadanne Opbrusninger og Bevægelser fremskøde deres Bølger til meget fjerntliggende Egne og 
der efterlode sig Spor i mangehaande Skikkelser. (See Ssanang Ssetzen 1. c. S. 31, 328—30; 
cfr. Isaac Jac. Schmidt: Forschungen im Gebiete u. s. w. S. 223 f.). De voldsomme og langt- 
virkende Folkeforskydninger, som Islamismens næsten samtidige Indtrængen i Iran fremkaldte, 
maa ikke herved tabes af Syne, og endnu mindre dem, der vare umiddelbare Følger af de 
blodige Forfølgelser, for hvilke Buddhismens Tilhængere vare udsatte hele det 6te Aarhuudrede 
igjennem.

Nu have vi altsaa den anden af mine to antydede Exkurser tilbage, den om selve Rune
skriftens eller Runetegnenes Historie, i hvilken, efter min Opfattelse, enkelte Punkter 
ikke vare tilstrækkelig belyste, ja i det Hele endnu saa dunkle, at det vedblev at være os lige 
ufatteligt, hvad Meningen med Bracteaternes talrige Rune-Indskrifter egenlig havde været. Nogle 
af disse mere dunkle Punkter kunde det raaaskee dog lykkes delvis at belyse, hvis man udsatte dem 
for et andet Sidelys, end det, man hidtil har anvendt. Dette er det, vi her ville forsøge.

Ved at sætte os levende ind i den foran S. 97 —101 givne Skildring af alt det, der i 
6te — 7de Aarhuudrede betingede Indførelsen af Skrifttegn for et stort Lands Sprog, der taltes af 
Millioner, nemlig den hos Landets Fyrste og dets Stormænd vakte og vedligeholdte Interesse for 
Oplysning og Uddannelse og den samtidige kundskabsrige og kraftige Forberedelse til dette store 
Skridt, saa forstaae vi tilfulde det Rigtige og Naturlige der ligger i vor Kollega, Prof. Dr. Ludv. 
Wimmers Forudsætning for vor nordiske Runeskrifts Tilblivelse og Indførelse. 
Denne maa — antyder han flere Steder — skyldes en enkelt Mand med store Evner 
og med omfangsrige Kundskaber til ældre Sprogs Skrift. Hvo denne imidlertid har 
været? Hvor han selv har levet? Hvilke de Folkestammer vare, og hvor de boede, for hvilke 
han dannede sit Rune-Alfabet? Det er de tre Spørgsmaal, som vi fra de tibetanske og mon
golske Krøniker fik saa udførlig belyste for Tibet-Skriftens Vedkommende; men om dem vide vi 
desværre aldeles Intet for Runeskriftens.

Et er imidlertid Opgaven at forme sig et Skrifttegn-Alfabet til Gjengivelse af Ordenes 
Lyd i sit eget Talesprog; et Andet den Opgave, at Tegn af det samme Alfabet tillige skulle 
nøjagtigen gjengive helligblevne Lyd af Hymner og Anraabelser, in. m. lign., der ere bievne ned
arvede fra Ritualer af et ældre, næsten forhistorisk, i hvert Fald for Befolkningen fremmed Sprog.

Saaledes vare jo Fordringerne, der, om ikke strax saa i Tidens Løb, stilledes til det tibetanske 
Sprogs Skrifttegn, og Gangen i den Undersøgelse, vi her ere ifærd med at afslutte m. H. t. For- 
staaelsen af Runelegenderne paa vore Guldbracteater eller Yak-Lungta-Amuletter, har jo ligesom 
tvunget os ind paa det Spørgsmaal, om ikke maaskee lignende Fordringer oprindeligen eller lidt
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senere vare bievne stillede til Runernes Alfabet, eller i alle Fald lignende Hensyn bievne tagne 
ved dettes Indførelse og Anvendelse til Øjemed, hvortil det ikke fra første Færd var beregnet. 

•Med Ord, der sigte mere lige paa den i Sindet rugende Mistanke, ville Spørgsmaalene lyde: 
Ere ikke Legenderne med en gothisk Runeskrift paa de „nordiske Guldbracteater“ netop Udslag 
af denne Skrifts Bestræbelser for at imødekomme saadanne Fordringer eller Hensyn? og ere ikke 
Runeskrift-Legenderne paa Bracteaterne just bievne saa uforstaaelig^ for vore Sprogkyndige, medens 
disse med større eller mindre Lethed og Sikkerhed magte Legender fra de samme Aar- 
hundreder, indridsede med den samme Art af Runetegn paa den ældre Jernalders Mindestene, 
Vaaben og Smykker — fordi her tale de et ældre nordisk Sprog, paa Bracteaterne derimod 
maaskee et helt andet, et fremmed, i Reglen i det mindste et ikke-nordisk, maaskee endog et 
ikke-gothisk Sprog?

Er virkelig Runernes Alfabet i Bygning og Ordning saa ensartet eller, om jeg saa maa 
kalde det, saa helstøbt, at derved udelukkes enhver Mistanke om, at det paa engang har tjent 
i hint dobbelte Øjemed?

I Prof. L. Wimmers nye Udgave af sit store Arbejde over Runeskriftens Historie 
„Die Runenschrift“ (Berlin 1887), der viser et overordenligt Kjendskab til de ældre An
skuelser om Emnet og dettes Behandling, forenet med beundringsværdig Flid og en ikke ringe 
Skarpsindighed, kommer Forfatteren til det samme endelige Resultat, som han i flere tidligere 
Afhandlinger havde bestemt udtalt, at Rune-Alfabetets enkelte Bogstaver ifølge deres Former 
og disses Forhold til alle bekjendte ældre sydeuropæiske Alfabeter ikke blot lettest, men 
bedst kunde hidledes fra et i tal i sk Alfabet, navnlig det ny latinske, især fra dettes Bogstaver 
i den saakaldte „yngre Skikkelse“, eller saaledes som de vare i det tredie Aarhundrede. W.’s 
særdeles udførlige Redegjørelse herfor har vundet en meget stor Tilslutning og ikke mindst i 
Tydskland, og i de fleste Henseender synes den vistnok ogsaa meget tilfredsstillende.

Prof. Wimmer indrømmer imidlertid selv (S. 172), at næsten alle Rune-Bogstaverne med 
lige saa stor Lethed kunde udledes direkte fra det græske Alfabets Bogstav-Tegn, der, som bekjendt, 
ligge til Grund for Bogstav-Formerne i det latinske Alfabet, men i dette Tilfælde maatte man 
rigtignok gaae ud fra det græske Alfabets ældre Skikkelse og derved komme til at lægge Dan
nelsen af Rune-Alfabetet saa langt tilbage i Tiden, at den naaede ind i den skandinaviske Bronce- 
Alder, og da kjendte man, som det almindelig antages, hverken Runeskrift eller nogen anden 
Skrift hos de Nordiske Stammer. •

Dersom dette skal være en egenlig og stærk Modgrund til at foretrække Runeskriftens 
Udledning fra det latinske Alfabet, bør det dog fra den nordiske Archæologies Standpunkt fremhæves, 
hvor svag og gyngende den Grund er, hvorpaa man da vilde bygge en Slutning af saa stor 
Betydning som den, der fastslaaer Rune-Skriftens Oprindelse. Denne er det jo, der hidtil har 

'været os ubekjendt, ikke blot m. H. t. det ældre Moder-Alfabet, hvorfra den maatte nedstamme 
og hvorom Prof. W. har nu søgt at oplyse os, men ogsaa m. H. t. de gothiske Folke
færd, for hvis Brug Skrifttegnene opfandtes, hvor disse boede, hvilke skrift-brugende 
Folkefærd af en ældre Kultur, de stode i Berøring med eller fandtes omgivne af. Da nu efter 
alle Kyndiges Tilstaaelser i hele Europas Kulturhistorie intet Forhold er saa dunkelt og ubestemme
ligt, som den saakaldte Broncealder-Kultur, baade m. H. t. dens Oprindelse og den højst ulige Tid, 
hvori den, eller visse Grene og Aabenbareiser af den ere trængte ind i de forskjellige Lande, 

/
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i hinanden meget nærliggende Lande ofte til meget forskjellige Tider og med meget forskjellige 
Grene, er det neppe heldigt at lade en mulig — af Forf. jo blot antydet, ikke nærmere omtalt, 
end mindre paavist — Kollision med den dunkle Bronce-Alders ubekjendte Tids-Forhold faae 
nogen væsenlig Indflydelse paa en Afvisning af det ældre græske Alfabet som Urstamme baade til 
Latin- og til Rune-Alfabetet. I det mindste maatte et saadant Hensyn til Broncealderens for
mentlige Mangel paa virkelige Skrifttegn paa den Tid og i de Egne, som de gothiske Stammer 
beboede, for hvilke Runeskriften dannedes, understøttes med andre Grunde tillige.

Herved ledes netop vor Opmærksomhed strax hen paa det meget svage Punkt, der ifølge 
Prof. W.’s egen Fremstilling (S. 172 flg.) har voldt ham og endnu volder ham megen Vanskelighed 
at klare paa en for ham selv og Andre nogenlunde tilfredsstillende Maade. Dette er Tvilling- 
Spørgsmaalet om, hvor de gothiske Folk levede eller boede, hvis Skrifttegn eller Bogstaver vare 
Omdannelser efter det latinske Alfabets, som dette var i det andet eller tredie Aarhundrede 
e. Chr. ? og hvilke de med romersk Kultur gjennemtrængte og de latinske Skrifttegn brugende 
Folkestammer vel kunde være, som til den Tid kunde tænkes i saa nøje Berøring med 
gothiske Stammer og have en saa stærk Indvirkning paa dem? Besvarelserne blive mere ind
viklede derved, at det Skrift-Alfabet, som Biskop Vulfila c. 340 indførte for Donau- eller 
Østeuropa-Gotherne, blev næsten gjennemgaaende dannet efter det græske Alfabet og Bogstaverne 
ordnede efter dette. At Vulfila ikke selv kan have været ubekjendt med vor gothiske Rune
skrift og dens Bogstavers Benævnelser, derom finde vi imidlertid hos Wimmer baade direkte og 
indirekte Vidnesbyrd. I hvert Fald gjør dette faktiske Forhold for de østlige Gothers Vedkommende 
det mindre let at fastholde den Udvej, at Runeskriftens Indførelse og Udbredelse blandt de 
gothiske Stammer maaskee med størst Rimelighed kunde tilskrives Galliske Folkestammer og den 
Indflydelse, som disses da halvromerske Kultur mentes at udøve paa Nabofolkene. Man maatte 
med Prof. W. i det mindste opgive al Tanke om Indførelse af Runeskriften ad vestlige Veje, og i 
det højeste kun tænke sig Paavirkninger af den Art mulige mellem sydlig boende germanske 
Stammer og galliske Stammer i Overitalien. (W. S. 175.)

