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Seriella adpositioner i sydsamiska 
Torbjörn Söder, Uppsala 

1. Inledning 
För att beskriva rumsliga omständigheter används i sydsamiska adverbiella 
uttryck bestående av adverb, adpositionsfraser, dvs. post- eller prepositions-
fraser, samt kasusböjda nomina. Med avseende på betydelsekomponenterna 
MÅL, PLATS, KÄLLA och VÄG kan uttrycken delas in i fyra kategorier (Magga 
& Mattsson Magga 2012: 75–76, 85–87, 219–223; Bergsland 1994: 63–64). 
Med MÅL avses här en riktning till eller mot en position, t.ex. diekie ’hit’ (ad-
verb), gåetie-n duakan hus-GEN in.bakom ’in bakom huset’ (adpositionsfras), 
vaaran fjäll.ILL ’till fjället’, mov vööste jag.GEN mot ’mot mig’. Med PLATS 
åsyftas en position där någon eller något befinner sig, t.ex. daesnie ’här’,  
buertie-n nelnie bord-GEN ’på bordet’, tjïehtjelisnie rum.INE ’i rummet’. Med 
KÄLLA avses utgångspositionen för en riktning, t.ex. bijjede ’ovanifrån’, 
voesse-n sistie säck-GEN ur ’ur säcken’, krovhte-ste gryta-ELA ’ur grytan’, me-
dan VÄG syftar på en sträcka förbi en position eller längs ett område, t.ex. 
daagkoe ’härförbi’, johke-n mietie å-GEN längs ’längs ån’, (sovke-dh) jaevrie-
m (ro-INF) sjö-ACK ’(ro) över sjön’ (jfr SAG II: 627, 658). De uttryck som i 
artikeln definieras som uttryck för PLATS och VÄG har i vissa fall semantiska 
likheter. Vanligen används uttryck för PLATS i sammanhang där någon uppe-
håller sig eller där något finns, som i exempel (1), där guelpesne golv.INE ’på 
golvet’, dueljie-n nelnie renskinn-GEN på ’på ett renskinn’ och råavka-n sisnie 
skinnfäll-GEN ’i en skinnfäll’ anger platsen där berättaren ska sova. Det före-
kommer emellertid också att samma eller motsvarande uttryck anger ett om-
råde där en rörelse sker, som i exempel (2), där njuanesne udde.INE ’på udden’ 
anger platsen där renkalvarna går runt.  
 
(1) (Mattsson Magga 2016: 64) 

Manne måjhtam, manne galke-m dle guelpesne   
jag  minns.PRS.1SG jag  skola-PRS.1SG så golv.INE 
dueljie-n  nelnie  åeredh,  råavka-n sisnie 
renskinn-GEN på sova.INF skinnfäll-GEN i 
’Jag minns att jag ska sova på golvet, på ett renskinn i en renfäll’ 

 
(2) (Mattsson Magga 2016: 114) 

Jïh  dle desnie dah miesie-h   
och så där de ren.kalv-PL 
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jårrin    dennie  njuanesne abpe våhkoe-m  
springa.runt.PRT.3PL  det.INE.ATTR udde.INE hela vecka-ACK 
’Och så sprang renkalvarna omkring på udde hela veckan’ 

Uttryck för VÄG används som nämnts ovan för att beteckna en sträcka förbi en po-
sition eller utmed ett område, men motsvarande uttryck kan i vissa kontexter 
också användas för att beteckna ett område där någon eller något befinner sig, 
ofta med en approximativ eller övergripande betydelse. Denna variation illu-
streras exempelvis i översättningen av daagkoe ’her, her omkring; her forbi, 
denne veien’ (Magga & Mattsson Magga 2012: 75) och återfinns också mellan 
exempel (3) och (4).  
 

