H. 225 från början.
ARCHIVES DES TRADITIONS POPULAIRES SUtDOISES

1938 (LINTR. 225)

SVE SKA

LAND SMAL
OCK

SVENSKT FOLKLIV
TIDSKRIFT UTGIVEN GENOM

j. A. LUNDELL
1938

H. 9

NYLÄNDSK SYNTAX
AV

GUDRUN LUNDSTRÖM
Titel o. förord,
S. 97-230

STOCKHOLM
P. A. NORSTEDT & SÖNER
Boklådspris för årgång kr. 6,50,
för detta häfte särskilt 4 kr.

SVENSKA LANDSMÅL OCK SVENSKT FOLKLIV. B. 38.
ARCH1VES DES TRADITIONS POPULAIRES STJEDOISES. B. 38.

Syntaxe
des dialectes populaires
de la

prov. de Nyland
par

Gudrun Lundström

STOCKHOLM
P. A. NORSTEDT & SÖNER

SVENSKA LANDSMÅL OCK SVENSKT FOLKLIV. B. 38.
ARCHIVES DES TRADITIONS POPULA1RES SUEDOISES. B. 38.

Studier
•

1

Nyländsk syntax
Akademisk avhandling
av

Gudrun Lund ström

STOCKHOLM
P. A. NORSTEDT & SÖNER

UPPSALA 1939
APPELBERGS BOICTRYCHERIAKTIEBOLAG

FÖRORD.
Då jag nu avslutat mina "Studier i nyländsk syntax" ock
ser tillbaka på arbetets uppkomst ock utveckling, erfar jag
ett inre behov att rikta ett tack till alla dem, som för mig
möjliggjort utförandet. Därvid gå mina tankar främst till
min lärare i nordisk filologi, professor Hugo Pipping, vars
inspirerande undervisning först väckte mitt intresse för studier
inom detta område. Professor Pipping har dessutom vid studietidens slut uppmanat mig att arbeta vidare ock med anledning av mitt intresse för dialektforskning föreslagit det
arbete, jag nu avslutat.
Då sedermera professor Pipping avgick från professuren,
hade jag lyckan att även hos professor T. E. Karsten vinna
intresse för mitt arbete. Hans uppmuntrande påminnelser, då
jag stundom kände mig hågad att uppgiva försöket, ha mer än
en gång sporrat min arbetslust. Därjämte står jag hos professor Karsten i stor tacksamhetsskuld för att jag genom hans
bemedling haft förmånen att få avhandlingen tryckt i "Svenska
landsmål", vars utgivare, professor J. A. Lundell, jag har att
tacka för goda råd ock värksam jälp med korrekturet. I Uppsala var jag även i tillfälle att vid Landsmålsarkivet vinna en
del olika synpunkter på mitt arbete, varvid jag rönte vänligt
tillmötesgående hos såväl arkivets dåv. föreståndare, professor
H. Geijer, som även hos övriga tjänstemän vid arkivet.
Slutligen har doktor Arnold Nordling offrat intresse ock
en dyrbar tid dels genom att giva mig anvisning på värdefull litteratur i ämnet, dels genom att med mig ingående
diskutera avhandlingens olika delar. Ytterligare har han välvilligt gjort sig mödan att genomgå arbetet i korrektur.
I en icke mindre tacksamhetsskuld står jag till de många
runt hela den nyländska bygden, som frikostigt ock förbehållslöst skänkt mig det språk, som i sina mångskiftande
former utgjort mitt arbetsmaterial. Därvid står jag i speciell
förbindelse till fru Gustava Klingstedt, som med sitt säkra
öra för Pernådialekten verificerat mina anteckningar, vad denna
dialekt beträffar.
För all denna välvilliga jälp hembär jag härmed mitt varma,
vördsamma tack.
Karis i april 1939.
Gudrun Lundström.

Förkortningar.
Bo. = Borgå socken.
Br. = Bromarvs „
De. = Degerby „
Ek. = Ekenäs „
Es. = Esbo
Ha. = Hausjärvi "
ile. = Helsinge
In. = Ingå
K. = Karis socken ock köping.
Ky. = Kyrkslätts socken.
La. = Lappträsks „
Li. = Liljendals kapell.
Lo. = Lojo socken.

Mö. = Mörskoms socken.
P. = Pernå
Po. = Pojo
Py. = Pyttis
Si. = Sibbo
Sj. = Sjundeå
Sn. = Snappertuna
St. = Strömfors
Te. = Tenala
Tu. = Tusby
VN.= Västra Nyland.
ÖN.= Östra Nyland.

Ljudbeteckning.
I språkproven tillämpas — så vitt de avvika från vanlig
högsvensk ortografi — landsmålstidskriftens "grova" ljudbeteckning.
= hsv. tjära, köpa
I = eng. sh, ty. sch
= ty. sohn, voll, hsv. lova, hågad
= hsv. bo, bonde
ä --- hsv. läsa, bära, sex.
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No, allt ska an höra, innan tom örona färs ö'. P.
Lön 2 va sliti ö onon.. P.
Be va to, när Jouffs Sengstu 3 såildast frön Jouffs Kolars. La.
Ja trödd riktit, än 4 voron stuvu sku låtas 3. St.
No, han lässas 6 nu so full, han låssas so full. St.
VN. När de blå åtronnin, den ån pannon, so tömdes den
gamel dranken. K.
On (stugan) a sattas opp ot ans föräldrar. K.
Nok levd an änno o va där, när Angöbånan byggdis. K.
Dom fördes i åtbödana senn, när dom töddes" fron
-baki. K.
När bånan byggdes, so fölftes 8 e bossiga 3 trän. K.
Do hoggdes vedafammen för otti penni. K.
Den där grinden blei oppflyttager senn. K.
An fria ti on I°, o dom blei trlovaga. K.
Po de sätte lagast här opp fläira ställer ota grömmafi
skögin. Te.
Den bånan minns ja nö so brå, som ha byggdas. Te.
No a ja sitt båtas toko, ja, i min tid. Sn.
An (strömmingen) ska rensas först. Br.
§ 64. För att beteckna ett skeende såsom allmänt användes i nyländskan ofta passiv form med ett formellt subjekt:
e, he, de. Exx.

ÖN. He sögast bräder me krånsög. P.
He åördist stokkar ti sögen. P.
He åördist hävra ti kvärnen. P.
He bryggdist öl ti julen. P.
He kökast klimpsoppo ti kalåsen. P.
He firast bröllop i tri dagar, o op tridi dAmn. skölast e
me ungfär o ungmör. P.
Do när e int fikktes18 färsfisk 13, ska de va lutfisk o klimpsoppo. St.
He kökast när vör 14 gröt helder väling op kväldn.. St.
He gungast, o so va e kokkogc1.13. St.
No, ho dansast nu nästan hila nattn. St.
He åördist inn folar". St.
1) skärs av
2) ludden
3) Hemmansnamn. 4) att 6) höjas
lastas
7) togos
8) stjälptes, nedhöggs
9) duktiga, bussiga
10) till hänne
11) ställen i grova
12) erhölls
13) färsk fisk
14) hos oss
16) midsommareld
16) fålar, hästar
6)

7

Lundström.
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Sidan so Uddigt 1 e lakan op väggana. St.
No, so lagast e en himil (lår, som dom sku vigas. St.
VN. De ötes myki fil i den tin. K.
eörkfön räddes e pö om somarn. K.
Nok va de mest me oksana de arbötas. K.
No filas de o siddess dom o horrades so fäslit. K.
De föres' om kvällana tidit, o so stöges de opp tidit. K.
So lagas e skomakare 4. K.
De jöddes göer, varmer mjölk ti drikka. Po.
De bakast so lite vietbr6 förr. Sj.
§ 65. I sammanhang med de föregående s-formerna torde
böra nämnas d ep onens. Sådana äro icke sällsynta i nyländskan, Exx.
ÖN. Han mindist ingas meir, hur gamal an va. P.
Hon idist inga länger vänta. P.
Lykkas dom (läkarna) int, so ha dom väl skuri ijål en
mänfa förr. P.
So tö ja deig, som loftasts so gott. St.
Si, he fandist förr so tillräkklit mjölk po dom stör bönnställen. St.
Att an sku a idast gå fron gunnstöln so rare, att an
sku a gandji ti skälin o si! La.
Gräse börja söinas 7. La.
ile rymdis no fyra so där i kvar önda. Li.
VN. 0 Kalle glass o fötts an. K.
No a ja tajist me myki år". K.
Do vistas dom (älgarna) po slåtana, o när dom va störa
troppar! K.
Ska vi tors go dit säj ot an? K.
Härri Gfi.d, so ja töddes" me de lill böne"! K.
Man tordes int riktit stikk se inn dit. Sn.
Kråkin gör no hår o bangas" po gölana. In.
När de fatas mjölkare, far henna" o mjölkar. In.
Nok va e dölit förr o, när dom sko fålas i den ön bönn"
o i den ander. In.
0 ja minns, hor pannon sö [it, än. Po.
Ja voogar it" dröjas för henna." Sj.
2) besågs 3) lades till sängs 4) Jullek. 5)inte
1) hängdes
8) färdades dit 9) vårdade 16) här 11) togs,
torka
7)
6) luktade
sysslade 12) barnet 13) ängslas 14) hon 13) till den .ena bonden
16) inte 17 ) Nyl. II, G. E. Lindström.
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En reciprok betydelse förekommer sällan. Exx.

ON. Ja fikk bind fast ena i lidre ti slöas me åder hästar. P.
lut bihöver vi grillas om de.1 ile.
Dom tia- te monhoggas om hoko som va 1-dvast 2 ö
dom.1 ile.
Dom töists me kvaråder. ile.
Dom liktist brä tisammans. ile.
So lö vi o sprökast ännu, som 4 vi låddist. La.
VN. Ondi tidn, som dom töist 3, hörd Matts ett klent jfid i
knfitn.3 Ky.
Dom Blöddes o bötes so. K.

Infinitiv.

Infiniven, värbets substantiva form, har i nyländskan
samma mångsidiga användning, som den hade i fornsvenskan
ock fortfarande har i högsvenskan. Även i dialekterna saknar
den substantivets böjningsförmåga. Den kan också ha värbal
funktion. Såväl i det ena som i det andra fallet kan infinitiven
föregås av partikeln fl (fsv. tu) eller o (fsv. åt). E. Hellquist6
påpekar, att infinitivmärket att redan på 1600-talet i flera fall
saknades, då det i nusvenskan skulle begagnas. De nyländska
dialekterna förete i samma avseende oregelbundenheter. Dock
har det förefallit mig, som om följande regler i de flästa fall
skulle tillämpas.
I. Infinitiven föregås av partikel:
a) då den i sällsynta fall står som subjekt. Exx.
ÖN. Ti läsa ä inga7 svört, bara an hår nogan, som sar, hur

e ska vara. P.
Tömningom 8 lönar e inga se ti fara, P.
VN. It ä de ti va o opp so ögt 9 po öäppen. Sn.

Dock omskrives ett sådant uttryck vanligen med opersonligt subjekt, varvid det logiska subjektet ställes efter predikatet.
Ny!. II, G. A. Åberg.
2) bäst
3) togos, brottades 4) då
Nyl. VI, S. Perklen.
6) Studier i 1600-talets svenska, s. 194
7) inte
8) tomhänt, utan förning 9) hoppa så högt
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Ex.. Ile ä inga svört ti läsa, bara an hår nogan . . . P.
, b) då infinitiven står som attribut till ett substantiv.
Exx.

ÖN. Ja hadd inga' tid opa me ti sit o förunder me yvy
allt. P.
Ja har bäter tid fl siag, när he ä langa, jiisa dagar, P.
Han va int kär ti iirilja, kva e va, som hirta 3 onon. P.
Tom fikk lov ti bör vät op 4 höri o ta räkor beino3. P.
Ja gav int me tid ti grubbla so myöy. P.
VN. It ar man röder ti ök). K.
No sår folki, att Linholm o Ström it' add vari käg ti o
far ti skåjin meir den däjin. In.
An bläi so rädder, att an inga" vild kona tala, men fikk
ti s1ft ändo makt ti frooga.7 Sj.
An va ängsli, som an int hada nogon voong ti foo yksn
sin lagager.7 Sj.
Om an sko va stond fl fräls on fron trolle, so sko an fö
on. Te.
c) då infinitiven står som advärbial till ett adjektiv.
Exx.

ÖN. On va glad ti slipp me. P.
Ja tykkt, äng e va bäst ti djöra, som an bad me. P.
Man blir so !rusig« ti stå o trodal° breivi slidan. P.
E va brå ti hav ein slikan terminöter. P.
Ja ha ju all menn tid vari vän ti spinna o väva allt, kva
ja ha sliti. P.
Tetta kund va liti rålit ti försöka. P.
ile va rått rålit ti fo prät me-dde ein stond. P.
VN. Om somarn ä de it" so longt ti gö, om man far fön opp
ti Tåtaloddn. K.
Si de ä no brå ti hit in sparköälka. Sn.
No viet man, att de no va n51iket för dom alla fl fo
vita. Sj.
E va ömöjlit ti sov för dom myöy lyssen.1" In.
Ja ha tykkt, att e va so bisvårlit ti öän. In.
Sko dom it" a stött po trödana '2, a e it vari möjlit för
dom ti fö nogo fron lände. In.
1) inte g) se 3) häjdade 4) fukta 5) bena 6) karl 7) Ny!. II,
trampa 77) de många
8) utsikt 9) att
G, E. Lindström.
gärdesgårdsstörarna
lössen
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då infinitiven står som predikativ efter vissa värb,
såsom föra, glömma, hålda, hava, jöra, koma, passa, rä,kka, sita,
sliita, stä, sträkka, tå, visa, m. fl. M. Nygaardl anser visserligen dylika bestämningar som objekt, ock D. A. Sunden'
anser dem som advärbial eller objekt. Så, som de uppträda
i nyländskan, ock med hänsyn till den mängd värb, som ange
sättet för handlingen, anser jag mera skäl föreligga att i likhet med N. Beckman ock R. Saxens ge bestämningar av detta
slag benämningen "predikativ". Exx.
ÖN. Ja sku hav henne ti säja, kvart feili va. P.
Han slfita ti röpa. P.
Pelle hadd dom ti drikk välkomstskölen. P.
Vinglasen huldist 4 inga ti stä, för han hadd brösts fötren undan dom. P.
VN. Ja a passa ti fo öka imillanöt. K.
Den där milon räkkt ti kola pö fyra vikar. K.
On tö en krfiko me-sse, för ti ä ti stoppa nogon bitas L K.
An kom it ti kom -åt ti armen. Te.
0 därför komd an (vägen) ti rövas 8. Te.
Den rika komd först ti go ti svärs? Sj.
då infinitiven står som sakobjekt i satser med tvänne
objekt för att beteckna en handling av personobjektet. Exx.
ÖN. Patrcin lård me ti räkn grädren. P.
När ja hadd jörd allt, kva dom vild hav me ti jöra, so
så doktorn. P.
När dom ingal° komd tädan", so Mr han bort o lämma
dom ti sitt ti". Bo.
När du ha laga de ti Cana, so ska du lit me ander karar." Bo.
VN. Ja hadd byssaren" ti plöja riktit jiiftis. K.
Konjin bå an ti slote o spisa me-sse. K.
Äfter iön tid gå svarvaren se ti vandra." Sj.
Drändjin satt se först ti lyss, om där sko va nogo i
kvärn." Te.
Norron syntax, § 221,
8) Svensk språklära, §§ 285, 286.
Svensk språklära, § 127.
4) höllos, kunde 5) brutit
6) bit
råkade inte 8) rivas, göras om 8) Nyl. II, G. E. Lindström.
inte 11) därifrån 18) där, Nyl. VI, A. Backman. 13) Nyl. VI,
A. Allard t.
14) byborna
15) djupt
16) Nyl. VI, S. Perkl4fm.
Nyl. VI, L. W. Öholm.
3)
7)
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f) I sin värbala funktion står final infinitiv med partikel i
en del livligare uttryck, där egentligt predikat saknas. Exx.

ÖN. Ja opp bitti om morin ti spinna. P.
Ja ti bär åt te djistil vatusön undi täkrännon! P.
Tom ti bör bär in sölfön me sö1de 3. La.
Han säter sej po hästryggen, o ti bör rida efter gubbn.4 Tu.
VN. 0 han åt o ti fara som it årväder. Sn.
0 vi åt o ti söka, o po moronsidon ota nattn hitta vi
onon. Sn.
Han åt fört o ti syöka efter vatn.4 Sj.
0 han fört o fört ti söla sin häst o rosta sej ti strids.4 Sj.
Pojkin jisvint me limon sin ti sorra fast nöshörningen.4 Sj.
Pojkin ti hål den i länd o slö ijål den!6 Sj.
§ 69. II. Infinitiven står utan partikel:
a) som predikativ efter vissa värb, såsom bihöva, bli, boda
(borde), bråka, börja, doga, fara, fö, gå, hinna, idas, kuna, lodas
(låtsa), lova, läta, orka, ska, tränga, tänka, vila (vilja), vita,
m. fl. Exx.

ÖN. Ja börja djinast 6 skrik imi5t. P.
Nu orkar ja int spring länger. P.
Ja fröga o patrön 7, tär som ja bråkar handla, hur kält
e va. P.
Hans eji samvit for dragas me te säkin. P.
To kan an gå i bara särkärmanas frön morin ti kväld. P.
Ile ä ja, som ska 1'0as 9 jr i håse. P.
Int doger e spinna i då. P.
Tom vild ingal° öänn me hälder, när dom komd ti torji. P.
Ja tränger to gå ti ett e", så ja. P.
Pojöin tänkt säss " nider. Li.
VN. Nok ördast" e, som on sko a bråka tå ö an föråt. K.
Do ska ni fo hör gameltIdens jehör" o historjor. K.
Dom sår", att e ska va synd ti önsk se dö. K.
It" sko man sita o movör se" ve börda, som vi jr. K.
So börja on sita o hätan toko mät, on hadd me-sse. K.
Man vild no räkt frös '8 se, den som it l° ad kläder. K.
3) sållet 4) Ny!. II, G. E. Lindström.
2) de där
gistna
8) skjort7) handlanden
6) genast
5) Ny!. VI, S. Perklön.
bliva åtlydd 18) inte n) dit efter det 12) sätta sig
ärmarna
2) hördes 14) hörsägner 15) säger 18) moja sig 17) äta 18) förfrysa
1)
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Senn lät dom lysa överallt, hatt dom, som a förlöra sitt
bön', sko finn lie mäs grövens. K.
Veit ni4 via me ti nogon riker härre? K.
Man fikk go vikan po rond 3 bara. K.
"Nok a man fött praktisöra", så gamel Flink. K.
An lät it me gö, ja sko no kom inn bara. K.
It trängd man jyst va nogon då i skögin, om man iti
sö varjin. K.
An bihöver it stö o tta 8 för me, för ja märker, att an
bryter 9. Te.
An jikk sova utan mät." Te.
När e börjar lägg se pö 11, so ä de för myki. Sn.
Dr so vild an änno träffa henne, innan an sko riesa." Sj.
Hon iddes it vänd om se. In.
It tränger" to far ti Teira. In.
An kond it lägg bli.14 ti jö on för lyssen. In.
Vi löddes" sov. In.
-b) I olikhet med högsvenskan utelämna de östnyländska
dialekterna gärna partikeln framför infinitiven, då denna betecknar avsikten ock man i högsvenskan kan tänka sig
ett för att framför densamma. Någon sällsynt gång observeras förhållandet även i västra Nyland. Exx.
ÖN. Teson gangon söup" ja ö halva glasi, innan ja jikk fram
ti brudpari sköla. P.
Ja sku far ti stån handel ti julen. P.
Me sama ja komd inn, hadd dom måtn fårdi, o so fikk
ja säss11 ti börs it frukost. P.
Spänn yti" te grö märrn o far ti stån öka ot de eit
fårdit tyg .ein gango! P.
Han för -åt si, kva som sku ha föranleid" öröliheiten
ibland kli:turen". P.
ile va rölit, att du kom inn si ett men. P.
Ja hadd fött gå ti poliskamarn lös -åt ena (hästen). P.
VN. Sen jikk han öter lit jåga.10 Te.
Om kvälln jikk dom bada.'° Te.
1) att
2) barn 3) hos 4) kan Ni 5) veckan runt 6) öva sig
utan att man 9) göra sig till 9) talar dialekt 10) Ny]. VI,
L. W. Öholm. ii) hopa sig 12) Nyl. II, G. E. Lindström. 19) behöver 14) låta bli 15) låtsade 16) drack 17) sätta mig 19) spänn
för 19) föranlett 20) kreaturen 21) för att se efter mig
7)
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c) Vacklande i avseende å partikeln är infinitiven efter
modas, träffa ock vara. Exx.

