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Zronlan
Forfattet af
M. W.

i GUD i den nerftforbigangne Vinter har beviift Grönlands
Indbyggere en meget stor Naade, nemlig, at de fire EvanHellster ere blevne oversatte udi det Gronlandffe Sprog, og
trykte udi det Kongel. Wäysenhuus, saa at Gronlamderne
nu kunde lerse GULs hellige Ord paa deres eget Maal, hvilken Herlig
hed dette Sprog vel aldrig tillóme har havt, faa kand dette Arbeide
ogsaaansees foren uforvisnelig Frugt af Hans Kongelige Majestcrts
Gudelige Omhu for disse blinde Hedningers Oplysning, og for en
gandffe nye Prove af den Velsignelse, med hvilken GUD kroner
saa hoypriselig en Nidkierhed for sin Mre og sit Riges Udbredelse.
Overscetteren er den retsindige og flittige GUds Mand Herr Poul
Egkde, forhen Miifionarius udi Grönland, nu GUds Ords Tiener ved
Hell-Geiftes Hospital her i Staden, hvilken har baade havt Leylighed og
Nemme til at fatte det Gronlandffe Sprog saa vel som nogen af de
indfodde, saasom hand udi sin forste Ungdom var kommen til Grön
land a. 1721./ da hans Fader hoycrrvcrrdige Superintendent Herr Hans
Egede var reift derhen for at plante GUds Meenighed i det Land,
og denne Hans Son, i de Aar da man allerbest fatter Sprog er
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bleven tillige med sine Sodskende tilholdet og tilvandt at tale og hore
mere Grönlands end Danff: da hand var voxen til, blev hand vel
sendt hid til Kiobenhavn for at absolvere sine studia ved Skolen og
Univeriitætet, men inden faae Aars Forlob er hand atter bleven
sendt til Grönland soin Miífionarius, og der forblevet fra Aar 1724.
til 1740., hvor hand deels har vcrret sin Herr Faders Medarbeydere
ved der Colonie Gothaab, deels ogsaa med meget kiendelig GUds
Bisiand plantet den Menighed, som fremspirer ved Chriftianshaabs
Colonie, hvilken GUD frenideles naadeligen vilde forege og opholde
indtil Verdens Ende! Begge Steds har hand vcrret anseet endog
så« af Gronlcrnderne selv ikke allene som den der forstod Sproget,
men end og som ben, der udi Svrogget havde sterre Accuratefle og
Veltalenhed, end de selv, hvis Moders Maal det var.
Da nit saaledes dette Sprog er blevet et af dem, i hvilke vor
HErres ZEsu Navn, hvorudi, allene os bor at blive salige, paakal
des og bekiendes, og et af dem, i hvilke Hans Kongelige Majestæts
naadige Regiering og Omhyggelighed for sine Undersaatters Velfcerd
prises, saa mener jeg at det er ogsaa vcerd ar anstille en almindelig
Betragtning over dets Natur, og den Forfficrl, derer imellem dette
Sprog og andre, om hvilke jeg har kundet faae nogen Kundssab.
At jeg nogenlunde kand vcrre i Stand til at anstille flig en Be
tragtning, dertil har bemeldte Herr Poul Egede hiulpet mig, ved
at laane- mig den Grammatica oa det Lexicon, som hand har for
fattet over dette Sprog, hvilke Boger ogsaa af hans Herr Fader
bruges til de Studioforum Undervilsning, fem præpareres her i
Staden til den Grsnlandste Million. Man kand vel tcenke, at det
maae voere ec vanffeligt Arbeide at giere den ferste Grammatica og
Lexicon udi et Sprog, fom aldrig fer har vidst af fliae Ting at sigt,
da det er tungt ac lcece et Sprog, endogsaa, naar manhar en Gram
matica og Lexicon til at lcere det af, men dette Arbeyde bliver
endnu tungere, naar Sprogets Nuur og BeEaffmhider saa meget
frernmed og anderledes end de Sprog ere som bruges i Europa.
Du er formodentlig ikke saa snart at vente, at denne Grammatica og
Lexicon kand ved Trykken blive publiceret, saasom ingen lcttelig
drister
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drister sig til at giere denne Bekostning , hvor det er symsiunligt,
at Exemplarierne ikke kunde blive afsatte ; Men dog kand detvelvcere,
at een eller anden her udi vores Fcederneland er begierlig at vide,
hvorledes dette Sprog er beffaffen: hvilken Kundskab ogsaa maaffee
i ftenltiden kand give nogen Oplysning om den Grsnlandffe Gations
Oprindelse.

Det er vist, at det heele Menniskelige Kisns Forftedre ere blevne i Syndfloden bevarede udi den efter GUds Befalning af Noah
bygte Ark/ og at da Syndfloden var til Ende/ ere de saavel som de
umcelende Creaturer udgang ne af Arken og ned aft Ararats Bierg,
men paa hvad Mande de og Dyrene ere udbredede over alt i Verden,
det er efter sta mange hundrede ja tusinde Aars Forlob iîke at op
dage: saasom den eneste Scribent, paa hvilken man i dette stykke
kand forlade sig nemlig Mosts, ikke om alle nu varende Nationer har
givet omstanddig Forklaring. Det er ogsaa vist/ at da Mennistene
b.gyndte at bygge det Babyloniske Taarn, saa havde de alle ctTungemaal og forstode hverandres Sprog/ og at den Forffiel, som end
nu er og bliver paa de adstillige Svrog i Verden, har sin forste Op
rindelse fra Babel, og har givet Babel dette sit Navn, ihvorvel
samme Forsticrl daglig foreges, formedelst adffillige Aarsager; Men
paa hvad Vcy et hvert Sproq er kommet til det Land, hvor det nu
bruges, er ikke allene ligesaa tungt at forklare som hvorledes Indbyg
gerne ere komne did, men endstu vansteligere.
Da den Verdens Part, som kaldes America
ikke varet Ind
byggerne Synden i Europa bekiendt eller af dem beseglet uden paa
halvtredie hundrede Aar, og dog da den blev opdaget af Chriftophoro
Columbo blev fundet vel bebygt og fuld af Menneffer, hvilke dog
maa have deres Oprindelse af Noce Ark, og faaet deres Sprog fra
Babel, saa er det fornodent, at de maa vcere komne didhen enten fra
Euroqa eller fta Afia : Har der fra Syndfloden af varet ligesaa stort
Skillerom imellem Europa og America som der nu er, da Spanien,
Norge og Irland, som ere de narmcste Europæiffe Lande til Ame
rica ere langt nok derfra beliggende, saa er det ikke vel trodigt, at
America er bleven bebygt af Europæiske Coionier. Meningen kand
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sige, om der ikke kand have ligget faste Lande elleryer imellem, som
kand vcrre forgangne ved Jordstelv, Vandflod eller andre GUds
Domme.