Men Prof. Wimmer lader derfor ogsaa med Rette dette hele Spørgsmaal staae som 
endnu uafgjort. Det vil, efter mit Skjøn, heller ikke kunne tilfredsstillende besvares uden sam- 
tidigen fra et komparativt Standpunkt at hæfte Opmærksomheden stærkt paa visse mærkelige 
Afvigelser fra det latinsk1® og græske Alfabet, som Rune-Alfabetet i flere Ret
ninger frembyder, saasnart man henseer til andre Forhold end netop Runernes ydre Former, 
og som langt snarere synes mig at maatte pege imod Østens indiske Folkeslag.

Klart og upartisk har Prof. W. i det nævnte Skrift (S. 140 f.) fremhævet disse væsenlige 
og, om jeg saa maa kalde dem, indre Afvigelser imellem Rune - Alfabetet og det latinske 
Alfabet og dettes beslægtede, saavel m. H. t. Bogstavernes Ordning efter en saakaldt Fupark, 
som deres Gruppering i faste Afdelinger, saakaldte Ætter, Bogstavernes i Kraft af Ordningen 
forskjellige Talværdi, og de særlige Benævnelser, der ere dem tillagte. Paa den anden 
Side har Prof. W. ikke forsømt at klare for sig selv, hvori Grunden turde ligge- til disse 
Rune-Fuparkens Afvigelser netop fra det Alfabet, i hvis Bogstavers Form dens egne Bogstaver 
nærmest antoges at være dannede, ja endog fra den hele Klasse af Alfabeter, der stode i 
genetisk Sammenhæng med dette latinske, altsaa alle Sydeuropas ældre Sprog, derunder ind
befattede ogsaa de der herskende semitiske. For at forklare sig Afvigelserne seer han sig lige
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som tvungen ind paa den Anskuelse, at Alfabetet og dets Runestave have tillige havt, hvad 
man kort kan kalde en magisk Mission og det i saa stort Omfang, at jeg, naar alt kommer 
til alt, næsten fristes til at antage, at det paa en vis Maade kun bliver en Gradsforskjel, som 
i denne Henseende fremtræder imellem mine foran fremstillede Opfattelser af Bracteaternes Rune
legender og min højt agtede Kollegas. I alle Tilfælde vil det vise sig, at selv i den Form, hvori 
det sidste Led af det under Overskriften stillede Alternativum bliver givet af mig (S. 93), er 
dette ingenlunde saa paradoxt, sonr det kunde synes, og i Grunden kommer det maaskee flere 
Kyndiges Opfattelser temmelig nær.

For bedre at kunne selv dømme herom, bør Læseren utvivlsomt have W.’s Udtalelse 
ved Haanden og for Øje, og da denne baade er klar og kort, meddeler jeg den saa meget hellere 
her med vor Kollegas egne Ord. De ganske faa Bemærkninger, jeg fra mit personlige Stand
punkt endnu har at gjøre, skal jeg da ligesom til Afslutning tillade mig at knytte til Prof. W.’s 
Udtalelse.

Efter nemlig at have bemærket om Rune-Alfabetets ovenstaaende Afvigelser (S. 141f):

„Die genannten abweichungen vom lateinischen alphabete könnten nun zwar, wie Müllen- 
hoff hervorgehoben hat (Z. f. d. a., neue folge VI, 1875, s. 250 f.) daraus erklärt werden, dass 
derjenige, welcher zuerst das runenalphabet schuf, die lateinischen buchstaben gar nicht nach 
abcedarien, sondern aus zusammenhängenden texten gelernt hätte“,

imødegaaer Prof. W. denne Müllenhoffske, under andre Forhold ret naturlige Udvej, — hvis Talen 
nemlig kun havde været om en blot almindelig Afvigelse fra det latinske Alfabet, men ikke 
om de ganske særegne Afvigelser, der her i Forening fremstille sig, — og giver derhos af sin 
egen Anskuelse følgende Totalbillede (S. 142) :

„Die möglichkeit einer solchen annahme darf natürlich nicht geleugnet werden; aber 
es kommt mir doch in hohem grade wahrscheinlich vor, dass der mann, der mit der lateinischen 
schrift so vertraut war, wie der erfinder der runenschrift es gewesen ist, die buchstabenfolge 
dieser schrift gekannt hat und also auch, wenn ihn nicht besondere gründe bewogen hätten davon 
abzuweichen, dieselbe in seinem eignen alphabete hätte befolgen können, gleichwie Wulfila in 
seinem alphabete die reihenfolge der griechischen buchstaben beibehielt.“

„Ich hege daher auch keinen Zweifel darüber, dass wir hier gerade eine mit bewust- 
sein vorgenommene abweichung vom lateinischen alphabete haben. Welche gründe 
den alten runenmeister bewogen haben, die lateinische buchstabenfolge aufzugeben und 'gerade die 
zu wählen, welche wir in dem ältesten runenalphabet finden, und ferner, warum er die 24 
runen in 3 abteilungen ordnete und den runenzeichen die namen gab, die wir 
vorfinden.* können wir jetzt natürlich nicht bis ins einzelne entscheiden. Vieles deutet jedoch 
darauf hin, dass die runenschrift von anfang an nicht bloss als buchstabenschrift, 
sondern auch und vielleicht wesentlich zu magischem gebrauche gedient hat; 
besonders lehrreich sind ja in dieser beziehung die vielen unzweifelhaft magischen 
inschriften mit älteren runen,* die noch erhalten sind, und auf die ich bereits in der 
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abhandlung „De ældste nordiske runeindskrifter“ (årb. f. nord. oldk. 1867) s. 26 f. (vgl. oben 
s. 57 f. anm. 5 und 122 anm. 2) aufmerksam gemacht habe. Dieser gebrauch setzt indessen mit 
notwendigkeit voraus, dass jede rune ihren bezeichnenden namen hatte,* erklärt es, 
wenn ein einziges runenzeichen (cfr. ovenfor S. 102 Anm.) von anfang an vielleicht gar nicht als 
lautzeichen gebraucht worden, und hier liegt ohne Zweifel auch der grund dafür, dass die 24 
runenzeichen in einer von der lateinischen buchstabenordnung verschiedenen reihenfolge 
in 3 abteil ungen mit je 8 Zeichen eingeteilt wurden.“*

»
Det har jo unægtelig fra een Side glædet mig, at Prof. Wimmer i de anførte Ord saa 

bestemt har udtalt sin Overbevisning om, at Kune-Alfabetets Afvigelser fra det latinske Alfabet, 
fra hvis Bogstaver efter hans udførlige Redegjørelse Runestavene lettest og bedst lod sig atiede, 
maa have havt sin ganske særegne Grund og tillægges en ikke uvæsenlig Betydning i 
Runeskriftens Historie. At Prof. W. imidlertid som nærmeste og umiddelbar Grund for disse 
Afvigelser tænker sig et magisk Kald, som Opfinderen af Runeskriften med Bevidsthed og Plan 
fra først af og maaskee som fornemste Funktion havde tiltænkt sine Runebogstaver, har paa den 
anden Side ikke kunnet andet end undre mig noget. Min Tankegang kan nemlig i dette Spørgs- 
maal ikke følge samme Linie som hans, og jeg skal derfor tillade mig her at stille mine egne 
Betragtninger af dette Forhold til Sagkyndiges nærmere Overvejelse.

Jeg tvivler for det Første om, at det kan være en rigtig naturlig Tanke, at et Alfabet af 
Skrifttegn for et Sprog skulde fra Begyndelsen af have tjent ikke blot som Bogstavskrift, 
men tillige til magisk Brug „og maaskee væsenligt til dette“, saa at det just 
bliver Hensynet til denne Anvendelse, der bliver den umiddelbare Kilde til alle Afvigelserne. 
Dette Hensyn skal da her have virket som 1) ordnende Bogstavernes .Rækkefølge i det for Rune
skriften ejendommelige „Fupark“-Alfabet og som 2) betingende baade Nødvendigheden af Sær-Navne 
for de enkelte Runestave, uafhængige af disses Lydværdier, og 3) Hensigtsmæssigheden af deres 
Opstilling indenfor „Fupark“-Alfabetet i faste Grupper, hver af disse dannet af lige mange Bog
staver, saakaldte Ætter. Det har faldet idetmindste mig svært at fatte det Naturlige eller Sand
synlige i denne Tanke.

Meget naturlig har jeg derimod fundet den Forudsætning, at et Alfabet af Lyd- og Skrifttegn 
for et Talesprog maa tænkes dannet paa een Gang og ved en enkelt Mand — og min fulde Sam
stemning heri med Prof. Wimmer har jeg ovenfor udtalt. Dette udelukker imidlertid ikke, at 
der til det paa en vis Maade allerede fuldstændige Alfabet kan føjes nye Tegn, naar man føler, 
at Betegnelser for uundværlige Lyd savnes, og navnlig naar man efterhaanden eller paa een Gang 
stiller helt nye Fordringer til Alfabetet, f. Ex. den at gjongive Lyd, der ligge udenfor ved
kommende Talesprogs egne.

Saaledes gik det til, som vi ovenfor have seet, ved Dannelsen af Skrift-Alfabetet for det 
tibetanske Sprog. Dette stod først med en efter Sprogets eget Tarv ligesom afpasset Stamme af 
Bogstaver, i et bestemt Antal af Konsonanter eller Stavelseslyd og Vokaler, ordnede i 7 Rækker, 
4 i hver, senere fik det endnu udenfor disse Rækker indtil nogle og tyve egne Tegn til dermed 
bedre at gjengive Ord og Lyd fra Sanskrit- eller Pali-Sproget, som forekomme i Bønner 
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eller Formularer i disse hellige Sprog og som saaledes igjennem det daglige Rituale have faaet 
den samme magiske eller mystiske Betydning for alle Afskygninger af Buddha-Tilhængere, hvilket 
end deres nationale Talesprog har været.