ÖN. Ja mostist sök reida opa bömoliputellni. P.
Ja mostist kom inn si, hur du sir åt nu. P.
No most ni fårass, så doktorn. P.
He va int ti kommdörs honom, jyssom han kommdra
Stina. P.
No va he ti höra o si allt langsnA 4. P.
So träffas eit stört kol ti språks me i nakkan. P.
Ja träffa si dej häromdäin. P.
VN. Fån modist ti råp po jälp.7 Sj.
III. Liksom det finita värbet kan även infinitiven
bestämmas av såväl objekt som advärbial. Exx.

ÖN. Ja hadd ingas tid ti sitt so läng. P.
Tom mo nu hav fast häntåg!s P.
Patrön lård me ti räkn grådren. P.
Han kund int håld se. P.
No most ja nu va o fölg te döda ti gräven. P.
hit doger e spinna so illa. P.
Ja kan kvikka tåg stikk pannon i bakiin 1°. P.
VN. Sko man its förstö e? K.
Dr add an fött sita ända ti ander däin. K.
Golvena va nu sodana den tiden, att dom fikk ta spadan
om vören. K.
Pigona hold dom pö ti ta live o. In.
Dom ä kån ti o hitt pö nogo tia-kot. In.
Si de ä no brå ti hå in sparkeälka. Sn.
Hon tänkt kom dit för ti träff Kalle. Sn.
Dr so vild an änno träffa henna". Sj.
Infinitiven användes för att bilda indikativens
futurum ock futurum preteriti samt konjunktivens
båda tempora (se §§ 56, 57, 58).
Västnyländingen, frånsett Esbo-bon, använder för substantivering av värbet oftast en egendomlig passiv infinibomoljebuteljen 2) opereras 3) kommendera 4) under hela
7) Nyl. VI, S. Perklen. 8) inte
6) spraka
5) råkade
tiden
n) karl 19) Nyl. II,
19) bakugnen
9) till ock med handtag
G. E. Lindström.
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tiv-form: städas, göas, dansas, o. s. v. Huru denna egendomliga form uppkommit, är svårt att utröna. Måhända kan man
utgå från de många sysslor i hemmet, som utgöra ständiga
samtalsämnen ock allmänt angivas i presens passiv med det
opersonliga de som subjekt: de söpas, de dammas, de skåras,
de tvättas, de bakas. Alla dessa, de stora tilldragelserna i
de små hemmen, ha i utövarnas tankevärld blivit till betydelsefulla händelser ock, från att vara endast en form av
värbet, småningom framstått sbm någonting nästan konkret
ock övergått till att antaga det värkliga substantivets karakter, sålunda närmast taga obestämda artikeln, men senare
även pronominella ock slutligen rent adjektiva attribut: "De
ä ett sont fäslit städas o skaras o dammas". Senare har det
väl uppstått också ett kaffedrikkas, ett dansas, m. m.
Uttryckssättet tyckes tagas i bruk företrädesvis av värb,
som beteckna durativ handling, speciellt av värb som beteckna
en rörlig värksamhet. Anmärkningsvärt är, att denna substantiva form, som tyckes förekomma rätt ofta i det svenska
Österbotten', där den t. o. m. användes i bestämd form, är
fullkomligt främmande för de östnyländska socknarna. I dalmålet förekommer den.2
Anm. Något liknande kunde synas föreligga i såväl tyska
dialekter, som även i högtyskan: "ein einsehens haben, bedenkens finden" i Heidelberg, "es ist ein aufwaschens" i Thiiringen 3 ; ock i högtyskan: "Machen Sie doch kein aufhebens" 4.
Behaghel behandlar dessa former som genitiv av den substantiverade infinitiven, använda även för nominativ ock ackusativ. "Belege", säger han, "begegnen seit der zweiten hälfte des 15:ten
jahrhunderts"; ock vidare: "Im 18:ten jahrh. ist die weise wieder
ziemlich verschwunden". Han anför dock enstaka uttryck, som
fortfarande förekomma i högtyskan. Weise behandlar dylika uttryck under rubriken "Partitivgenitiv". I den altenburgska dialekten tyckas de allt ännu rätt allmänt användas.
1) Jfr Klockars, Malaxmålet, s. 59 o. Freudenthal, 'Ober den
Närpesdialekt, s. 105 o. 119 samt E. Hummelstedt, Nomina actionis i Östsvenska dialekter (Sv. landsm. 1936, s. 160-176). 3) Uppgiften lämnad av dr L. Levander.
3) Weise, Syntax der Altenburger mundart, § 47.
4) Behaghel, Deutsche syntax. 360.

106

LUNDSTRÖM, NYLÄNDSK SYNTAX

Skulle man kunna tillskriva bruket av de nyländska uttrycken
tyskt inflytande? Grimme, Plattdeutsche mundarten, omnämner icke
förekomsten av dylika former inom de plattyska dialekterna. Hade
de där förekommit, hade kombinationen kanske icke visat sig omöjlig. De plattyska dialekterna ha vi ju på ganska nära håll, men ett
inflytande ända från de sachsiska torde knappast vara att antaga.
För min del håller jag före, som redan nämnts, att de egendomliga formerna måste anses som substantiverade passiva infinitiver. Exx.
VN. De ä sont städas o gopöas. K.
Jä, it1 vt man, hor hansis läsas vå. K.
Si dom sko it orka so no möra hälder, nk de it ä nogo
gö vilas 2. K.
It är e stört anat i Svärje bara trykkerier o diktas 3. K.
Dö ska fö an ti fänks, bara ja slipper dej o ditt korglagas 4. K.
De va its kortisöras me dom böda. K.
0 kors, va e va för it mokas o mokas. K.
De va it toko plokkas. K.
No är e no it sont välsinat sträkkas 6 om nättren i den
hår byn. Sn.
No ha här vari it sont bYkas hila vikan 7. Sn.
Hon ha havi it sont vävas för se i vinter. Sn.
No hadd e vari it sont kökas o bakas o stökas o fräsas
flöran dagar föri dötrons bröllope. Sn.
De lår ska bli sont sYas o trokklas. Sn.
De ä no it sont sträkkas 6 efter den där flikkan. Sn.
E va ett helkonas 8 me domses bakas. In.
It va e sont där diskas, it. In.
It va an väner me toko möttagas, han, it. Po.
De va it rostas o lagas flöran dagar po förhann. Po.
§ 73. Efter värb et bli använder östnyländingen ofta infinitiv, där högsvenskan har presens particip, för att angiva inträdande i eller förblivande i ett durativt tillstånd. Söderwall anför liknande exempel från fornsvenskan. Exx.

ÖN. Hon blei stå tår. P.
Vi blei sita, tår vi satt. P.
') inte 2 ) gå att vila sig 3) diktande. Karis är en ganska stor
järnvägsstation, där många rikssvenska tidningsblad säljas. 4) att
göra korgar åt dig 5) ett 6) springande 7) hela veckan 8) hälvetes
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Hästn blei ligg i övältron 1. P.
Hon blei nu gå, tår ödjiffter. P.
Han blei stå op åörkgandjin 2 heila gudsåänstn. P.
När Ärnst-barön komd föri o Kalle-barön bakett 3, so blei
ja stå me mysson i hånden. P.
När han för bort, so blei dom sitt ti (där). B.
Om ett anmärkningsvärt fall av infinitiv användning
se närmare Prepositioner § 101 "po".
H. Bergroth omnämner 4 "en grupp av i vardagsspråket mycket ofta återkommande uttryck, i vilka å-o (= att) ock
avsiktsbetecknande infinitiv i finlandssvenskan motsvaras av o (= och) med efterföljande finit form (presens,
imperf. o. s. v.) i högsvenskan". Här bör nämnas, att de nyländska dialekterna i detta fall oftast skilja sig från den finländska högsvenskan ock använda de finita formerna. Exx.
ÖN. I då ha vi vari o s1aji2 hö. P.
Ja va må o räfsa. P.
Alla ha vari o droåi kaffi imillan. P.
Ha du vari o iti redan? P.
Va du nomsten 6 lit o rädd? P.
Når ja va litn, va ja ofta lit me får o grävd i trågörn 7 . P.
Hästana va o drakk vi öäldons. P.
Vi va o sa op 2 marknan ti Lovisa. P.
Ja va o St do. P.
Vi va til° öäldon o drakk vattn. P.
Hon va når vörll o spann o vävd. P.
Vi va o åörd i kapp. P.
Pojåin va tår o stakk hol op ein djetingspyllo12. P.
VN. Ja ha vari o sitt po Nybärrskans våven. Sn.
Håstana va o drakk i fönn. Sn.
Dom för alla fron grannans o hÖrd po den ny prästn i
då. Sn.
Vi va o hÖrd po de där föridrågi, som dom där stodentren hold. Sn.
Vi va o öänd i höe, om e sko va torrt. Sn.
Dom va o fongd opp12 klokkarn i natt. Sn.
1)

liggande, så att den ej med egna krafter kunde resa sig
kyrkgången 3) efter 4) Se Finlandssvenska, § 162. 5) slagit
vid 11) hos oss
6) någonsin
7) trädgården 8) källan 9)
12‘ getingbo 73
) sjöng° opp, väckte med sång
på 10)
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Particip.
A. Presens-particip.
§ 76. 1. Presens particip av såväl transitiva som intransitiva värb förekommer i de nyländska dialekterna liksom i
fornsvenskan sällan som attribut ock endast någon gång som
predikativ. Det användes nästan uteslutande som adv ärb ial, i synnerhet vid rörelsevärb ock speciellt efter värbet koma. Däremot har det helt förlorat den passiva funktion, det ännu på 1600-talet hade. Exx.
ÖN. So kommer Lovisa skuttand. P.
Anan dåna för dom öter ut ridandist. P.
To Coai e bara förbi me, som 2 harin komd stand ärons
gan.gon. P.
Miöil bläj liggandist halvdöder under ein grån. 4 Li.
VN. Me sarna, som on sko kavel opp ärmlinningana, komd
fyldans inn stonkandes. In.
Gråning add komi skrindande6 po öörkfjåln. In.
Dom add it' sitt, att Söderling o hanses gomma komd
göendes longs ot väjin. In.
Bäst e va en lördaskväld, so kommer Skakanäbba-Johanssonskan sträkkandes 8. Po.
An kryöp fälandes 9 inn o va dr en tid." Sj.
De advärbiellt använda formerna av presens particip
uppträda, som av föregående exempel framgår, med olika
ändelser, utan någon skillnad i betydelse ock användning.
Sålunda händer stundom, att man i östra Nyland förkortar
de vanligaste ändelserna -nde ock -ndi till endast -ud. A andra sidan förlänger man oftast formen, trots dess uteslutande
aktiva bruk, med ett -s, stundom -st. I västra Nyland förekomma -nde, -ndi, -ndes, ock -ndis.
Enstaka värb ha påträffats i attrib utiv användning
med ändelserna -ndi, -ndis ock -ndist. Exx.
3) då 3) andra 4) Nyl. VI, V. L. Cajander. 5) Namn.
1) ven
) skrinnande 7) inte 8) springande 3) smygande lo) Nyl. II,
G. E. Lindström.
6
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ÖN. To slapp an int ur ein livandist fläkk'. P.
Annars har man ju int nogan livandist rö. P.
Han så ein gango, än 2 han int hadd sitt nogan livandist varg. Py.
VN. De blöst riktit levandis väder inn jenom väggin. K.
No har ja levandi fisk allti. Sn.
Hon hadd it nogon levandis rö. In.
E ska Göd vita, att it va e iett skapandis grann millan oss. In.
B. Preteritum=particip.
§ 77. 1. Preteritum particip av ,transitiva värb förekommer endast i företrädesvis passiv betydelse, av intransitiva värb i aktiv betydelse. Det användes som subjektivt
predikativ vid jälpvärben vara ock bli. Som objektivt predikativ förekommer det vid en del andra jälpvärb såsom ha ock
Ib-. Att observera är en viss förkärlek för avledda ock sammansatta värb. Participet rättar sig efter sitt huvudord i genus ock numerus. Exx.
A) Subjektivt predikativ:
ÖN. Skomakar-Pelle sku håld ett kalås me sama, som e va
rusta ti Pien. P.
Fådern djikk heim o birätta, än 2 pojöin va tihåndas som
va bortkomi. P.
Nu va lön sliti 4 ö onon (klänningen). P.
Mitt tyg lä opa postkontöri iSiitajji. P.
So va grinden fastspika. P.
När an komd tibåka, so va an som finasta härrn, råkager o kambager o tvättager 5. He.
Snikkarn bläj o lasttaji 2. Py.
VN. An blö i non sanngröp fördä,rvager, so an dödd. K.
Do va ja giframläsin 7. K.
Kanfe han för ti doktorn, efter an va so snyggt kli-Aden Ek.
Får hennes va jo omtalager i hila sökn.en. In.
Säkert ä e fol, att e it alder 2 kan va brå ti bli för myöy
öänder. In.
1) ur fläcken
2) att 3) tillstädes 4) ludden sliten 5) Nyl. II,
G. E. Lindström.
6) Nyl. II, G. A. Åberg.
7) okonfirmerad
8) aldrig (dubbel negation)
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Säkert va no injin göl' öryörder. In.
När allt va oppreit 2 i styvon o lödon o kamarn oppstädaga, för hon efter bönen. In.
Vi va räkt oppställda 3. In.
On add fol blivi so fitmattager. In.
B) objektivt predikativ:
ÖN. Ja hadd onon so gott som bortakudöra 4. P.
Djinast6 ja komd t16, fikk ja malti oppvädji 7. P.
No för dom hr i byn mjölk Cöfft. Li.
Han lämmar int dej ölöna, om du biställer grande
mitt°. lie.
VN. Sannbärjan add fött ärmana oppkavlaga.2 In.
Dom hadd askana hyögt oppradaga. In.
När som an add fött lödon adraji . In.
Böten hadd dom follastager me sprit. In.
2. Som attribut förekommer preteritum-particip sällan
i de nyländska dialekterna. Det anträffas huvudsakligen av
sammansatta transitiva värb, i ytterst sällsynta fall av intransitiva. Det torde i denna egenskap kunna betraktas som rent
adjektiv ock följer de regler, som gälla för detta. (Se § 22.)
Exx.
ÖN. Ja hadd havi eit slika förhärda" bistyr ti fö ot men te
(-01n. P.
Sku ja ha havi eit heimvävi tyg po me, so sku fast tri
Lassar ha fött ställ se op sl åpi.12 P.
Dom hadd bo pannständot" kaffi o finständot brö. P.
Tår va liti opplaga" jörd. La.
He va nu riktit hitta pris. Li.
Ile ä heimsponni gärn. P.
VN. Nej, höle", vatoblött" brö, va smak sko e hå! K.
0 do kan e va in fröjdväkster" tall bara. K.
Dom va bägge toko där fitlevaga 'Cärngskryttor". In.
Inga" bryr ja mej om toko oppstylltaga toppfärtar". In.
gård 2) ordnat 3) bragta i förlägenhet 4) beställd 5) genast
hunnit
dit 7) uppvägt 8) Nyl. VI, G. E. Lindström. 8) hade
12,
t
mig
)
klänningsförskräckligt
1.1)
å
kavla upp ärmarna 10)
14) bröd, som varit för länge i ugnen
13) pannståndet
släpet
15) uppröjd 16) Lindrig svordom. 17) uppblött 18) vuxen ur frö
25 inte 21) högfärdiga tuppstjärtar
18) käringkrakar
1)

6)
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Den ander ska gö ikring o dana' som ien gamal ittmärgiager hästskrabbo 2. In.
3. Liksom in.finitiven har egenskaper gemensamma både
med värbet ock med substantivet, bildar participet en övergång från värbet till adjektivet. Det låter sig i likhet
med dessa bestämmas av advärbial. Exx.

ÖN. To har dom nö myy konster oppställda op kuddplän 3. P.

ile ä räit 4 heimsponni gårn. P.
Trå o åugufem, he va riktit hitta pris. Li.
När allt va syssla o undanjörd om lördasafton, so sattists
fäfä op bän6in bak bördi o börja Sung i salmböåin. La.
När eina blö all ställ 68rda ifrön.6 St.
VN. Vi va riktit förtappaga, så an. K.
It7 blir dom no fol alder jiffta, dom. K.
Inronstondens ä riktit nörloisknaga 6. K.
Ja blå so införbannager". Sn.
An va so opprostager i barön idvars tidn. In.
Vi va nok därifrön flyttaga, vi. In.
Vi va myki överönskomande 12, Id. In.
Men on (tavlan) va lite misslykkager. In.

Supinum.
§ 78. Supinum är en rent exklusiv värbalform. Det inrymmer varken infinitivens substan.tiva eller participets adjektiva bifunktioner. Det är "ett nytt begrepp" 12 . Dess funktion
var utbildad redan i de nordiska fornspråken", medan dess
form först sent i svenskt högspråk" och några dialekter"
skilt sig från pret. part. neutr. I nyländskan äro dessa
1) vandra omkring sysslolös
2) hästkrake
8) koplanen, där
korna betade 4) riktigt 5) satte sig 8) när man blev bortkörd
från alla ställen 7) inte 8) potatisstånden 9) vissnade lo) Svordom. 11) reparerad 12) kommo bra överens 18) Se Ljunggren,
Supinum och dubbelsupinum, s. 5.
14) Nygaard, Norron syntax,
§ 176, anm. 3. 15) Kock, Svensk ljudhistoria. IV, s. 112 ff. 16) Wessdn, Våra folkmål, s. 31.
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former i regeln identiska.' Supinum bildar tillsammans med
jälpvärbet hav, ha perfekt ock pluskvamperfekt, står alltså i
satsen som predikat ock kan bestämmas av advärbial samt i
aktiv form även av objekt. Exx. ges under perfekt ock pluskvamperfekt, §§ 54, 55. Ett dubbelsupinum, sådant det allmänt
förekommer i en del rikssvenska dialekter 2, har jag endast en
gång påträffat i nyländskan. Däremot omnämner -V. Solstrand
i "Notiser till dialekternas syntax"3 några fall i den till Åboland hörande Brändö-dialekten. Vanligen utgöras de av sammanställningar av värbet kunna, något som även är fallet med
det av mig påträffade exemplet från Pernå socken: "No ha
ja kanfi kuna fött bäter bitält".
§ 79. Frånsett particip betjänar sig nyländskan ganska
sällan av sammansatta värb. Liksom högsvenskan upplöser
den alltid en skiljbar sammansättning i supinum. Därvid
ställes den förra sammansättningsleden efter detta. Exx.
ÖN. To sku snärt polisen ha korga bort 4 ena (märrn) me huld
o hör. P.
To ska an nö snart a vari bortkorga. P.
An biråtta för hostro sina, än 3 pojöin va bortkomi. P.
Pojöin hadd komi bort. P.
Tår va ein konstutställning oppställder i susitöten6. P.
Dom hadd ställd opp .ein konstfitställning. P.
VN. Den där grinn blö oppflyttager sen. K.
Dom a flytta opp den där grinn sen. K.
Vi add an (boken) bortlönager en gong. K.
En gong hadd vi löna bort den där biåken. K.
Styrkan va allt utbaddager 7. K.
Styrkan hadd dom badda åt. K.
Ja trör, att dom ä hitflyttaga. Sn.
Dom a nok flytta hit i vöras. Sn.
Dom va alla iltfariga.8 Sj.
Alla hadd dom fani fi.t.8 Sj.
1) Jfr dock Hultman. De östsv. dial., s. 156 o. § 77 härovan.
Ljunggren, Supinum, s. 35 ff. 3) Hembygden VII—IX, s. 61, § 5.
5) att 6) societetshuset 7) bortångad, bortdriven av
4) fört bort
ångan från brygden 8) Exx. äro till betydelse identiska liksom de
föreg. fallen
2)
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Jälpvärb.
§ 80. Av än större betydelse än för högsvenskan är för
dialekten den mängd jälpvärb, som däri komma till användning, ock de växlande skiftningar i betydelsen, som förefinnas hos flera av dem. På grund av de olika aspekter, under
vilka de ställa huvudvärbet, har jag icke tvekat att kalla
följande värb j älpvär b:
Fornsvenska

bliva
bruka
burdhe, bordhe (pret.)
byria, beria
fa
göra
hava
korna
kunna
lata
latas dep.
lära
magha
magha, moste
S

skulu, pres. skal
slippa
thola
2

thrängia
thEenkia
vffira, vara
vilja
vita

ÖN.