Deterosikkebekiendthvor ncer de Der og Lande, som ligge ester
for Kamzdaiia den esterligste Provitttz af nerre Tartarie naarr til
den vestre deel af America, hvor der maaffee kand sindes lidet eller
intet Skillerum; men at der Senden for America ligge Her og
faste Lande som ikkun ved smule Sunde'ere ffilte derfra, det er vel
bekiendt; hvor ncer disse igien naaer til de Lande og år, som ligge
Senden og Asten for Java, Timor og de MolukkifFe A er er atter
ubekiendt: Den beremmelige lcrrde Philologus Adrianus Relandus
har giort en meget curieux Difiertation de lingvis Americanis, som
er den XIL af hans tilsammen udgivne Diílertationer, hvorudi hand
har denne meget rimelige og troelige Gisning §. XI. at Mennesker
og Dyr i norre America ere komne af norre Afia, og t sondre Ame
rica af sondre Afia : Denne Tanke kunde meget bestyrkes, hvis man
havde noget neyagtigere Kundffab om Sprogene, saavel udi Ame
rica fom udi forbemeldte Deele af Afia, hvortil denne larde Mand
har givet meget god Anledning baade udi bemeldte Differtation og i
den ncestforegaaende, som handler de lingvis infularum orientalium»
Og til at videre fortstette denne Slutning kand ogsaa ncervcrrende
min liden Afhandling giore nogen Ti neste, i hvor ringe den end
bliver.
Hverken Grönland ey heller Norre America har faaet sit Sprog
eller sine nu vcrrende Indbyggere fra Island; thi baade Grönland
og Norre America har vcrret bebygt og afMenneffer bebo tt forend
Island blev beboet: hvilket meget tilforlåligen kand tiendes deraf,
at da Islands for sie Indbyggere Ingulf a. 870. satte sig need ril at
doe paa den store Ae, fandt band hverken Mennesker derpaa, ey hel
ler noa-t Tegn til, at Menncffer for havde der havt deres Boellg.
Torf. Hitt. Norv. P. il. i. 2. Dttn da et bundrede Aar derefter Rode
Ene omtrent 982. forte sit Colonie til Grönland, sankt hand og
hans Folgc stab allerede andre Indbyggere i Lauder fer sig, isterpaa
den vestre Side, hvor nu de Dcmffe Colonier ere beliggende, hvilke
Indbyg-
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Indbyggere de kaldte Skrælinger, som stttlde vcere et foragteligt Navn,
enten i den Bemærkelse, at de ffulde vcere flette Striidsmcrnd eller
frygtagtige Folk/ eller fordi de pleyede med stort Skraal at komme til
Le Norskes Skibe/ etter fordi de flakke omkring og have ingen visse
Boepcrle. Thi Skroltt betyder paa Jslandff vagationem, og Gren«
lcrnderne ere vagabundi. Herr Poul Egede fortceller i fît Léxico
ved det Ord Karalek en indfod GrMlcrnder: Gaaledes sige de,
at De ere kaldte aside Chrisine, som i fordum Did have beboet
deres Land: det maae uden Tvivl vcrre det samme Ord fem Skræ
linger, hvilket Gronlcmdeme hermed vilde sige og ikke kunde pronnnciere, sññsom i det Gronlandffe Svrog intet Ord begyndes af
to/ langt mindre af tre Confonantet/ hvorfore de udi dette Ord har
udelukt det forste Bogstav s, og imellem det andet Bogstav Log det
tredie Ksat en Vocal nemlig A. saa er ud af Skræling bleven Karalek.
Af dette Ord og det Ord Okaufek Tale / som deriveres af Okak
Tungt/ er sanunensat Karalit - okaufiet d. e.paa Er^nlandss; thi
Gronlcenderne holde ikke det Ord Karalek for noget Skieldsord. De
ville selv gierne kaldes og kalde Folk af deres egen Nation innuk, hvilket
Ord betyder et Menneffe, da de anseer sig selv for at vcrre Menniffer x«t é£oxw, men da andre Folk ikke kunde tilstaae Lem herudi no
gen Prærogativ, saa küttd det ikke ansees for, et Ord/ der diüingverer
denne Nation fra andre.

Forbencrvnte rode Erics Son Leif opdagede det Land i Norre
America, som hand kaldte Viinland/ fordi Hand der havde fundet
Viintrceer, enten det maae have vceret vilde Viinranker etter'Ribstrceer, hvis Frugt man vleyer ogsaa paa Dansk at kalde Viinbcer,
etter det har vceret Vedbende- Havde Leif fort den hele Colonie til
Viinland, som hans Fader havde plantet! Grönland/ saa havde hand
forbedret deres Tilstand meget i henseende til deres Boepcel. Men
da hand opdagede dette Land/ saa fandt hand ogsaa der Indbyggere,
hvicke de Norffe ligeledes kald te Skrælinger: dette ffeede omtrent anno
IOOO. Torf. in Viinland.
Dm Tud harvceret til at det Islandske etter gamle Norske Sprog
har vceret brugt udi den ostre Deel af Grönland og i endeel af den
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vestre, hvilke begge Egne har vcrret temmelig vel peuplerd)c af Zslandste og Norste Folk, saa at i Oster^Bsygden vare 190. Boyder
og i Vester Boygden 90, som Torfæus anforer Bevris for Grönl.

ret saa mange Familier. Men uagtet at de Norste saaledes har
boet i Grönland hos Landets gamle Indbyggere henved 400 Aar,
saa cr der dog neppeligen noget Fodspor af det Islandske Sprog at
finde udi det Gronlandste, hvilket maa vcrret kommet deels deraf, at
disse Sprog ere af saa gandste adstillig Natur, at de ikke vel kunde
beblandes med hverandre, deels ogsaa at formodentlig de Norske har
havt saare lidet med de indfodde Grönländer at bejulle, men ladet
sig noye nred den Omgængelse de kunde have med hverandre indbyr
des, og med den Handel de kunde have med Norge og Island.

Om det Gronlandste har nogen Overeensstemmelse med noget
af de Tartariste kunde man da best sttonne paa, dersom man havde
saa meget Kundskab omet hvcrt af de Tartariste Sprog, som Herr
Egedes Grammatica og Lexicon giver 0M dkt Gronlandste.

Det er troeligere, at den Nation, fra hvilken Gronlcrnderne ere
komne, kand have forandret sit Sprog end Gronlcrnderne selv. Thi
disse have hverken kündet foretage sig noget Tog udaf dette Land til
andre Lande, ey heller ved Giftermaal med andre Nationer eller
Handel forandre deres Sprog, saasom de boe i saadan en Verdens
Afkrog, som ingen misundte dem, og hvor de ikke engang kunde faae
at vide, at der vare andre og bedre Lande til i Verden end deres Land
er. Ved Tidens Lcengde pleyer Sprogene ofte at forandres meget,
i scrr hvor der intet strives eller streven lcrses; men den Prove, som
det Gronlandste Sprog har udstaaet, da det ikke er beblandet med
det Norste, gier det temmelig troeligt, at det ikke heller ved de Ta
lendes U agksomhed og Skiodesloshed maae vcrre forandret, i scrr
da det for sig selv ikke kand taale nogen Feyl i Udtalen, at saa snart
som man scetter tonum paa en anden Stavelse end den stulde vcrre,
eller et Bogstav i stceden for det andet, saa er Ordets hele Bemcrrkelse forandret, ja man taler ofte tvertimod det man vilde sige.
Uagtsomhed og Skiodesloshed gior Sprogene lettere end de vare,
den
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ten borttager terminationes perfonarum in verbis og cafuum in no
minibus, og overalt formindsker Reglernes Tal, men derimod er det
Grenlandsse Sprog et af de allerregulaireste som kand vcere til, hvor
baade numerorum og cafuum og perfonarum Forandringer og charaéteres sññ neyagtig forekommer som i noget andet Sprog , og til
alle disse Forandringer, saavelsom og naar noget viger fra Reglerne,
kand gives gandsse fuldkommen Nailon, intet som kand giere et Sprog
tungt fattes i det Grenlandsse, og intet findes derndi som kand giere
et Sprog let, uden det allene, at der hverken i Nominibus eller kronominibus eller verbis er noget diferimen generis, MkN de kte alle
generis omnis,

