
Grammatik v 01.04.27 
Denna grammatik är sammanssatt av Kalle Ring och Malin Burbeck från I Tirnor i samarbete med Hampus 
Bankler från Aldaro Tirade. Vi uppehåller oss ofta på http://www.alver.nu  om man vill komma med förslag om 
förbättringar eller har frågor man vill ha svar på. 

Den grammatik vi använder är kraftigt förenklad om man jämför med Tolkiens Quenya. Detta gör för det första 
att den är betydligt lättare att lära sig och för det andra att talat språk blir mycket tydligare. Vill man lära sig mer 
om grammatiken i Tolkiens Quenya så finns mycket material på Helge Fauskangers hemsida Ardalambion: 
http://www.uib.no/People/hnohf/ 

Personliga pronomen 
De personliga pronomen vi använder är till stor del konstruerade utifrån Tolkiens ändelser. I Tinor [IT] och 
Aldaro Tirade som arbetat med ordlistorna använder två skillda varianter av pronomen i Genitiv. AT:s variant är 
hämtade från Jens Friberg. IT:s variant är egenkonstruerad för att efterhärma substantivens genitiv och undvika 
krockar med ord som La och Na. Det är fritt fram att använda den variant man tycker bäst om.  

Observera hur regelbunden böjning är. Det räcker alltså med att lära sig grundformen och sedan bara 
böjningsmönstret för Objektsform och Genitiv. 

Grundform Objektsform Genitiv [IT] Genitiv [AT]  
Jag = Ne Mig = Nin Min = Neo Min = Na 

Du = Le Dig = Lin Din = Leo Din = La  

Hon = Re Henne = Rin Hennes = Reo Hennes = Ra 

Han = Ro Honom = Rin Hans = Reo Hans = Ra 

Den/Det = Se Den/Det = Sin Dess = Seo Dess = Sa  

Vi = Me Oss = Min Vår= Meo Vår = Ma 

Ni = Le Er = Lin Er = Leo Er = La  

De = Te Dem = Tin Deras = Teo Deras = Ta  

Ordföljd 
Om vi följde Quenyan skulle vi använda bra mycket mer ändelser och förstavelser än vad vi gör. Men detta gör 
språket svårare att lära sig och svårare att förstå i talad form. Därför utgår vi rakt av från svensk ordföljd när vi 
talar.  

Enligt Tolkien: tirarye = hon tittar 

Enligt oss: re tira = hon tittar 

Genitiv 
Vi använder ändelsen -o på ord i singular och -on på ord i plural. Slutar ordet i singular på vokal faller vokalen 
bort. 

Atan = Människa 

Atano Nildo =  Människans Vän (Nildo = Vän) 

Atanion Nildo =  Människornas Vän 

Elda = Alv 

Eldo Nildo =  Alvens Vän 

Eldaron Nildo = Alvernas Vän 

Bestämd form 
Använd det lilla ordet i på samma sätt som man använder the i engelskan. Till en början använder vi i överallt 
där det är bestämd form, men senare kommer vi utelämna det när man inte verkligen behöver understryka 
bestämd form. Då flyter språket bättre. 

http://www.alver.nu/
http://www.uib.no/People/hnohf/


I Elda = Alven 

I Atani = Människorna 

Plural 
Allmänna pluraländelser är i Quenya -i och -r. Lägg till -i på ord som slutar med konsonant och -r på ord som 
slutar med vokal. För ord som  slutar på -e tar vi byter vi ut -e mot -i. 

Atan = Människa Atani = Människor 

Nildo = Vän Nildor = Vänner 

Moriquende = Mörkeralv Moriquendi = Mörkeralver 

Verbens Tempus (tid) 
Quenyans tempussystem använder ändelser på ungefär samma sätt som svenskan. Observera att imperativ och 
nutid har samma ändelse. I de flesta fall bör inga missuppfattningar på grund av detta. I ordlistorna står alltid 
verben i nutid. 

Rotform (Används aldrig) 
Quen- = Tala 

Nutid: -a 
Quena =Talar 

Imperfekt: -e 
Quene = Talade 

Framtid: -uva 
Quenuva = Kommer att säga 

Imperativ: -a! (kommando) 
Quena! = Tala! 

Perfekt: -ie 
I perfekt lägger man till huvudvokalen först  och  –ie sist på verb-roten.  Denna form använder vi sällan, 
imperfekt duger för det mesta som allmän dåtid.  

EQuenie = Har talat 

Är -Var-Varit 
Vår Quenya har väldigt få oregelbundna böjningar, men här är en av dem. 

Är =  Na[IT] eller är = Yé [AT] 

Var, Varit - Sane 

Kommer att vara, Bli - Sanuva 

Vara – Sanie 

Komparering av adjektiv 
För att komparera adjektiv lägger man till prefix enligt nedanstående.  

Grundform 
Bra = Már 



Komparativ 
Bättre = Inmár 

Superlativ 
Bäst = Anmár 

Räkning 
Talen 1-12 står i ATIT-listan. Systemet är synnerligen enkelt, ni ser mönstret nedan. Observera att elva och tolv 
är oregelbundet, enligt ordlistan, precis som i svenskan. 

13 - cainen nelde (Tiotre) 

19 - cainen nerte (TioNio) 

20 - atta cainen (TvåTio) 

21 - atta cainen mine (TvåTioEtt) 

30 - nelde cainen (TreTio) 

99 - nerte cainen nerte (NioTioNio) 

100 - randa (Hundra) 

101 - randa mine (HundraEtt) 

113 - randa cainen nelde (HundraTioTre) 

456 - canta randa lempe cainen enqe (FyraHundraFemTioSex) 

Man märker ganska snart hur otympliga stora tal blir, dock lär det vara sällan man behöver ange exakta tal över 
trettio på lajv. Vill man förkorta talen något kan man förkorta cainen till cai och randa till ra och använda dem 
som ändelser för entalsorden.  

Fraser och ordbruk 
Vissa ord och fraser används i speciella betydelser enligt nedan.  

Hantale! - Tack! 
Egentligen: Tackar dig 

Ten le - Varsågod  
Egentligen: Till dig 

Faica - Dålig 
Används även som kraftuttryck, typ "attans", "tusan"... 

Ettelen - Främmande 
Används om varelser främmande för alvklanen och som man inte kan lita på. 

Hecil - Utstött  
Används främst om alv utstött av sitt folk. Är man hecil så är man inte längre välkommen till något alvboning. 
En hecil dödas normalt inte men drivs bort från av alver bebodda platser.  

Lume – Tid, "timme" 
Alver har naturligtvis inga klockor, men ändå en uppfattning om hur tiden flyter iväg. Det är sällan viktigt att 
hålla reda på exakt var solen står och normalt nöjer man sig med tidsangivelser av typen "skymning", "gryning" 
etc. Ordet lume används som namn för en tidsperiod ungefär motsvarande 30-90 minuter. Vill man uttrycka 
kortare tid än så använder man ordet rato-snart. Detta är den tid man normalt kan vänta på någon utan att bli 
totalt uppgiven.  
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