VN.

Bet. i hsv.

bli
bli
bliva
bråk
bråk
bruka
bod
bödd,bodi,boda böra
bör
börji, böni
börja
fö
få
jör, gör
jöra, göra
göra
hav, hå
hå
hava
kom
kom
komma
kun
kon
kunna
lät
lät
låta
loddas
löddas, lödas låtsa
lär
lär
lära
mö
mö
må
modas,
moddas, modas måste (pres.
pret. mostist modist
o. impf.)
pass
pass
passa
ska
ska
skola, lära
slip
slipp
få, få komma
tol
tol, tola
böra
träff
träff
råka
träng
träng
vara tvungen
tänk
tänk
tänka
va, vara va, vara
vara
vil
vii, vila
vilja
vit
vit, vita
veta.

Från den nutida högsvenskan avviker — som redan av förteckningen synes — betydelsen ofta. Nedan har jag ytterligare genom exempel belyst dialekternas skiftande använd5 Meddellågt. lån i st. f. fsv. vardha.
ordbok, art, passa ock träffa.
8

Lundström.

2) Se Hellquist, Etym,.
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ning av dessa jälpvärb. Där överensstämmelse med fornsvensk
betydelse föreligger, har jag angivit denna enligt Söderwalls
Ordbok. De flästa av dessa värb återfinnas även som självständiga värb.
[Bli, eg. värb 'förbliva', 'kvarbliva', 'börja vara' (+ adj. el.
subst.).
IBli, jälpvärb 'varda' (Söderwall 'varda'). Jfr § 63, Passiv
form. Exx.

ÖN. Tår bläj ja vänlit imöttaji. P.

Ja bläj snast P.
Tår bläj ja stål i kolandi mörkni. P.
Annars blir e ådruei. 2. La.
So bläj tomtn bjudi ti bröllop. 3 M.
ile va ingen somar, som int pär tri bläj nör1å4, fast hiern 5
va må. Fy.
VN. Nok a den där potätsådlingen blivi oppbättrager o. K.
On (lyktan) a it 6 komi ti bli sönderslaji, o hon ä nå
kringom treti ör. K.
Nogon vika, fören an blö ,fotin, va ja dr i dras 7. Ek.
De blö in man spåla över börd. Ek.
No va öärron o bläj dös mitt över vågen. In.
Bod, badd, bodi, boda, 'böra', är endast jälpvärb (Söderwall

'tillkomma', 'vara tillbörlig', 'böra ske'). Exx.

ÖN. ile bodi du förstå. P.

Ja bodi nu far häls 013 2 måster mina o ein gango. P.
An bodi läs läkson bitter. P.
So full e me inn, att ja int sku bodi far 'titan förning. P.
Slikl° bodi inga 6 bjär sen i längden. P.
VN. Nu sko ja bod far ti Eknäs nogon då i vikan. Sn.
Ja sko bod far o vi6i 12 ryfonau i då. Sn.
No sko ja 'bod far o hör pö an. Sn:
Man sko bodi far o hör öt an". Sn.
Vi fron skålsidan15 bodi va o inhägn on (sandgropen). Ek.
lut sko do a boda kom himm so sönt po nattn. Es.
3) Nyl. VI, A. Backman. 4) tagna
2) odrucket
1) stående
av vargen (om får) 5) herden 6) inte 7) hos dem 8) stående
10) sådant 11) bära sig 12) vittja is) ryssjorna
2) hälsa på
14) fråga honom 15) från skolans sida
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Bråk, eg. värb 'använda' (jfr Söderwall 'öva', 'utöva').
{Bråk, jälpvärb 'hava för vana att'. Exx.

ÖN. Om somarn bråkar vi snäjs1 hö. P.
Tu bråkar allti gå me kva som du för o eji bässana g. P.
Tår brukar ja hav mett stasskvartör. P.
Dom bråkar allti liksom önisdäing börja binda. P.
Ja fröga o patrön 4 dår, som ja bråkar handla, hur kallt
e va. P.
Magaplögona ha allti bråka stanna förr o malörtskaffi. P.
Ja bråkar va meiran 5 fjäsko me tuggandi. P.
Int bråkar ja ofta jör .stassreisor om vintern. P.
VN. Ja bråkar fo fölg me hfisbönn, somg an ör inri ti Karis. K.
Ja ä it 7 o bråkar va längi oppe. K.
An bråkar bada bara ön gongo om öre. Sn.
Ja bråkar it iss hör po toko där tal, ja. Sn.
Ja bråkar för ot an 8 in kanna siirmjölk. Sn.
Han bråkar gö o slanka. Sn.
No ördast e, som ön sko a bråka ta ö n" föråt. Po.
Bör, börji, bön, eg. värb- 'börja'.
Bör,
börji, bön, jälpvärb 'börja'. Exx.
I

ÖN. Ja börja kraffs askon ur pipon. P.
So börja dom vatublöt ena, än il dom fikk ena ti livs. P.
Kva mö tom tår tänk bör ställ opp? P.
ile börja fyma, to ja komd inri ti stän. P.
Bäst e va, so börja vi låtas" oppöt. P.
Tårbakettig so börja han läs aftonbönen om lördasafton. La.
So börja pojöin so fäst se hivider". St.
So ä e färdit ti börj väv to. St.
Si, nu börjar sina" snärt bli hundra. Li.
VN. So börja ja ööp opp äpel. K.
En o ön halv vika för Miööli 16 ha ja allti bön tå". K.
No sko on bod börji 18 knöd dögin. Sn.
1) sätta i såten 2) egna baggarna 3) onsdagen 4)
handelsmannen
ganska 6) då 7) inte 8) bära till honom 9) lät det 19) taga
emot av honom (potatis) 11) hänne, så att 12) höjas 12) därefter
14) härvid
15) man 16) Mikaelidagen 17) taga upp, näml. potatis
18) nog borde hon börja
5)
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Ja börja tänk opö, at ja sko bod ha öt me in ner
hatt. Sn.
Ti böni tå fron öörkan, når on (kronan) n gong va
fänkter. In.
Fö, eg. värb
työ,• jälpvärb 'ha tillåtelse att' (A), 'vara tvungen att' (B),
'bliva i tillfälle att' (C) (Söderwall 'komma i tillfälle', 'få
tillfälle', 'få lov').
En betydelse liknande 'vara tvungen att' saknas hos Söderwall. Däremot brukas värbet också i högsv. om 'tvång,
plikt, befallning' (Östergren, Nusvensk ordbok).
Exx. A.
ÖN. Nu för man int lang stund ligga. P.
Tom så, att ja inga 1 sku lo far heim. P.
An har no löfte, än an 2 for skriv. St.
Ingen fikk gå om jåldåin nogors 3. St.
Ni bor int gö ti skia-jin me yksen. Py.
VN. Dom för it gö där mö 4 gåtan. K.
Ja bråkar lo fölg me fisbem'n 6 ti Karis. K.
I seks vikars tid va de riktit lov, som 6 dom fikk
bränna (brännvin). Sj.
De synas -åt, vår dom fikk kogg väröi.7. K.
Exx. B.
ÖN. Ja trik, ja för rätt lät dom far ti Amirika. P.
Ja hadd fött gå ti poliskamarn lös lit ena. P.
Brött fikk ja hava te dain ID-e- 8. P.
Ja för hå riktit fullt brött. La.
VN. Han fikk ligg där mönatålen°. K.
nok å man o för löva år baral°. K.
0 do fikk ja jö förti mark fött i seksondra" ijänn. K.
Nok för man lägg ut syött12 mong gongor. K.
No fikk ja strä,kk efter" den där kvigan. Sn.
Exx. C.
ÖN. Nu för ja öter bör lova far ti Grötas bröllope. P.
2) att han 8) någonstans 4) längs 5) husbonden 6) då,
1) inte
när 7) virke 8) den dagen också 8) månadtals lo) nog måste
man leva endast här n) mindre än 600 12) svettas 18) springa efter

Vit»: JÅLPVARB
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VN. Dom sko fö stig til de dö, om it möjins släkt sko va
kär ti hold e. K.
Va för ni no senn bitala? K.
Lätin me försöka, so för ni si, att ja kan. Sn.
Göra, djör, jöra, eg. värb 'åstadkomma'.
{ Göra, djör, jöra, jälpvärb 'tjäna till, löna sig', användes i frågande (A) ock nekande satser (B). Jfr eng. to do.
Exx. A.
ÖN. Kva djör tu kom hi? P.
Kva djord han släp bönen me-sse 2 ?. P.
Kva ska an djör bygg ein slikans störer lagörd? P.
Kva ska hon djör spring iit kvar ivi4 ein då? P.
Kva djord tu grins öt onon? P.
VN. Va jord do gö dit? Sn.
Va jör do far dit? Sn.
Va gör han allti gräl o kroka 8? Es.
Va gjörd han skrik 7 säj fördärva hälder? Es.
Va gör man säta lät nätän 8 ti rotn 8. DA räkker, innan
braksn börjar Mk? Es.
Exx. B.
ÖN. Inga" djör hon gå ti i då. P.
Inga hadd hon djörd åöp so mang kilor soker. P.
Inga djör tu rö länger. P.
VN. Int gör do no s'y so för brinnkära live" i då. Es.
Int gjörd han skrik. Es.

f Hav, ha, eg. värb 'äga'.
( Hav, ha, jälpvärb 'hava', bildar i förbindelse med supinum
perfekt ock pluskvamperfekt (Söderwall: "bildar med pret.
part. perfekt ock pluskvamperfekt").
Jfr § 54 Perfekt, § 55 Pluskvamperfekt. Att märka är, att
nyländskan lika litet som högsvenskt talspråk utelämnar jälpvärbet i bisats.
) sätta sig i besittning av
2) med sig
8) sådan
skratta
6) bråka
7) varför skulle han ha skrikit
9) att ruttna N) inte il) ivrigt
1

5)

4) evig

5 näten
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Exx.

ÖN. ile ha ja alder i livandist live kuna trö. P.
Int ha tu ju än tänkt sälj malti. P.
Hon ha vari so läng öökal. La.
Men kva tin sku he ha vari, som e va fåra helgar 2? Py.
All dagar, som an hadd iti3, komd an o sö ett 4 me. St.
Dom most nu inga3 ha klaga noga, tom gåmbla. St.
VN. Dom ha laga se ti böta, ett pär tri, me den där radio. K.
Inga a dom trivdas (fiskarna) me-mme6. K.
Dom a it7 bitala bara markins hår. K.
Jä, nok lår dom a avi3 nogo tempor 1°. K.
On add tola va 'änger i botkan n. K.
Dom så, att an add broti ö länsmans fri:ms korse12. In.
Kom, eg. värb 'komma'.
{Kom, jälpvä,rb 'råka' (A); användes även för att bilda futu-

rum (B). Jfr § 56 Futurum.
Exx. A.

ÖN. Han komd ti försöm se. P.
Mang gangor komd vi ti kom för seint. P.
To komd eit stört kol ti sprak i nakkan po me. P.
VN. Hon (lyktan) ha it komi ti bli sönderslajin '3, o hon ä nok
kringom treti ör.. K.
De ä öfy1dit14, att an a komi ti bli präst. K.
ile komd ti gö so me den där pigan. Ek.
It a ja komi ti va dit" för de. Te.
An kom it ti kom lit ti armen. Te.
Exx. B.

ÖN. "lie komer inga ti Se", så ja. P.
VN. Dom kommer nok fl slö ijål ör. K.
Vet an", de kommer bli en städ än, eIla. K.

I Kun, kon,

eg. värb 'känna till'.

i Kun, kon, jälpvärb 'äga förmåga att' (A), 'ha för vana att',
'bruka' (B), uttrycker möjlighet eller förmodan (C), med-

givande (D) (Söderwall 'kunna', 'vara i stånd', 'förmå').
2) fyra hälgdagar, näml. efter varandra 3) så snart
7 ) icke åkt
han hade ätit 4) såg efter 5) inte 6) med mig 7) inte 8) mer
än en mark 3) hava haft 10) metoder, konster 11) häktet 13) gravkors 13) sönderslagen 14) ett misstag 13) fara dit 16) han

VÄRB: JÄLPVÄRB
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Exx. A.
ÖN. Att dom kan ö eit gamalt bisaskräll' lag ein ny männi fa! P.
ile kund ja öänn opa me. P.
Te bistyre kund inga karana uträtta. P.
Kva kund ja jör tårtil? P.
Når lie int ska kun va me ejji ford 2! La.
Nu most dom nu gå o 1eid 3 dom (velocipederna), int kan
dom hå henna undi armen. Li.
VN. Ja kan neo spinna hor liner lingärn som hälst. K.
No kan ön del folk va snöla. K.
Ja kan int bäter o likare4 säj. Sn.
Ja sko int kon åänn on ijänn. Sn.
It kond on jo föt se. Sn.
Toko där gamla danser, dom sko ja nö kon stig' tit ot
år. Sn.
Exx. B.
ÖN. Hon kund säj sama öt ffi-otta-örs pojkar. La.
So kund man o säj, att arbeite jikk me sangkanvattni6. La.
VN. Jä, nok kond de räkka. K.
Nok kan de bär ö ti Snapertfina öörkan imillanöt. K.
Exx. C.
ÖN. To kan an gå i bara särkärmana 7 frön morins ti kväll. P.

VN. Men dom kan dränk se snärt i fön. K.
"It kan de där va Västerbyggin", sr 1° han. In.
Jö, de kan it alls va ötrött"- heller. In.
Man vt int, va öratål an kan va lödder. In.
Exx. D.

ÖN. Tårbakett12 kund an vander bort". P.
VN. De Land nö fö bli, d6'. K.
Vi kond fast tal om nogo gameltidsens ändelser 14, som
alder a änt. K.
Man kan jo slö tu l ett tag me yksn. Sn.
Pengana kan va po banöin" lika brä. Po.
Löddas, eg. värb 'göra sig till'.
I Löddas, jälpvärb 'låtsa' (Söderwall 'låtsa').
1) skral gubbe
2) med det egna folket 3) leda 4) mera träffande 5) kunna stega 6) så långsamt, som när man samlar ihop
rägnvatten 7) linneärmarna 9) morgon 9) ägaren till Västerby
10) säger 11) otroligt 12) därefter 13) få dö
händelser 15) banken.

14)
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ÖN. Hon lödist va so finer. P.
Han lödist skriva, fast an inga kund.
VN. An löddist int öänn on ijänn. K.
On löddis va so fånåliger 7. K.
Vi löddis sova. Sn.

P.

I- Lot, eg. värb 'låta, ljuda'.
[ Lot, lät, lägg, jälpvärb 'tillåta, medgiva' (A), 'föranstalta' (B),
i sammanställning med va eller bli 'underlåta' (C). (Söderwall 'tillåta').
Exx. A.
ÖN. Ja lät märrn löupa 2 so där lagums 3 heila våjin. P.
När he int sku smakas, so no ha ja loti bli. St.
Lätin mi fräst te hattn4 op mett huvu. St.
VN. An lät it me gö horsomhälst. K.
No, on läter no ongana liva. Sn.
Lätin me försök, so för ni si, att ja kan. Sa
Ja läter an komma, ja. SR.
Exx. B.
ÖN. Ja sku si ett, hur ja sku lät sömn° te ny- ö'öln. P.
VN. Hor ska vi lät bygg ny baston vör? Sn.
Exx. C.
ÖN. Ja sku ha lä,ti plostrandi vara, tärt° ja hadd räknandi7
undan. P.
VN. Lät bli ti ärtas 8 me den där pojöin! Sn.
Lägg bli mäj no, ja sår dä! Es.
Ja könd int lägg bli ti gö ti Påsförhöre, för ja a int vari
po mong ör o läsi för prästn. Es.
Lär, eg. värb 'undervisa'.
Lär,
jälpvärb 'torde'.
{

ÖN. To lär e no kanfi sku stå me trykkta örd i bladi. P.
To lär no ingen sturskheit ska kom i fröga. P.
Lykkas dom int, so lär dom väl ha skuri ijäl ein männifa förr, djissar ja. P.
VN. Jå, nok lär dom a avi nogo tempo/4. K.
Hon lär ska tänk kom hit. Sn.
Lindånskan lär ha döi" i aftost. Es.
2) löpa, springa 3) lagom 4) försöka den hatten
1) skenhelig
6) sy 6) till dess 7) räknandet 8) retas 2) konster 10) dött

VÄRB: JÄLPVÄRB

(lot, lär, mö, modas)

121

No lär dom ska fir bröllop snärliga. In.
On lär it' kon finskan bäter som 2 svenskan. In.
Mö, eg. värb 'befinna sig' (i avseende å hälsan).
{Mö, jälpvärb, betecknar jämte sitt huvudord en undran (A),
ett medgivande (B), en önskan (C) (Söderwall 'må', 'vara berättigad att' ock 'för att uttrycka ett antagande'). Se även
§ 58 Konjunktiv.
Exx. A.

ÖN. Kva mö tom tår tänk bör ställ opp? P.
Kvarts mö ja nu ska hamna? P.
Mö an int ska va oppväkst op lände? St.
Mö e int va Kotka, som dom tei4 sist? St.
VN. Mo on ska va en finer fröken? K.
Mö e ska va porpori? K.
Mö e ska va den där Ester? K.
Mö de no ska lön se ti far ti Eknäs? Sn.
Exx. B.

ÖN. Ja mö nu tå Lovisa ti svarv ihöp onon5. P.
Dom mö nu koma so mang, som dom vil. P.
"Tom mö nu hav fast häntåg," så ja. P.
No, vi mö nu drikk. St.
VN. Han mö no far. Sn.
Exx. C.
ÖN. ile mö nu hä1das6 lungt so läng, som ja slipper' dö! St.
Hes mö nu 1äjin 9 o lite fundör ett'''. St.
Modas, moddas impf. modist, mostist 'vara tvungen' är alltid
jälpvärb. Exx.