Zmellem Grenlcrnderne og Indbyggerne i Canada eller ny
Frankrige, som ligger tvert over for dem paa det faste Land i Ame
rica er der nogen Lughed i henseende til begges Vcrftn og Lcvemaade , nemlig Indbyggerne i Canada have ingen Love, ingen øvrig
hed, ingen Prester, som Baron Lahontan fortcrller i sin ReyftbcssrivAse T. i. p. 249. saa og T. 2. p. 98 og 102. og dog leve de indbyr
des saa, at de iagttage ald Billighed imod hverandre, de hverken
kives eller flaaes eller stickler fra hverandre, etter bagtale hverandre,
item pag. 98. Saaleñes er det og med Grenlcrnderne, de hverken
have øvrighed eller Prester, hverken Guds Ord ey heller af Mennessen givne Love, og dog iagttage de med ald Find de bemeldte og
fleere Pligter imod hinanden, og give dermed et tydeligt Exempcl
paa det, fom Apostelen bruger til Beviis paa, at der er en naturlig
Guds Kundskab og en naturlig Lov til: efterdi Hedningene fom ik
ke have Lov, giöre af Naturen nogle Lovens Gierninger, da ere
de famme , dog de ikke have Loven, dem felv en Lov. Rom. II.
14. thi hverken LErbodighed for Guds aabenbarede Villie ey heller
Frygt for den straffende Ovrighed holder dem fra onde Gierninger,
men alleene den naturlige Kundssab om deres Pligter. Indbygger
ne i Canada bruge intet Salt, kunde ogsaa ikke taale at fmage det,
som Lahontan fortcrller J. c. p. 99. Grenlcrnderne bruge ogsaa for
sig selv intet Salt i deres egen Huusholdning, dog spise de gierne
den af Dansse Folk tillavede Mad, i feer Bred og Smer, endssiont
Coloniemes Kokke bruge Salt til at lave deres Mad. Indbyggerne
iCa-
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i Canada have aldeles intet SkîcëgV Hvor udi' ingen Nation iUrropa
er dem liig: De Gronlandsse Mandfolk ere herudi dem hverken aldeles
lige ey heller gandffe ulige; thi de have gandffe lidet og tyndt Haar
paa Hagen, som aldrig bliver längere end i det hoyeste en Tomme,
og saaledes maa vel ogsaa somme Folkes i Tartariet Bessaffenhed
vcere: Les Tarrares tant Nagayens que CzeremiiTes ont tres pen de
poil au menton siger Jean Strays i sine Voyages pag. i68- Sññ findks
der ogsaa i Norre America i det ringeste een Nation nemlia de Mozeemieks, sont baade have langt Haar og tykt Skicra. Men om
end Indbyggerne i Canada og Gronlcenderne ere hverandre temme
lig lige i disse Stykker, og saaledes maaffee kunde vcere komne aset
Land i Tartariet, saa ere de dog aldeles ikke afeen Nation ; Thi den
Forssicrl, som er imellem begges Sprog/ er faa stor og åndelig,
at den ikke kand have sin Oprindelse af Tidens Lcengde, men er i
Sprogenes egen Natur. Fra den store Flod Misfifippiog indtilttudfons Bay ere der ikkun to Hoved-Sprog i Brug/ nemlig det Algonkinisse og det Huromsse, fom Lahontan fortæller Tom. ii.’p. 36,
som ogsaa har sat en llden Efterretning om Grammatica og en Glo
sebog angaaende begge Sprog ved Enden af Tom. il men i Hen
seende til begge Deele er der meget stor Forssiel imellem disse og det
Gro-ilandsse Sprog. Saa er ver ogsaa aldeles ingen Liighed imel
lem de Europceisse Sprog, som bruges i de ncermcst imod America
beliggende Lande, som det Cambrisse / det Jrlandssc, det Jslandffe og det Finmarkisse og imellem det Gronlandsse: hvilket er meget
kiendeligt enten man anseer Grammaticam eller man anseer Gloser
ne; thi beqge disse Deele maa man agte paa, naar man vil betragte
adssillige Sprogers Cognation f. E. det dansse Sprog og det Island
sse Sprog komme ncrr ovcreens med hverandre, dog meere i Hen
seende til Gloserne end i Henseende til Grammaticam, det Dansse
og Engelsse Sprog ere ogsaa meget ncrr beflcegtede, dog endnu mee
re i Henseende til Grammaticam end til Gloserne.
Den forste Ting / som Grammatica handler om, ere Bogsta
verne. Den Kunst at ssrive have Gronlcrnderne ikke vidst forend de
lcerte den af Hr. Superintendent Egede og Hr. Poul Egede og deres
Efterfolgere og Collegis, hvilke have holdt det tienligere at vcrnne
dem
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dem til Le Bogstaver, 'som vi bruge til at strive Latin / end dem vi
bruge til at strive Danst, og saaledes er allereede baade AFCedet og
Lutheri Catechismus med en Deel Bonner og paa pedes og Riim ud
satte 18 Psalmer/ og nu tilstdst ogsaa de fire Evangelister trykte.
Jmidlertiid er dog ved Gronlcendernes Bogstaver noget besynderligt,
nemlig at de Bogstaver C, D eg F aldeles ikke ere ti! i det Gronlandste Sprog, H forekommer ikkun 14re Interjectionibus, men ikke i
andre Ord/ den Lyd som X og Z har, forekommer sommestceds
midt i Ordet/ hvor de to Confonanter k$ og ts findes/ men det vil
de dog ikke stikke sig / om man paa saadanne Står strev x eller z,
saavel for pronunciationené fbni for derivationen^ Skyld; ti)i k og
s, og ligeledes t og s horer ikke til een / men til adstillige Stavelser:
Herudi ere alle Europceiste Sprog LetGronlandste ulige, saasom de
har og bruger allesammen disse Bogstaver, ja somme af dem har disse
Bogstavers Lyd paa fleere end een Maade/ saasom LetSlavoniste
Sprog, har ikke allene z> men sammensætter ogsaa dette Bogstav
med andre fibilantibus, sa a at Lyden bliver desstcrrkere.
I det
Cambriste Sprog bruges der ikke alleene F, men ogsaa Ff og Ph,
hvilke de indfodde endogså- ^rdenes Begyndelse kunde pronunciere saaledes r at de kunde hore nogen Forstiel paa Lyden: I Henseen
de til den Afpiration H er der og stor Forstiel imellem detGronlandste Sprog og det udi Canada brugelige Huroniste. Thi da Gronlcenderne saa got som aldeles intet H bruger, saa bruger Huronerne
det i de allersteeste Ord: presque tous les mots (des Hurons) ont
des Aspirations l’H devant être prononcée le plus qu’il eft possible,
fem Lcchontan fortceller i sine Mémoires T. il p. 218. Men at det Bog
stav F ikke bruges i LetGronlandste Sprog,derudi ligner dette det Finmste i Europa, og en heel Deel Sprog i America. I det Huroniste
Sprog ere der flet ingen literæ labialeshverkenb eller feller m ellerp/aa
de kunde tale foruden at behove at lukke deres Lceber sammen, og dog
stal det viere et behageligt og vellydende Sprog, som Lahontan mel
der T. IL p. 217. men det er dem umueligt at leere franst eller andre
Sprog hvor labiales bruges.
Ister hvad det Bogstav F anlan
ger / da bruges det ikke udi noget Sprog i Canada. Je ne fçache
point, siger hand, qu’ aucune langue fauvage de Canada ait de F.
Tom. II. p. 219. Ja endogsaa i den sondre Deel afAmerica bruger
S
Ind-
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Indbyggerne i Brasilien det Bogstav F ikke. Thi forbemeldte Adr.
Relandus anforcr af Jof. d’ Anchieta Grammat. Braiil. at i dette
Sprog bruges de Bogstaver
L, s,t Z aldeles ikke, og Rpronuncieres ikke dobbelt: i foranfort DiiT, p. 179. En anden Ting er
ogsaa meget mcrrkelig ved Bogstaverne t det Gronlandste Sprog,
nemlig denne, at der findes i heele Sproget ikke noget Ord som be
gyndes med to eller fleere Consonanter, hvorfore det vil falde dem
meget tungt, endogsaa at udsige i deres nye Overstrttelse saadanne
Ord som Chriftus, Prophet, Stater &c. men de nsdes til at ftktte
en Lyd som et Schva mobile imellem flige Consonanter: hvilket vel
kand have nogen Liighed med det Hchraiste Sprog, luen aldeles rkke
med de fleeste Europcriste; thi baade i det Grcrkiste og Latinste,Danste,
Slavoniste, Finniste og andre Sprog forckonnner i Ordenes Begyn
delse flige sammensatte Consonanter i Mangfoldighed, som bl, br,
cl, cr, dr, fl, fr, gi, gn, gr, mn, pi, pn, pr, fc, fl, fm, ft,
ftr &c. Men det Hungariste Sprog alleene kommer derudi overeens med det Gronlandste saasom ogsaa paa Hungarist intet Ord
begynder med to eller flere Consonanter, uden te alkene som ere ud
as det Latinste eller andre fremmede Sprog laante og antagne i Brug,
ja endogsaa de selvsamme frenlmede Ord giere Hungarerne beqvemmere til deres pronunciation ved at serete en Vocal foran eller imel
lem flige Consonanter: Den berommelige lcerde Mand Matth. Bel
giver denne Regel derom: Vox apud Húngaros duas ab initio habens
confonas peregrina eft. Meletem, de peregrinitate Lingvæ Hungar.
Mifceii. Berolin. p. 198. og dette Raad leerer vel ogsaa Nacuren
Grsntcenderne at bruge.
Gronleenderne bruge ingen articulum hverken for eller efter Or
det / hvorudi deres Sprog ko>nmer overeens med det Latinste, men
ikke m d de fleeste andre Sprog i Europa, ey heller med det Hun
gariste , som har sine tre Artikler indefinitum Az, definitum Ez,
demonftrativum AMAZ.
Gronleenderne have vel noale Adjetiva men meget faa, siasom de exprimere adjeétivum v'd at fiette i stcrden derfor 3 perf.
præteriti, ¡bin f- E. erngufek aupillartok en r^dAande nemlig aupillar-
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pillartok er præteritum verbi aupillarpok er rØt>. At Gronltknderne
fætter adjeétivum bagefter fubftantivum, derudi kommer det Hebraiste
og Cambriste Sprog overeens med deres, men det Danste og Tydste in
genlunde.
Gronlcendeme bruge hverken i fubftantivis eller adjeétivis ey
helleri pronominibus eller verbis nogen Forstiel PÑÑ genus mafc. fænu
eller neutrum: herudi differeret* deres Sprog fra de fleefte i Europa saavel fom fra de fleeste Orientaliste. Disse 3 genera bruges i Lñtin,Gr(kkist,
Slüvonist, Jslandst og andre Sprog mafc. fæm. og commune i det
Canibriste og Irlandske og commune og neutrum t Danst og'Engelst;
Men herudi komcr det Finniste, Tyrkiste,Persiste,saa og atter detHungariste Sprog overeens med det Gronlandste,og maastee ikke mange el
lers; Saaledes siger Franc. Foris Otrokocfi : Genera grammaticorum
per fexus diftinétionem nulla agnofcimus : Origg. Hungar. P. I. p. 317.
SorbetueWteMatth.Belius taler saaledks derom:Genus in lingvaHungarica nullum,idque in nominibus cum fubftantivis tum adjectivis, qvod
inidiomatibus Europæ fecus eft : — - fallor an iftud eft aliqvid qvod
vix in alio idiomate facile reperias, tantum vero ab eft, ut confun
dat lingvam, ut ornet etiam faciatque expeditiorem, ibid. p. 21Ó.
Det hand siger, at det ingen ufuldkommenhed er udi et Sprog, at
derer ingen Forstiel paa genera, det visser Fornuften at vcere sandt;
Thi da Mennister derfor have Mcrle og Tale, at de kunde give hver
andre deres Meening tilkiende, saa kand fligt Oiemed gierne naaes
foruden differentia generum, hvilken gier Sprogene meget tunge
re, men flet ikke hielper Forstanden, og hvortil man af Fornuften
ikke kand give nogen Raifon f. E. Fornuften kand ikke sige, hvorfor
oculus er generis mafculini og auris fæminini, hvorfor menfa er
femininum og orbis mafculinum, Hvorfor domus er fem. og pa
ries mafculinum, hvorfor aqvila er fem. og paffer mafculin. saa jeg
Vilde sige at differentia generum henhore ti! det Babyloniste TaarnByggeries Straf, dersom den ikke ogsaa fandtes i det Hebraiste
Sprog: Men har end baade det Hungariste og det Gronlandste
Sprog i dette Stykkes noget Fortrin og Lethed frem for mange andre,
saa ere dog begge i mangfoldige, andre Ting meget vansteligere end
andre Sprog.
S 2
Gron-
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Grsnlcenderne har baade i nominibus, pronominibus og ver
bis tre numeros, nemlig fingularem , dualem og pluralem, hvorudi de meeft komme overeens med det Grcrkiffe og Slavoniffe Sprog,
dog udi det Slavoniffe ^bruges ogsaa dualis naar der tales om tre
eller fire, og druges forst pluralis, naar der tales om fem eller flere.
Thi omendffiont der ogsaa bruges dualis i det Hebraiffe og i det
Cambriffe, faa forekommer den dog ikkun om saadanne Ting, som
af Naturen eller Kunsten ere parrede, som Hcrnder og Handffer,
Fodder og Skoe. I det Latinffe, Danffe og andre Sprog kand
MÑN meget vel nojes, og hielpe sig med to numeris. DM tre nu
merorum formation er i det Gronlandffe Sprog meget adskillig/
hvorfor ogsaa
Egede i sin Grammatica har indbefattet alle diste
Forandringer i viste Regler, eftersom Forffl'ellen dependerer deels
af terminatione diverfa lingularis numeri, dttls af euphonia f. E.
at i et Ord ikke bliver for haarde eller for mange eller for faae Conso
nanter.