Et supplerende Tillæg til den gothisk-germanske Fupark findes saaledes som Vedhæng 
bag ved F upark-Alfabetet paa den bekjendte Themser-Kniv (eller Dolk), og anderledes end som et 
saadant nødvendigbleven Supplement til vor Vadstena-Bracteats Fupark kan man vel neppe heller 
betragte det ikke ringe Antal af afvigende Runeformer, der, spredte eller flere samlede, forekomme 
i Bracteaternes Runelegender, men ikke have faaet Plads i „Fuparken“. Naar det i min Afhandling 
ovenfor S. 22 i Forbigaaende blev berørt, at der var 10—12 saadanne, sigtedes nærmest til dem, 
paa hvilke Prof. S. Bugge i sin Afhandling særlig havde henledet Opmærksomheden (S. 174 f.), 
men egenlig er der mange flere, og det mangler hos Forfatterne ikke paa Hentydninger til, at de 
vistnok for en Del have den Betydning, man kalder „magisk“, men, som det synes, uden at der 
hermed forbindes noget andet Begreb, end det, at Tegnet efter deres Mening ikke skjønnes at 
hjælpe til at danne Ord af gothisk-germanske Sprog, eller af noget andet kjendt Tale-Sprog.

Hvorledes Prof. Wimmer egenlig forestiller sig, at den Rune-Skriften efter hans Mening 
tiltænkte magiske Anvendelse — enten man nu antager denne for større eller mindre — har kunnet 
faae Indflydelse paa Alfabet-Opfinderens eller -Skaberens Ordning af Runebogstaverne i Fupark- 
Orden, hellere end efter de europæiske Alfabeters almindelige Abcdarium, eller har kunnet forlede 
ham til en bevidst Ændring fra dette sidste, der forelaae ham i det latinske Moder-Alfabet, eller 
endeligen bevæge ham til at sammenstille Bogstaverne i lige store Rækker indenfor Fupark-Alfabetet, 
derom har jeg ikke fundet noget egenlig vejledende Vink i hans Skrift. Deiimod fremgaaer det 
af flere Punkter i dette, at min højt agtede Kollegas Opfattelse af det Magiskes, om jeg saa 
maa kalde det, stærkt lokaliserede Optræden i Runeskriften, ikke turde være uden al Skyld i 
enkelte af de Dunkelheder, der, efter min Mening, her klæbe ved hans Anskuelser.

Naar man med flere af Forfatterens Udtalelser under hans forskjellige Forsøg paa Rune
legendernes Tydning sammenholder de nylig hørte Ord, at for Runernes magiske Anvendelse var 
det en nødvendig Forudsætning, at hver Runebogstav havde sit eget Særkjende-Navn, uafhængigt 
af den Udtalelyd, den betegnede i Sproget, og at heri burde søges Grunden til den gjennemgaaen.de 
Forskjellighed imellem „Fuparkens“ og de almindelige Alfabeters Bogstav-Benævnelser, forstaaer 
man ret vel den Vægt, han selv maa lægge paa Afvigelsen imellem Rune-Alfabetets og dets formentlige 
Moder-Alfabets Bogstav-Navne. Men lad os nu ogsaa antage, foreløbigen idetmindste, at det for
holder sig rigtigt med denne af vor Kollega angivne Nødvendighed af Sær-Navne som Forudsætning 
for Runens magiske Anvendelse, og ligesaa med det da naturligvis Underforstaaede, at lignende 
Sær-Navne for de enkelte Bogstaver, uafhængige af deres Lydbetegnelser, ikke optræde ogsaa 
indenfor de Alfabeter, der bestemt ikke anvendes magisk — bliver det saa ikke alligevel ganske 
uforstaaeligt, hvorledes dette Forhold kan komme til at fremkalde den særegne Classificering, 
eller Runernes Ordning i 3 Rækker i Fuparken? Hvad derimod de nævnte Udtalelser 
maae siges at lægge klart for Dagen, er, at Prof. W i m m e r nødvendigvis maa ansees for at sætte 
den hos Runeskriften tænkte magiske Kraft først og fremmest i selve Runen, den enkelte 
Rune, og ikke i Ordet, som den hjælper til at danne.

Jeg nægter ingenlunde, at det enkeltstaaeude Bogstav i Ritualer, oplæselige Bønner og 
Besværgelser tillagdes en magisk Kraft (smign. S. 100), og at dette ogsaa kan gjælde Runen, men jeg 
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har al Grund til at slutte mig til den Opfattelse, at denne Kraft ikke egenlig og oprindelig 
er Bogstavets eller Runens egen, men nærmest en laant og i visse Maader overført Kraft fra det 
Ord, og da igjen fra det Begreb eller den Forestilling, i hvis Ordlyd Runen dannede 
det første Bogstav og hvis Udtalelse den saa at sige anførte.

Ved Synet af Runen og ved Runens Udtalelse tænkes følgelig strax Begrebet og Fore
stillingen staaende fuldt levende for Beskueren og den Udtalende, og at blive hos disse aldeles 
identificerede, saa at Tegn og Forestilling i Virkeligheden blive Et, og at i Fremsigelse, Recitation 
o. s. V. Runen udtales som Ord, eller tænkes som Ord;

Opfattelsen af selve Runetegnet som det egenlige Sæde for den magiske Kraft i Rune
legender eller Runeindskrifter kan jeg derfor ikke dele. Den har desuden, som mig synes, vist 
sig meget ugunstig for nogenlunde alsidige Bestræbelser efter en Gang at komme saa vidt, at vi 
kunde naae til Forstaaelse af Bracteat-Legendernes rette Sammenhæng. Er det saaledes ikke for 
en stor Del den, der her har in-dsnevret Prof. Wimmers ellers meget omfattende Blik, saa at 
han ikke har Øje for flere Forhold indenfor de Runelegender paa vore Guldbracteater, der have 
paadraget sig det Ord at være magiske?

Et mig særligt paafaldende Exempel derpaa mener jeg her at burde nævne: Prof. W.’s 
gjentagne Ytringer om en egen magisk Betydning, der ligesom aabenbarer sig for ham i visse 
Legenders besynderlige og hyppige Anbringelse af Runebogstavet a, en magisk Kraft, som 
han flere Steder (f. Ex. S. 58) mener at maatte sætte i Forbindelse med a-Runens oprindelige 
Sær-Navn i Fuparken: ansuii (o: A sa-Bogstaven), sammentrukket til de senere Tiders Navn 
for Runen : á s s eller ó s s.

Om vor bekjendte Skodborg-Bracteat (Tab. IV fig. 14) med dens rimelig nok ikke 
synderlig oldnordisk eller gothisk lydende Runeskrift, den ovenfor S. 111 anførte:

auja alawin auj a alawin auja alawin j alawiö

hedder det S. 122 Anm. : „Wie in andern insçhriften, wo die runen wahrscheinlich magische 
bedeutung haben, spielt die a-riine auch auf dem Skodborger brakteaten eine wichtige rolle, 
und wir finden ebenso die u- und ¿-rune wieder“, med dette sidste Ord henvisende til to lignende 
Udtalelser (S. 57/e og 76/i) om Bracteat-Indskrifternes alu og luwa o. s. v. (see foran S. 103), 
smign. Wimmer S. 147/1 og S. 148/11

Naar en saa gjennemdannet Sprogmand, som Forfatteren med Rette har Ord for at være, 
ikke havde været saa stærkt optaget af den fixe Forestilling, at den forudsatte magiske Kraft boede 
i den enkelte bestemte Runestav, synes det mig, han maatte her, om ikke ved andre Lejlig
heder iforvejen, have følt en stærk Opfordring til alvorligen at spørge sig selv, om ikke muligen 
Trylleriet laae et ganske andet Sted og i Grunden var et helt andet. Et Spørgsmaal, som det 
jeg fremsætter nedenfor, der uvilkaarlig paatrænger sig den opmærksomme Læser iblandt os 
Lægmænd, hver Gang vi efter bedste Evne forsøge at følge Forfatterens Fremstillinger af det for 
Landets hele Kultur-Historie saa vigtige Emne, findes f. Ex. neppe engang antydet hos ham, saa 
nærliggende det end maa synes os. Vi spørge nemlig simpelthen:

„Disse Bracteat-Legenders Stavelser og Ord med Bogstavforbindelser, der lyde helt 
ubekvemme for det gothisk-uddannede Øre og som i det mindste, enten de underkastes de specielle 
Sprogforskeres blide eller disses skarpe, meget ofte indtil en pinlig Tortur gaaende Undersøgelser, 
vise sig lige gjenstridige imod at indlemmes i et gothisk Sprog, saa at de Runekyndige kun ved 
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at give dem Stemplet „magiske“ blive dem midler tidigen kvit — de skulle dog vel ikke 
ligge helt udenfor vort egenlige gothiske Sprogs Omraade? De skulle vel ikke, trods deres 
Runeskrift, høre ind under en ganske anden Sproggruppe?“ Dette mente vi vel nok fortjente 
at overvejes?

Som nøje knyttet til det foranstaaende Spørgsmaal synes mig iøvrigt ogsaa Forholdet 
mellem de vendte eller forkert-staaende Runestave („reverst staves“, G. Stephens) med 
deres, just ifølge denne omvendte Stilling, dem tillagte magiske Kraft og Betydning med 
Rette at maatte betragtes, da Bracteat-Legendernes hyppige Brug af disse vendte Stave maaskee 
ogsaa henpegede paa Ordlyd, der tilhørte fremmede og navnlig indiske Sprog. De Runekyndige, 
ældre og yngre, vedkjende sig, at saa godt som alle de vendte Runer i Almindelighed maae 
tænkes som Bærere af en egen Kraft og at have en særlig Vægt?, naar de sk reves eller ind
rids edes. Konsekventsen deraf maatte vel være, at de ikke i ringere Grad besad denne 
Kraft, naar de udtaltes eller reciteredes. Herom har jeg dog ikke været saa heldig at 
finde nogen bestemt Oplysning.

Men i Sagens egen Natur synes det mig at ligge, at naar Runestavens Figur er sym
metrisk, som den jo er for mange Bogstavers Vedkommende, saa er Runens Udseende ens, enten 
den tænkes skrevet som ret eller vendt, og enten Linien, hvori den staaer, læses fra venstré til 
højre eller fra højre til venstre. Fremdeles maa det synes en Selvfølge, at af de usymmetriske 
Runeformer maa den Stav, der i den ene Retning for Liniens Læsning staaer ret, netop blive 
en vendt Rune i den anden Læseretning, og da, skjøndt vendt, tør formodes ingen særlig 
eller individuel magisk Kraft at kunne have.