ÖN. Ja mostist kom inn si, hur tu sir ut nu, när tu ha vari
i huvustan. P.
Ja mostist byta me bisin" o tå te rö marrn. P.
Tom yra so om nötren, att tom mostist vaktas. La.
Dikatöras12 most he nö. Li.
Ile modes ju bara arbötas me klådren i menn ung(km. St.
1) inte
g) än g) var 4) intog 6) sy kjolen
6) hålla sig
till dess jag får
g) den saken g) lagen, näml. de som stifta
den 10) efter 11) min man 12) dekateras (behandlas med ånga.
ock därpå hastigt avkylas)
7)

122

LUNDSTRÖM, NYLÄNDSK SYNTAX

An modist kom me mjölkkusöin.1 St.
Me häst most e ju faras ti Hälsingfors o. Py.
VN. So sko an moddas va dr ti fem. K.
No moddist man äta för dager do. K.
Ja most far ti Feltans o tilifonra. K.
Ja most tå o minsk ö an 2 lite. Sn.
Men no sko ja most far me tögi ti Härma. In.
De modist vara so myki .talg, som jfise va longt. Sj.
Pass, eg. värb 'anstå', 'passa'.
Pass, jälpvärb 'vara lämplig', användes därjämte i östra
Nyland för att bilda en nekande imperativ. Se § 62, 2
Imperativ. Exx.
ON. Ile ska pass ti far ti öörkan i då. P.
Pass inga trå, än ja läntars ett ho hälder! P.
"Pass inga djör mötstond!" så Pelle. P.
VN. Passar de för de 4 ti kom ti vört 5 i moron? Sn.
De passar för dom ti byka i da. Sn.
Ska impf. sku användes endast som jälpvärb, dels för att
bilda futurum ock konjunktiv (se § 56 Futurum, § 58
Konjunktiv), dels för att omskriva imperativen. (se § 62, 3
Imperativ). Det förekommer dessutom i betydelserna
'lära' (A), 'måste' (B), 'böra' (C), 'vilja' (D) ock 'må' (E).
Exx. A.
ÖN. Ja ha hörd, att ho ska va brå. P.
"Kva mö nu ska stö pö?" tänkt ja. P.
0 han ska int ha röd opa ti fö eit6. La.
När ho int ska kun va me ejji folg. La.
Ho ska va duktit ö dom i sotnar. Li.
Op Sveaborg ska va so g5 mät. St.
VN. Där nr i Öminne ska dom (tiggarna) jämt gö. K.
Jö, an ska a börja me en liten t5rande17, K.
No ska de förefinas pän.gar ander ställen. In.
Dom fikka on ti Svidja, men int sko on va dr
mera. K.
Men an ska nok va där än. In.
1)•

2) minska den (käppen) 8) längtar
mjölkkusken
6) råd att få ett (eget ställe) 7) tyghandel

5) till OSS

4) dig
hänne

VARB: JÄLPVÄRB
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Exx. B.

ON. När on ingal vögar ei1da 2 o vattni ska bäras fron. Esters
åäldon 3. P.
No allt ska an höra, innan tom örona fårs ö. P.
Han ska ha so nöga reidon 4 op bönon 5. La.
0 når ein fatiger ska så"änk 6 ot ein riker, ä int de 7? La.
He sku stäss dr o doppa o doppa. Li.
Men an, som ska gm 9 bara, oj, oj! St.
So ska e va. Py.
VN. 0 pängar ska e vara. K.
Ni ska trö, att e jikk pängar öt. K.
Könan" ska släppas åt o drikka, o hästana ska släppas
in mellertid 44. Sn.
Exx. C.
Halvtiman ska an nu nästan biräkn se. La.
Inga i ska tu nu tänka, att tu o ja har blinntarmar, lie
ä bara härskapi. Li.
Ska ja såt-it" når trä to (sagt på skämt)? Py.
VN. Man ska hold se jyssom främan bara. K.
Do ska spar imm" ot gomman din. Sn.
Ska it14 e jälp ot kräkin?" Sn.
Exx D.
ON. Ja, som so ska hav reidon op allt. P.
Skuttens Lovisa bråkar söum 16 ot me, to ja ska hav noga
bäter plagg. P.
VN. Hön ska no bara läsa, hön. Sn.
Lärarinnan ska no hå reido po all gåmbel örd, va de no
mö ska åån till. Es.
Hon ska no hå so grann klå-der, jusom int nogo sämber
sko doga. Es.
Exx. E.

ON. Kva sku to tår va ti va imöt"? P.
Men kva tim" sku be a vari, som e va fåra helgar? Py.
VN. E ska ni trå, att ja ä son kvinna, att ja för man ot flikkona. K.
2) elda 3) källa 4) reda 5) bönorna 6) skänka 7) är
1) inte
det inte galet 8) man skulle stå 8) tjäna 10) korna 11) under
tiden 13) skjuta 13) spara hem 14) inte 15) kreaturen 16) sy
17) motsätta sig 18) vilken tid, när
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Ni ska tria-, att e jikk pängar öt, böda lö i vi ila 2 somarn. K.
Ska vi torgs gö dit, säj ot an? K.
Hordan ska den där lilla bli, när den följer me den där
störa rön Ek.
Vaför ska ni komma hit opp i Bakkgrändin.? K.
Dessutom anträffas i nylän.dskan rätt allmänt formen sku,
sko i korta utropssatser med en potentialt nekande form, ehuru
betydelsen är påstående jakande. Exx.

ÖN. Sku its he va!s St.
Ska it nu alla tykk om ononI 7 St.
VN. Sko man it förstö e! K.
Sko an it vit e! K.
Sko it toko där karar si! K.
Sko 'man it kom ihög dom! K.
Hor sko it vi vits dö! Sn.
Jä, sko it an (näktergalen) va år! In.
[ Slip, eg. värb 'slippa igenom', 'slippa fri', 'undkomma', 'få
fara' el. 'gå'.
;
[Slip, jälpvärb 'få', 'kunna' (enl. Bergroth, Finlandssvenska,
§ 321, beroende på finskt inflytande, dock vad dialekterna
beträffar sannolikt på inflytande från den finländska högsvenskan). Exx.

ÖN. Si den tosson 9, som bara vii slipp sova." Mö.
E mö nu häldas" lungt so läng, som ja slipper dö ". St.
Nu a an sloppi ti kvilas ". St.
VN. Förr add dom sakt, att its nogon sko slipp dö titan
frosan. K.
So ska an modas 14 va dr ti fem, innan an sko slipp ti
far hina. K.
No lånad dit en västjöt, o han slapp o sova" i sama kamarn som bon'n". Po.
Alma fröga, om on sko slipp bizi me an.16 Po.
1) låg 2) hela 3) våga 4) redan 5) inte 5) Det är naturligtvis så. 7) honom 8) veta 3) slarvan 15) få lägga sig, Nyl. VI,
tils jag får dö 13) vila 14) vara
A. Backman. 11) hållas
tvungen att 15) fick sova 16) Nyl. VI, L. W. Öholm.

VARE: JÄLPVÄRB
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Tol, eg, värb 'uthärda'.
Tol, jälpvärb 'böra"behövas'. Exx.

ÖN. No sku ho ha tola kom meiran Oron.' i år, tykkt Anders. P.
No tol e drikkas kaffi o. P.
VN. On add tala vara länger i botkan 2. K.
Ja sko tol ta höp o råd opp lite. Sn.
Träff, eg. värb 'sammanträffa'.
{Träff, jälpvärb 'råka' (jfr koma). Exx.

ON. Ja fråga me föri o ein, som ja träffa möt op gåtan. P.
Hon träffa kom in, just som ja sku gå fit si ett hönsen. P.
T13 träffa va en gamal mommo. St.
VN. So träffa fådern va t13 po ander sidan 21130. K.
An bijka it baras tråtiisen femliondra, men so träffa an
dö. K.
Om an no sko träff ti va himma! Sn.
Ein gong träffa bämbMingana 6 ti hitt ein. kräfto. Es.
No träffa e kom ein västjöt ti. Po.
( Träng, eg. värb 'undantränga, klämma'.
( Träng, jälpvärb 'måste, vara nödsakad' (A), negerat 'behöva' (B).
Exx. A.

ON. Ja tränger to gå ti ett e 7. P.
Han trängd lät ta bort stoppon8. P.
Sidan ska ja vis de, att du tränger parudåra 9 för en
Pårnobisi" änto. P.
Exx. B.
ÖN. He tränger int fö, för min grind står allti ypin". P.
Ja trängd inga" far ti torji me ma1tsätein13. P.
Dom trängd int va o åöra ein kår allti". Li.
VN. Inga" trängd man pråt. K.
It12 tränger man vänd e po andern 13: Sn.
It tränger do far dit. Sn.
1) potatis
2) häktet 3) där 4) om Eklöv 5) endast 6) inv. i
Bämböle by
7) gå dit efter det
8) halmtotten 3) gå i parad
13) gubbe från Pernå 11) öppen 12) inte 13) maltsäcken 14) samma
karl alltid 15) andra sidan
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Hcin tors' it gö ut allöna i mörkre, o it tränger on jöra.
e heller. Sn.
It tränger do no tä live ö de häller för den skold. Sn.
Tänk, eg. värb 'föreställa sig'.
I Tänk, jälpvärb 'ämna' (A), 'vara nära att' (B).
Exx. A.

ÖN. Först tänkt ja tå ein sötsiirlimpo. P.

Kva mö tom tår tänk bör ställ opp8? P.
Ska an tänk fö noga i stra.tana heim, so ska an kraffs
ihicip noga ti för ti4. P.
Int ha tu ju än tänkt sö1j5 malti, P.
Sidan tänkt dom kom slö ijål Matt, medan han sovd. La.
Poj6in tänkt säss 6 nider. Li.
VN. No tänkt an fråst me, men den, som int föld ra., de va.
ja. Sn.
Ja tänkt ä e bykt ti e1jen 7. Sn.
Ja tänkt gö po namsdaskaläse i gör, men de bläj int ö>
när ja hadd so myki ti göra. Es.
Exx. B.
ÖN. Ja tänkt försov me i morist. P.
VN. An add vari so fast8, an, so att an add tänkt bli krymplinge. K.
Ja tänkt it hitt dit. Sn.
( Va, vara eg. värb 'vara', 'finnas till', 'befinna sig'.
Va, vara, jälpvärb, användes i sammanställning med perf. part.
av huvudvärbet för att bilda sammansatta former, svarande mot perfekt (se § 63 Passiv form; angående en annan omskrivning med va se § 81 Durativ aktionsart). Exx.

ÖN. Min klokko ä borttappa. P.
Nu va lön 9 sliti ö onon. P.
Grinden va fastspika. P.
VN. I Antins villan ä an f8dder, K.
Men no ä Olmbärs villan byggder dar. K.
Styrkan va allt fitbaddager10. K.
So sä ja, att an most bitänk, att an va förlövager. Es.
Man va int, va öratål an kan va födder. In.
6)

2) taga sig till 3) samla 4) för att föra dit 5) sälja
1) vågar
sätta sig 7) hälgen 8) illa ute 6) luggen 10) bortängad
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Vii, eg. värb 'vilja'.
Vii, jälpvärb 'vilja, önska' (A), 'vara nära att' (B), 'kräva' (C),.
'böra' (D), 'vara nödigt' (E) (Söderwall: 'vara nära att',
'hålla på att', 'böra').
I de östnyländska dialekterna har värbet ytterligare stor
användning för bildande av en form för första person plur.
imperativ. Se § 62, 2 Imperativ.
Exx. A.
ÖN. Ungdömen vild nö fara. La.
Tu vild inga" föd grannana dina.
VN. Dom vild sälg de där torpe, söknen. K.
An vild it' sär för me. K.
Ja sko it' a vila mist dom för pängar heller 3. K.
Folke vii it jör rätt. Ek.
It vild ja hå dom hit, ja, alls heller. Te.
so va där en flikka, som vilda öka me mej. Te.
It vii man si se i spiegeln, it. In.
Exx. B.
ÖN. Min gämbel bikanta vild ingal ötinn me hä1der3. P.
Man vild riktit gå öt4. P.
Man vild inga' riktit todas 5 stikk se in t16. P.
Tom vild inga eänn me hälder, när dom komd ti torji. P.
VN. Man vild it si dåger ijinom. K.
Ja vild it va o hitt dit7. Sn.
Ja vild it höra. Sn.
E (gelet) vild it stilnas för me. Sn.
Exx. C.
ÖN. Ja vii ha huva mö, annars öänner inga' grannas Fia
me. P.
VN. Hon vild ha bitält, o de jinast. Sn.
Exx. D.
VN. Nej, si, e sko vii va so, att e sko sättas opp 3 allt va
man jör. K.
De sko vii sandas". K.
De där gräse för man nok därifrön, men e vii plöjas o. K.
No sko de no vii va lite bäter kaffigrädda. Sn.
1) inte
2) berätta 3) ens 4) förgås 5) våga 6) där 7) Jag
var nära att inte hitta dit. 2) stelna
2) skrivas upp 12) Det
borde sandas.
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Exx. E.
VN. Jö, jö, no vii de va dö. K.
fVit, eg. värb 'veta, känna till, hava reda på'.
(Vit, jälpvärb 'kunna' (Söderwall 'kunna', 'förstå'). Jfr kun.
Exx.

ÖN. Inga' visst an birått noga nytt. P.

0 so fråga hon rövarns hiisvårdn, kva han visst säj.2 St.
VN. It" vöt ja säj. K.
ile visst it ja säj. Sn.
Ännu andra värb kan man stundom, om ock mindre ofta,
påträffa i jälpvärbsfunktion, så t. ex. bilikiva, doga, frästa, idas,
orka ock todas (våga). Det sistnämnda förekommer aldrig i dialekterna med direkt objekt såsom det lika betydande vöga. Exx.
ÖN. Kva biliiiver ja lät dom vänta? P.
Tom dogd3 nö stå o stampa -åt op4 bakkan. P.
So bästa ja öpa ti gå inn. P.
Vi ska freist ti ta live ö ollons. Bo.
It' iss man för ffi mark lägg hästn förig ti sveitas 7. St.
Nu orkar ja int spring länger. P.
Ja va so svangtöm g, tog ja inga' orka ita". P.
Man vild inga" riktit todas stikk se dit". P.
Herrn todist int gå ihöp mö'n hälder. P.
VN. It va min mör jyst o bihövd lär me. K.
Nö doger e ti si pö allti. Sn.
De doger nö prät o skryt, män gör do o, som do sår? Es.
Ska man hinn skiit otern 12 , doger e int vara sömno". Es.
It ä man jo o iss tal om e helder. K.
Va sko lätingar idas arböt! Es.
It iss on ta flöran grisar. Sn.
No tol dä14 gö him o sova, att man orkar stig opp i moron. Es.
Dä ä so sorslit15, att man int vii ork läva. Es.
ile va so tökot, so ja tors it tänk po e heller. Sn.
Flikkan ä mörkrädder, int tors hon vara ensam po
kvälln. Es.
2) Nyl. II, G. A. Åberg. 3) dugde, kunde 4) ute på
1) inte
Nyl. VI, A. Allardt. g) spänna för 7) svettas 8) alldeles tom,
äta 11) titta in där 19) skjuta
genomhungrig 9) emedan
uttern 13) sömnig 14) bör man 19) sorgligt
5)
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Värbets aktionsarter.
§ 81. Den durativa aktionsarten har i den västn.yländska
bygdedialekten vunnit en iögonfallande stor utbredning. Den
kan uttryckas med alla former av det redan i ock för sig durativa jälpvärbet vara, va, sammanställda med motsvarande form
av hUvudvärbet genom konjunktionen o ('ock').
Visserligen påträffas denna sammanställning stundom såväl
i högsvenskan som i en del andra landsmål. Men då är alltid
en ortbeteckning antingen utsatt eller underförstådd. Dessutom förekommer sammanställningen icke i de övriga nyländska socknarna i alla tidsformer. Ett futurum påträffas
där ej: Jag anför till belysning några exempel från olika
nyländska socknar:

ON. Ja va o sina' vägana. P.
Ja va o tryska 2 när Elärrmans. P.
Vi va o gallra turnipslånde i gör. P.
So va an o spela kört me noger åder härrar 3. La.
VN. On rfider opp o, or 4 on a5 vari o spela tiäter. K.
Möllnar, som 6 vi va o römö1a7 hfise . . . K.
När man jikk lit om kvälln, va vargögona o glittra i
skögsbryne bara. K.
Dom va o bärga träna. Sn.
Do va vi o flytt 8 opp on dit. Te.
Omskriven durativ aktionsart är så vanlig i västra Nyland,
att en västnyländing, om han också flera år besökt en lärdomsskola, har svårt att undvika den.
De äldsta täxter, där jag funnit prov på denna aktionsart,
äro de av Nyländska avdelningen utgivna sagorna, däri jag
dock konstaterat endast film fall. Var står dess upphov att
söka? I fornsvenskan finner man det icke. Man kunde misstänka ett sekundärt inflytande från någon rikssvensk dialekt
på grund av den stora invandring av rikssvenska arbetare

5)

1)

besiktigade 2) tröskade 3) Nyl. II, G. A. Åberg.
har 6) där 7) rödmålade 8) flyttade

9

Lundström.

4) hur
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ock arbetsledare, som under tidernas lopp ägt rum till de
olika bruksanläggningarna i trakten. Jag företog i anledning
härav en undersökning av kyrkböckerna, men konstaterade,
att inflyttningen icke kunde hänföras till något speciellt område. Vid gjorda förfrågningar i landsmålsarkivet i Uppsala
meddelades mig även, att liknande egendomligheter icke på•
träffats i de rikssvenska landsmålen.
Anm. En tendens att beteckna durativ aktionsart kan man
dock spåra i många språk. Bland de levande språken framträder
det durativa begreppet väl klarast i de slaviska språken, där det
t. ex. i ryskan uppträder som särskild form hos de flästa värb.
Engelskan har ju sin durativa aktionsart, som uttryckes genom
jälpvärbet be ock presens particip av huvudvärbet (t. ex. I am
reading a book just now, I was reading o. s. v.). I "Plattdeutsche
mundarten" upptager Grimme för uttryckande av durativ aktionsart
en omskrivning med jälpvärbet sein jämte prepositionen bei ock
en nästan substantiverad infinitiv av huvudvärbet.
En mera direkt Motsvarighet till den omskrivna nyländska
durativen finna vi i norrönan ock i den moderna isländskan.
Fritzner upptager i sin "Ordbog over det gamle norske sprog"
en användning av värbet vera i sammanställning med partikeln at Ock infinitiv av huvudvärbet för att uttrycka "vare
i fard med". I "Festskrift tu l Finnur Jönsson" har A. Nordling senast behandlat detta uttryckssätt. Han omtalar där,
hurusom i nuisländskan ock även i norrönan för betecknande
av en durativ handling en omskrivning av i synnerhet presens ock preteritum är vanlig. I nuisländskan förekommer
även ett dylikt omskrivet futurum, men är sällsynt. Västnyländskt ja ä o läser svarar emot isländskt eg er ab lesa,
västnyländskt ja va o läst mot eg var ab lesa, västnyländskt ja ska va o läsa mot nuisl. eg mun vera ab lesa o. s. v.
Jag tänker mig då, att detta o i den ,västnyländska dialekten utvecklats ur ett tidigare at, såsom redan har omnämnts i
§ 67. Men medan isländingen använder infinitiv av huvudvärbet, ställer västnyländingen detta i samma form som jälpvärbet. Detta torde sannolikt vara beroende på att hos honom varje begrepp om samhörighet mellan det mellanställda
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o ock infinitivmärket at (som ju för närvarande i stor utsträckning ersatts av ti) försvunnit. I vissa fall har härvid
infinitiven oförändrad kunnat omtydas som presens eller preteritum. T. ex. Allti va an o spara. K. An ä o jör korgar. K.
Jfr för övrigt § 75. Exx.