Piur.
Sing.
Dual.
nuiet
nuiek
Nuia en Skye
tullukek
tullukek
Tullugak en Ravn
ullorirfet
ullorirfek
uiloriak en Stierne
tumit
tumik
Turne et Fodspor
pilluk
pillut og pilluit.
Pillo et Blad
Hvad Cafus anlanger / da have Gronlcrnderne vel ikke sieere, som
have egne Terminationer end som Genitivum, hvilken ante confonantem endes paaB, oa ante vocalem paaM; som: ñf Iglo et Huus/
Iglub torkfub Husets Indgang/ tullukam irfa Ravnens Oie, og
vocativum, som endes paa a eller na; men Dativus, Accufativus og
Ablativi (som her ere ligesaamange og adfftllige som i det Hungariffe
Sprog) blive giorte ved at sirtte particulas infeparabiles til Enden
af Ordet/ lige paa saadan en Maade, som det ffeer i der Hungari
ffe Sprog: f. E. mut betyder motum ad locum som: killagmut til
Himmelen: til pluralia skettes nut som : innugnut til Folket, me og
»e betyder in loco, som kiliagme i Himmelen, nunarne paa Jor
den.
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den. Mit og mik, nit og nik betyder af/ fra, med / formedelst/
Gut og ut bemcrrke ved/ onrkring, uden / inden, oven. Nut
betyder propter, f. E. nunamir af Jorden / fiellumit forrnedelst
Regnen / Signagut, ved stranden. Kongifiagut omkring ^al
fen / attorminut fordi den er brugt; Diste terrninationer ere vel
ikke de samme som sattes til Ordene 1 det Hwgariste Sprog for at
giore aceufativos og ablativos, men Maaden er bog den samme.
Jeg vi! ikke ansere alle de af M. Belio opregnede Hnngariske ablati
vos, men ikkun navne for Ercmpels Skyid disse aceufativos : varos
urbs, varosba in urbem., mezo campus, mezoben ¡n campum, Roka
vulpes, rokahoz ad vulpem; hvoraf ogsaa der er at kirnte at det som i
andre Sprog kaldes præpofidones kand hverken paa Hungarff eller
paa Gronlandst kaldes præpofidones, saasom det sattes bag efter
Ord, hvilket dog endelig ogsaa steer med somme præpositioner og
Med terminationibus adverbiorum localium t det Gradste Sprog!
Præpofidones ; sattes ogsaa bagefter nomina udi det Finmarkiste
Sprog, men blive dog Ord for sig selv.
Da Groånderne ingen diftinéta genera have / saa forstaaer
det sig af sig selv, at deres adjeétiva have ingen modonem.
Gradus comparationis have de ogsaa ikke paa saadan MññDe som
de fleeñeEuropaisteSprogfNemlig med at forandre terminationem pofitivi til comparativi og fuperlativi termination,fbm det steer i detLütilU
ste,Grakiste,Danste/ Cambriste og mange andre Sprog,men de bestrü
Ve disse Gradus ved at ligne Tingene med hinanden/ ligesom det skeer udi
detHebraisteSprog.F.E.iglomitangekou stirre end erHuuS/ligesorn
man vilde sige paa Latin: magnus præ domo. Saaledes bestride ogsaa
Slavonierne deres fuperiativum, men til comparativum have de en egen termination.