(3) (Mattsson Magga 2016: 58) 
Dagkoe hov almetjh provhkin  juhtedh tjaktje-n 
där.förbi ju människa.PL bruka.PRT.3PL flytta.INF höst-GEN 
jïh  gïjredaelvie-n  bæjjese jerkiehtin  jïeleginie 
och vårvinter-GEN  upp  vända.PRT.3PL renhjord.COM 
’Därförbi brukade folk flytta på hösten och på vårvintern vände de upp med ren-
hjorden’ 

 
(4) (Mattsson Magga 2016: 11) 

Vaedtsieh  datne tjaetsie-m veedtjh.  Dïhte johketje 
gå.IMP.2SG du vatten-ACK hämta.IMP.2SG den bäck 
hov dogkoe 
ju  där.borta 
’Gå och hämta vatten. Bäcken är där borta.’ 

Bland adverbiella uttryck förekommer ett antal lexikaliskt besläktade uttryck 
som bildar serier där det enskilda uttrycket anger någon av omständigheterna 
MÅL, PLATS, KÄLLA eller VÄG. Adverb (jfr perspektiva adverb, SAG II: 672) 
bildar sådana serier av uttryck med deiktisk betydelse, t.ex. daase ’hit’ daesnie 
’här’, daestie ’härifrån’, daagkoe ’här omkring, här förbi’, och adpositions-
fraser serier med annan grundläggande rumslig betydelse, t.ex. bæjjese ’upp, 
uppöver’, bijjene ’uppe’, bijjede ’ovanifrån’, bijjege ’längs ovansidan’; gå-
etie-n duakan hus-GEN in.bakom ’in bakom huset’, gåetie-n duekesne hus-
GEN bakom ’bakom huset’, gåetie-n duekeste hus-GEN från.baksida ’från bak-
sidan av huset’, gåetie-n duekiem hus-GEN längs.baksida ’längs baksidan av 
huset’. Motsvarigheten till dessa serier bland kasusböjda substantiv är singular 
illativ-, inessiv-, elativ- och ackusativformer, t.ex. vaaran fjäll.ILL ’till fjället’, 
vaeresne fjäll.INE ’på fjället’, vaereste fjäll.ELA ’från fjället’ och (tjoejke-m) 
vaerie-m skida-PRS.1SG fjäll-ACK ’(jag skidar) över fjället’. Illativ, inessiv och 
elativ är i grunden lokalkasus som används för att uttrycka MÅL, PLATS och 
KÄLLA medan ackusativ är ett kasus som vanligen markerar objektet i en sats, 
t.ex. bïjle-m vuajnam bil-ACK se.PRS.1SG ’jag ser bilen’. Frasen tjoejkem 
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vaeriem ’jag skidar över fjället’ (se ovan) visar emellertid att kasuset tillsam-
mans med ett rörelseverb också används i uttryck för VÄG. Objektskasus som 
markör av VÄG förekommer även i andra samiska och uraliska språk (Nickel 
& Sammallahti 2011: 308; ISO: § 972; Wickman 1955: 6). 

2. Adpositionstyp 1 och 2 
De adpositioner1 som bildar serier enligt schemat MÅL-PLATS-KÄLLA-VÄG 
kan delas in i tre olika typer. Typ 1 har en tydlig semantisk och morfologisk 
koppling till ett tvåstavigt ord med något slags rumslig betydelse. Exempelvis 
kan adpositionerna duakan ’in bakom’, duekesne ’bakom’, duekeste ’från plat-
sen bakom’ och duekiem ’längs baksidan’ ses som regelbundna illativ-, ines-
siv-, elativ- och ackusativformer av substantivet duekie ’platsen bakom’. På 
samma sätt har också andra adpositioner av samma typ en lika tydlig seman-
tisk och morfologisk koppling till ett ord med rumslig betydelse, se tabell 1. 
Substantivet korresponderar semantiskt till den rumsliga betydelsekomponent 
som är gemensam för samtliga adpositioner i en serie, oavsett om de uttrycker 
MÅL, PLATS, KÄLLA eller VÄG. I artikeln kommer begreppet konfiguration, 
efter engelskans configuration (jfr Kracht 2002: 159, 161), att användas för 
denna betydelsekomponent. Adpositionerna duakan, duekesne, duekeste och 
duekiem har den gemensamma konfigurationen BAKOM som semantiskt kor-
responderar till duekie ’platsen bakom’. På motsvarande sätt förhåller sig ex-
empelvis serien nualan-nuelesne-nueleste-nueliem till konfigurationen UN-
DER som korresponderar med substantivet nuelie ’platsen under’, se tabell 1.  