VN. De ä so mong land, som ä o jäser po 1 varann no. K.
Ja, dom där Lonnbärs, dom ä o klagar, dom. K.
It ä, toko där pojkar o for föt dom (minor) änn. K.
SI, it jör on mät, so att folke ä o lever. K.
De där spinnande, de ä väl syster min nö o jör. K.
It ä man jo o Isa tal om e helder. K.
Nok ä ja o öänder an, Jinräls, därifrön va min mamma
opp födder. K.
Nok va vi o präta. K.
Vi va monga ör o bädd där i Finnby. K.
It va min mör jyst 2 o bihövd lår me. K.
So va dom o satt opp andelsbotik 3. K.
0 so va brör min o ja o jörd de. K.
Nok va dom ändo o slö ijål nogo för. K.
An va no it helder o föt4 ställe riktit. K.
0 me sannpapper senn, so va ja o gnöd bort de. K.
Doktorn ska a vari o sakt, att dom släpar frikdömar me
de där vattni. K.
Nok a den där eilabyn vari o förändra sej brä myki. K.
Ja ska va o koma. K.
On va jyst o sko ti dö. K.
Senn va gomman hans o fikk en livsarvinge. Sn.
Va man o sö on (skatan), före man hörd on, sko man bli
stolin.2 Sn.
Men skriva, de va ja it o lärd me. Sn.
Senn va dom o komd ti jifft se. Sn.
De där stongjårne, som dom va o tillvärka i Fagervik. Sn.
It va ja alldri6 i vården o hadd den turen. Sn.
Vi va o spröka lite, vi. Sn.
Semi sko on va o jälp an me arböte. Sn.
So fikk man va o lysa. Sn.
An kond it va o spara. Sn.
So ska de it va o fo rIvas 7 länger. Sn.
De ä ömöjlit ti va o fö bort. Sn.
1)
5)

äro hotfulla mot 5 just 5) satte upp handelsbod
bestulen 5 Dubbel negation. 7) näml. i kolmilan

4) skötte
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It ska dom alls va o va so bossiga i dit opp ot finntraktren, Sn.
Man sko va o va en fyra, fem gobb. Sn.
Ja trör, on fondöra, att on sko va o far ti Eknäs. Sn.
So va de nogon o angå honon för de. Br.
fynd se2, Kristin, an ä o väntar po des. In.
To kan foll ekstomör 4 me so myöi, att to ä o bistör 3 po
kaffi. In.
Sannbärjan add jyst vari o lakt iöld i fin 6. In.
fälmstyöin va ja nok o bråka hitt opö. In.
När dom hadd askana hyökt oppradaga 7, va dom o kasta
po dom me tallkorkar 8. In.
De va n.5 hela säöin, att int flikkona riktit va o brydd
se om an° it, bara va o spitåkla 1° me an. Po.
So ska ja va o jö11 ot däj gö lukko12. Sj.
Dom ä o lider nöd där himma. Te.
Vid genomgående av min exempelsamling har jag konstaterat, att de på nämnda sätt omskrivna värben överhuvudtaget
uttrycka durativ aktionsart. Dock synes omskrivningen hava
utbrett sig även till en del värb av perfektivisk aktionsart.
Då jag å andra sidan tänker på de personer, av vilka jag
har mina meddelanden, finner jag, att de äldre bland dessa,
de som nästan måste anses tillhöra en förgången tid, vid omskrivning med vara tämligen konsekvent hållit sig till durativa värb, varemot ungdomen synes utbreda bruket till alla
värb, som på ett eller annat sätt beteckna värksamhet. Man
måste således anse, att denna omskrivning mer ock mer användes inom västra Nyland.
§ 82. Ingressiv aktionsart uttryckes genom värben fara,
ga (0'3 ock ta13. Hos det förstnämnda värbet är denna betydelse t. o. m. vanligare än den av en rörelse, då det står tillsammans med infinitiv. Fritzner upptager för norr, fara betydelserna: 1) "fare, bevxge sig fra sted tul andet uden hensyn tul maaden, hvorpaa det sker, saavel om ting som om
') bussiga, duktiga 2) sig 3) dig 4) estimera, uppskatta 5) bjuder
ugnen 7) uppradade e) tallkottar 9) honom 19) drevo gäck
11) giva 12) lycka 13) Förekommer även i hsv. talspråk i samma
funktion.
6)
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person", ock 2) "give sig tul at gjore noget". A. Norclling 4
omtalar, att fara med infinitiv jämte a8 i nuisländskan förlorat betydelsen 'begiva sig' ock antagit den under punkt 2
angivna. Det är i en liknande betydelse, värbet förekommer
också i de nyländska dialekterna, speciellt i de västnyländska.
Man kan visserligen säga, att hos fara med infinitiv (med
eller utan infinitivmärke) fortfarande i någon mån kvarstår
ett rörelsebegrepp, men huvudhandlingen ligger ovillkorligen
i infinitiven, ock värbet fara uttrycker endast dess inträdande.
Aktionsarten måste anses ingressiv. Exx. med fara:
ÖN. Flikkor, i da ska ni far åt hakka (jorden)! P.
Ska vi far sia, om han ha komi rö? P.
Pelle för fölv bjuda all öäringana ti kaläsi. P.

VN. On, isspjönan 2, holder pö bara om kväldana, när man
far lägg se. K.
Ja sko far o sök me öänsts. De.
"Far no bara o lägg de!" tykkt ons. De.
0 so för ja ftt o fälla me4 dom. Po.
Ja va fjörton ör, do när ja för eän bön'n. Po.
Ja ska far o sträkks iit könan 8. Te.
Ja ska far o stikk inn on no ä,ndo. Te.
So sko dom fara o köka fiskin sin. Sj.
Om nattn so komd övar, som sko far f äla. Sj.
§ 83. Ett förhållande likartat med det i föregående paragraf omnämnda äger rum med värbet gå' (gå) i uttrycket gå
sova, fsv. ganga sova, norröna ganga sofa eller ganga at sofa,
nuisl. ganga a sofa, som finner allmän användning i hela Nyland. En så gott som fullständigt analog företeelse erbjuder
det franska värbet aller i sammanställningen aller faire guel-gue chose. Exx.

ON. Ska vi gli, sova nu, klokkon ä rö meir som 8 tiji. P.
VN. öt ottatiden gör ja sova om vintern. K.
§ 84 A. Liksom fornsvenskan, norrönan, nuisländskan ock
stundom hsv. talspråk använda de nyländska dialekterna väri) Hann var at telja = Hann taldi, Festskrift tul Finnur J6nsson.
) sädesärlan 5) Nyl. II, J. E. Wef var. 4) gräla på 5) köra ut
.6 ) korna 7) Nyl. VI, S. Perkl6n. 8) än
2
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bet tal ta o, jämte infinitiv med föregående infinitivmärke, i
ingreseiv betydelse. Exx. A.

ÖN. Ja tö ti springa, än ja inga 2 sku försiim tögi. P.
•
Märrn tö ti feina3, när hon hörd tögi. P.
VN. Märrn to no ö ti strä,kka 4, ön, för gobbn. Sn.
Ja b1å. so tul mä,6, so att ja tö ti sträkka. Sn.

B. Icke sällan anträffas huvudv ärbet i analog form
med det ingressiva ta. Exx. B.

ÖN. Vi tar o bör drå fit klådren nu. P.
Han tö o för ti öörkan. P.

VN. Ja tår o far ti ställ nästa vika. Sn.

Drängin tö o börja kör sand ti vågin, när han int hadd
ana ti göra. Es.

Vissa inkoativa värb synas främmande för nyl. dialekterna, som då i stället Uttrycka inkoativ aktionsart med bliva
ock adjektiv. Exx.

ÖN. Han bläj flik, för an hadd fött kallt. P.

Får menu bläj dö ve Kvindermäss 6. P.
Hon bläj kald i heila kroppn (när hon dog). P.
Hon bläj bleik, o hon bläj rö. P.

Han add blivi so mäger o beinsväger 7. P.
Hon
blå rö i ögona8. Sn.
VN.
Hon blå Saker. Sn.

Dock äga dialekterna för andra fall ett antal inkoativa värb.
Exx.

ÖN. Bl-ön stirna 9 yti me. P.

Rögn fardnar''' hastot. P.
Vi läter hö fallna", innan vi råffsar opp e. P.
Han sovna, tår an satt. P.
ile dagast. P.
VN. E ä so torrt, att allt a lojskna bort. Sn.
Varin so göa no, de kalder bort". Sn.

för att 2) inte 3) skena 4) började springa 5) blev så
häpen 6) kyndelsmässan 1) svag i benen 5) rodnade 5) stelnade 10) mognar 11) vissna 12) har vissnat 13) kallnar
1)
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Hon blöknar bort riktit. Sn.
De ha Erdal båtar i ör som 2 i fjöl. Sn.
E a färdöra' brä i ör. Sn.
E villd it stillnas för me. Sn.
On a gronna4 so po sist tidn. Sn.
§ 86. Dessutom uttrycka de nyländska dialekterna durativ, ingressiv, ock iterativ aktionsart på samma sätt som
högsvenskan.5
A) Den durativa aktionsarten uttryckes:
genom förbindelse med ett annat durativt värb. Exx.

ÖN. Tom dogd nö stä o stampa fit op bakkan. P.
Kva står tu tår o skrävlars? P.
So lö vi o sprökast ännu. La.
VN. An bara ligger o sover, han. K.
Kvinnfolöi o torparn sti5 po bakkan o aö.

K.

genom upprepning. Exx.
ÖN. Dom djikk o djikk, o so visst dom inga, kvart hejmandis 7 va. P.
VN. So yökas o yöka de. Sj.
genom omskrivning med hålda opa, holla pö. Exx.

ÖN. Ja hålder jyst opa ti s5, lakan. P.
VN. No ollar ja pö o tänker röd opp ett ongt pär dr po
malmen. K.
Den ingressiva aktionsarten uttryckes ofta med bör,
Exx.
ÖN. So vävd vi to ti afton öter, tiss vi börja stillds kuddona. La.
VN. So börja ja ötip opp äpel. K.
börji, bön.

B) Den iterativa aktionsarten uttryckes ofta med bruk.
Exx.
ÖN. Förr bråka dom stiga opp me sölen, när dom sku ti arböts. P.
VN. Ja bråkar för ot on's in" kanna sfirmjölk. Sn.
1) mognat
2) än 3) stelna 4) grånat 5) Beckman, Svensk
språklära, § 146, 1. g) pratar skräp 7) hemmet g) ökade g) sköta
om 10) föra till häpne 11) en
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Den kan också uttryckas med ett tidsadvärbial, Exx.

ÖN. So fc5r allti bisinl ett koppagumman 8. La.
VN. Dom sträkkers no ti sta6ön alla kvälldar. Sn.
1) gubben
släntrar

2)

efter gumman, som brukade keppa

3)

går,

ADVÄRB.
§ 87. Sin huvuduppgift i dialekterna, liksom i forn- ock
högsvenskan, har advärbet som bestämningsord till värb i avseende å tid (A), rum (B), sätt, stundom även grad eller orsak (C).
Exx. A.

ÖN.

So drakk dom kaffi bäkopa' öter, men tårbakett va dom
nöjda. P.
Kva i Härrans namm mö dom nu djård jår i gör? P.
Ja börja djinast 2 skrik imöt. P.
Hön börja djinast me ööln, o brå laga on onon. P.
Allti ha vi vari om eit me dön o slika 3. P.
Ettarst 4 so bläj ja arg. P.
Först stå an o sö opa me, jyssoms an int sku förstå,
kva ja mejna. E.
När ja sidan hörd, än an mejna allvar, so vöga ja inga
spröt imöt 6. P.
To bodkavlan eisen4 fikk tåg i Maja, so komd on. P.
Tom dogd 7 nö stå o stampa op bakkan, som slika tår
pojkbytingar alltilan 8 djör. P.
VN. Jå, o senn kommer an etter 9 me biln. K.
Hänno 1° ä it e länges-ön. K.
Ja lö efter on förjämnan sen. K.
So länge som den där Bakkmansgommans brödren sko
leva, fikk dom it sälg" de. K.
Ti fitländren falas" an imillanöt. K.
I morost rå" va an (snön) allt borträgnager". K.
Do, som ja va ti Itöben o komd imma" senn, bläj ja so
vils 16. K.
1) efteråt
3) genast
3) sådant
4) slutligen
5) som oni
säga emot
1) dugde, orkade
8) alltid
3) efter
10) ännu
11) sälja
12) i utlandet färdas
13) i dag på morgonen redan
14) bortsköljd av rägnet 15) hem
16) förvillade jag mig
6)
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Allti jikk e bottnvåjeni för an. K.
Men dom kan dränk se snärt i fön. K.
De föres2 om kvällana tidit. K.
Dom (bröden) fördes i fitbödana3 senn, när dom töddes 4
när fron tåke. K.
Ja ä it o brtikar va längi oppi 5. K.
Bröllope sko no va i briidns göln° allti. K.
Exx. B.
ÖN. När ja va tidan 7, so jölft dom me opp op eit börd. P.
Kom nu fram, sit när! P.
Maja bifald onon ut ti spit 8 fejtvid 9 i lidre. P.
Han, som sku sä,ssas 1° tår, som pojöin satt, va titan
rfina

So veiva" vi osts. P.
Sörgin för to, att e komber fit! P.
Ja tänkt, än.13 dom nö sku hinn glöm bort heila säöin 14 ,
tett" ja sku gä tärifrön. P.
So går an inn ti borrmästarn o fråga", om an int va i
bihöv om" kår". P.
0 ha dom inga komi när, so ä dom til5 ännu. P.
Ja most gå jölp dom, senn 2° dom slipper fördari tidan 7. St.
VN. Sen dom ynger pojkana blä gamlare, va ja borta imillanöt. K.
E va so nära ti mitt himm, som dom hadd sin mila. K.
Brör min va åtanför. K.
An bör tår oppe ovanpö. K.
It hadd ja bara dom ynger sönena himma dö. K.
Hit ti Karis soldag e nok. K.
Tillome förd ja"- hit när ti dom. K.
Kanfe om alder an sko itt 22 dit no mära. K.
När man för härifrön äna dågen, va man ander dågen i
Öbo. K.
Exx. C.
ÖN. Kvem förstår se rått opa te kvinnfolöi? P.
Askfis reid op sama möde 23 som förr bäklä,ndjis".

P.

2) man gick till sängs 3) bodar, som befinna sig
1) till botten
7) därifrån
6) gården
6) uppe
4) togos
utanför gården
11) plats
12) begåvo oss
10) sätta sig
9) torrved
8) klyva
14) saken 15) till dess 16) frågar 17) var i behov av
13) att
20) så att 21) transporterade 22) hitta 23) på
18) dräng 19) där
samma sätt 24) baklänges

ADVÅRB SOM BESTÄMNING TILL VÅRB OCK ADJEKTIV
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Ja band fast märrn opa handelsmans gördn. P.
"För an so tår lätt Kal ot se", tänkt ja. P.
Tifimningom1 lönar e inga se ti fara. P.
To lår e nö kanfe sku stä me trykkt ård tSrdlit i b1ade2,
hur man ä öjästvänliger. P.
VN. "De gör ti säj ordentlit", så ja. K.
An far so kvikkt, vintern, att man it vt örde ö. K.
Ja visa riktit, att on sko kom o hyppnas. K.
Ja a vari so fast me hilvo, ja. K.
E tö po fingren so förskräkklit, den skarp trödn. K.
No va ja o glädd me riktit. K.
Vi vattna so otålit 4. K.
Lian hold bäter bite6 dö. K.
E blir, brå öört, dobbelt länger. K.
Oksn jikk bäter inn i dikena, an, som 6 hästn. K.
No ska ja va o birått, vaför dom va o byggd byana 7 so
tätt tisaman. Sn.
On, Eklondan 8 sträkkt 6 efter den där kvigan so innförskräkklit.
§ 88. Icke sällan begagnas advärben även som bestämningar till adjektiv för att angiva graden av en egenskap.
Exx.
ÖN. lie va ratt rölit ti fo prät me-dde" ein stond. P.
Sannindjinn ti säj, so nö blei ja liti nyfitji. P.
Dom hadd so viljandist" smö putöter. P.
Ile ä ju so strangt", när en nöddöpis. La.
VN. Dom (tyskarna) va so sakrahltat" smäkkra o smidiga. K.
En stör öker, som va riktit follradager" me vedaråder. K.
De blöst riktit levandes16 väder inn jenom väggen. K.
lie va nästan stör aln matavaror. K.
No nok ä e jo täm1iga17 stört. K.
E va en förskräkklit snöler gobbe. K.
Dom fipa" ti Svärje sona förskräkklit longa vägar. K.
Den a blivi myki förstörager". K.
1) tomhänt, utan förning
2) tidningen 2) öppna 4) oändligt
bettet hölls vasst 6) än
7) hemmanen
8) gumman Eklund
9) sprang 9 med dig
11) sanningen 12) mycket 13) strängt
14) sakramentskat
12) fullradad 16) Om stark blåst. 17) tämligen
18) utskeppade 15) förstorad
5)
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De va en förskräkklit starker mänfa, den där Forsman. K.
Alvsolona' a blivi tämliga dyrare. K.
Ja ä so jåvlit 2 bikanter me dom, bodi orma 3 o an 4. K.
Likaså påträffar man stundom ett advärb som bestämning till ett annat advärb, därvid det i allmänhet likaledes betecknar grad ock står framför huvudordet. Exx.

ÖN. Riktit alldeilis5, som man sku si e i livandi live. P.
Vidare vigant° ha vi int taji7 e. P.
Bussen, han stö stilla lite imillan. P.
Von rata han fungd so anykkt 9. La.
Vi fungd so fördärvat 9 senn. La.
ile kan inträff o eo nätt" me ein lödli. La.
VN. Pängana kan va po banöin" lika brå. K.
Ja add byssaren" ti plöja riktit jfift". K.
Där add an romme" hökst opp po vinn. K.
Si dom ä it kår ti styr se o va imma 16 , fast dom sko
penjin sö nödvändit. K.
De ä brå myki möra lövnadssätt no 18. Br.
E a färdöra" so brå i ör. Sn.
Sällan har jag påträffat otvetydiga fall av advärbsom bestämning till ett substantiv. Exx.

ÖN. Te tär bisin jr, han ä himm fron Pårno. P.
11okos 2° mö e ska va, te tär korjin tär op bakkan? P.

VN. No oller ja pö o tänker reid opp"- ett ungt pär där po
malmen. K.
Trär du, att mör hr ä himm rö? Sn.
Utom de egentliga advärben använder nyländskan,
som redan av föregående exempel framgått, liksom högsvenskan den neutrala formen av adjektiv ock partioipformer
av värb som advärb. Exx.
3) Svordom. 3) hänne 4) honom 5) alldeles
1) halvsulorna
19) också så bra
9) mycket
8) vackert
7) tagit
viktigt
13) banken
13) byborna 14) djupt 15) rummet
11) släktled
18) Man lever högre, nu. 19) har mognat
16) hemma 17) behöva
9 vems 31) ordna för
6)

ADJ. NEUTR. SOM ADVÄRB; TONVIKTENS LÄGE
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'ÖN. Pass inga nu ojas 1 yvi he so grömt! P.
Tetta 2 kund va lite rölit. P.
Ja most lite valls op te pannon. P.
När ja ein gango för, so för ja langt. P.
An va so rYsamt 4 later. Li.
Ja siggla allti längst, ända ti kunjis slote°. Bo.
Bara ho int bör häng° alltför langt°. Bo.
Be ska nu va lite brött me söåsa7 i moron. La.
VN. Ja a kosta lite ört° myki pengar po den gobbn, ja. K.
So torkar an so kvikkt senn. K.
Man vild nö råkt frös° se, den som it i° hadd kläder. K.
Man tördes it riktit stikk se inn dit. Sn.
Dom kommer all ställen frön, bode longt o når. Br.
An komd langt, innan an årinra sej, att an va po villsamer våg. Te.
§ 92. När advärbet bestämmer ett adjektiv, får detta
tonvikt. Däremot har advärbet tonvikten, när det bestämmer ett värb. Om det bestämmer ett annat advärb, är tonvikten vacklande. Exx.

ÖN. Ek går lite snidut" ibland. P.
Tömningom" lönar e inga13 se ti fara. P.
Riktit alldeilis, som man sku si e i livandist" live. P.
No, sässl° nör riktit nu! P.
Kvinnfolöi, dom va nu riktit jakloga". St.
Alltilan" va an so glader möt me. St.
VN. Jasso, to för iti° längor helder! K.
Sko e va longsme kilomötnl° bara, so sko e va brå myöi
länger. K.
Påronstonden19 ä riktit nörlojsknaga 30. Sn.
De ha fårda 21 bäter i ör, som" i fjöl. Sn.
Bäst de ä, för ja skott on fram" lite ijänn öter. Te.
No ä on lite närvlöser". Te.
1) låt bli att jämra er
2) detta 3) vakta 4) rysligt 5) Nyl.
VI, A. Allardt. 6) börjar hänga 7) att skjutsa 8) hårt 9) förfrysa 10) inte 11) på sned 12) tomhänt, utan förning 13) inte
14) levande 15) sätt dig 16) Svordom. 17) alltid 18) enligt kilometerstolparna 19) potatisplantorna 20) nervissnade 21) mognat
22) än
23) föra fram hänne (klockan) 24) närvös
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Adjektivens komparativ ock superlativ i neutrum
kunna användas som advärb. Även en del av de egentliga
advärben kunna kompareras. Exx.