Er der end i detStykke nogen Liighed med detHebraisteSprog,saa
er der des^orreForstiel iHenseende til figuram nominum.Thi da der i det
Hebraist Sprog eregandste faae eller saa got som flet ingen compofita,
saa ere der r det Gronlandste mangfoldige og paa mange Maaderftmensatte nomina,ligesom i det Grcek'ste/Latinstt/Danste og andre Europcriste Sprog
Savik en Anw/ og Pifiok Wber,er sammensatfaviakS 3
fiak
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fiak en kfobt^-Niv, af Iglo et Huus og pekarpok haver / bliver, er
compofitum iglokatak den fom boer med i Huuset rc. ogtsaadanne
Compofitioner saavelsom og i derivationer bruger det Gronlandffe
Sprog faa scrrdeles neyagtig analogie, at naar man end gier et gandste
nyt og tilforne aldrig brugt Ord ved Compofition eller derivation, faa
forstaaer dog enhver Grsnlcrnder det, naar ikkun den rette analogie
ved sammes formation er bleven iagttaget. Hvorpaa der af Nedvendighed har maat gieres mange Prever, da Gronlcrndere stulde underviises i den Christelige Religion, og da Catechismus og Evangelisterne
stalde oversattes, hvor der forekom [aa mange Ting at exprimere med
Ord, fem vare Gronlcrnderne deels som blinde Hedninger, decls som
en Nation der fattedes mange til Livets Nytte hos andre Folk tienende
Sager, aldeles ubekiendte: hvilke de dog nu gandste vel forstaaer, thi
saadanne nye Ord indbefatter faasom en definition eller descriptions.
E- en Herre ncrvnes ved denne Bestrivelse : Den hvilken der skal be
vrists Lfdighed rc. dog har Hr. Superintendent Egede og Hr. Poul Egade havtgandste gode Raifons til at indfore eendeel Danste Ord f. E.
Gud, «ynd. Sender, Tolder, Skat rc. hvilke blive efterhaandcn saalkdes naturaliserede, at ikke alleene desom ereChrlstne, men
endog Hedninger forstaae dem; saa at vore Mifiionarii har i 24 Aar
indfort flere Danste Ord i det Grenlandste Sprog, end de gamle Nor
ste i heele 400 Aar, i hvilke de har levet i Grönland.
Der findes vel nogle nomina, som ere Radices eller Themata i det
Grenlandste Sprog, hvorafendogsaa verba deriveres, som af irfe et
ÇDye kand man derivere Irfigau hand seer paa, af okak en Tunge,
kand man derivere okailukpok hand taler; men i Almindelighed er
tertia perfona fingul. præten tis indicativi den Radix etter Thema, hvor«
frattaaVe alle modi, tempora, numeri, perfonæ i verbo og iligemaa«
de de fleeste nomina deriveres: hvorudi det Grenlandste Sprog har
stor Overeensstemmelst med det Hebraiste og dcm som ere sammes lingvæcognatæ. Ihvorvel nu de fleeste nomina ere verbalia, saa kand
dog afdem atter deriveres denominativa, og ligeledes cre der denomi
nativa , hvor Radix er et nornen, som: Kangermiokdensomerfra
det Land kangek d. e. fra Gothaab. Kangek betyder en Hoved
de, thi den peninsel hvor Gothaab ligger, seer et Hovedpandelmn no
gen-
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genlnnde liig. Groándome bruge i deres Sprog ligefaavel augmentativa som diminutiva/ hvilket ogsññ hos Italienerne er brugeligt ; Di
minutiva endes alle paa ngvoak, som: mattu en E>ØV/ mattungvoak
en liden D^r / augmenrativa endes paa rfoak, som: Tullugak en
Ravn/ Tullugarfoaken stor éxavN/ utokkak en gammel Mcmdutokkarfoak en ældgammel Mand. Onr denne terminatio diminutivorum har nogen Overensstemmelse meddetAlgonkinisse Sprog i Ca
nada kand jeg ikke tilfalde kicnde f thi der endes de paa ons som Lahontan
skriver s. E- agakouet en Dxe / agakouetons en liden Kxe i alim en
Hund / alimons en liden Hund. Iblant verbalia ere $ scer at nrcrrke
baade idetHebraisse/ Aravisse og andre Orientalisse Sprog / saaog i
det Hungarifte / de som bemcrrke den Sted eller det Redskab / hvormed
den Gierning sseer/ som verbum betyder / og diste have ogsaa i det
Gronlandsse deres visse og gandsse kiendelige formas, nemlig de som
betyder locum aétionis endes paa bik eller vik f. E. af ingipok ar ssdde/
kpmmer ingibik en Sted hvor man sidder / af neriok ar spise / konimcr nerivik en Sted hvor nran spiser. De som betyder inftrumen
tum aftionis endes paa aut eller ut ; som af uglimavok hand hugger/
kommer uglimaut en ^5xe.
3 Henseende til Numeralia har det Gronlandsse Sprog noget
gandsse sert og besynderligt / nemlig at numeri monadici ikke gaaer til
10 / ej heller decadici til ioo og disse til 1000 ; Men monadici gaaer ik
kun til Sex/ sioen har Grorrlcrnderne vel et Ord nl at beregne ti/ og et
til at betyde tydive eller en Anecs/men ikke fleereOrd til at betyde andre
Tall/ men dem bemcrrke de imb circumlocution. Denne Maade at
tcrlle er saavel for Europcrisse som for andre Americanisse Sprog ligesaa
fremmed/ som Ordene/ sombetyoe disse Tall/ ere fremmede.
Cardinalia
Ordinalia
ataufek een
fiuriek den forste.
marluk to
aipet den anden,
pingafut tre
pingaiuetben tredie.
íifíamat stre
fiflamærben sterde.
tellimat fem
tellimaetz dkN femte«
arbanger sex er bññdt cardinale og ordinale.
og
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ogfOiWtbtgOiW numeri monadici, og endes paa det Toll / som hoste
gamle blev kaldet numerus pcrfeéhis; Naar de skulle nLkvtteSyr> sige de
arbanget aipa føm de Vilde sigt alker senarius, og Otte kalde dk arbangetpingajuer, det er det tredie sex Tall. Ni har sit Navn af Ti tallet
og heder kollin ilioet det er: TiTallets Forlibere. Thi kollit he
der Ti : ungna er tydwe eller een tunees; de andre Tall sammensiette
devaamangeMaaderafforbcmelvte, saa heder 12 to gange sex, ig.
tregange sex, et Hundrede er fem Sneese, 2ootiømefe/ 400
tydwe-Zneese; hoyere gaaer Gronlcendernes Arithmetica ikke, hvor
for det bliver fornodent, at indfore de Danste Ord hundrede og tu
sinde.

De fleeste Europceiste Sprogs Numeralia komine af Latinen og
Grcekist i hvormeget de end ere forandrede i Lyden, som for E. det
Jslandste og Cambriste.

Men en meget stor Ferstiel imellem det Gronlandste og andre
Sprog er at kiende i pronominibus, af hvilke Perfonalia ere efterfolgende:
Sing.
Uanga jeg.
Iblit du.
Omal hand,

Dual.
Uaguk vi t0.
Illiplik I tO.
Okko de to.

Plural.
Hague vi mange,
lllipfe I mange.
Okko de mange m dual.

Forstiellen imellem disse og Enropcetste Sprogs pronomina er
strap at hore, men endogsaa komme de ikke overeens med andre Americaniste, som:
Sing.

Algonkinice :
Nir jeg
Kir du
Ouirhand

Virginice :
Neen
Ken
Noh vel nagum
Plural.
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Plural. Niraoueint de
Neenawun.
Kiraoua
3
Kenaau.
Kiraoueint 3 Og dl
- - Ouiraoua

Nalioh eller nagoh.

de

Af Pronominibus perfonalibus komme baade aftormativæ termina
tiones verborum og dm Forssiel som der er imellem numeros og per
tonas: og ligeledes ete fuffixa intet andet end terminationes prono
minum personalium. Suffixa nominum bett)be poíTeffive 0Z suffixa
verborum betyde peribnaliter : suffixa nominum ere enteil Pingu
iarium , dualium eller pluralium. Alle disse Omstændigheder ere
fha lige efter det Hebraiske Sprogs Natur, fom nogen Ting kand
vcere, undtagen at Hebrcrerne bruge samme fuffixa til dualia som til
pluralia: Af de vidtleftige Exempler som Herr Egedegiverpaadisse
mange flags fuffixa og deres Forandringer vil jeg ikkun ncevne fire:
Sing.
Nuna Land.
Mit
Nunagä.
Vores dual. Nunarpuk.
vores piur. Nunarput.

DuaL
Nunek to Lande.
Nuneka.
Nunaguk,
Nunagut,

Piur.
b^unet mange Lande
Nunaka.
Nunavuk.
Nunavut.