Ikke engang for Øjet bliver altsaa det ved Runernes vendte Form og Stilling tilsigtede 
magiske Udtryk tydeligt, uden i saadanne Legender, hvori retstaaende og vendte Bogstaver 
findes blandede imellem hinanden. Dette ere de unægteligen ikke sjelden, dog vel hyppigst paa 
Bracteaternes; paa disse have vi jo endogsaa i samme Legende det samme Bogstav i rette 
og vendte Stillinger ved Siden af hverandre.

Det er imidlertid just den nærmere Overvejelse af slige blandede Forhold, der lader mig 
ane, at man ogsaa maaskee i de vendte Runestave har noget andet for sig, end hint uklarede 
Begreb af „magisk“ lader formode, nemlig Runetegn, der skulle udtales, følgelig de vendte 
paa en anden Maade end de sædvanlige, retstaaende Runer af samme Art, og 
som derved skulle søge paa en nøjagtigere Maade at gjengive Lyden af Ord i et fremmed Sprog, 
hvis Udtryk eller Formularer Legenderne maatte have benyttet, maaskee endog uundgaaeligt 
maatte benytte x).

’) At de vendte Bogstavtegn fik denne Betydning, er, som det bemærkes af James Prinsep i en 
af hans mange Meddelelser om Indiens gamle Indskrifter og disses Tolkning, saare naturligt; da 
man ved Dannelsen af Skrifttegn for nye Sprog saa ofte var gaaet ud fra Tegnene for Sanskrit
sproget, hvilke man ved smaa Tillempninger, ofte ved at vende op og ned paa dem, eller at 
vende Tegnets Sider om, havde ændret til Tegn for nogenlunde tilsvarende Lyd i det nye 
Sprog. Man behøvede følgelig kun at vende disse Tegn om igjen, da siden selve Sanskritlyden 
fordredes gjengivet.
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Naturligvis maatte den ved forenede Bestræbelser af de indiske Panditer og af fromme 
og lærde Tibetanere indførte Brug af Tibet-Alfabetets egne Bogstaver i den omvendte Stilling 
for at fremme hint Formaal særligen bestyrke mig i den Opfattelse, at vore Runestave i 
omvendt Stilling neppe nedledte den magiske Virkning, man tillagde dem, fra en individuel 
magisk Kraft, som Runeristeren havde lagt i dem eller tænkt sig boende i dem. Langt snarere 
maatte denne Virkning søges i en indre Sammenhæng med Ordet, eller Ordlyden, som de samtidigen 
baade hjalp til at betegne for Øjet og at gjengive for Øret.

Parallelt med den hele Uddannelses-Proces, som vi ovenfor ifølge Aktstykker have seet 
det tibetske Alfabet af Skrifttegn gjennemgaae i Kraft af de Fordringer, Buddhismens Indførelse 
eller dens Gjenoplivelse og Udbredelse nødvendigvis krævede, kunde jeg derfor tænke mig, at vor 
germansk-gothiske Runeskrift — om dens Oprindelse end bevisligen ligger mange Aarhundreder 
forud for den tibetanske Skrifts — efter al Rimelighed kunde have undergaaet en om
trent lignende Udviklings- og Ændringsproces, og af lignende Grunde. Tid efter 
anden grebe vistnok ogsaa store Omskiftelser disse gothiske Stammer og fremkaldte hos dem et 
stærkt Krav om flere og besterntere Lydbetegnelser, end dem, der kunde tilfredsstilles ved Alfa
betets oprindelige 24 — eller 3 Gange 8 — Skrifttegn, og særlig maatte dette 
blive Tilfældet ved Folke-Stammernes fuldstændige Overgang til Buddhismen.

At de Folk, for hvilke vore „nordiske“ Guldbracteater og disses germanisk-gothiske Rune
indskrifter vare beregnede, maatte være Buddha-Tilbedere og rimeligvis varme Tilhængere af 
Buddhalæren, selv om denne maaskee var af noget blandet Art, dog ulige blandet hos forskjellige 
Stammer (eller større nomadiserende Horder), derom kan der efter min Mening ikke være Tvivl, 
ifølge det i flere Afsnit af min Afhandling nærmere Udviklede. Men iøvrigt vil Læseren selv let 
ved et Tanke-Experiment og i et eneste Øjeblik kunne ligesom rekapitulere hele Bevisførelsen, 
saaledes som Bracteaterne gave os denne. Der tør endog være ret god Grund til her strax at 
foretage Experimentet, da dette Forhold uafviseligen maa staae levende for enhver Læser, som vil 
følge den Rest af Bemærkninger, jeg endnu har tilbage at gjøre, for derved fuldstændigere at 
kunne tydeliggjøre min Opfattelse af flere af de nævnte dunkle Punkter i Runeskriftens Historie, 
der jo igjen har sin Betydning for vore Bracteaters Historie og derved ogsaa foi' vort skandinaviske 
Nordens Kulturhistorie.

Lader os altsaa igjen tænke os stillede lige over for vore udfoldede fire Dobbelt-Tavler 
med afbildede Bracteater, hvilke man vel fra alle Sider synes enig om at betragte som Amu
letter. Idet vi da først hæfte Blikket paa Tavlerne I og II, der fremstille vore Yak-Lungta- 
Bracteater uden alle Indskrifter, og rette det Spørgsmaal til os selv: „Under hvilken 
af Asiens udbredte Religionsformer maa de Folkefærd tænkes at have levet, der bare saadanne 
Amuletter eller søgte Tilflugt og Beskjærmelse imod Alt, hvad Ondt kunde være, under saa
danne Billeder og Forestillinger?“

Svaret herpaa lyder bestemt: „Bærerne maae være frem for alt: B u d d h a-Tilhængere.“ 
Lader os derefter stille os paa samme Maade og med samme Spørgsmaal lige over for 

Bracteaterne paa Tavlerne III og IV, hvis billedlige Fremstillinger findes ledsagede med gothisk 
Runeskrift i kortere eller længere Legender, hvad der hidtil efter manges Mening 
gav dem ligesom aabent Brev paa at være af nordisk Oprindelse.

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Aid. I. 2. 56
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Svaret er lige saa bestemt som før: „Yak-Lungta-Fremstillingerne ere aldeles de samme, 
og, uanseet Runeskriftslegenderne, ma ae de ubetinget tydes paa samme Vis, og Bracteat- 
Bærerne følgelig være Buddhister, der brugte eller kjendte gothiske Skrifttegn. Der er rigtig
nok, tilføjer Svaret, foruden Fremstillingerne med det nævnte Hovedpræg endnu et lille Mindretal, 
en Side- eller Birække (f. Ex. figg. 20—26) med et afvigende Præg, men Fremstillingerne 
paa disse minde paa deres Vis, og næsten endnu mere, om buddhistiske 
religiøse Skikke og Scener.“

Naar det saaledes maa staae som utvivlsomt for os, at vore Bracteat-Bærere have været 
ivrige Buddha-Dyrkere, kunne vi da med Rette et eneste Øjeblik nære Tvivl om, at de have 
villet eller kunnet unddrage sig for den rituelle Fordring, at et helligt, indisk Sprog skulde 
lyde under deres religiøse Opbyggelser. i deres Bønner, Anraabelser og Besværgelser, hvilket end 
deres daglige Maal var?

Naar fremdeles, som vi foran udførligen have søgt at vise det, vi netop i vore Guld- 
bracteater nærmest maa tænke os at have kostbare og derfor, efter gængse buddhistiske Op
fattelser1), saa meget stærkere virkende Repræsentanter for „Tarni“ eller „Dhärani“ med disses 
Legender, helt eller delvis givne i Sanskrit eller Palisproget, dog ikke med disse to Sprogs 
egne Bogstaver, men for Folkets og Bærernes Skyld med Skrifttegn af de Indfødtes Spiog 
(Tibetansk eller Mongolsk2)), saa kan det jo neppe engang kaldes paafaldende, om man formodede 
at have et lignende Fænomen i Bracteaterne, f. Ex. at de med gothiske Runer skrevne, men som 
Ord af det gothiske Sprog saa svært-forstaaelige — for ikke at sige uforstaaelige — Legender paa 
vore Guldbracteater, helt eller delvis vare affattede i et helligt Sprog, men maskerede under de 
af Bærerne forstaaede eller kjendte gothiske Skrifttegn?

Men fra det Rimelige, og selv fra det Sandsynlige, til den faktiske Virkelighed er der, 
som vi alle vide, et langt Skridt, og her maaskee endog flere saadanne. At gjøre disse og at 
undersøge sproglig en, hvorvidt og i hvilken Udstrækning man kan naae til en lidt klarere 
Forstaaelse af de gaadefuldo Legenders Ord-Indhold ad de her antydede Analogiers Veje, 
det er naturligvis noget, Oldforskningen eller Archæologien fortrinsvis, men rigtignok ikke 
udelukkende, maa lægge i specielle Sprogforskeres Hænder, idet selvfølgelig baade den 
comparative Mythologie og Oldforskningen vil, hver fra sin Side, bestræbe sig for at give alle de 
Oplysninger, der til hver Tid maatte være vundne indenfor deres Omraade og som muligvis kunde 
blive vejledende for Sprogforskernes Opfattelse af Legendernes Ordlyd.

>) Der skal her blot mindes om den i alle buddhistiske Lande herskende Tro, at Ordene i en Bøn
eller Besværgelses-Formular have en mangedobbelt Kraft, naar de ere skrevne eiler malede 
med røde, guleogblaa Farver, endnu mere naar de ere med Sølv- eller Guldskrift, og i 
Reglen fastholde Lamaerne, at Besværgelsen bliver 108 Gange stærkere i Guldskriften end i 
Sølvskrift, og i denne atter 108 Gange stærkere end i den Skrift, der ansees for den stærkeste 
af Farveskrifterne, hvilke staae i en lignende Afstand fra hinanden. Vore Bracteater have imid
lertid ikke blot en G yl den skrift, men ere helt af Guld, og saa meget virksommere.