Tabell 1. Exempel på adpositioner av typ 1 
konfiguration MÅL PLATS KÄLLA VÄG 
BAKOM duakan duekesne duekeste duekiem 
UNDER nualan nuelesne nueleste nueliem 
FRAMFÖR åvtese åvtesne åvteste åvtem 

Typ 2 består av adpositioner som alltid är tvåstaviga. Liksom den första seri-
etypen har även den andra en gemensam konfiguration, men till skillnad från 
den första saknas en adposition som uttrycker VÄG, se tabell 2.  

Tabell 2. Adpositioner av typ 2 
konfiguration MÅL PLATS KÄLLA 
PÅ nïlle nelnie nelhtie 
I sïjse sisnie sistie 

                                 
1 Begreppet adposition omfattar i artikeln ord som bildar en fras (adpositionsfras) tillsammans 
med ett morfologiskt markerat framför- eller efterställt komplement. Många av de adpositioner 
som behandlas har emellertid inte bara funktion som post- eller preposition, utan kan också 
användas som adverb. 
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Syntaktiskt fungerar typ 1 och 2 som postpositioner och bildar en adpositions-
fras med ett komplement i genitiv, t.ex. mov duekesne jag.GEN bakom ’bakom 
mig’, buertie-n nelnie bord-GEN på ’på bordet’. I sammanhanget kan också 
adpositionerna gåajkoe ’till’, luvnie ’hos’, luvhtie ’från’ nämnas. Som serie 
betraktad utgör adpositionerna en suppletiv serie, där gåajkoe (MÅL) avviker. 
Adpositionerna luvnie (PLATS) och luvhtie (KÄLLA) ansluter emellertid mor-
fologiskt till nelnie och nelhtie (se tabell 2). Med undantag för formerna sisnie 
och sistie, som ur ett synkront perspektiv framstår som en regelbunden ines-
siv- respektive elativform av ett enstavigt nomen (jfr mesnie ILL, mestie ELA 
< mij ’vad’), har adpositionerna en morfologi som kan knytas till ett äldre 
kasussystem. Formerna nelnie och luvnie reflekterar det ururaliska suffixet 
*-nA och nelhtie och luvhtie suffixet *-tA (Lehtinen 2007: 67–68; Sammallahti 
1998: 66, 206; Janhunen 1982: 30), vars funktioner kan antas tidigare ha varit 
närmast desamma som inessivens och elativens i dagens sydsamiska. För dis-
kussion om introduktionen av komponenten -s- i det samiska lokalkasussyste-
met, se Ylikoski 2016 (jfr Korhonen 1981: 216–19, 221–224; Sammallahti 
1998: 203–207; Lehtinen 2007: 77–80). 

3. Adpositionstyp 3 
Typ 3 består av adpositioner som har slutljudande -len, -lisnie, -listie eller -li, 
t.ex. vuelelen ’nedanför’, bijjielisnie ’ovanför’, jillielistie ’västerifrån’ och 
minngeli ’bakom, längre bak’. Liksom den första serietypen bildas den av ad-
positioner som semantiskt och morfologiskt går att knyta till ett ord med rums-
lig betydelse. En skillnad gentemot övriga serietyper är att den även omfattar 
serier där adpositionerna relaterar till väderstreck. Till typen kan också de 
deiktiska adpositioner som daebpelen ’(till) hitom’ osv. (jfr Bergsland 1994: 
126) räknas, se tabell 3. För jämförbarhetens skull definieras i artikeln även 
väderstreck och deiktisk betydelse som konfiguration.  