3 det Cambrisse Sprog ere der ogfaai fuffixa, som ligeledes ere
terminationes pronominum pcrfonalium, MkN dk flettes ikke ít (verba
og nomina, men alíen C til præpofitiones, og snaledes er denne Liigr
hed ikkun liden.
3 det Cara ibisse Svrog ere der ve! ogsaa visse Bogstaver/ som
scettes til Ordet for at betegne períbnam poffidentem, fan og i det
Brasilisse, men i begge disse Sprog flettes flige Bogstaver for ved og
ikke bag efter Ordet/ som er at kiende udaf de Exempler, som Re
tandus i bemeldte DilTertation anforer / nemlig / af det Caraibisse
Nari dens meus, Bari dens tuus, Lari dens ejus i af det Brastlisse
scan caput, cheacan caput meum, dec. am caput tuum, Yacan caput
filum, oreacan caput noitrum.
T

Men
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Men her er atter en ftor Liighed imellem Let Hungariffe og
Gronlandffe Sprog: Om de Hungariffe fuffixis fortceller M. Bel»
J. e. p. 221. at (lf pronominibus pofiesfivis enim meus, tied tuus, ove
ejus bruges ultimae lireræ til fuffixa, nemlig til dm forfte perfon M,
til den andenv, og til den tredie E, og disse scettes ikke allene til præpofitiones, nren og til verba og nomina, som: Kes culter, Kejem
culter meus,' Kefed culter tuus, Kefe culter ejus, Ker rogat, Kerem
ego rogo, Kered tu rogas. Keri ille rogat ; Fölött fuper, Fölöttem fu
per me, fölötted fuper te, Folótte fu per eo. Dkt Exempt!, font
hand har anfort til fuffixa verborum, er ikke rigtigt/ thi derudi har
hand confunderet fuffixa med afformativis, men ikke desmindre er
Sagen rigtig / at fuffixa ogsaa ftettes til verba ndi det Hungariffe
Sprog, hvilket kand kiendes af de Exempler, som findes i Otrokocfi
origg. Hung. P, I. p. ZII.

Bag efter fuffixa scettes paa Grenlandff de Stavelser/ som sva
re ti! de Latinffe præpofitioncr, hvorved skeer mange Forandringer,
f. E. om man vil scrtte den Stavelse mt som betyder af til det Ord
nunarput vores Land, som ftaaer med fuffixo primæ perfonæ plu
rali nominis fingu laris, saa bliver dkt nunautivnit afvores Land,
stetter man det til nunagut vores to Lande, bliver det nunautignit
af vores to Lande, scetter man det ti! nunavut vore mange Lan
de saa bliver det nunautivnit af vore mange Lande. HvUken^ormation er meget tungere end i dkt Hebraiffe/ hvor Præpofitiones fytteé
forved Ordet, og ere præfixa, og aldeles ingen Forandring giere udi
fuffixis.

Verbi Radix tertia perfona fing. præf. indicativi, ligesaa er det
og i det Hungariffe Sprog. Radix f. thema verboruum omnium
five primitiva fint five derivata eft tertia perfona præfent. fing, in
dicativi ; Drt haver nogen Overeensftemmelse med Hibraiffen, hvor
Radix er tertia perfona fing, præteriti : Men aldeles ikke med det
Canbriffe Sprog. Thi Lerer Radix nornen fubftantivum, quod
quidem nornen fubftantivum plerumque idem eft eum 3. perf. fing,
fut: indic. Men i det Cambriffe Sprog er tempus præfens ikke en
gang til, uden allene i verbo fubftantivo.
Verbum
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Verbum er enten pofitivum eller negativum. Pofitivum har
fem Conjugationev/ den I. endes paa kpok, 2. paa rpok. 3. paa pok
purum d. e. hvor der er en Vocal for ved pok, den 4. paa ok eller
vok. den 5. paa au.
Negativum endes paa ngilak.
Forma verborum negativa gror megen Forandring i de Irland
ske Verbis, men dog sirttes nota negationis for ved Verbum, og ikke
ind i Verbum selv/ som her ffeer i detGronlandffe; men herudi har
det Tyrkiffe Sprog nogen Liighed med Gronlandsk, saasom det scrtter notam negationis ind Midt imellem literas radicales og literas afformativas verbi.
Tempora i det Gronlandffe Sprog ere tre, nemlig: Præfens,
Præteritum og Futurum. Præteritum forandrer terminationem præfentis, saa det i 3. perf. fing. endes enten paa fok eller tok, hvilket
Herr Egede i sit Léxico noyagt g har i agt taget, at tegne ved et hvert
Verb um OlN Charaéterifiica præteriti er S. eller T.
Modi ere ser, nemlig: indicativus, interrogativus, imperativus,
permiflivus, conjunctivus, og infinitivus. Modus interrogativus en
des in præfenti paa pa, som : ermikpa tOCr hand sig ? imperativus er
to siags/ ei 11 de repræfenti, som : errniZit toe dig fe. sirar. en anden
de re poílhac futura, som errninna toe dig fe. in poñerum.
Numeri ere tre : Singularis, dualis og pluralis, f. E. Præfens in
dicativi (lf verbo Ermikpok hand toer sit Ansigt.