2) Ogsaa det mongolske Alfabet gjengiver — efter Is. Ja c. Schmidt — ved Hjælp af sine mange 
Tillægs-Bogstavtegn Sanskrit fuldkommen rigtig »mit der skrupulösen Genauigkeit, mit welcher diese 
Dhärani geschrieben werden müssen, wenn sie ihre Kraft behalten sollen». Ssan. Ssetsen 
1. c. S. 343, not. 15.
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I den Forvisning, at Sprogforskningen, naar den fra alle Sider fortsætter Undersøgelserne 
over Bracteaternes Runelegender, vil forstaae at give et langt væsenligere Bidrag, end det, den 
hidtil har givet, til Forstaaelsen af Bracteatfænomenet i dets Helhed, kunde jeg egenlig hermed 
have afsluttet mine Bemærkninger om disse Amuletters Runeskrift. De vare jo — og det maa man 
erindre! — fornemlig bievne fremkaldte ved den meget almindelige Forestilling om denne Skrifts 
uadskillelige Sammenhæng med vort oldnordiske Sprog og den dertil knyttede Paastand om 
Bracteaternes nordiske Oprindelse. Bemærkningernes Hovedopgave var det derfor paa en mere fuld
stændig Maade at vise min Berettigelse til ovenfor at have frakjendt de hidtidige Undersøgelser 
over denne Runeskrift og de Resultater, hvortil de havde ført, nogensomhelst Beviskraft 
for Sætningerne, at Bracteater ne op rindeligen hidrørte fra gothiske Stammer 
i selve de skandinaviske Lande og altsaa vare fabrikerede i Norden.

Men af andre Hensyn troer jeg endnu ikke at burde gjøre dette, thi jeg skylder 
Læserne at begrunde de Tvivl, jeg i det Foregaaende ikke har kunnet tilbageholde m. H. t. 
enkelte af de dunkle Sider, som Runeskriftens Historie endnu frembød; saaledes Spørgsmaalene 
om: hvor og hos hvilket Folk den gothiske Runeskrift var opfundet og uddannet? hvori 
dens Alfabets Afvigelser fra de europæiske Alfabeter m. H. t. Bogstavernes Benævnelse 
og Følge og deres Opstilling i bestemte, lige store Rækker egenlig kunde 
være begrundede?

Det falder mig imidlertid naturligst her at stille mine Bemærkninger om det sidste af 
disse to Punkter først.

Paa de nærmest forudgaaende Sider søgte jeg nemlig at vise, at det neppe var uden 
ret gode Analogier, naar jeg havde antaget, at vore Guldbracteaters med gothiske Runer givne 
Legender maaskee vare et Slags Indklædninger af Hymner og Besværgelser, affattede oprindeligen 
i et indisk Sprog, være sig Sanskrit, Pali eller beslægtede, og derfor kun turde fremsiges i 
et af disse hellige Sprog, i hvilke det da ved en saadan Indklædning blev muligt for Buddha- 
dyrkere med gothisk Talesprog og Skrift at deltage og at istemme. Ved saaledes at træde i 
Stedet for hine hellige Sprogs Skrifttegn i Ritualer, Paakaldelser. Besværgelser o. lign., kunde 
Runeskriften her med et vist Skin af Ret siges at være mere eller mindre traadt i magiske 
Formularers Tjeneste og paa sin Vis altsaa ogsaa siges at have faaet eller paataget sig magiske 
Missioner. Disse udførte den imidlertid ikke her ved en i dens enkelte Bogstaver fra Fødslen 
af boende Kraft, men igjennem Ord, om end igjennein Ord af det fremmede Sprog.

Der synes altsaa ingen Modsigelse at kunne ligge deri, at jeg paa den ene Side god- 
kjender denne Art af uegenlige magiske Roller for Rune-Alfabetet, men paa den anden Side 
bestemt vægrer mig ved at erkjende den i en ganske anden Forstand magiske Virken, som Prof. 
Wimmer var tilbøjelig til at antage, at Runeskriftens Skaber fra Begyndelsen af havde tiltænkt 
sine enkelte Rune-Stave, eller lagt ind i disse. I Kraft af dette medfødte Udstyr og med den 
Opgave at skulle virke med denne iboende Magt, mentes da, som det vil erindres, hver Rune at 
have faaet et Særnavn, uafhængigt af den Lyd, den betegnede i Udtalen. Hermed formodedes saa 
paa en egen Maade igjen at være bleven betinget baade hele Rune-Rækkens Ordning — ikke i 
et Abedarium, der jo følges i alle ældre klassiske Sprog i Europa og i de med dette i nærmere 

56*.
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Forbindelse staaende * vestasiatiske Lande — men i dens ejendommelige F u park, og ligesaa 
Sammenstillingen af dens 24 Bogstaver i 3 lige store Hobe, saakaldte Ætter: Freys-Æt, 
Hagal s-Æt og Tyrs-Æt, saaledes nemlig benævnte efter Særnavnet for det første Bogstav 
i hver Æt (foran S. 102].

Nu er det ganske vis Tilfældet, at herved møder os et ret mærkeligt Sammentræf, der 
kunde synes at antyde, at dog vistnok ved Rune - Alfabetets første Ordning i Ætter maatte, som 
Professor Wimmer mente det, have været en vis Forbindelse imellem denne og Rune
skriftens saakaldte „magiske Mission“ eller rituelle Anvendelse. I de nævnte hellige 
Sprog, Sanskrit, Pali, hvori det strengere nedarvede Ritual fordrede Paakaldelserne, Be
sværgelserne o. s. V. gjengivne og sungne under de daglige Tempeltjenester, var nemlig heller ikke 
Bogstavrækken ordnet efter vore og de klassiske Sprogs Abcdarier. Tvertimod, do have Rækken 
ordnet paa en hel modsat Maade, og navnlig har den just sine Bogstaver sammenstillede i flere 
lige store Grupper, saakaldte Klasser, nærmest karakteriserede ved Taleorganernes Stilling under 
Udtalen af de enkelte Bogstaver. Sanskrit-Alfabetet (Devanagari) har fem Klasser, Pali- 
Sprogets ligeledes fem; og i lignende Klasser ere Bogstaverne sammenstillede i de øvrige 
indiske Sprog.

At imidlertid enten de indiske Sprogs Afvigelse fra de klassiske Sprogs Bogstav- 
Ordning i disses Abcdarier, eller deres Fastholden ved den deri egne Gruppering af 
Bogstaverne i bestemte lige store „Klasser“, skulde staae i nogensomhelst anden Sammenhæng 
med Fordringen om Bønnernes og Besværgelsernes Gjengivelse og Fremsigelse just i disse Sprog, 
end den: at det netop var i dem, Befolkningerne i sin Tid samtidigen med deres Overgang 
til Buddhismen, havde modtaget disse gamle Bønne- og Besværgelses-Formularer, eller i hvilke de 
kanskee allerede forlængst hele Sekler forud havde havt disse i Eje — det veed jeg aldrig nogen
steds at have seet fremsat eller hævdet. Tanken om, at den i flere Henseender lige over 
for vore almindelige Alfabeter meget ejendommelige Indretning af Runeskriftens F upark maaskee 
kunde, delvis eller væsenlig, skyldes et særligt Hensyn til en Runerne tiltænkt Anvendelse i 
magiske Formaals Tjeneste, har jeg, som ovenfor tilstaaet, ikke kunnet finde ret naturlig. 
I mine Øjne synes den just at miste det sidste Skin af Berettigelse, naar der ikke kan paavises 
eller med Rette antages at have været en, i det mindste noget lignende Ideeforbindelse imellem 
de nærmest hertil svarende Forhold hos Indiens saakaldte hellige Sprog, i hvilke Hymnerne og 
Besværgelserne, saafremt de ikke skulde tabe i Kraft, alene turde gives, fremsiges og udsvnges.

Men meget paafaldende bliver os i hvert Fald selve Fupark-Fænomenet derved, at 
det som et Janus-Billede viser Dobbeltfront og har ligesom Ansigt til to Sider, et vendt imod 
Vest og et imod Øst.

I de oftnævnte Punkter afvige jo vore gotliiske Runers F up ark ikke blot fra 
Alfabeterne for de nyere og ældre indo-germanske Sprog i Europa og Vestasien, selv fra 
dem, i hvis enkelte Bogstaver Rune-Alfabetets Ophavsmand med største Rimelighed mentes at have 
søgt Forbillederne for sine enkelte Runetegn. Ifølge Prof. Wimmers omfattende og grundige 
Studier (foran S. 122) maa dennes Forbilleder nemlig have været enten Bogstaverne af et 
yngre Latin-Alfabet, som disse skreves paa de første Kejseres Tid, omtrent i 2det — 3die 
Aarhundrede, eller, saafremt Runeskriften kan tillægges en noget højere Alder, da et ældre 
græsk Alfabet, fra hvilket netop ogsaa hint latinske Alfabet kunde siges at nedstamme.
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Men just i de selvsamme Punkter er det nu ogsaa, at Fuparkens Ordning 
viser ret besynderlige Tilnærmelser til Forhold, som stadig findes i de østlige 
Rækker af de ariske Sprog, der i Retningen fra Nord til Syd tales igjennem hele Mellem- 
Asien lige indtil Syd-Indien.

Naar det da, efter mine foranstaaende Bemærkninger, ikke kan findes naturligt at slaae sig 
til Ro med den af Prof. Wimmer fremsatte Anskuelse, at de ovennævnte Besynderligheder turde 
have sin Grund deri, at Runeskriften oprindelig var bestemt til magisk Anvendelse, maa det, efter 
min Opfattelse, vedblivende staae som Opgave for et sammenlignende Sprog- og Skriftstudiums 
Undersøgelser at udfinde deres Kilder og, naar Oprindelsen til dem er funden, da nøje at afveje, 
hvilken Betydning der i det Hele derefter rimeligst maatte blive at tillægge just saadanne Til
nærmelser mellem Fuparkens og de indiske Alfabeters Bogstav-Ordning.

Hvorledes man end maatte tænke sig deres Oprindelse, vil det dog blive vanskeligt at 
tænke sig denne uden al Sammenhæng med Runeskriftens Historie, og med god Ret har derfor 
Prof. Wimmer paa ny ledet vor fulde Opmærksomhed hen paa dette Forhold. Bedømmelsen af 
dettes Betydning maa naturligvis faa et meget forskjelligt Udfald, alt eftersom man i Tilnærmel
serne mener at see ikke blot ulige Grader, men ulige Klasser af Ligheder, saaledes 
f. Ex. maaskee blot Skinligheder eller ydre Analogier, og af saadanne igjen maaskee endog 
kun uvæsenlige, eller rene Tilfældigheder. Fra een Side sete, kunne saadanne Analogie- 
Træk f. Ex. jo meget vel tænkes fremkomne til fæl di gen alene ved særegne Tilstød under 
Skriftens Dannelse og Udvikling; fra en anden Side sete, derimod antages tilkomne som noget 
halvt eller ubevidst tilstræbt, f. Ex. ved en eller anden Art af Naturforskningens 
Mimicry- og Efterabningsprocesser. Disse maa jo indrømmes at fremtræde paa en lige 
saa overraskende og uforklarlig Maade i Menneskenes, som i Dyrenes og Planternes Verden. 
Atter fra en tredie Side sete, øjner man maaskee hellere og rettere deri Virkninger af en 
hel eller delvis Omdannelse af den Art, der ovenfor efter O. Pesch el betegnedes med Navnet 
P s e u d o m o r p h o s e, o. s. fr.