ÖN. Prästn tala so vakert, än' grannas möri 2 greit, men no
fungds klokkarn ännu vakkrari. P.
No lydd hönon Stina biter som 4 Pelle. P.
Ja sku ha fani längor än. P.
Te minst poPins sprang alliflinkast. P.
VN. On add tola 6 vara länger i botkan 7. K.
Ja kan it bäter o likare 8 säj. Sn.
De ha fårda 2 bäter i ör som4 i fjöl. Sn.
Do kond it ha sprongi Vårdad 10, fast de ha gälli"
live. Es.
Superlativen begagnas stundom i samband med ett
partitivt attribut. Exx.

ÖN. Hon läser nöla bäst ö dom allisammans. P.
Han hoppa bökat uto all pojkana. P.
VN. Hon för6ånar mest ö dom alla öter. Br.
En särskild uppmärksamhet förtjäna advärben bara,
nok, fol ock i synnerhet so, för de många olika användningar,
under vilka de förekomma.
Den vanligaste betydelsen hos bara är visserligen som i
högsvenskan 'endast' (A); men advärbet förekommer rätt
ofta sammanställt med it för att beteckna 'icke mer än',
'icke fler än' (B). Dessutom användes det i västra Nyland i
en förstärkande, bekräftande betydelse, ungefär motsvarande
'utan vidare', 'rent av', 'nog' (C). I detta fall ställes det sist
i satsen.
Exx. A.

ÖN. Sku an bara hav se fölv ti rust åt, sku e inga" va meir
än halva kommärsen". P.
1) att
2) modern 3) sjöng 4) bättre än 5) den minsta pojken
hade bort 7) häktet 8) förståndigare 3) mognat 16) sprungit
fortare 11) gällt 12) nog 13) inte 14) bråket
6)

A DViRB : KOMPARATIV OCK SUPERLATIV;

bara
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Ja brukar bara si ett', om döralösi ä rirnot 5 om morin 3. P.
Han jikk do bara frön stuvu 4 ti stuvu. St.
Vi lad bara smöre i korjin, o so rodda vi ös. St.
ile moddes6 ju bara arbätas me klådren i menn ungdöm. St.
VN. No 7 ä e bara lite kringom byggningin. K.
Dom holler pö me fammvedaskögens bara. K.
Dom där vesijärvaren 5, dom duger bara ot svinen. K.
Folk för bara basto minan". K.
De va bara tvö, tri vikarn gamalt, a. K.
Exx. B.
VN. An bijåra it bara trätfisen femondra, men so träffa" an
dö. K.
Dom a it bitäla bara markin hår. K.
It va e bara hät's spär förr. K.
Exx. C.
VN. Jö, jö, nok ä man o för läva år" bara. K.
An fikk ju miljöntale, miljeontale bara. K.
Nok vät ja, att e blir (blidväder) efter julen bara. K.
Dom sold vedalassen15 bara. K.
On (grädden) ä kraftiger bara. K.
Klokkan fyra opp po mornana, o spinnrokkana ti gö
bara. K.
Den, som it fl här", kan ju badd inn 77 bara. Sn.
Bara, it bara i betydelsen 'endast' användes stundom även
som satsadvärbial ock står då före sitt huvudord. Exx.

ÖN. ile ä bara Otto, som komber tår op75 våjin. P.
Jår ä ju bara kvinnfolk. P.
Ni ska vita, att e ä bara htisbon'n, som ni ska
ile sku bli bara idoiter 19. St.

lyd.

P.

1) se efter 2) rimmigt, frostigt 3) morgonen 4) stuga 5) så begav
vi oss i väg g) måste 7) nu g) skogen, där ved höggs enligt
famnmått g) potaterna från Vesijärvi 10) från ena bastun till den
andra 11) veckor 12) råkade 15 ett 14) här 15) sålde ved
lasstals 16) som inte är sjuk 17) dricka mer (kaffe) 18) där på
19) idioter
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VN. E ä it bara enna 1, som lever, o hi1a 2 släkten. K.
Om dom sko a vari bara n, men när dom va skokktale. K.
It 2 va e bara dom där tvö andelsmändren" dår, it. K.
Do va an bara pojk änn. Br.
Nok (mlty. n6eh 2) användes i koncessiv betydelse ock
står i dialekterna vanligen i början av satsen. Finländsk
högsvenska stämmer här överens med dialekterna 6. Nok är
.ett av de advärb, som västnyländingen hälst använder. I
östra Nyland förekommer i samma användning no, fsv. nogh 7.
Exx.
N. No fikk ja As o drikk malärtren 2 nu, so myöi ja badd
lust. P.
No öänd ja, att dom badd vari me knivn opa me. P.
No har manga o vör byssare" slikatår instrument. P.
VN. Nok kan de bär ö ti Snappertfina-6örkan imillanöt. K.
Nok a ja jcirt monga sorters arbeten, ja. K.
Nok vil dom nästan hold efter" stassprise. K.
Nok va de mest me oksana de arbetas. K.
Nok visst vi ö de tale hår o. K.
Nok slipper" vi lansvåg ti Gollö. K.
Nok för man lägg rit svött's mong gongor. K.
Nok sätter döm minder skoj 14 po tidningen. K.
Nok a fingren vari so söra". K.
Nok a där vari spis", men den ä nerrivin 17. K.
Nok ä de brå o drikka o för den skoll. K.
Nok ä ja ömmare ti de folki. K.
Även senare i satsen på högsvenskt sätt förekommer stundom detta advärb. Exx.
N. "Tar vädd" yti onon, so för an nä ti me me jivalt" 19 ,
tänkt ja. P.
Han har nå löfte, om han bihöver pängar, än" han för
skriv. St.
2) av hela 2) inte 4) handelsmännen 5) Torp, Ny1) hon
norsk etym. ordbok, art. nog. 6) Bergroth, Finlandssvenska, § 251.
8) äta
7) Jfr Hultman, De östsv. dialekterna, § 1, mom. 57.
kunna
vi
komma
12)
rätta
sig
efter
11)
3) malört 9 våra bybor
13) svettas 14) skämt Il) såriga 16) spisel 17) bortriven 18) blåsten 19) dit mig med våld 9 att

Anvian: nok, fol
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öånaren 1 hadd nc5 en anan ända. St.
Ja hyörd e nc5 ännu ein dager. Py.
VN. Men imillanöt kond e nok slipp ° o tås skomakarn o. K.
Fast dom ä bröder, so sir man nok so stör fabian po
dom. K.
Hit ti Karis soldes e nok. K.
Dom väkst opp kvikka tåg, nästan alla po at ör — att
nok ä de föronderlit. K.
Ja kan nifh spinna hor finer lingårn som helst. K.
De ä nok tiisentalena. K.
Ja minns nok, när an komd me malmen snorrandes 4. K.
Hon ä nok kringom 3 treti ör. K.
Do sö ja nok lite ö an (vargen). K.
De kond ni36 fo bli dö. K.
Ja tänker nc56, att rimåtisen drar sej ondan. K.
§ 96. Fol användes av västnyländingen rätt ofta i betydelsen 'säkerligen' eller 'väl'7. Det kan sammanställas med
no, väl ock till ock med med båda samtidigt. I östra Nyland
förekommer det ej. Exx.
VN. It blir dom no fol alder 8 jiffta, dom. K.
An trödd fol, att de va henna, o so gå han se i jäklig
me on". K.
De ä no fol nästan sant. K.
"Ja ska fol e", svara pojöin. K.
Armen ä fol filler, den. K.
Vi gör ti Bärman, an va bol, an. K.
So tänkt on: "Ja most väl no fol gö do". Sj.
Gomman tänkt fol, att de komber n ot me myki toko la. Sj.
De va no fol nogo ti arbita de lyöst! Sj.
No kan man fiol ha gö måtlost o ändo ha jett" mödlidsamt järta. Sj.
De va fol tår, som Svartströms no ä. In.
To ä fol höngri o tröttiger. In.
Ja modas 14 fol o15 bistra om, att ja för me tåk över
hyvu 16. In.
1) tjänarna
2) råka 3) träffa (lek) 4) när han kom surrande
(längs slätten) 5) ungefär 6) nog (icke genuint) 7) Enl. E. Hellgnist, "Studier i 1600-talets svenska", s. 94 redan på 1600-talet
vanligt i svenskt talspråk. 8) it aldrig = inte någonsin 9) sällskap
19) hänne
11) kommer 15) sådant 15) ett 14) måste 15) också
16) huvudet
10 Lundström.
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Hi' ska ja fol bli, tärs 2 ja dör. In.
An sko fol a böta on, han, för de va en bo1ak1öker 3
kår. Po.
§ 97. So (fsv. sva) användes:
som bestämningsord till såväl adjektiv som advärb
i betydelsen 'i hög grad'. Exx.

ÖN. Man blir so frusiger 4 ti stå tår o troda 5 breivi slidan 6. P.

Ja klåd opa me so eivihetens my'r 7. P.
Ja visst so vål, äns vi sku bli bjudi° ti bröllop, för vi
va ju rögrannar me" Skrällas. P.
Hon a vari so läng ööka". La.
Men te Aida, hon va so skojjiger la, hon vild bara frön te
jördbriiki. La.
No kan e jiida so starkt rölit för oss, när man sår" e. La.
Man ä so roddoger" me te komihög" sett". La.
Han (midsommarelden) brinner so omöli" vakert. Li.
VN. In sonn" snö! So ömottlit va e 19. K.
Jö, an ä so inslipager", att an gör jysom" in ander
apostel. K.
Ondersamt, att dr ä so smö grnar po den (blomman). Sn.
Ja blä so införbannager". Sn.
Braksen ä so döliger är". In.
E hörs" so nätt senn. In.
De bakast so lite vietbrö" förr. Sj.
0 kråk" so ryslit me lannsvågin! Sj.
On (kon) ä so främanrädder". Te.
De ä so sorslit", att man it" vii ork 3° läva. Es.
som bestämning till värb i betydelsen 'sedan', 'därefter'. Exx.

ÖN. So förs' ja opp i bödon ett ein p0sa 32. P.
So drakk dom kaffi bäkopass öter. P.

5) trampa
4) frusen
3) mycket klok
2) till dess
1) här
9 vår
bjudna
8)
att
8)
)
så
oändligt
mycket
.
7
)
bredvid
släden
6
12) lustig
11) inte på länge blivit körd
gård gränsade till
14) rörig 15) minnas 16) sitt 13) otroligt 18) sådan
13) säger
25
listig 21 just som 22) ursinnig 23) här 24) ljuder
18) det
28) sorgligt
27) rädd för främmande
26) boskap
25) vetebröd
efteråt
33)
påse
32)
30) knappast orkar 31) gick
29) inte
)

ADVÅRB: ho
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Man sku plokk e, o so sku man skubb' e öters. P.
So fuls on äron.4 gangon. La.
So vävd vi do ti afton öter, tiss 5 vi börja stins kuddona7. La.
So sattists dom o kvilas Mr når lädun w. Li.
so läddistll e op bastulavan '2. St.
VN. So töldis dom me ti far ti färgar Sevön. K.
so va de it arbete om vörana14 sennw. K.
so så ja, att "to ska fö si, att it gör e po de vise"16,
så ja. Ek.
So blö de förstärkta_follmäktige senn välda 17. Ek.
Vi sigla " bara po Österfönn, o so va vi opp o lasta i
Ongermanälvn. Ek.
So yökals o yöka de. Sj.
determinativt i betydelsen 'på det sättet' i korrelatförhållande till lin, att. Exx.

ÖN. Kvem veit", om tu estumörar ti båld" ot me ein
reisli" bigråvning, fall om he hampar se" so, än" ja
sku vander bort först. P.
So kund man o säj, att arbeite djikk" me sankanvattni". La.
So myöy, att e ha sffisass bara lite me hyöarbeit". Py.
VN. Dom säjjer so, att e börjar bli po shite för on". K.
0 förr va e nö so, att dom komd vår höst inn me flödvattne. Sn.
De va allti so, när jillen -ök att so sko de dansas i by-ana. Ek.
Nos' sko ja sätt öld po lampon, men si de ä no" so, att
röd" ha gött sönder för me. Ek.
Bara man lagar viekana 34 so, att di passar. In.
anaforiskt. Exx.
ÖN. So .add on ornöra". P.
So" för allti bisin" ett" koppagumman". La.
1) skura
2) ånyo 3) föll 4) andra 5) till dess 6) utfodra
korna 8)satte sig 9) att vila 10) vid ladan 11) lades 12) badstugulaven 13) tillrådde 14) vårarna 15) sedan 16) sättet 17) valda
15 seglade
19) ökade
20) vet
21) sätter nog värde på mig
för att 22) hålla 23) ordentlig 24) råkar sig 25) att 26) gick
27) vatten, som genom uppdämning samlas vid kvarn
28) retats
29) höskörden
30) hänne 9 jag skulle nog 82) nu 33) lampglaset
34) vekarna
35) hade hon bestämt
36) på det sättet
37) gubben
38) efter 39) gumman, som koppade
7)
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So har sonn nu tv5a 1 (gårdar). Li.
VN. No kan ja gö o jör "ed po e, att so va e 0 2. Ek.
0 so fikk de brinna so, tiss 3 den va iitbronnin 4. Ek.
Prästn most a3 årinra, att so va e o. Ek.
Po skrävelUrron6, säj so! In.
So är e o 2. Iii
Jö, dom så so, Kollapojkana. In.
Dom ä it 7 so, dom it. In.
So svara on% hön. Po.
0 so va e o9, o no hadd on dom färdiga o. Po.
deiktiskt. Exx.
ÖN. So ska e val°. Py.
VN. Int gör" do no sy so för brinnkära live"! Es.
i sammanställning med som i betydelsen 'lika (högt,
länge, mycket o. s. v.) som' (A.), eller 'till dess' så (länge)
att' (B).
Exx. A.
ÖN. No kan ja hoppa so hökt 13 som tu o. P.
VN. So länge som dom ä lite jåsaktigau, ä dom bäska. K.
Dom sko prosessa, dom, so längi" som talin va gröner. In.
De mostist" vara so myki talg, som jfise va longt. Sj.
Exx. B.
ÖN. Ile17 mö nu håldas lugnt, so läng som" ja slipper" dö! St.
när bisats föregår, för att starkare betona sammanhanget mellan satserna. Exx.
ÖN. Fast an2° vattnar, so int vii e jölpa 21 noga. La.
Når vi va -åt ti byin ti julen, so märka vi lyeon". La.
Når bästa lön" add sliti bort, so jikk man me onon
(klädningen) om vårdågen. La.
Når te eina fikk, so int vild te ana va sämmer. La.
Når alla bio tröttoga, so jikktes e 24 kvilas". St.
två 2) så var det också 3) till dess 4) utbrunnen 6) hava
8) hon 9) också 10) vara
7) inte
6) den skramlande kärran
14) ganska ljusa 15) länge
högt
13)
pinkära
livet
12)
n) behöver
20) här i bety19) får
19) till dess att
17) det
16) måste
24) gick man
luggen
23)
åkerlyckan
delsen 'man' 21) jälpa 22)
•
26) att vila
1)

ADVÅRB: BO,
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Når ho int sku smakas', so nö ha ja lods bli. St.
VN. När man sko opp po milkolln 3, so kond e va ett stört
hol onder. K.
0 si, när dom (sjöstjärnor) finns i vattne, so it 4 är e o
lånar se sätt lit nogo bragders. Sn.
Jyst som ja va vi infmörns 6, so börja hästn o föna. Sn.
När Stönsn i söndas va po haraskytte 7, so bltkj honns i
skögin för honon. Es.
§ 98, 1. De demonstrativa advärben hi, hit, ti, dit ock
de interrogativa kvart, vart kunna förekomma, där högsvenskan har här, där, var (A). Likaså kan man, ehuru sällan, påträffa jur, hår, tår, dår, kvär, vår, då högsvenskan har
hit, dit, vart (B). Motstycke härtill torde saknas i övriga
finlandssvenska dialekters, men finnas i norrönan".
Exx. A.
ÖN. Ja sku hav henna ti säjja, kvart feili" va, men hon va
int mäkto" ti jör e. P.
lEfe stö int mang timar opa, förrän ja va fils, som ja ämna
me. P.
Hans brör va ti öter i Hälsing. P.
No satt on ti myki vikur. P.
Kva hi ä diva"! P.
Ti träffa 13 va en gamal rnommo, ti, som ja väkst opp. St.
Häj, kvart a tu vari, som har te hövastals? Mö.
Jö, tyskan" va hi. La.
Hår ä ja, men kvart ä tu?" Bo.
No, kvart har du mör din? Bo."
So lämma dom saltfärtigi sett ti. Bo."
VN. Men dit i Brömarskojjen va de inga spjä1d 20. K.
Senn so fråga" on, vart on sko fo bär. K.
On va ti i Hälsingfors me svamp. K.
Krögölsböndren va no bäddji bödass dit ti briike, dit i
Fagervik. K.
An briika mesta dölen å (pötatis) ditifrön Vatoöärrn. K.
1) nämligen starka varor 2) underlåtit 3) kolmilan 4) inte 5) fiskbragder 6) ingenjörens (hus) 7) harjakt 8) hunden 9) Se Solstrand, Notiser, s. 61. 19) hvar, par, resp. hvert, pangat 11) felet
12) mäktig, i stånd
13) där 14) imma 15) där råkade 16) den
bästa karlen 17) tyskarna 19) Nyl. II, G. A. Åberg. 19) Nyl. VI,
A. Allardt. 25 spjäll för eldning 21) frågade 22) båda
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Vart a dom satt den där ny hattn din? Sn.
Ha do vari dit ti den nya botikin rö? Sn.
It a ja komi ti va dit för de'. Te.
Ja blö jiffter hit. Te.
Exx. B.
ÖN. Kvar ska tu 032 Si.
VN. Var ska ets gö nu? Rs.
2) Andra rumbetecknande advärb, som tyckas finna liknande användning, kunna ha sin form på grund av apokopen. Exx.
ÖN. Ja djissa, än4 tu sku va häjm. P.
III va rotöin inn, som.' on spann. St.
I fjörder 6, när he va bröllop tessn 7 tidn, va an himm. St.
Ja ä int häjm i då, ja här eit skoksland tis nåra tu. Py.
VN. Po isana va man lit TV för helgon". K.
Va sko de a blivi, om do a glömmi bökin himm? Es.
0 senn flytta vi hit, att ja bödd dår opp först. Po.
Flikkona va bort. Te.
Jakande ock nekande.
§ 99. Som jakande ad.värb använder nyländingen för det
Mästa ja, utan att fästa avseende vid frågans jakande eller
nekande form. Dock förekommer även jä rätt allmänt, i synnerhet som svar på en undrande fråga. I västra Nyland avgives ett beredvilligt jakande svar stundom med ingen fillna.
Även ett yttrande, som icke framkallats av en fråga, inledes
ofta med ja eller yl. Det nekande svaret är näj eller nu.
Exx.
ÖN. (Att du ändå reste!) Jki, säj int ana, no va he langer
reiso. P.
(Har man ingan ti föt om hiise, när man ä borta, so sku
man inga" ha nogon livandist rö.) Ht, veit du, so ä
he me mej o. P.
Jö, skalli" komd nönaari", he hörd ja. P.
fl

2) Nyl. II, 0. Behm. 3) Ni 4) att 5) här var
1) likafullt
spinnrocken inne, medan 6) ifjor 7) den här 8) där 9) redan
) inte 13) skallet 14) närmare
19) alla hälgons dag 11) det is

ADVÄRB : JAKANDE 0. NEKANDE. - NEGATIONER
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(Kvar har du taljen o putasmjöle?) Jå, ho bläj i stån,
ho glömd vi bort. P.
Jö, lite kvilasti bara. St.
Jö, ska 2 it nu alla tykk om honon? St.
VN. (Till en elev: Vill du spela med i teaterstycket?) Ingen
finna = Ja, så gärna. K.
Jå, nk ä de it varjin de 3! K.
Jä, jä, fast it fritt 4 de ä bara n. K.
Jä, nok år ja tokon. (cigarettrillare) o. K.
Nål, de sko bark 2 ot helkotas6, dö. K.
Jås alklöles, no va ja där ä (kärr). K.
jiffte far no (andan?. K.
(Kan do sälj ot me lite kaffigrädda?) Ingen fillna. Sn.
Jå, ja kan förstö so. In.
Jö, de kan it alls va ötrött 2. In.
Negationer.
§ 100. Ett speciellt slag av advärb representera negationerna
inga, it (genuin västnyländska) ock int. De användas i påstående satser med förkärlek främst (A), synbarligen i avsikt
att möjligast tydligt framhålla obefintligheten av det sakförhållande, satsen utan negation skulle uttrycka. Finländsk högsvenska stämmer här överens med dialekterna? I dialekterna
finner man dock negationen även efter predikatsvärbet eller vid
sammanställda former efter jälpvärbet såväl i påstående som
i andra huvudsatser (B). I bisatser står negationen alltid före
predikatet (C).
Exx. A.