Plur.
Sing.
Dual.
Vi ermikpogut.
Vi to ermikpoguk.
Jeg ermikpunga.
3 ermikpofe.
3 to ermikpotik.
Du ermikpotit.
Dk ermikput.
De to ermikpuk.
Hand ermikpok.
Paflivum er ikke egentlig i det Gronlandffe Sprog, men circurnferiberes paa denne Maade, at for ved Verbum seettes for E. Lamnit
afnng, illingnit afdig, omunga af ham : og i Verbo i elv infereres den Stavelse fi eller ti, eftersom Characteriftica præteriti er enten S.
T 2
eller
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eller T. som omunga ermiiipok af ham toes hans Ansigt/ eller/ vor
der roet.
Men een afde allermrerkeligfte Ting i den Grenlandffe Gramma
tica ere verba compofita* Nemlig Verba kunde udi det Grønlandske
Sprog faae en ftor Forandring eller et mcrrkeligr Tillceg i deres fignification ved difte Bogstaver,som blive insererede imellem literas radicales
og aftbrmativas,og vifte Bogftñvcr cre tagne ndafandreVerbischvis fignification saaledes legges til det Verbi lignification fom paa denneMaade foreges, f. E. aulifariartorafuarpok hand skyndte sig og forud at
fiffe: hr komrne tilsammen difte 3. Verba: aulifarpok hand fiffer/
piartorpok farer hen ar giøre noget/ pinnefuarpok ffynd er sig at
giøre. Item : agglekkimarit beflit dig paa at ffrwe bedre : her
komme ogsaa tre Verba sammen, nemlrg aglekpok hand ffrwer eller
maler, pekipok hand giør bedre, pinniarpok hand beflitter sig paa*
Og deraf kommer det at Verba og nomina i det Grenlandffe Sprog
kunde indbefatte heele propofitiones og blive undertiden elleve, tolv eller
flere Stavelser lange. Herr Poul Egede opregner i sin Grammatica
66. flige epenthefes, som alle paa een eller anden Maade foreger eller
forandrer Verbi fignification, saa og af hvad for Verbis de have deres
Oprindelse, og Forandringerne, som for deres ffyld steer i alle fem
Conjugation^ > for Epempel:
Pleyer at giere.
Begynderår giere.
Gier noget forsi.
Kommer for at gå
Lader noget giere.
Gier ikkun.
Gier ncrften.
Formaaer at giere.
Gier meget*
Maaffee gier*
Skynder sig at gierer
Holder op at giere.
Lader som mangier.
Gier paa nye.
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Gier med Fliid.
Gror ilde.
Er i Verk med at giore re. re.
Noaetliigt til disse Forandringer og tillagde Bemcerkelser er i det
Heöraiffe Sprog i Conjugationibus Piel, Hiphil og Hithpaë!,men end>
NU sierre Lilghcb tv der i de epenthefibus som sseeidet Tyrkisse Sprog,
hvor der ogsaa kand scettcs et eller andet Bogstav imellem Literas radir
cales øg afformativas, hvorved Verbum faner en Bmrerkelse, som det
ildender Bogstavs Tillceg ikke havde, f. Eat elske: naar
scettcs for ved mek sna det bliver ^*¿3- fewfchemek san betyder det at
elske hinanden/ scettes w tnuUem saa det bliver
fewinmek, ssn
betyder det at elfte sig silvsicettes den Stavelse imellem saa d et bliver
fewdurmek, saa betyder det at giAre ak man elfter; scettes xv
imellem, saa det lyder
fewmemek sna betyder det at ikke elfte,
men endnu den største Liighed er ogsaa herudi imellem det Hmrgnrrsse
og det Gronlandste Sprog, den forbemceldte ypperlige lcrrde Mand
Math. Belius forklarer det Hungarissc Sprogs Bessaffenged og Natur
i dette stykke saa tydelig og udforlig, at mig synes, jeg knnd ikke udelukke
noget afhans Ord, men man indforedem for at giere Sagen kydtlig:
Voces verborum (siger hand loe. c. p. 216.) f. fignificatio multum ¡na
fæeunditate diferepat ab Europaeis. Sic vox adiva gemina eil, qvarum alteram docendi caufaafiivum ■primum dicunt grammatici, eitque
ipfi Radix verbi adivi fi mpliciter fignificans, ut: Lat. videt, /rferibit,
tarty fervar, tamt docet : alteram activumfecundum vocant, qvæ adivi
primi fignificationem cum auget, tum varie determinat, ut nunc
mandative, nunc potentialiter fignificet. Sic ex adivo primo Latfit fe
cundum mandativum lattat mandat vel facit videre, & potentiale
lathatpoteft videre. Utrumque illud adivum aut ââ fignificat aut
indirecte, unde nova ejus divifio nafeitur, ut: lat videt, lattat videre
facit, ubi nullo rei feu perfonæ objedu verbi fignificatio terminatur:
aliud direflum qvod relate fcu determinate fignificat, & vel ad rem vel
ad perfonam refertur, ut: Latja videt hoc, illud, hunc, illum, 8c
videre poteft hoc, illud, hunc, iftum: unde patet qvam inufitata fit verborum Hungaricorum fignificatio. - - - Commit
tere autem haud poifumus qvin promamus id qvod maxime ftupenî 3
dum
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dum eit in verbis Htmgaricis : nimirum unum idemqve verbum fignificationes induit, certe fi ufus fermonis ferat induere poteft viginti,
triginta, imo qvinqvaginta, feptuaginta aut plane oétoginta.
Hand scatter til Epempel derpaa Verbum ver verberat med 80. Va
riationer : Afdette Tal er en heel deel ikke nye flags aétiva fecunda, men
de selvsamme aétiva fecunda med adskillige fulfixis ; thi hvad hand taler
om aétivis direÂis er ikke gandffe accurat, faasom det ikke kand giore et
nyt Verbum eller Oonjugation at der legges fuffixa dertil: dog er visseligen en stor Deel afdem som hand opregner rette activa fecunda. Men
i dette Stykke kand det Gronlandsse Sprog ikke allene agtes der Hungarisse liigt/ men endogsaa overgaae det meget. Thi det har daade flere
fuffixa og flere aétiva fecunda ; Afdisse allene opregner Herr Egede 66 ;
men dersom man ville ogsaa talle hvor lnange flags fuffixa der kunde
legges tih saa blev det ikke ved 8o, men kunde talles nogle 100/ som al
lerede staae anferte i Grammatica.

. 3 det Hungarisse Sprog / anseer velbemeldte Herr Lei disse aéti
va fecunda ikke for compofita ex diverfis verbis, men holder disse Til
lag for literas ferviles formativas, men Herr Egede anster dem i det
Gronlandsse for compofita, og forklarer om de fleste/ hvad for er Ver
bum det kl'/ hvis lignification er lagt til aétivi primi lignification, 0g
hvad for Bogstav eller Bogstaver deraf i hvert verbo fecundo ere beholdne; Maassee Hungarisse Grammatici kunde finde tetfammeideres Sprog/ derfom de faldt paa den Tanke; dog maassee det ikke lader
flg ikke saa demonftrativ viise i det Hungarisse Sprog/ hvor Radices ere
monofyllabicæ, som i det Gronlandsse, hvor de ere polyfyllabicæ;
men jeg kand ikke andet end ogsaa herudi admirare Herr Poul Egedes
Fliid og Ingenium.
Adverbia, conjunétiones, præpofitiones, interjectiones Cl*e t fret
Gronlandsse Sprog til deels heele og egne Ord/ som mane eller ta m ane
her/ fume hvorsomhelst / kamane, derinde/ jæ eller hi eya; tit
deels ete&eparticulæ eonncxæ, som dtN termination anga i det Ord
teikanga derfra, den termination unga t det Ord teikunga derhen,
den termination aunga i det Ord tamaunga herigiennem. Saa sattes
ogsaa
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ogsaa Gonjunftiones ved Enden af Ordet/ copulativæ ere lo og Tog,
som unnalo eller unnatog og hand : adverfativa er le som unnale men
hand.
Hvorledes præpofitiones sirttes ved Enden afOrdet har jeg tilfor»
ne melder om/ ved at tale om cafibus, og vrist der Hungariske Sprogs
Liighed med det Grenlandsse derudi. Udi det Hebraiske og udi det
Cambrisse Sprog er det vel og saaledes, at præpofitiones ere enten
hkkle Ord eller particulæ infeparabiles, men saadanne particles simes
i disse Sprog for ved Ordet og ikke bag efter.