De sidste Forudsætninger vilde altsaa her i Skrift-Alfabetet lade os møde noget, der 
mindede om hint ejendommelige Skifte af Talesproget, som vi kjende hos enkelte Folkestammer, 
der selv tilhøre én bestemt Race, medens Sproget, de tale, er bleven en ganske anden Races, 
idet efterhaanden ydre, men intime og stærke Berøringer have bragt dennes Sprog til at indtage 
det oprindelige Sprogs Plads hos hine og tilsidst endog aldeles fortrængt dette.

Men fra hvilketsomhelst af disse eller af andre, maaskee hidtil uanede Synspunkter 
man end senere maatte bringes til at see de nævnte Tilnærmelser eller Ligheder, maa man ikke 
tabe af Sigte, at begge de to Faktorer, det Oprindelige og det, der ligesom søger at gjengive 
eller efterligne dette paa sin Vis og med sit fremmede Snit — maa nødvendigvis forudsættes, 
indenfor visse geografiske Regioner, om end ikke just localt, at forekomme saa nær hinanden, at 
den ene mere eller mindre directe kunde paavirkes af den anden.

Med disse faa Bemærkninger om nogle af de Muligheder, der her kunne foreligge, over
lader jeg til Fremtidens Undersøgelser over slige gamle Skrift-Alfabeters Oprindelse og Dan
nelsesproces at bringe klarere Lys ind over de Punkter, der endnu staae saa gaadefulde for os, 
rolig afventende den Tydning af Phænomenet, som en alsidig Sprogforskning tilsidst, efter sin 
bedste Indsigt, vil give os.
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Indtil den Tid indskrænker jeg mig til at meddele Læserne en personlig Bekjendelse, uden 
hvilken jeg maa antage, at Afslutningen af min Afhandling vist mindre let vil kunne forstaaes.

Fuparkens imod Øst pegende Træk — sete i Forbindelse med andre kulturhistoriske 
Forhold — have for mig i Grunden kun bidraget til at styrke den Anskuelse, som har fundet 
Indpas hos saa mange af os, der tilhøre en ældre Tid, at vor nordiske Runeskrift, som 
upaatvivlelig fra Begyndelsen af besidder sine ejendommelige Særheder, sandsynligvis har 
havt sin Oprindelse i østligere og sydligere Egne, end dem, hvortil man i nyere Tid har 
villet henføre den. Oprindelsen synes mig naturligst at maatte have været hos gothiske (eller 
halvgothiske) Folkefærd, der enten boede mellem Folkestammer eller i umiddelbar Nærhed 
af Folkestammer med indisk Tale- og Skriftsprog, hvis Bogstav-Ordning paa bevidst 
eller ubevidst Maade er kommen til at indvirke paa Uddannelsen af det gothiske Sprogs Skrift 
og at give denne delvis noget af deres egne Alfabeters Skikkelse.

Uvilkaarligen maae disse sidste Linier drage Tanken hen paa ét bestemt Punkt i det 
hele Spørgsmaal om Grunden til Alfabetets Ordning. De i det Foregaaende udførlig meddelte 
historiske Data om, hvorledes det gik til, at et andet mellemasiatisk Sprog, skjøndt ikke et 
indisk, nemlig det tibetanske, fik sin Skrift paa en egen Maade tillæmpet og ordnet efter 
Sanskritsprogets Skrift-Alfabet, turde maaskee tjene mig til Undskyldning for, at jeg her frem
sætter det Spørgsmaal, om ikke Skinligheder, som „Fuparkens“ ovenomtalte Ligheder med indiske 
Alfabeter, kunde tænkes fremkomne derved, at den gothiske Stormand eller Vismand, der ene 
eller i Forening med Stands- og Aandsfrænder i sin Tid arbejdede for at give sit Folks Sprog 
egne Skrifttegn, ligesom hin tibetanske Fyrste og Minister, enten hentede Undervisning og Vej
ledning hos enkelte indiske Lærde eller, mere umiddelbart, øste af nærboende indiske Folke
stammers Skrifter eller Indskrifter f. Ex. paa Mønter og Monumenter.

Det er jo en historisk, fra Oldtiden os paa mange Maader overleveret Kjendsgjerning, 
i hvilken høj Grad indisk Kultur og indiske Sæder altid have virket forførende og betagende ind 
paa andre Kulturfolk af arisk eller indogermansk Stamme, f. Ex. paa de macedoniske Grækere og 
Romerrigets Forbundne, og stedse fristede disse til Efterabelse. Alexander den Store sværmede 
jo selv i 'den Grad for indisk Kostyme og indisk Optræden, at han endog paabød sine Befalings- 
mænd og Underordnede at efterligne ham deri. Intet Under derfor, om der ogsaa kunde blive 
Fristelser for at vise sig indisk i Tale og Skrift. Under en saadan Forudsætning bliver det 
m. H. t. Alfabet og Skrift ikke unaturligt her at minde om, at der ogsaa indenfor hine Alfabeters 
allerede omtalte Ligheder gjentager sig andre, der, skjøndt de ere mindre, maaskee nok turde 
fortjene nogen Opmærksomhed x).

’) Hvad der saaledes paa sin Vis turde bestyrke en Formodning om, at det maaskee er et ydre 
indisk Træk, der har listet sig ind i vore gothiske Rune-Alfabeters Inddeling i «Ætterne», er 
det sære Sammentræf, at ligesom i Fuparken hver »Æt» benævnes efter dens første Bogstav, 
og vi derfor i denne have en Frøys-Æt, en Hagals- og en Tyrs-Æt, saaledes benævnes ogsaa 
hver Række eller Klasse af inddelte Bogstaver i de indiske Sprog, siger Prof. R. Rask (i sin 
Singalesiske Skriftlære. Kolombo 1821. S. 10.) «efter det første Bogstav af hver».

Hvad der maaskee ogsaa turde røbe idetmindste en vis Sammenhæng mellem Rune- 
Alfabeternes «Ætter» og de indiske Sprogs Klasser eller Rækker, er at de, med
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Skjøndt ikke direkte vedkommende Bogstavordningen indenfor Alfabetet, men derimod den 
med Kunernes Anvendelse i magisk Øjemed efter Prof. Wimmers Opfattelse i nøje Forbindelse 
staaende Ejendommelighed, at de bave en særegen Benævnelse for den enkelte Kune nafhængig 
af dennes Lydbetegnelse, troer jeg her at burde indskyde følgende Bemærkning.

Hvorvidt Sanskrit, Pali, Prakrit eller andre indiske Sprog, i det mindste i deres ældste 
Tilstande, ogsaa ligesom Rune-Alfabetet have havt Sær-Navne for deres enkelte Bog
staver (eller rigtigere Stavelser), dog her kun nærmest som Erindring om mulig Nedstamning 
fra en Billedskrift, er endnu meget omtvistet. Den nyere Tids Sprogforskere bekæmpe det næsten 
alle; men af flere, og det Mænd med stor Autoritet i Sagen (C. Lassen, Cunningham, 
J. Prinsep o. fl.) dels indrømmes det, dels hævdes det. Cfr. Prof. Dr. S. Lefmann (Prof, i 
Sanskrit ved Heidelbergs Universitet) „Geschichte des altes Indiens“. 1890. S. 776—777. 2.x)

En Ordning af et Alfabets Bogstaver efter Udtalemaaden, og altsaa ogsaa enhver Efter
ligning af denne Ordning i faste Grupper, umuliggjør selvfølgelig en Opstilling af Bogstaverne 
efter vore europæiske Alfabeters, eller de gamle klassiske Sprogs Bogstav-Orden, og vice versa, 
da de paa ethvert Punkt ville brydes og forstyrres af hinanden. Men hermed vil jeg langt fra 
have antydet, at en Ordning af et Sprogs Lydtegn efter Class er, som i de nævnte indiske 
Sprog, ikke skulde kunne forenes dermed, at vedkommende Sprog nærmest havde hentet de 
ydre Former for sine enkelte Skrifttegn fra europæiske eller gamle klassiske Alfabeter, 
der ikke ordnede Bogstaverne i Grupper.

1 Skrifttegnenes Form seer jeg nemlig noget rent ydre og vilkaarligt; den 
er ofte fra fremmede Alfabeter laant eller efterlignet, uden at man tillige har villet med den

Bibeholdelse af hvers Indhold af Bogstaver og med Varetagelse af disses indbyrdes 
Orden, kunne ombytte deres sædvanlige Ordensfølge og første «Æt" (Frøys-Æt) f. Ex. sættes 
som 3die (Tyr s-Æt) og denne som første, saaledes som Wimmer paa en interessant Maade 
viser det for et vist Alfabet af en Bunekunstners Qvist-Runer S. 237—240 og som Rask for de 
indiske Sprog antyder 1. c. S. 11, at det i visse enkelte Skrifter, ifølge Sir William Jones, finder 
Sted. (Cfr. Asiatick Researches. Calcutta. 1788. 4to. p. 25.)

’) Jeg kan ikke her lade ganske uomtalt en særegen Parallelisme, der turde være mellem 
Sanskrit- og Rune-Al fabeterne i Dannelsesmaaden for visse Grupper af Lydtegn. Skaberne 
af begge Alfabeter synes nemlig at have fulgt den samme Fremgangsmaade under Dannelsen af de 
forskjellige «Ætters» eller »Klassers» til hinanden svarende Lydtegn, idet de nemlig ved Fordobling 
af Klassens Stave og ved deres Vending eller Omstilling med Ryggen imod hinanden eller fra 
hinanden o. 1., have dannet andre beslægtede Lydtegn.