Tabell 3. Exempel på adpositioner av typ 3 
konfiguration MÅL PLATS KÄLLA VÄG 
NEDANFÖR vuelelen vuelielisnie vuelielistie vueleli 
ÖVER bijjelen bijjielisnie bijjielistie bijjeli 
HÄR daebpelen daebpielisne daebpielistie daebpeli 
VÄSTER jillelen jillielisnie jillielistie jilleli 
BAKOM minngelen minngelisnie minngielistie minngeli 

Gemensamt för serietypen är förekomsten av komponenten -l-, som uppträder 
efter den andra stavelsens vokal. Elementet brukar etymologiskt knytas till 
avledningssuffixet -la i estniska, som i haigla ’sjukhus’, och finskans -la/-lä, 
som i pappila ’prästgård’ (Sammallahti 1998: 228; jfr Aikio & Ylikoski 2007: 
53). Komponenten knyter till sig en stavelse vilket gör att adpositionerna har 
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en morfologi som återfinns bland trestaviga substantivstammar. Liksom öv-
riga serier har typen en gemensam rumslig betydelsekomponent som liknar 
den konfiguration som återfinns i övriga typer. Skillnaden är emellertid att 
denna komponent inte betecknar MÅL, PLATS, KÄLLA eller VÄG i direkt an-
slutning till en position. Istället förmedlar serietypens adpositioner att den 
rumsliga omständigheten föreligger på ett avstånd från den position som den 
står i relation till, se exempel (5–8). 