Saa findes der da i hersseende til Grammaticam simre liden Over»
eensstemmelse imellem det Gronlandsse og de Europcrisse Sprog, und
tagen det Hungarrsse, og der ergandsse besynderligt eg mcrrkeligt, at just
i de Poster, hvorudi detHungarisse Sprog differerer fra de andre Europausse, derudr kommer det overecns med det Gronlandsse, nemlig:
ar intet Ord begyndes afro eller flere Conibnanter, at der er ingen Forssiel paa Genera, at der bruges iuffixa, og disse saavel fom aftbrmativa
verborum ere terminationes pronominum, at Radix erz. perf. præfentis, a t verba kand i deres Benicrrkelse fane et Tillcrg ved literas epentheticas, at præpofitiones sirttes til Enden af Ordet. Men heraf tor
jeg dog ingenlunde giere den Slutning, at det Hungarisse og Gronland
sse Sprog nogensinde harvcrret et og det samme, simsom der er alt for
stor Forssiel imellem Gloserne i begge disse Sprog, men ikkun det, at
de maa vcrre komne fra en Egn eller fra en deel i Verden, som jeg mener
at ssulle vcrre der store Tartarie. Den Nation, fom vi saavel som Tydsserne, Grcrkerne og Ztånrrne kalde Hungarer, kalder sig selv ikke
saaledes, ey heller kaldes de saa afderes ncrste Naboer ; Thi siovakerne
eller de 8iavisse Nationer, som boe imellem Hungarerne og rundt om
kring dem,kalder demsturi eller Ubri som Otrokocfi inelberOrigg.Hugg.
P. I. pag.155. og i den norre Deel afTartariet ssal findes en Nation af
samnie Navn og Sprog. Alexander Gwagninus taler saaledes derom in
defcriptioneMofcoviæ p. 167. edit.Frf. ióoo.jugra fJuhraRegio,cujus
incolæ Juhri vel Jugrici appellantur, ad oceanum feptentrionalem fita
eft, —eodemqve idiomate cum Hungaris loqvuntur, faa 0g p. 209,
fune ejusdem fermonis & Ioqvelæ præcifæ, nifi qvod addiderunt, ncftri
Hunga-
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Hungari aliqva vocabula ex Slavonico idiomate, earum rerum qvæ in
Scythia & Juhra non reperiuntur. Samme Efterretning giver ogsaa
Paulus Oderbornius in vita Johannis Bafilidæ 1.1, p. 244. Jugrii in ho
diernum diem idem cum Hungaris idioma ufurpant. PññHungñrist
kaldesen Hungarer Magyar, saalcdes ogsaa paa Tyrkist
magjar:
om dette Navn viiscr nogen cognation med den Mangiuri^e Nation i
store Tartarie hvis Bogstaver afgangne HerrProf. Bayer i Petersborg
har ladet stikke i Kaaber og indfort i Comment. Academ. Petropok
Tom. VI. kand jeg lige saa lidet sige som om samme Navn viser noget
Slegtskab med den Mingreii^e Nation / hvorom bemeldte Otrokocfi
an forer sin Gisning Origg. Hung. P. 1. p. 360. J det ringeste hindrer
Det intet/ at Mangiurmte striver fra overst til nederst paa Siden, og
derimod Hangarerne/ forend de antoge de Latinste Bogstaver, streve
deres egne Bogstaver som de andre Orientaliste Folk fra den hoyre til
den venstre Haand : Thi Mangiurem maae visteligen fordum have stre*
vet ligesaa, da det er kiendeligt, at deres Skrift er oprunden af de Sy"
riste Bogstaver.
Den anden Ting i hvilken adstillige Sprog kunde have nogen
Liighed med hinanden er Gloserne eller Ordene; men i henseende til
dem har det Gronlandste Sprog endnu mindre Overeensstemmelfe
med de i Europa bekiendte, end i henseende til Grammaticam ; I, g
har conferecí nogle hundrede Gronlandste Gloser med hvad for Europceiste Sprog jeg har kundet: og at jeg ogsaa kunde conferet dem
med de Cambriste/ Jrlandste og Bretagneste/ dertil har Hoy - Me
Herr Juüit^-Raad Grams Godhed hiulpet mig/ ved at laane mig
baade Grammaticas og Lexica til diste ellers iblant andre Nationer
lidet bekiendte Sprog. Ved at anstille flig en Sammenligning stal
man meest agte paa saadanne Verba, der betyde de Gierninger, som
et Menneste idelig gior, enten de ere naturales eller morales, Ele
menternes og dertil horende Tings Navne/ ftemdeles det Mennestelige
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skelige Legems Parters og de nitifl almindelige Dyrs og Fugles,'
saa og de umisteligste Rcdffabers og andre flige daglig forekommende
Tings Navne; thi da flige Ord i ethvert Sprog idcligen bruges,
saa kunde de ikke letteligen forgaae eller forandres; Afsaadanne Glo
ser har jeg udregnet nogle hundrede udaf det Gronlandske Léxico,
og siden lignet dermed Gloserne i andre Sprog, og i saadan com
paración i agt taget de fornodne Regler, at literæ unius organi, saa
og visse lingvales og dentales kunde omskiftes med hinanden, at
consonanternes Orden kand transponeres, og andre fleere, og med
alt dette har jeg sammenbragt et snare lidet Tal afsaadanne fom kun
de siges at vcere de Ord lige, tom have samme Bemcrrkelse i andre
Sprog, hvad som jeg paa den Maade har udfundet, er det som her
efter folger:
Ailorpok, hand soeder, paa Jrlandff betyder Allus Sveed.
Aifiaa, nok. Irai. allai.
Alla, en anden Gr. S.kkoç, Lat. alius, Cambr.alL
Alliegau, glceder sig. Gr. cryaXWa.
Ananak, Moder. Brafil.nenque, Ture. ana.
Angekou, stor. Hung. Nagy. Cambr. ang. breed.
Aperforpok, Dan. spsrger.
Areit, see 1 Chald. *nn.
Arkfeit, Haand / Gr.
Slav. Ruka.
AiTavok, Elsker. Turc. Sewmek. Algonkin. Sakia.?
Atatak, Fader. Turc. ata. Cambr. Tad. Hibern. atair.
Atorpok bruger. Lat. utor.
Aviok, henter. Hehr. K'an.
Auma, Mod. cognatæ fignific. Dan. LEmlNkr.
Erina, Maal fermo, cognatæ fignific. Gr.
Erkane, NErvcerelse. cognatæ fign. Hebr.mp occurrit.
Iglarpok, Leer. Gr. 7eÅ«w.

u

Iktu,
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lktu, Knald. Gr. %7wog.
Imak, Hav. Hebr. d\
Imek, Vand. Hebr.
Ingnek, Ild. lat. ignis.
Inne, Sted/ Kammer. Hung. Honnya.
Innuk, kt Menneffe. Pocomanice Vinak, Ebr. WK
Ifek, Rvg. Hebr. pyy.
Ituet, Bestkfader. Cambr. Taid.
Kallerpok, Tordner cognatæ fignif. ntptp.
Kalleripok, fyeter. Hung. Hall.
Kamaja, Arrighed. Hebr. non.
Kamipok, flukker. Hebr. rtiD.
Kejavok, grtkder. Irl. do caoid,
Keripok, fryser. Hebr. lip.
Kernektok, (ort.lat. niger.
Kefa, paadel stdfte. Hebr. yp.
Ketek, Ryg- Hung. Hat.
Kigut, en Tand. Malaice Kiki.
Killak, Himmelen, lat. cœlum.
Kirkfoviarfuk, en Falk. Gr. xlçxoç*
Kongifek, Hals/ Hung. Nyak. Ture. Unk.
Gutte, Draade. Lat. Gutta.
Kuannek. Dan. QvñNNk. Angelica Major.
Mato, kN Dor. Hebr. nns.
Meke, kN Hund. Norveg. Blkkt. Angl. Bitch.
Millek, en Plet. Turc. Pul.
Naga. Dan. Nky.
Nejorpok. Dan ev Ntkv. Germ. nahe.
Nenneraut, et Lys. Hebr. 12.
NeriTà Dan. Isl. Germ. Horn. Lat. Gornu. Cambr. corn. Hebr np.
Nerryok, crder/ cognatæ fignif. ntvrvr. Ncrrmg.
Niakok,
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Niakok, Hoved. Irland, cean.
Nipe, Rest. Gr. <P(tiVVI.
Nio, Fod. Slav.Noha.
Nuia, en Skye- Lat. Nubes.
Nutaks lat. novus. Dan. nye. Cambr. nexvgdd. Irl. nuag.
Orpik, etXViT. cognatæ fignif.
ramus, ftolo.
Pillo Dan. et Blñd/ vel Lev. Lat. folium. Gr, ssåsr.
Pifukpok, gaar. Ital. paifare.
Pook. Dan. Pose. Gall, poche.
Pue, en Byld. cognatæ fignif. pus lat.
Pe et, Eyendom. cognatæ fignif. Fcp.
Sebiak, en Hofte. Hung. Czomb.
Sekko, (Sevæv cognatæ fignific. lat. fica,
Sinne. Dan. SevN.
SiiTekpok, Ct haard. cognatæ fignif. faxum.
Takak, en Blod-Añre. Brafil. Tagica.
Tarajak, Salt, cognatæ fignif. tm^x^v.
Time, Legeme. Ture. Ten.
Uanga, jeg. Ture. ben.
Ucrrovoc, er gierrig. cognatæ fignif. avarus.
Unnuak, Nat. lat. nox.
Disse ere de faae Grenlandsse Ord/ i hvilke jeg har kundet finde
nogen Liighed med andre Sprog/ og disse samme ere dog saa vidtleftig sammcnsegte- og paa hvad Maade ssee kunde lignede med hver»
andre / at de samme Exempler noksom kunde viise f at det Gren
landsse Sprog haver saare liden Liighed i Gloser med de Europceisse
Sprog/ i hvad det kand have med et eller andet Tartariss Sprog:
og er da ald den Oplysning/ som ncecvcerende ringe Dilfertation kany

r?6 ^.^.Bêtcrnkmng om detGronl-Sprogs Oprindelse rcgive denm, at det Gronlandffe Sprog/ i hvorvel det er fremmed og
bruges af en upoleret Nation/ som ikke veed af Grammatica at sige,
dog har sin egen Grammaticam og sine Regler: Saa at ikke allene
det Öjemeed kand dermed naaes, som alle-Sprog have tilfås,
nemlig at et Menneffe kand give det andet sine Tanker tilkiende, men
og dette, som GUD under alle Nationer, men ikke alle Nationer bru«
ge og benytte sig af, nemlig at i det kand forkyndes Omvendelse og
Syndernes Forladelse i vor HErres JESU Navn. GUD lade
sin Aand arbeide med dem, som prcrdike hans Ord: Hand selv ud.
frie de arme Hedninger af Morkhedens Magt, og over
satte dem i sin Usselige Sons Rige.
AMEN.

H. G.