'Jeg sigter her paa den ene Side til Prof. Wimmers oprindelige Opfattelse og Frem
stilling af nye Bogstavers Dannelse for beslægtede Lyd indenfor Gane-, Tand- og Læbe
rækkerne ved at rykke to Tegn i modvendt Stilling sammen (Runeskr. Opr. S. 108—9; og noget 
modificeret i Runenschr. S. 117 —19); paa den anden Side til den for sine heldige og frugt
bringende Studier af de ældre indiske Mønters og de buddhistiske Topers Indskrifter bekjendte 
James Prinsep’s givné Fremstillingtaf Sanskrit-Alfabetet «in its primitiv simplicity», som det 
optræder paa disse Mindesmærker, «as the original type, whereon the more complicate structure of 
the Sanskrit» (letters) «has been founded». «First, the aspirated letters appear to have been formed 
in most cases by doubling the simpel characters, thus etc. etc.» S. 474—476. Journ. of Asiat. 
Soc. Bengal. Vol. VI. P. 1. 1837. 
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lignende Form tilkj endegive, at Lyden, den betegnede, var den samme, eller nogenlunde lig. 
Hvad man vistnok ved den valgte Form for Lydtegnet især tilsigtede, var, at Tegnet blev let 
erkjendeligt, saa at det ikke let kunde forvexles med et andet. Bogstavernes Ordning i faste 
Grupper synes mig derimod at antyde et indre Baand mellem disses Tegu, og derfor kan 
den maaskee betragtes som et fuldt saa betydningsfuldt Udtryk for et Skrift-Alfabets 
Historie, som de enkelte Skrift-Tegns Ligheder med eller Afvigelser fra andre Sprogs Skrift- 
Tegn, og navnligen, naar der ikke med Lighed i Formerne bevisligen kan godt- 
gjøres en Overensstemmelse i Lydene, de skulle gjengive1).

Jeg finder derfor ingen Betænkelighed ved — indtil videre i det mindste — for de 
enkelte Rune-Formers Vedkommende at slutte mig til den af Prof. Wimmer hævdede og af 
mange Sprogforskere mere bestemt tiltraadte Opfattelse, at Rune-Alfabetets Bogstaver, efter det 
store Flertal at dømme, lettest kunne betragtes som Udviklinger fra det latinske Alfabet, som 
dette brugtes i andet—tredie Aarhundrede. Mon eventuelt og navnlig, hvis Runeskriftens Dan
nelsestid bør lægges længere tilbage i Tiden, maa man erindre, at Prof. W. selv har indrømmet, 
at de germanisk-gothiske Runebogstaver kunde omtrent ligesaa let udledes af det gamle græske 
Alfabet, som har ligget til Grund for det latinske, og paa Grund af samtlige de concrete Forhold, 
maa jeg i hvert Fald ansee denne Nedstamning af Runeformerne for den bedst forstaaelige.

Dels anseer jeg virkelig den germanisk-gothiske Runeskrift for at være gammel og at 
gaae tilbage til vor Tidsregnings Begyndelse, maaskee endogsaa langt forud for den. Selv den 
Omstændighed synes mig at tale stærkt for dens Ælde, at nyere Forfattere, ligesom Professor 
Wimmer, vedblivende fastholde Sætningen om den germanisk-gothiske Runeskrift som 
Fælles-Eje for alle de i Europa indvandrede gothiske Stammer, og, besynderligt nok, finde et 
efter deres Mening uforkasteligt Bevis herfor i de faa, baade enkeltvis og meget spredte (f. Ex. i 
Volhynien, Rumænien, Burgundien, Sydtydskland o. fl. St.) jordfundne Smykker og lignende mindre 
Gjenstande fra vor ældre Jernalder, der bære Indskrifter med disse Runer. Disse Gjenstande 
ere vistnok alle i en gothisk Stil, men som mindre, lette og portative kunne de lige saa lidt som 
Bracteaterne med nogen Sikkerhed borge for at være frembragte just i de Lande, i hvis Jord
bund de ere bievne fundne.

Efter min Opfattelse synes dog et saadant Fælle s-Eje — hvis Mulighed jeg er saa 
langt fra at bestride, at jeg endog slutter mig til Tanken om dens Virkelighed — naturligen at 
maatte have til Forudsætning, at Fælles-Skriften blev uddannet hos den gothiske Stamme, 
medens dens Grene boede mere samlede og indbyrdes havde livligere Berøringer, og altsaa inden 
de baade ad forskjellige Veje og til noget ulige Tider havde taget deres Sæde i Europa. 
Indrømmes dette, bliver det alligevel, hvor man end henlægger det større fælles Gother- 
Omraade, noget vanskeligt at forstaae, hvorledes dér eller til denne Tid Skriftens enkelte 
Runer kunne have faaet til nærmeste Forbilleder Bogstaverne af det latinske Alfabet fra 
2det og 3die Aarhundrede; indrømmer man derimod ikke denne efter min Mening natur-

’) Derfor er det ogsaa meget betænkeligt at lade enkelte runelignende Bogstav-Tegn, der gjentage 
sig, som det synes, aldeles ens, baade i nord-etruriske Indskrifter, i Acokas Klippe-Edicter og 
paa Stenmonumenter i de øvre Jenisei-Egne, være Vink om en sandsynlig genetisk Sammenhæng 
mellem de vedkommende Alfabeter.
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lige Betingelse for Fælles-Ejet, hvorledes har da denne Fæ 11 es skrift kunnet uddanne sig 
efter Gothernes Fremtrængning i ulige og meget adskilte Strøg af Europa, og dette vil man jo 
dog saa bestemt hævde? Denne sidste Del af Anskuelsen angive Forfatterne tydelig nok at være 
især grundet paa den forudsatte Rigtighed af dens første Del, nemlig at Runetegnene ere Efter
ligninger og Udviklinger af Latin-Sk riften fra et bestemt Aarhundrede, nemlig det 
tredies første Halvdel, og da vare gothiske Stammer fastsiddende i Europa. Som den vis 
a tergo, der i meget høj Grad har virket paa Sprogmændenes og navnlig Prof. Wimmers An
skuelser om Naturligheden af Latin-Alfabetets store Rolle i denne Sag, maa jeg her udtrykkelig 
fremhæve de nordiske Archæologers, efter min Opfattelse, alt for høje 
Vurdering af den romerske Kulturs gjennem de germanske Stammer udøvede Ind
flydelse paa hele Nordens — noget, hvorom der i de archæologiske Fund fra dette Tidsrum ikke 
synes mig at foreligge tilstrækkelige Vidnesbyrd 1).

Dels synes mig ogsaa den særegne Bogstav-Ordning under Rune-Alfabetets 
Dannelse i sin Tid ikke ret godt at kunne forklares uden som Følge af en tidlig og langvarig 
Berøring mellem gothiske (eller lialvgothiske) Folk og Folkestammer med indisk Skrift-Sprog og 
med højtstaaende Kultur. Ingensteds frembød Oldtiden saa inderlige og saa talrige Forbindelser 
mellem begge disse Folkegrupper, og samtidigen med græsk-parthisk- 
baktriske Kulturstater paa Græ lidserne af Nord-Indien, som da paa Ruinerne 
af disse sidste de nordenfra over Hindukuh’s Passer dels indtrængte dels indkaldte nord-iranske 
eller turanske Stammer under deres senere saakaldte indo-skythiske Dynastier dér havde 
dannet nye Stater og fra disse igjen efterhaanden havde udbredt deres Herredømme og dermed

’) Om Runeskriftens Dannelse siger nemlig Prof. Wimmer S. XXIII: «Ihre bildung ist ein einzelnes 
moment in dem gewaltigen kultureinfluss, den die Römer im ganzen genommen in den ersten 
Jahrhunderten nach Christi gehurt auf die Germanen ausübten» (S. 176) — og dér omtales den da 
af Prof. W. i Forbindelse med den af Andre dragne Conseqvents i H. t. Spørgsmaalet om Ind
vandringer i Norden med følgende Ord: «Der gebrauch der (Runen-) sehr if t bei den 
germanischen Völkern — mögen sie dieselbe nun unmittelbar von den Römern, 
oder mittelbar durch die Gallier erhalten haben — steht somit in Verbindung 
mit dem mächtigen einflusse, den die Römer in der ersten kaiserzeit auf die 
barbaren ausübten, und ihr auftreten im Norden im älteren eisenalter kann 
folglich nicht als beweis für das eindringen eines neuen stammes zu dieser 
zeit gebraucht werden».

Disse ere de samme Udtalelser, som Forfatteren 13 Aar iforvejen havde givet i sit forud- 
gaaende store Skrift: «Runeskriftens Oprindelse og Udvikling». (Aarb. f. N. O. og H. 
1874. S. 1—270.) S. 151.

For dog lidt at neddæmpe de høje Toner om den dybe Indvirkning, som Romernes Kultur 
menes at have havt paa Nordboernes, skal jeg her erindre om nogle Ord af Prof. Engelhardt, 
de foran S. 19 citerede om det paafaldende Overfladiske i denne Indvirkning, og det i mange 
Henseender Berettigede, som hans Bemærkning indeholder. En saa inderlig og udstrakt 
Berøring med romersk Kultur, som den, Optagelsen af Latin-Alfabetet til Mønster for det 
store Gotherfolks Skrifttegn synes naturligen og ubetinget at maatte forudsætte, har man jo ikke 
egenlig paavist eller givet sig Mine af at kunne paavise. Det er, som vi ovenfor have seet, kun 
blevet ved løse Antydninger.

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 2. 57
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tillige oftest Buddhadyrkelsen i en mere eller mindre ren Skikkelse over mange mellemasiatiske 
Omraader, helt ned med Indus- og Gangesdalen.

Af de større Træk i Buddhismens Udbrednings-Historie maae vi nemlig her erindre os, 
at der allerede 326 før C hr. under Buddhalærens mægtige Beskytter og Udbreder, Kong Açoka 
i Kaschmir, udsendtes ivrige Apostle over Bjerglandet til de sky tb i ske Folkestammer i Oxus- 
og Jaxartes-Flodernes Bjergdale og de nomadiske Befolkninger paa de dertil stødende grændse- 
løse sydsibiriske Stepper og Sletter.

Den store Fremgang, som disse Missioner virkeligen havde havt, lærte vi egentlig først 
at kjende for godt et halvt Aarhundrede siden, men da ad to forskjellige Veje.