Den semantiska skillnaden mellan typ 1 och 2 å ena sidan, och typ 3 å den 
andra, kan åskådliggöras med hjälp av de två etymologiskt besläktade adpo-
sitionsserierna nualan-nuelesne-nueleste-nueliem och vuelelen-vuelielisnine-
vuelielistie-vueleli. Båda serierna förlägger den rumsliga omständigheterna 
(MÅL-PLATS-KÄLLA-VÄG) på en lägre nivå än den position till vilken adposit-
ionen relaterar. Skillnaden är att medan nualan-serien snarast relaterar till en 
position i direkt anslutning till den rumsliga omständigheten, relaterar vuele-
len-serien till en mer avlägsen position. Värt att notera är att medan den se-
mantiska kopplingen mellan konfigurationen UNDER och NEDANFÖR är tämli-
gen transparant föreligger på fonetisk nivå kontrasten initialt n- och v- mellan 
de båda serierna. Etymologiskt brukar ord som tillhör etymologin knytas till 
en ursamisk form med initialt *v- (Lehtiranta 1989: 152; Sammallahti 1998: 
267; Álgu s.v. vuolˈdĕ), vilket för sydsamiskans del stämmer överens med 
vuelelen-serien, men inte med nualan-serien (jfr Collinder 1943 s.v. vuolest, 
vuollai). Etymologisk hör serierna ihop med estniskans all ’under’ och fins-
kans alla ’idem’ (SSA s.v. ala). Den initiala konsonanten v- anses ha uppstått 
som ett protetiskt ljud redan i ursamiskan (Korhonen 1981: 131). Den sydsa-
miska nualan-serien, vars adpositioner alltid är postpositioner och har ett 
komplement i genitiv, har med största sannolikhet erhållit den initiala nasalen 
under påverkan av genitivsuffixet -n, som, förutom när komplementet står i 
plural, uppträder slutljudande i komplementet som föregår postpositionen, 
t.ex. buertie-n nualan bord-GEN inunder ’inunder bordet’. En parallell form 
till nuelie (> nualan-nuelesne-nueleste-nueliem) är vuelie- ’neder-’, som van-
ligen förekommer som förled i sammansättningar, t.ex. vuelieraedtie ’neder-
kant’. Den senare formen reflekterar, vad den initiala konsonanten beträffar, 
den för samiskan normala utvecklingen. Anledningen till att vuelelen-serien, 
liksom vuelie-, inte utvecklat ett protetiskt n-, kan tillskrivas serietypens syn-
taktiska egenskaper. Till skillnad från adpositioner av typ 1 och 2 fungerar 
adpositionerna av typ 3 ofta som prepositioner och även som adverb (se ex-
empel 5–8), vilket har till följd att adpositionerna inte regelmässigt föregås av 
ett komplement i genitiv. I detta sammanhang bör också adverben vuelhtie 
’nedifrån’ och vuelnie ’nere’ nämnas. Formerna har samma etymologi som 
adpositionerna i nualan- och vuelelen-serien och ansluter semantiskt närmast 
till vuelielistie (KÄLLA) och vuelielisnie (PLATS). I morfologiskt hänseende 
reflekterar adverben vuelhtie och vuelnie liksom adpositionerna i grupp 2 (se 
tabell 2) ett äldre kasussystem än adpositionerna i nualan-serien. De senare 
reflekterar istället sydsamiskans synkrona kasussystem. 
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Gentemot typ 1 och 2 utmärker sig typ 3 syntaktiskt genom förekomsten 
av ambipositioner, dvs. adpositioner som fungerar både som post- och prepo-
sition. I funktionen som postposition tar adpositionerna ett komplement i ge-
nitiv och i funktionen som preposition ett komplement i ackusativ singular 
eller nominativ plural. De är också de former som på sydsamiska används för 
att markera objekt i satser med transitiva verb (t.ex. bïjlem vuajnam ’jag ser 
en bil’, bïjlh vuajnam ’jag ser bilar’). Transitive verb kan också ta ackusativ 
plural. Skillnaden mellan objektsmarkering i ackusativ och nominativ plural 
är, enligt David Kroiks (2016) studie, att ackusativ används för att markera 
objekt med definit referens, t.ex. bïjlide vuajnam ’jag ser bilarna’, medan no-
minativ används för att markera objekt med indefinit referens, t.ex. bïjlh vu-
ajnam ’jag ser bilar’. Motsvarande distinktion görs emellertid inte i samman-
hang där VÄG anges, då nominativ plural även används för att markera nomen 
med definit referens, se exempel 8. I sammanhanget ska också nämnas att ad-
positioner med slutljudande -len och -li också kan ta komplement i genitiv 
även som prepositionen (Bergsland 1994: 65–66). 

Ur morfologiskt perspektiv uppvisar adpositionerna i typ 3 likheter och 
olikheter med adpositionerna i typ 1. Liksom i typ 1 återfinns former som kan 
definieras som inessiv och elativ, t.ex bijjielisnie och jillielistie (jfr. gie-
riehtsisnie INE.SG, gieriehtsistie ELA.SG < gierehtse ’pulka’). Avvikande är 
emellertid de former som kan definieras som genitiv singular och plural, t.ex. 
vuelelen och minngeli (jfr gierehtsen GEN.SG, gierehtsi GEN.PL). Enligt Magga 
& Mattsson Magga (2012: 86) fördelar sig adpositionerna betydelsemässigt 
på så sätt att genitiv singular anger MÅL, inessiv PLATS, elativ KÄLLA och ge-
nitiv plural VÄG. Att inessivformer anger PLATS och att elativformer anger 
KÄLLA är helt i enlighet med den betydelsemässiga fördelningen i typ 1. Bru-
ket av genitiv singular som markör för MÅL och genitiv plural som markör för 
VÄG tycks saknas på annat håll i sydsamiska och en jämförelse med nord-, 
lule-, pite- och umesamiska visar att motsvarande serie där delvis har en annan 
fördelning av kasus i förhållande till MÅL, PLATS, KÄLLA och VÄG. De rums-
liga omständigheterna PLATS och KÄLLA anges, precis som i den sydsamiska 
serien, med inessiv respektive elativ. Däremot är, i nämnda samiska språk, 
formerna för MÅL en illativform och formerna för VÄG en form som etymolo-
giskt speglar en form i genitiv singular, t.ex. saN badjel < *pe̬jēlēn (Sammal-
lahti 1998: 228), alltså, den kasusform som på sydsamiska enligt Magga & 
Mattsson Magga (2012: 86) anger MÅL, se tabell 4. 