ÖN. Inga hår ja nogan terminöter 1°, o inga förstår ja me opa,
hur man ska räkn grådren hälder. P.
Inga va he n.ogan 1ivandist11 fogel, slikantår12, som röpar i sköjin. P.
Inga täktist ja bör pa 13 glasögona po-mme 14 i folkröron. P.
Inga ska han stå 15 me knäffter mun nästa läsförhöre,
inga. P.
1)

vila (bara litet)
2) skulle icke
3) Ja, är det inte tusan!
7) giftet går nog bort
om också
3) bära av
6) hälvetet
8) otroligt 9) Se Bergroth, Finlandssvenska, § 251.
lo) termometer
11) levande
12) sådan
13) omsorgsfullt taga 14)
mig 15) stå
4)

på
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Nej, int jölper dropar i för tesons fiikons. P.
Inga kan ja förstå me op te fiikon. P.
Int a an satt en nava4 spillning än opa te ställe. La.
Int blir lie länger te prätes. Li.
Int ä lie nu mör talumänners noga. Li.
Int kan dom hå henna undi armen. Li.
Int ä tår nu so stör söillna 7. Py.
Inga lyss 8 tom opa, kva man sår°. Py.
Int trängd" man va Hedin" om dom longa hyöstkvälldana 12 . Py
Int ha tom havi mang ör ööksa. St.
Int ä ä" mang" svenskar. St.
Inga ä he nu sakt, än" han visst, kemmars" he va. St.
It bihöver ni kök kaffi o baddi7 i me för vår gong. K.
It fandis18 nogo botiker närmare som 19 i Fiskars briike. K.
It har ja nogon brosko 2° me den där föfängonsl. K.
It falas" jiidana jyst omkring. K.
It ä man jo o iss's tal om e hälder. K.
It ä e nogo ti gr1i 24 se över. K.
It ä on kår ti mjölk en kö. K.
Inga a dom trivdas me-mmess. K.
Inga trängd 26 man prtit 27 . K.
It jörss an se ti rö. Sn.
"It va e möda förr", så ja. In.
It vii man si se i spiegelnn, it. In.
It va dom o jörd ot me nogo illa, o it va ja o hata
dom. Po.
It va ja o brydd me om kaffe. Sj.
It vii ja hå dom hit, jåg, alls heller. Te.
Int jörd hans° skrik. Es.
Int tränger nogon br5r se om mej, fati, kanski ja röder
mäj ändo. Es.

Exx. B.
ÖN. Ja sämar" inga me i då me slika. P.
Tom moldrass int eit dugg imöt. P.
Tu a inga satt bort rotöinss o b1öntottan 34, fast e ä
Mattisdåin 35. P.
2) den här 3) sjukdomen 4) näve 5) det där pratet
1) droppar
7) skillnad 8) lyssna 9) säger 10) behövde 11) syss6) talmän
lolös 12) höstkvällarna 13) där 14) många is) att 16) vems
20) brådska 21) obetydligheten
19) än
18) fanns
17) proppa
23) bryr sig OM 24) gruva 25) trivts med mig 26) be22) färdas
hövde 27) pruta 28) ids 29) spegeln 30) hade han behövt 31) fördröjer 32) mumla 33) spinnrocken 34) blåntotten 35) Mattiasdagen
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Man kan int räkn 7. P.
Man vild inga riktit todas 2 stikk se inn ti 2. P.
Ja va tår int vekkan heller 4. La.
0 när an int för föder, so för an int spillning. La.
ile vit man int nu, hur potatren kommer. Py.
Hon 1öter 5 inga sälg 8_ bort de, som on a fött o pappan. St.
Tin7, han stör inga i vårn 8. St.
Kom it ti vora bakkar o slö filp 9 flör gongor, it. K.
Ja trör it, att an levd do mör, gobbn 1°. K.
De va it vidare, bara den där konan". dår. K.
De sko it fö brinna nogon 1ogaöld12. K.
An hadd jyst it nogo andra, som han omjikktes '3 mö,
bara den där Elis. Ek.
Ja ha it kona trö, att svine sko kond sima, men förb aiska 14. In.
E va it ti spring ti gatobödon 15 o snås i piparlödon 16 . In.
Men dom fikk int hå dom (brännvinspannorna) himma,
för dom sko a bränni fälandis". Sj.
De räknar ila int kråkini° nönting opö 1°. Te.
Do kond int ha sprongi fördare 2°, fast dä a gälli" live. Es.

Exx. C.

ÖN.

När on inga vögar ei1da 22, o vattni ska båras fron. Esters öäldon 23. P.
0 när han hit för föder, so för an int spillning. La.
ile va sällan man fikk si nogon häst, som int va vargbiti 24. Li.
Han, som int hadd boon 25, so löna han änno ot se. Py.
Härri Gud, kva he" djör illa", som man sir, som" tom
inga holler sabåten 22! Py.
So fröga ja, om an int sku kom hi o möla min te tår
kofforten o 3°. St.
VN. Om it ormen sko vara, sko it folöi" löva. K.
Vi så, att it va vi o passa po" de där frälsande, vi,
it. K.
1) räkna 2) våga 3) dit 4) inte ens en vecka 5) låter 6) sälja
tiden
8) står inte stilla i världen
3) Ett spel. 10) gubben
15
11) kullen
öppen eld 13) umgicks 14) Svordom. 15) butiken
16) pepparlådan
17) bränt bränvin i hemlighet
18) boskapen
9 bryr sig inte om 25 sprungit fortare 21) även om det gällt
22) elda
23) källan 34) biten av varg 25) barn 26) det 37) ont
28) att
29) hälgen 30) också 31) folket 32) inte brydde vi oss om
7)
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När it an nöja sel, so ringd dom po föterskan. Sn.
It duger on ti nogonting, köen 2, om it on jr åderton,
öfigo liter. In.
No hadd doktorn sakt, att it vet man, va stonds ön lever. Po.
I konditionala bisatser utan subjunktion ställes nekningsordet efter predikatet. Exx.
ÖN. Va int all heiman4 i eörktins, so no fröga an sidan, att
"kvarts va tu i eörktin"? La.
0 hår man int ti bittal7 e, so foor man far ti sitts. Py.
VN. Mat o drikka fikk on, so vild it on rikt seg, so fikk on
jöra, va on vild°. Po.
§ 101. Rätt ofta åtnöjer sig nyländskan icke med en enda
negation, utan använder nekningsordet inga, it, int till förstärkande av andra negerande bestämningsord, såsom
de indefinita pronomina ingen, ingan, injen, injendera, ingenting, injinting samt nekande advärb: alder, ingalunda ock
inginstans. Detta drag möter sedan äldsta tid också i andra
germanska språk än svenskan." Exx.
ÖN. När ja va i baston12 i gör, so va där int ingan utom
ja. P.
Jå, int kan här ingin mala i natt, he e bendasnattls. Bo.
Jä, int is ja nu alder far (nrilta 14, ja ha nu allti bruka
grfit me, förän ja ha fani ti arbärts. Bo.ls
On sko int fö je nattkvarter, int ot ingin tiggikvinna."
Ele.17
Do se han, att on int hadd ingin skogga.
Inga trödd ja, änls tu alder sku kom ti Nybakkan
meir. La.
ile va int ingin somar, som int par tri blei nerlå 19, fast
hiern" va me. Py.
4) hemma
3) vad stund (hur länge)
2) kon
1) nöjde sig
8) sitta inne i fängelse
7) betala
6) var
gudstjänsttiden
2) finna sig 15 ville 11) Se Hirt, Handbuch des Urgermanischen,
§ 168; Weise, Die Altenburger Mundart, § 24. 12) badstugan
14) utan att hava ätit 15) Nyl. VI, A. Allardt.
13) böndagsnatt
Nyl. II, G. E. Lindström. 18) att 12) blevo
17)
)
tiggerska
16
nedlagda, dödade av vargen 20) herden
5)
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Men he va int ti inga böt. Py.'
Ja ä int rädd för ingan. Py.1
Men han så int inga oot nogan. Py.1
VN. An sö hit 2 hindjin. K.
De va en sodan fogel, som hit hindjin förstö se pö. K.
It kommer ni no alder ur den sängen i ör tid, ni. K.
An sö hit hindjinting. K.
Dä va it ingin mänfa i hila 'örkan. Sn.
Ja sö it injinting heller. Sn.
Dom a it alder vari i stonn ti drå jett 3. Sn.
So hög skög, att int indjin ä kår ti kom ijinom 4. In.'
Hon o int indjin 2 kond jör e. In.'
lie ä int indjinting ti äta po mäj, men lätin me fara hi
ti den där bröddsvödn 7 föriit o ät me fötari. In.'
Nej, hit indjinting. In.'
It trängd man alder va rädder, att on sko jör nogo ot
bönen 8. In.
Nej, it bijåra dom pengar alder. Sj.
On slapp hit sien 9 ingastans. Sj.
Kongin oot ota stieki o tala int inginting.
Han fikk int ändo inga straff. Sj."
ile jikk int inga bäter me honon hälder. Es.
Också vid värbet förbjud (förbjuda), där högsvenskan icke
tillåter negation, använda dialekterna vanligen en, stundom
till ock med två sådana.12 Exx.

ÖN. Lårarn förbjöud", än" vi inga sku fo gå op festn. P.
Han förbjöd, än han int sku fö säj för injin. St.
VN. Fådern hanses ha förbjodi an12, att an int sko fö far"
po isn. Sn.
Doktorn a förbjodi on", att it on" sko fö sima 19. Sn.
) Nyl. II, G. A. Åberg. 2) inte 3) draga jämnt 4) igenom
Nyl. II, J. E. Wef var. g) ingen annan 7 ) sveden, där brodden
vuxit upp 8) barnen g) sedan 16) av steken 11) Nyl. II, G. E.
Lindström. 12) Jfr Hellquist, Studier i 1600-talets svenska, s. 197.
13) förbjöd 14) att 15) honom
16) begiva sig ") hänne 18) hon
19) simma
5)

PREPOSITIONER.
§ 102. De flästa av fornsvenskans prepositioner återfinnas i de nyländska dialekterna, ehuru de inom dessa stundom användas på ett sätt, som varken motsvarar forn- eller
högsvenskt språkbruk. Den i högsvenskan så vanliga prepositionen hos tyckes vara för dialekterna fullkomligt främmande.
Nyländskan återger samma begrepp vanligen med när, stundom även med i eller me (se dessa prepositioner!). För en
del socknar i västra Nyland är prepositionen vid lika obekant.
Den ersättes där av me.
Jag upptager här i allmänhet endast sådana fall, där bruket
av en preposition skiljer sig från det i högsvenskan vanliga.
Av (fsv. skriftspråk af) uttalas i dialekterna oftast o ock
användes växlande med ota, oto för att beteckna den eller
det, varav något utgår eller begäres1. Bergroth2 upptager
som ett vanligt finlandssvenskt missbruk av prepositionen av
"fråga av någon". Om detta värb se vidare prepositionen ot
s. 163. Exx.
ÖN. Ja fröga mej föri ö ein, som ja mött op gatuns. P.
Gö o frög o fälpro4! St.
VN. Trör do, att dom har allt ota jörden där himma 5? Sn.
Flikkan va dr o skar bort all knappana ota gobbns
pälsn. In.
Ett, efter (fsv. eptir) förekommer endast sällan i annan användning än i högsvenskan. Jag har antecknat några fall.
Exx.
VN. Do ja drömmer om döden, do vt ja, att e inb ä longt
efter nörbörd 6 . K.
Den fin add dom där bårnen so dölit efter' nogon slant. K.

4)

2) Finlandssvenska § 212.
1) Se Söderwalls Ordbok.
farbror 5) hemma 6) nederbörd 7) ont om

3) på gatan

PREPOSITIONER :

av, ett, för, i
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Sammanställningen fria ett, fria efter användes i hela Nyland
i betydelsen 'slå för ngn'. Exx.
ÖN.. No va he sona, som vild fria ett me, när ja va onger. P.
VN. Gaddskan visst säj, att Sannbärs Emel friar efter Stönbakksdkron. Es.
För användes i de västnyländska socknarna i stor utsträckning i betydelsen 'till'. Exx.
VN. So va där en ong pojöi, o hans mormor va ägare för
Finlans karosell. K.
De va henna', som så för me. K.
Nok add karana sakkt för an 2 IV. K.
"A", så an, "den där, som ä ägare för de där stönhfise,
an börja me en litn tyande14, han", så an. K.
Do add an sakkt för an 6. Sn.
So så an för me6. Sn.
Anmärkas förtjänar, att västnyländingen ofta använder vårbet kalla med prepositionen för ock således inte har finlandismen till'. Exx.
VN. Vi kalla on 8 för Nylondan. K.
De kallas för Degerön. K.
Ja told it, ja, att dom sko kall min fästman för ÄLdam. K.
Angående för vid omskrivning av dativus commodi eller
incommodi se här förut § 20, vid omskrivning av possessivt
pronomen § 38, 7.
I användes, vid tidsbestämningar:'
1) För att hänföra något till den tidpunkt, då det sker?
Exx.
ÖN. No lär tu hinn si op w tinn svipurisbakkar" än i mang
ör. P.
Ile va ein då i hösten, so for fämo o ja ti Ristersktigin
ti Mts. La.
Va int all heiman" i b'örktin13, so fröga han sidan:
"Kvart" va tu i öörktin?" La.
1)

hon 2) honom 3) redan 4) tyghandel 5) honom 6) mig
Se Bergroth, Finlandssvenska, § 238. 8) hänne 3). Se Söderwalls Ordbok. lo) på 11) dina enrisbackar 12) hemma 13) gudstjänsttiden 14) var
7)
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VN. De ötes myki fil i den tin. K.
I den tin bråka får min ta inn en halmöärvo. K.
Ha du sitt bomullstygi mitt, som ja 'gift i häromdåjin? Sn.
med genitiv "för att hänföra en handling eller ett tillstånd till förfluten tid"'. Exx. i somrast, i höstarst, i aftost,
i morost 2, i sundast, i sistes, o. s. v.
i betydelsen 'hos' i Västra Nyland (jfr här förut § 9 B,
Genitiv). Exx.
VN. Ja, on va dr i döras i kvartöre. K.
An add kvartör i Lägerrases. K.
Ja träffa an i sistes i slaktar Linnströms. K.
E va en ärre3 opp i vört i sistes. K.
On ä i Eknäs, dr i Harmfelts 4. K.
Nok va e dölit förr o, när dom sko fålas6 i den en ban'n
o den ander. In.
Dom va i mitt i sistes, kantorn o an. In.
Eldn ä löst i aptökarns. Sn.
Kringom (fsv. kring um) använder västnyländingen alltid i
stället för högsvenskans omkring. Exx.

VN. No ä e bara lite kringom byggningin. K.
So va e kringom mönan en so förskräkkli ring. K.
Kringom otta bråkar vi far sova. K.
Kringom en tvö vikar för jul är e. K.
Ja ha gött kringom ängana. Sn.
So 1agas6 de senn sann kringom tråna7. Ek.
Kringom den där spisen, so satt dom. In.
Prästn add vari hår kringom tiji8 ör. In.
On va do rei3 kringom otati ör. In.
Men e va lögnen, att on sko a fött nogon, fast on sko
a sökt kringom hila saknen. In.
I stället för omkring har jag vid fråga om ungefärligt antal i Strömfors antecknat en användning av vi. Exx. Finnen
a vari vi femti i folkskaln. St.
Om ett annat uttryck för obestämt antal se här förut § 33, 3,
Räkneord.
5)

2) i morse 3) härre 4) hos Armfelts
1) Se Söderwalls Ordbok.
färdas 6 ) lägges 7) träden 8) tio 9) redan

PREPOSITION:

i, kringom, me
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Me (fsv. medh) användes i nyländskan:

liksom i fornsvenskan ock norrönan 2 i betydelsen
'långsåt'. Exx.

ÖN. Man ska gå ti me te töji.2 ti Linnkosk. La.
Om man sir ein ti mars 4 me lansvåjin 5, so sår man:
"Strit° nu liti, ja komer o." La.
Hon fungd 7 först, när hon for heiman 8 me -srjin. Li.
Men kem kom nu t19 me våjin? St.
So gör dom framettasl° me viejin." Fy.
VN. Ja minns no, när an komd me malmen" snorrandes 13 . K.
Dom för me köllande" o stål kol. Ky.
Den för longsme Hagalande, som man kallar. In.
0 kråk15 so ryslit me lansvågin. Sj.
I Bromarv, Ingå, Karis, Pojo, Sjundeå ock Tenala användes me ofta i betydelsen 'vid' 1°, medan övriga västnyländska socknar begagna brevve eller ve. Exx.
VN. Hon jikk ti. o klaga me sin mörs gräv. K.
Me middasbörde tala an om, hor an a blivi räddager 17 . Br.
An träffa pigon me föstrann, som on stö o tvätta
byke." Sj.
An bör där fite me lansvåjin i en störer byggning. In.
Diegtröge" stö po bänin" me kamardörrnen. In.
Dom va tvö (kor) hår i gör me grinn 2'. In.
Nok finns de ju den där Ekholman där iclr me sögin. In.
någon gång i betydelserna 'hos', 'bland' ock 'mot'. 22 Exx.
VN. Tom lät on va me grvens, o tår mödd 23 on brä o mör
so än i denna då. K.
Han va me tom starkast karana, som fantes.24 Sn.
An va myå'y bepliger me mej. Po.
1)

Söderwalls Ordbok, medh, mom. 20.
2) Fritzners Ordbok,
3) det tåget
4) 'marschera', gå
3) landsvägen
7) sjöng
6) vänta
8) hem
2) vem kom nu där
9 framåt
11) Nyl. II, G. A. Åberg. ") sandmon 15) surrande 14) kållandet
15) kreatur
16) Jfr Fritzners Ordbok, me, mom, 1.
17) räddad
18) Nyl. II, G. E. Lindström.
12) degtråget 20) bänken 21) grinden 22) Jfr Fritzners Ordbok, med mom. 3 o. 13 samt Söderwalls
Ordbok, med, mom. 7. 25) mådde 24) funnos
men, mom, 2.
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Ibland påträffas me i sammanställning med glad i betydelsen 'över' eller . 'åt'. Exx.