Paa den ene Side havde paalidelige Oversættelser fra de chinesiske Originaba gjort til
gængelige for os de karakteristiske Oplysninger om de nordindiske buddhistiske Lande, som i 
saa stort et Antal findes nedlagte i Indberetningerne af de fra China i første, fjerde, femte og 
syvende Aarhundrede efter C hr. til disse Egne udsendte store Expeditioner, hvis særlige Opgave 
var at indhente Kundskaber om Buddhismens Tilstand og vexlende Skjæbne dér. Det var jo 
Landene, hvori Buddha selv og hans umiddelbare Disciple først havde udfoldet deres Lærer- 
Virksomked, og derfor haabede de gejstlige Stiftelser i China herfra at kunne indsamle baade 
Reliquier og buddhistiske Skrifter. Af disse Missioners ivrige Ledere, og især af Fa-Hi an, 
c. 3 30, men endnu mere af Hiuen-Thsang, c. 630 — 650, have vi da de mærkværdige 
Skildringer af Buddhismens Tilstande til disse Tider ved Paavisningen af de endnu dér i levende 
Virksomhed værende Klostre og Templer, og det store Antal af Templer, Stuper og lign., der da 
laae i Ruiner, men hvorom endnu Traditionen var levende.

Et Begreb om disse Missioners Alvor og Omfang giver det Faktum, at den nævnte sidste 
Leder var ledsaget af mindst et Par Hundrede Gejstlige, og at der til Undersøgelsen medgik 16 
Aar, inden Expeditionen vendte tilbage over Chinas Grændser.

Fra en anden Side aabnedes der os et ganske overraskende Indblik i de nordindiske 
Kulturstaters religiøse og politiske Forhold i de Aarhundreder, der gik nærmest forud for og 
fulgte efter Christi Fødsel, da Opdagelsen af talrige Terapier, Klostre og Stuper — selv 
om de fleste havde Aarhundreder igjennem henligget i Ruiner — bragte os Tusinde af Indskrifter 
paa Vægge, Søjler og andre Tempeldele, paa Reliquiegjemmer og andre Tempelskatte, men fremfor 
alt paa de i Tusindvis som hellige Offergaver nedlagte Mønter, forskjellige efter de stedlige 
Dynastier og Tidens Regenter, efter Befolkningerne og deres brogede og vexlende Sprog, samt 
disses Alfabeter. Mønterne optræde derfor ofte med samme Indskrift i to Sprog og med to Alfa
beter — et Forhold, der ikke lidet har bidraget til at tolke Indskrifterne i før ukjendte Sprog- 
Arter og med før ukjendt Skrift.

I selve de græsk-baktriske Provindser kunne indisk-buddhistiske hellige Monumenter: 
Templer, Klostre, Stuper o. s. v. følges tilbage til det første Halvhundredaar efter at Alexander 
den Store var draget tilbage fra Baktrien, og deri have vi et særdeles talende Vidnesbyrd om 
den Troes-Iver, som disse skythiske Indtrængere havde medbragt fra deres nordligere Hjem.

Indenfor hvilket Omraade det store Gotherfolk, repræsenteret ved de forskjellige Grene, 
havde sit egentlige Hjem og med sine store Hjorder førte et, nok omflyttende, men ingenlunde 
for virkelig Kultur blottet Nomadeliv, indtil det ved Hunnernes voldsomme Fremtrængen i’ næsten 
samlet Masse blev drevet imod Vest ind over Europas østlige Grændser, det har, efter vore 



139 447

nuværende Kundskaber, Ingen hidtil været i Stand til nærmere at angive. Men en rimelig 
Gisning hensætter dette Hjem til Stepper og Slettelande Nord og Øst for Pontus, især henimod 
det Kaspiske Hav og Aralsøen, samt de brede Dale, der følge Oxus- og Jax ar te s- Flodernes 
Løb. Under Forudsætning af, at denne Formodning nogenlunde modsvarer Virkeligheden, synes 
det antageligt, at en væsenlig Del af Gother-Omraadet har stødt sammen med, eller endog 
grenet sig ind i det Omraade, hvorover de iransk-turanske Folkefærd med buddhistisk Kultur 
vare udbredte, inden de i tættere Tog trængte ind i de Baktriske og Parthiske Territorier. Ret 
rimeligt bliver det da tillige at formode, at de nærmestboende af de Stammer, som vi i Alminde
lighed have tillagt Navn af gothiske, ad samme Veje som hine skythiske Naboer, ere bievne del- 
agtiggjorte i Buddhismen og de med dens Gjenoplivelse stedse følgende Kulturgoder: en større 
Trang til Oplysning og større timelige og aandelige Hjælpemidler til Trangens Tilfredsstillelse. 
I saadanne Nabostammer have vi maaskee Slægtninge af vore Bracteatbærere.

Her i Østen synes det mig da langt lettere for Tanken at finde Gother i tidlig og 
inderlig Berøring med Folkeslag af gammel klassisk Kultur og med gamle klassiske Alfabeter, 
end Tilfældet vilde være imod Vest, enten man saa som Mellemled for Gothernes Tilegnelse af det 
latinske Alfabet tænkte sig gallisk-keltiske Befolkninger, eller norditalienske og etruriske (see 
foran S. 123).

Her bliver — synes det mig — altsaa den Region af gothiske Stammers større Ud- 
bredningskreds, hvori jeg, efter de forudgaaende Betragtninger, bedst kunde tænke mig Be
tingelserne for et germano-gothisk Rune-Alfabet uddannet til den Skikkelse, hvori det paa 
Bracteaterne er kommet til os.

Men dette synes mig ogsaa at stemme med Retningen af alle de enkelte Lysglimt, 
der fra „Bracteatfænome net“, som det i sin Helhed her foreligger os, have naaet mit Øje. 
Jeg har navnligen under et langt Studium af dette Phænomen ikke kunnet værge mig imod det 
Indtryk, at det ubetinget hensætter os til et meget livligt Centrum for Runeskriftens 
Anvendelse, eftersom de „nordiske Guldbracteater“ ere i Antal saa mange og, deres Eenhed 
uagtet, ere i Typer saa forskjellige, at de i denne Mangfoldighed langt overgaae andre indskrift
bærende Monumenter fra den ældre Jernalder. Men et saadant Midtpunkt for en almindeligere 
Brug af Skriften turde netop røbe, at vi ere i Nærheden af de Egne, hvorfra selve Skriften 
maa hidlede sin Oprindelse, eller fra hvilke Oprindelsen, især efter mellemasiatisk Maalestok, ikke 
kan være meget fjerntliggende. Uden al Henseen til Runelegenderne gave Bracteaterne os i 
deres hele Præg og Udstyr tydelige Vink om dette Hjem just ved den egne Constellation 
af Kulturtilstande, der maae have hersket i og om de Lande, hvorfra de skrive sig: 
Foruden det Tibetisk-Buddhistiske, som bestemt kom tilsyne i hele Compositionen af de billed
lige Fremstillinger paa Midtfeltet (ovenf. S. 47), maatte det saaledes jo indrømmes, at disses 
enkelte Figurer — baade Menneske- og Dyreskikkelserne — i Opfattelsen og Gjengivelsen 
skyldtes Forbilleder af halv klassiske, græco-skythiske Kunstnere, hvis ikke just græske Kunstnere 
(ovenf. S. 67); samtidigen udtalte der sig endelig i den brede Ramme omkring et stort Antal af 
Bracteaterne, at det snarest var fra indisk-buddhistiske hellige Monumenter, Stuper, Dagoper 
o. s. v., at de særlige Motiver til Rammens Udstyr og Dekoration vare tagne (ovenf. 
S. 72—7). Alt dette peger jo paafaldende hen paa do nylig anførte ejendommelige Kultur
tilstande i Mellem-Asiens op til de gamle baktriske Stater grændsende Højlande. Saaledes synes 
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da Undersøgelserne ad lange Omveje at ville efterhaanden alle føre os til samme store Midtpunkt 
for asiatiske og europæiske Kulturstrømninger, der tidligere, om end dunkelt, har foresvævet 
ældre archæologiske Forskere (f. Ex. den oftere nævnte norske Professor C. A. Holmboe) som et 
sandsynligt Udgangspunkt for Bracteaterne, og derved indirecte at føre os til Runeskriftens 
Vugge, eller dog i Nærheden af denne.

Det er en Selvfølge, at have Bracteat-Amuletterne, i det Hele og fra Begyndelsen af, 
denne mellem-asiatiske Oprindelse, og slutte de sig, ligeledes i det Hele, sammen som en Række 
af Beskyttelses-Tegn for deres Bærere, eller maaskee tillige som disses Broderskabs- 
Mærker, men hvis egenlige Sammenhæng med de andre Efterladenskaber fra samme 
Aarhundreder man dog hidtil ikke har formaaet at paavise, saa maa det være ganske ejen
dommelige Forhold, der have medført deres Nedlæggelse her i Norden og særlig i danske og 
sydsvenske Landsdele.

Med de store Lakuner, der endnu ere i vore Kundskaber om de mellemasiatiske Lande og 
om de store Forskydninger af disses Befolkninger, som ere foregaaede fra den fjerneste Oldtid, op 
igjennem hele Middelalderen, ja lige til Nutiden, tør jeg ganske vist ikke driste mig til allerede 
nu bestemt at karakterisere disse Omflytningers egentlige Natur. At dømme efter vore 
Guldbracteater alene — vil jeg dog være mest tilbøjelig til at opfatte dem ikke just i 
Skikkelse af krigerske Indfald, eller som voldsomme Indtrængninger, men snarere som helt- eller 
halv - fredelige Pilegrimsfærder, allersnarest maaskee i Form af store buddhistiske Kultur- 
Missioner, hvis Tog igjennem et Par Sekler af vor ældre Jernalder, eller mere, tildels fulgte 
gamle Handels- eller Karavanveje, tildels nu og da banede nye saadanne, men vistnok oftest 
sluttede sig til forudgaaende Forbindelser med Grene af beslægtede Folkefærd. Med Strømninger 
og Missioner af den Natur turde Bracteaternes ejendommelige geografiske Fordeling og 
Forekomst maaskee lettest og bedst lade sig forene.

Saa langt, men ikke længere, tør jeg for Øjeblikket vove mig selv ud paa den lange og 
smalle Gangbro, der her er skitseret som i sin Tid naaende fra Højasien til Skandinavien. Om 
end denne Bracteatbro over mange Strækninger hviler paa Kjendsgjerningernes solidere Piller, ere 
dog Buehvælvingerne, der spænde sig mellem disse, fornemlig Analogie-Slutninger og Combinationer, 
saaledes som baade Emnet og Tidsforholdene uundgaaelig maatte føre det med sig og 
endnu i lang Tid maae gjøre dette. Men det er at haabe, at ret snart andre Brolinier ville 
kunne lægge sig paa Siderne af denne Bracteat-Bro og styrke den. Saadanne vides i alt Fald
at være under Arbejde.
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