Tabell 4. Adpositioner och adverb i nord-, lule-, pite-, ume- och sydsamiska med 
konfigurationen ÖVER och ursprung i ursamiskt *pe̬jēl- 

 MÅL PLATS KÄLLA VÄG 
nordsamiska badjelii badjelis badjelis badjel  
lulesamiska badjelij badjelin  badjelis badjel(a) 
pitesamiska badjelij badjelin badjelis badjel 
umesamiska bijjielisse bijjielisne bijjieliste bijjiele 
sydsamiska bijjelen bijjielisnie bijjielistie bijjeli 
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Det finns emellertid exempel på att genitiv singularformerna även i sydsa-
miska kan ange VÄG, se exempel (5). Att adpositionsfrasen i exemplet ut-
trycker VÄG understryks av att den förekommer tillsammans med adverbet 
dagkoe ’där förbi’ som också anger VÄG.  

 
(5) (Mattsson Magga 2016: 61) 

Manne måjhtam  gosse libie  tjöönghkeme dam 
jag  minns.PRS.1SG när vara.PRS.1PL samla.PPTCP den.ACK  
jïelege-m jïh dle seateme  dagkoe vuelelen 
hjord-ACK och så driva.PPTCP där  nedanför 
dam Nåara-m 
den.ACK Nåara-ACK 
’Jag minns när vi har samlat den flocken och så drivit därförbi nedanför Här-
bergsdalen’ 

Den sydsamiska internetordboken Nedtedigibaakoeh (NDB) anger för adpo-
sitionen vuelelen betydelsen ’nedenfor (bevegelse til)’ (s.v.) vilket också följer 
beskrivningen hos Magga & Mattsson Magga 2012. Exemplet (6) som anförs 
ger emellertid inte någon entydig indikation på att vuelelen anger MÅL, utan 
öppnar kanske snarare upp för att vuelelen i exemplet anger VÄG.  

 
(6) (NDB s.v. vuelelen) 

Vaedtsieh  vuelelen doem  gåetie-m! 
gå.IMP.2SG nedanför det.där  hus-ACK 
’Gå nedanför det där huset!’  

En tydlig skillnad mellan adpositioner i genitiv singular och plural är att de 
förra tar ett komplement i singular och de senare ett komplement i plural. I 
exempel (6) uppträder komplementet i ackusativ singular (doem gåetie-m 
det.där.ACK hus-ACK ’det där huset’) och i exempel (8) i nominativ plural 
(doeh gåetie-h det.där.NOM.PL hus-NOM.PL ’de där husen’). 
 
(8) (NDB s.v. vueleli) 

Vaedtsieh  vueleli  doeh   gåetieh! 
gå.IMP.2SG nedanför de.där  hus.NOM.PL 
’Gå nedanför de där husen!’  

