
SUBSTANTIV
Absolut deklination
Ändelser
Följande ändelser fogas till substantiv. Illativändelsen -n används till substantiv på -ie.

Jämnstaviga substantiv Uddastaviga substantiv
singular plural singular plural

nominativ - -h nominativ - -h
ackusativ -m -ide ackusativ -m -idie

genitiv -n -j genitiv -n -i
illativ -n / -se -ide illativ -asse -idie
inessiv -sne -ine inessiv -isnie -inie
elativ -ste -jste elativ -istie -ijstie

komitativ -ine -jgujmie komitativ -inie -igujmie
essiv -ine essiv -inie

Vokalväxlingar och vokalförkortningar
Illativändelsen -n ger vokalväxling ie → a hos jämnstaviga substantiv på -ie, växlingen medför i sin tur omljud. Hos 
jämnstaviga substantiv på -oe sker vokalförkortning, antingen oe → o eller oe → e, den senare medför omljud. Vissa 
andra förändringar kan ske vid fogen mellan stam och ändelse, se mer nedan under Böjningsmönster för jämn-
staviga substantiv.

Uddastaviga substantiv har inga vokalväxlingar, men vokalen i andra stavelsen i former med trestavelsetakter, dit 
ärven substantivets grundform nominativ singular hör, kan vara förkortad. I former där första takten bildar en tvåsta-
velsetakt kan då en annan vokal framträda som är dold i grundformen och som inte kan härledas från denna. De 
möjliga förändringar som förekommer finns uppställda i följande tabell tillsammans med några exempelord. 

Uddastaviga substantiv
förkortning nom. sg. ill. sg.
e ← ie gierehtse gieriehtsasse
e ← a daktere daktarasse
e ← e gaamege gaamegasse

o ← oe searome searoemasse
o ← a (före v) vuanove vuanavasse
o ← o (före v) laatjove latjovasse

u ← ie (före v) åeruve åerievasse
u ← u (före v) galhkuve galhkuvasse

i ← ie (före j) tjaelije tjaeliejasse
i ← i (före j) gaaltije gaaltijasse

Omljud
Omljud förekommer hos jämnstaviga substantiv på -ie och -oe. I illativ singular hos substantiv på -ie blir det alltid 
omljud, för  Nedan ges böjnings exempel som preciserar de förekommande omljuden.

Substantiv på -ie Substantiv på -oe
Växling ie → a Växling ie → i Växling oe → e
nom. sg. omljud ill. sg. omljud kom. sg. nom. sg. omljud ill. sg.
tjidtjie i → æ tjædtjan bæhtoe æ → y byhtese
ledtie e → a ladtan barkoe a → o borkese
buvrie u → å båvran våhkoe å → o vohkese
giedtie ie → ea geadtan ie → ee geedtine bealloe ea → yö byöllese
aehtjie ae → aa aahtjan ae → ee eehtjine baakoe aa → åå bååkese
gåetie åe → åa gåatan åe → öö göötine råantjoe åa → åå rååntjese
guelie ue → ua gualan ue → öö gööline



Böjningsmönster för jämnstaviga substantiv
De jämnstaviga substantiven böjs enligt följande tabell där de är uppställda efter slutvokalen. Fetstil markerar stadie-
växling, färgad ruta markerar avvikande förändring. Siffrorna till höger hänvisar till anmärkningarna nedan.

Jämnstaviga substantiv
kasus-

ändelse
substantiv  

på -ie
substantiv 

på -oe
substantiv 

på -a
substantiv 

på -e
nom sg - gåetie bealloe aajja vïnhtse 1
ack sg -m gåetiem bealloem aajjam vïnhtsem 1
gen sg -n gåetien bealloen aajjan vïnhtsen 1
ill sg -n / -se gåatan beallose byöllese aajjese vïnhtsese 2
ine sg -sne gåetesne beallosne aajjesne vïnhtsesne 3

elat sg -ste gåeteste bealloste aajjeste vïnhtseste 3
kom sg -ine gåetine göötine beallojne aajjine vïnhtsine 4

ess -ine gåetine göötine beallojne aajjine vïnhtsine 4
nom pl -h gåetieh bealloeh aajjah vïnhtsh 1
ack pl -ide gåetide göötide beallojde aajjide vïnhtside 4
gen pl -j gåetiej gööti bealloej aajjaj vïnhtsi 5
ill pl -ide gåetide göötide beallojde aajjide vïnhtside 4
ine pl -ine gåetine göötine beallojne aajjine vïnhtsine 4

elat pl -jste gåetijste göötijste beallojste aajjijste vïnhtsijste 6
kom pl -jgujmie gåetiejgujmie göötigujmie bealloejgujmie aajjajgujmie vïnhtsigujmie 5

1. I nominativ singular, genitiv singular och ackusativ singular sker inga förändringar i stammen. Detsamma gäller 
i nominativ plural men ensamt e i andra stavelsen försvinner före ändelsen -h. Fyrstaviga substantiv på -e kan ha 
en förkortad trestavig form i nominativ singular.

2. I illativ singular används ändelsen -n för substantiv på -ie, vokalväxling ie → a sker och medför omljud. Till övriga  
substantiv används illativändelsen -se och andra stavelsens vokal förkortas a → e hos substantiv på -a och  
oe → o eller oe → e hos substantiv på -oe, den senare vokalförkortningen medför omljud.

3. I inessiv singular och elativ singular bildas en trestavelsetakt och andra stavelsens vokal förkortas till o hos sub-
stantiv på -oe och till e hos övriga substantiv.

4. I komitativ singular, essiv, ackusativ plural, illativ plural och inessiv plural smälter den andra stavelsens vokal 
samman med ändelsens i förutom hos substantiv på -oe där ändelsens i tillsammans med diftongen oe bildar oj. 
Hos substantiv på -ie finns både former helt utan omljud och former som kan medföra omljud.

5. I genitiv plural smälter slutvokalen hos substantiv på -e samman med ändelsen -j och bildar -i. Detta kan också 
ske hos substantiv på -ie och kan då medföra omljud. I komitativ plural sker samma förändringar före -gujmie.

6. I elativ plural förändras vokalen före ändelsen till o hos substantiv på -oe och till i för övriga. Hos substantiv på 
-ie finns variation med en form helt utan omljud och en form som kan medföra omljud.