Det råder sålunda numeruskongruens mellan adpositionerna i genitiv och 
komplementet: Adpositionen i genitiv singular tar ett komplement i ackusativ 
singular och adpositionen i genitiv plural ett komplement i nominativ plural. 
Skillnaden i komplementets numerus leder till att adpositioner i genitiv singu-
lar anger VÄG i relation till en position, medan adpositioner i genitiv plural 
anger VÄG i relation till flera. Följaktligen kan antas, givet att alla andra för-
utsättningar är lika, att VÄG uttryckt med en adposition i genitiv singular nor-
malt avser en utsträckning i rummet som är kortare än den som uttrycks med 
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hjälp av en adposition i genitiv singular, eftersom adpositionen i genitiv plural 
anger VÄG i förhållande till flera positioner. Skillnaden framgår av en jämfö-
relse av exempel 7 och 8. Följden blir att adpositioner i genitiv plural i högre 
grad anger VÄG än adpositioner i genitiv singular och det tycks vara just det 
förhållandet som motiverar att adpositionen i genitiv singular tolkas som ut-
tryck för MÅL och adpositioner i genitiv plural som uttryck för VÄG. Man 
skulle emellertid kunna hävda att båda typerna av adposition uttrycker VÄG, 
och att serien i grunden har en struktur som liknar den som presenteras för 
övriga samiska språk i tabell 4. Det som talar emot är att serien i sydsamiska 
tycks sakna illativformer. Vare sig SIKOR, ÅDB eller SW anger de potentiella 
illativformerna *bijjielasse, *jillielasse, *vuelielasse. Det kan förklaras av att 
adpositionsfraser med adpositioner i genitiv singular semantiskt kontrasterar 
tillräckligt mot adpositionsfraser med adpositioner i genitiv plural för att mo-
tivera dem som uttryck för MÅL.  

De flesta adpositionerna i tabell 3 kan också fungera som adverb. Som ad-
verb anger de också ett rumsligt förhållande till en position, men utan att den 
senare explicit anges, se exempel (9). I detta hänseende skiljer sig emellertid 
adpositioner i genitiv plural från de övriga då de inte tycks användas som ad-
verb (se t.ex. NDB s.v. bijjeli, jilleli, vueleli): Utan komplement i plural tycks 
ett bruk av former i genitiv plural inte vara motiverade. 

 
(9) (Mattsson Magga 2016: 24) 

Dellie hajkele  voestegh luvlelen  men 
Så  springa.iväg.PRS.3SG först  öster.ut men 
idtji  man varke 
NEG.PRT.3SG så snabbt 
’Så springer den först iväg österut, men inte så snabbt’ 

4. Avslutning 

Av de seriella adpositioner som avhandlas i artikeln har typ 1 och typ 2 tydliga 
gemensamma semantiska och syntaktiska drag: dels avser de en grundläg-
gande konfiguration som är knuten direkt till en position, dels är de postposit-
ioner som tar ett komplement i genitiv. En viktig skillnad mellan typerna är 
att typ 1 har en morfologi som återspeglar kasussuffix i det samtida sydsa-
miska kasussystemet, medan typ 2 i större utsträckning återspeglar en urura-
lisk morfologi. Tillsammans med den tydliga semantiska kopplingen mellan 
adpositionerna i typ 1 och ett ord med rumslig betydelse gör det adposition-
erna morfologiskt och semantiskt transparanta. Fortfarande idag är adposit-
ionsfraser av typ 1, till skillnad från typ 2, ofta analyserbara som konstrukt-
ioner bestående av ett genitivattribut och huvudord. Konstruktionen gåetie-n 
duekesne hus-GEN utrymmet.bakom.INE (jfr ÅDB s.v. duekie ’rommet bak 
noe’) kan i det hänseendet, med stöd i morfologin, översättas till ’på husets 
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baksida’ istället för ’bakom huset’. I ljuset av det framstår adpositionerna av 
typ 2 som i högre grad grammatikaliserade. Typ 3 avviker med sin morfologi 
och syntaktiska variation från övriga typer. Inessiv och elativformerna knyter 
emellertid an till respektive kasus rumsliga betydelse, medan formerna i geni-
tiv står kontraster med motsvarande adpositioner av typ 1 och 2.  

Förkortningar 
ACK – ackusativ; ATTR – attributiv; COM – komitativ; ELA – elativ; ILL – illativ;  
IMP – imperativ; INE – inessiv; INF – infinitiv; NEG – negationsverb; NOM – 
nominativ; PL – plural; PPTCP – perfekt particip; PRS – presens; PRT – 
preteritum; SG – singular; 1 – första person; 2 – andra person; 3 – tredje person 
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