ÖN. 0 pojöin, han bläj to glader me te n änsten sin. Li.1
Men bön'n va myöy glad me tiggarbisina, än an jälft
onon. Li.i
Stundom förekommer sammandragningen breme eller
breddme (jfr högsv. i bredd med). Exx.
VN. Me sama som Lassn add jött Kniiter me piskon, va dom
breme. In.
An satt nr se breme me po bänöin. In.
Dom jikk breme gobbana. In.
So vild prästn, att pojöin sko gö sätt se brä,ddme gommons gräven. De.8
När (fsv. mer) förekommer redan i fornsvenskan i bety-

delsen 'hos'.4 Östra Nyland har prepositionen i samma betydelse. Exx.
ÖN. ile sku bli bröllop när Skrällas i Vekkabyn. P.
Herrana fråga o färi6, om dom sku fo läm hästana tår
när honon i kvartör. P.
0 so lämma härrn onon ti när kunjis 6 vallbisin 7. Bo.8
Ti sista slåte fikk dom ändo nattkvartör när en
smöde 2 . ile10
Han öåna när en präst. St.
ile kökäst när vör" gröt hälder väling op kvä1dn12. St.
Hon ä när systron sin i Forsby. St.
När Jouffs-Bärstu" lö dom nästan allihöp. La.
Någon gång anträffas när i betydelsen 'vid'. Exx.

ÖN. So lä dom varve" sett hi när oldermans16 stuvun. Bo.16
Vi ska nu fö ner brunn tär när kniitn. La.
ile va nu allti tår när gungon. St.
3) Nyl. II,
2 ) tiggargubben
1) Nyl. VI, J. A. Björkström.
5) frågade fadern
4) Se Söderwalls Ordbok.
J. E. Wefvar.
2) smed
8) Nyl. VI, A. Allardt.
7) vallherde
kungens
1°) Nyl. II, G. A. Åberg. 11) hos oss 12) om kvällen 13) I Lappträsk finnas flera hemmansägare med namnet Jouffs, varför hemmansnamnet tillägges till åtskillnad 14) båtvarvet 15) lotsåldermannens 16) P. Nordmann, Borgåbarn o. borgare, s. 230.

PREPOSITIONER:

me, när, op, opa, po, opö
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Också i betydelsen 'i' har jag påträffat denna preposition.
Ex. ÖN. So pöstör dom o, att he va när Rösas sköjin. La.
1) Op (fsv. up) användes i östra Nyland för att liksom i
fornsvenskanl beteckna riktning. I denna betydelse förekommer det dock sällan. Exx.

ÖN. Int ska tu läggs tår op bakkan, jörden ä so devis. La.
Op lakanen läddists grönsäker o rösor. St.
So läddist e (linet) op bastulavans. St.
Ten undi satt skatans op hårdan 6. Mö.7
Dialekternas olika motsvarigheter till det högsvenska på,
— i östra Nyland opa, op, i västra pö, opö — användas i
satsen för att beteckna såväl konkreta som abstrakta förhållanden. Vad beträffar de konkreta, överensstämma dialekterna
i allmänhet med högsvenskan. Exx.

ÖN. Ett ein stond kom ja sams me ein härri o från hans om
prisi opa fläsöi 8, o so reist ja ö fron torji. P.
Ja, som ska ha reidon 9 opa allt. P.
Ja hadd inga tid opa me. P.
Sva djörd on bör fäll" op pojöin? P.
-önisdäin börja e op nytt. La.
Han örd" von störöker (apa ein då. La.
hit a an satt ein nava" spillning än opa te ställe. La.
Op tetta sätte väivar" man op ehar 14. St.
Men Härrijö, kem" sku ha fämd åt se op te vise? St.
Op ana" öre jikk on ti Biodö". St.
VN. 0 so bondes" on (håven) so här Piper, men on fikk va
griser" o skaft opö senil'. K.
De ä lite dölit tåk opö de. Te.
Nok ä de frist vattn, när där ä is opö Uldon". Te.
Ja la lok" opö pannon. Po.
I abstrakta uttryck förekommer stundom en från högsvenskan avvikande betydelse, såsom 'för, enligt, mot, till'
m. m. 'Exx.
1) Söderwalls Ordbok.
2) fuktig 3) lades 4) laven 5) trädtoppen 6) skuldran 7) Nyl. II, G-. A. Åberg. g) fläsket g) reda
10) började hon giva ovett 11) plöjde 12) lagt en handfull 13) väver
14) bobiner 15) vem 16) andra 17) En läkare. 18) bands 19) med
oknutna maskor 20) källan 21) lock
il Lundström.
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ÖN. Han gör do pö op livel: St.
Vaför kund int alla pråt op böcin.s? St.
VN. An jifft jo sejs po andern 4. K.
So. kom tåren po mej. Te:
Men so va dom so stygga po Fagervikaren allti. In.
När an fröga po förstondes, so vinka an po Fagervikaren. In.
It talas hon no po d heller. Po.
4) Po användes dessutom i de västnyländska dialekterna
tillsammans med infinitiv (aktiv ock passiv) eller substantiv
för att beteckna iver, lust, anlag eller skicklighet för
något. Hellquist redogör för liknande användning på säxtonhundratalet7. Exx.
VN. Den där Linnrös va jo po läsas, han. K.
Di va so förskräkklit po såpas, dom där gobbana.
Ja a it alders vari po Jiita. K.
Ja minns, att ja add vari po tala do 1.6 K.
Ja ha lärt me po kokkarie 9 fron min mörs sida, jäg. K.
Han va po ongkarsvis". K.
An a vari myöy po föröänster". K.
Kanfe dom va po kortisöras", dom böda. K.
Ot (f sv. at) kvarlever i dialekterna i betydelserna
för att beteckna samhörighet. Exx.

hos'

ÖN. Han va möbro ot ena". P.
Hon ä dötro ot grannas iråsvärdn. P.
Hon ä fäster ot ena". P.
VN. Tant Lonnbär ä möster ot an". K.
Ja va i Gronnfö, jåg, kår" ot den där 'Nrgöln, do som
bånan. byggdes. K.
De va en toko där laöbegning ot an". K.
Ot användes även vid tidsbestämningar för att uttrycka
ett närmande till en tidpunkt" i st. f. högsvenskans mot.
Exx.
för livet 2) enligt boken 3) gifte ju sig 4) andra gången
6) klandrade 7) Se Studier i 1600-talets
5) gav förståndsfrågor
svenska, s. 201. 8) inte någonsin 5) matlagning 10) som ungkarö äna 12) tyckte om kurtis 15) hännes
lar bruka 11)
15) dräng 17 ) Se-Söderwalls Ordbok.
honom
b
)
morbror 14) hänne
1)

på att

f

rtj

PREPOSITIONER: 013,

po, ot, ti
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ÖN. Men ot morinsidon i förd hundan enna öterbäkas 3. St.3
VN. Mitt ot janoåri rö so filjar e myki. K.
No börjar an fol lid 4 ot in oterti ör. Sn.
När e börja lid ot sist dagana, bikläga hon se för drändjin. Te.5
Vid en del värb, som beteckna ett yttrande, användes
ot för att beteckna ett dativförhållande. Högsvenskan använder till eller ackusativobjekt. Exx.

ÖN. So tykkt skögvakten ot gumman sin: "Nu har vi inga
bön 6, int, som lite sku jö1p 7 oss. Mö.8
So så tontn ot gamman sin. Mö.s
VN. Han tykkt do ot gobbn: "Jasso, ho ä min mät". Sj.°
Ja ska fröga ot hosbonn. In.
In gongo fröga an ot me. In.
Dom fröga ot pojöin. In.
No fröga öter den ynger brör ot härrn, om an int vii
sälga sin göll°. In.°
Vid adj. glad, då högsvenskan har åt eller över, använder nyländskan ot. Exx.

ÖN. Härrana va förbaiskadi 11 glada ot harin o vild bara bitål
onon. P.
VN. Han bläj glader ot pängana. Te.
1) Ti (fsv. tu) användes tillsammans med värbet vara allmänt som ortsbeteckning, motsvarande högsvenskans i, på, i
betydelsen 'vara rest till'. Exx.
ÖN. Ja mostist kom inn si, hur du sir fit nu, när du ha vari
ti huvustän. P.
I fjöres " va ja ti en viggning". St.
VN. Krögölsböndren va nu bäddji böda" ti brfike. K.
Svarta Toppn15 va ti stån i gör. Sn.
Första gongen ja va ti Rasbors" slote. Sn.
It ä ja annat än ti permitöön 17. Te.
morgonsidan 2) tillbaka 3) Nyl. II, G. A. Åberg. 4) närma
sig 5) Nyl. VI, L. W. Öholm. 6) barn 7) jälpa
Nyl. VI,
A. Backman. 9) Nyl. II, J. E. Wefvar. 19) gård 11) förbannat
12) i fjor 13) vigsel 14) bägge två 15) Tuppen (binamn) 16) Raseborgs 17) på permission
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Med ti förekomma stelnade genitivuttryck (se § 15,
Genitiv). Ex. Ti mäts, ti bröllops o. s. v.
Ti brukas i stället för hsv. att framför infinitiv (se § 67,

Infinitiv).
Överhuvudtaget har ti i dialekterna en mångskiftande
användning. Exx.

ÖN. Kristin., hon lämma rakt durt" sin bön° i allvaldi 6, när
hon for ti höjjärsmänniska4 i Antas. La.
Sidan 6 so för han ot ein fati härre ti stalldräng. Bo. 6
VN. Man ä no öänn.are ti vågin. K.
Senn en då laga mödron.7 stydötron sin o klappa byöy
ti lönn. Sn.
So tö han värvning o gå sej ti soldåt. Sj.6
On (klockan) ann" it ti fem heller. Te.

Slutligen böra nämnas millan., mellan (fsv. mellan) samt yvy,
yvi, över (fsv. yfir), -som oberoende av satsens art anträffas såväl före som efter det styrda ordet. Exx.

ÖN. Han (båten) jikk minan Kotka o briiöi" me teiras bistyr 12 . Py.
Lika kva kalås e hu1dist 13 i byn, so bläj int tom nogondeira, varken han helder Stina, sit" yvy härdana 15. P.
Men när tom för söknen yvi! La
VN. Dom for bara basto millan. K.
So va e in öst16 millan elgon o första advente. In.
Anm. I en del relativ- ock frågesatser stå liksom i högsvenskan
även andra propositioner efter det ord, de styra.
alldeles 2) barn 3) vind för våg 4) höbärgningsjälp 5) sedan
7) skickade modern 8) tvätt g) Nyl. II,
4) Nyl. VI, A. Allardt.
G. E. Lindström. 15) hann 11) bruket 12) uppdrag 15) vad kalas man höll 14) sedda 15) över axlarna H) höst 17) allhälgonadagen
1)

Satsbyggnad.
OPERSONLIG KONSTRUKTION.
§ 103. Den opersonliga konstruktionens analys har varit
ett ämne för diskussion bland språkforskare i skilda länder.
Det ligger dock utom planen för min avhandling att vare sig
söka vederlägga framkastade hypoteser eller ifrågasätta nya.
Jag framlägger här det nyländska materialet, som det ter sig
för mig, utan att ingå på teoretiska resonemang.
Satser med det opersonliga he, de (e) äro synnerligen vanliga ock av många olika slag. He, de (e) stå i såväl huvud- som
bisats på subjektets plats (se § 105 ff.).
Jag har indelat de opersonliga satserna i:
1) satser, där he, de (e), huvudsakligen i förbindelse med
värbet vara (någon gång bliva), stå i deiktisk bemärkelse
("presentering"1) eller anaforisk 2. Exx.

ÖN.

He va en Hindersbyggare 8. La.
He va kugoms4 släktingar. La.

He ä frö. Hollmörusas systron. La.
He va en gobbe, som hadd hovo6. Py.
He va förr fästning, som engelsman bränd 6. Py.
VN. E va den där Ester, den allgamblasta7. K.
Nok vt ja, e blir efter jiiln bara8. K.
De va jyssom 6 lite ner byggning. K.
De ä ön oto dom där Nybargaren 10. K.
He va grannbön, som va önögder. In.
1) Wallin, Det grammatiska subjektet, s. 221.
2) Jfr Sätterlin,
Die deutsche Sprache der Gegenwart, § 310.
8) en i Hindersby
bosatt person 4) brudgummens 5) d. v. s. gott huvud 6) men
engelsmännen brände den 7) allra äldsta 8) rent anaforiskt, kallt,
alltså 2) just Som
medlemmarna av familjen Nyberg
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satser, i vilka he, de (e) liksom utpeka det egentliga
subjektet, som uppträder senare i satsen 1 ock ofta bestämmes
av en förklarande bisats. Cederschiöld 2 framhåller, att vid
muntlig framställning denna konstruktion är naturlig ock ändamålsenlig. "Det ord, som skall särskilt framhållas, bör nämligen ej komma allra först, om det skall kunna lätt ock säkert uppfattas, utan det måste i någon mån förberedas ock
understödjas av sammanhanget. En annan anledning, varför
huvudordet stundom kommer efteråt, är den, att det ej genast
är till hands för den talande." Exx.

ÖN. He ska ratt va noga, som ligger för min föter 3. St.

0 do sku e va spara4 61, o so sku e va spara4 bulla. St.
Int ä he nu mr talumänner nogas. Li.
I fjödärsts va e ett ymnit hyöoor 7. Py.
Aj, kva he va fårdar 8. Py.
Nu blir he r00g00r 2. Py.
VN. Dom sär", att de va en sökn, som" alla tiggd. K.
0 so va de it 12 arbete om vörana; senn. K.
He sko va tallar, som a stött hondratale ör. K.
De ä pre", som rökar va inmåriger. K.
E va so myki mörötter, som rottnal4 för dom. Sn.
De va it" gamalt folk, som hUt Sonnströms. Ek.
satser, där intet annat subjekt till predikatet kan tänkas
än de opersonliga he, de (e). Sådana satser äro vanligen
uttryck för naturföreteelser. Exx.
ÖN. Po önisdain so regna e hi1a15 dåin. P.
Om somarn blir e inga mörkt om nätren. P.
VN. E agglar 16 so. K.
De a jo vari o regna, allt senn de börja. K.
E blir kallt ti n.attn, frifarnona ä so grist". Sn.
satser, som ha predikatet i passiv form, oftast beteckna
ett skeende som allmänt ock kunna omskrivas till aktiv form
med man som subjekt. Exx.
2) Svenskan som
l) Jfr Heggstad, Norsk grammatikk, § 579.
skriftspråk, s. 202. 3) näml. för att hon skall märka det 4) näml.
från föregående dag 5) Några talmän brukas inte mera. 6) i fjor
8) spår 3) rågår 16) man påstår 11) där 12) ett 9 ett
7) höår
djur (sagt om räven) 14) ruttnade 15) hela 16) haglar 17) glesa

OPERSONLIG KONSTRUKTION. ORDFÖLJD
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Transitiva värb:
ÖN. Fröken, hon kommer lang väg, no tol e drikkas1 kaffi. P.
Int sku e pråtas alltför mang örd helder. La.
Men t1 i Lappträsk söknen ha e kökast staduger 2
mät. Li.
VN. De tödes 3 tve gonger om dän ett sont där 1okk 4. K.
No ska de föranas pengar ander ställen 5. Es.
De fikkes drikka o majstongssoppa. In.
Jö no haddes de in förti pond hyö°, Sj.
Intransitiva värb:
ÖN. He ska stås7 o doppa o doppa. Li.
När alla ble tröttoga 8, so jikktes e kvilas 3. St.
VN. Dom öt senn, innan de föres" ti arbete. K.
No föres de inn i sköjin", o de synes -åt", vår dom fikk
hogg värki 18. Ek.

Ordföljd.
§ 104. Då de fornsvenska täxterna innehålla ytterst få prov
på talspråk, ställer sig en jämförelse mellan mina, på nyländskt
folkspråk grundade anteckningar ock fornsvensk täxt ganska
brydsam. De jämförelser med forn- ock högsvenskan, jag i
det följande gjort, äro ofta rätt ojämna, beroende på det material, som stått mig till buds. Jag har under mitt arbete i
allmänhet icke undersökt fornsvenska täxtprov, utan hållit mig
till vad som tidigare sagts om ordföljden, varvid vissa sidor
blivit mer fullständigt belysta än andra. Det visar sig, att den
normala ordföljden i nyländskan i huvudsak överensstämmer
med forn- ock högsvenskan. Där olikhet förefinnes, påpekas
skillnaden.
7) behöver man
2) stadig 5) det togs 4) hål 5) på andra
ställen 6) fyrtio lispund hö 7) man skall stå 8) trötta 5) gick
man ock vilade. lo) innan man begav sig 77) skogen 72) utsågs
75) virket

SUBJEKT OCK PREDIKAT.'
1. Huvudsatser.
§ 105. Narrativ sats.
Utan inledande bisats eller annan värbalbestämning. Ordföljden är rak. Exx.

ÖN. öörkfolei kom fron söknens alla kanter. P.

VN.

Ja ha söld mang s kilo smör ot frun. P.
Skrälles Jussi hadd mang ör fundöra opa G-åmbelstuAnna. P.
Han jikk me enas all dagar. Mö.
Himmande hansis4 va för litet ti d51a millan so monga. H
An (katten) ä int jyst o klöser. K.
Nömdrens a slätts se tisamman. K.
Kokko 7 a kokkas so i då morost 9. K.
Dom ar kråkin vall rö". Sn.
Hon ä för mykki vildsinnager o vidlyftiger". Br.

Utan inledande värbalbestämning, men anknuten medels
adnektiv partikel (heller, eller, men, o, åtan).12 Efter o, men,
iitan är ordföljden rak (A). Efter heller, eller är den inverterad.
Heller, eller betyda härvid detsamma som hsv. adv. annars (B).
1) Det är främst på, C. Larsson, Ordföljdsstudier över det finita
verbet i de nordiska fornspråken ock Hj. Alving, Det grammafiska subjektets plats i den narrativa satsen i svenskan, som jag
grundat min redogörelse för subjektets ock predikatets inbördes
ställning i satsen. g) många 3) hänne 4) hans hemman 5) näm7) göken g) galt g) i dag på morgonen
6) slagit
demännen
10) De ha kreaturen i vall redan. ") fallen för kurtis 12) Alving,
Det grammatiska subjektets plats, s. 77.

SUBJEKT OCK PREDIKAT I HUVUDSATSER: NARR.
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Exx. A.
ÖN. Inga' kommer ja me te2 i afton, titan ja far ti fåbros3. P.
Han lär inga vii ha te svarta, utan an ska hav te grö
hästn. P.
No va he lite svört för me, som va bön 4, ti sitt stilla
so läng, men man visst, kva som sku korna. La.
So bläj he väftisblönor 2, o he spandist 6 ti väfti. St.
VN. Vi far it ti arböt i då, Utan vi far ti Eknäs. K.
Oj, oj, där sko ha blivi hektotåle 7, men masken komd. In.
Dom hadd smidjor fälva, böndren, o dom tö smieder
ti smieda. Sj.
Exx. B.
ÖN. Sliitin ö 2 me ti grassör, heller går ja -åt ett fåfa 10. P.
Drikkin kaffi nu riktit fört, heller för ni va titan. P.
VN. Go bort no straks, eller blir ja arger po de. K.
3) Med inledande värbalbestämning (A) eller föregången av
bisats (B). Ordföljden är inverterad.
Exx. A.
ÖN. He hadd ja", för ja va breider i mun". P.
För ein tid sidan." va ja so Sök. P.
Nu för du gå vöjin. denn."4. P.
VN. It 1 a ja ligga nogon då i sängen för filko 15. K.
No hördes o syndes 16 de do ro'. K.
So tö an dom i bivår18. K.

Exx. B.
ÖN. Bara vi sö rögfyln po ökern, sku 'Arton va i mrirn (för

att tändas). La.
Do när e int fikktes färsfiski2, sku e va lutfisk. St.
Om man int hadd mykki ti" bär, sku man allti stikk 21
me vöjin. St.
VN. När man går longsme vjin, fyggar e it n.ogo tit 22. Sn.
När de fatasn mjölkare, far henna" o mjölkar. In.
Anm. Att märka är, att i nyländskan den narrativa satsen,
föregången av bisats, oftast inledes med so. Jfr § 97. Advärb 'so'.
1) inte
2) med dig 3) till farbrors 4) barn 5) blångarn till
vävnad
6) spanns 7) flera hektoliter 8) smeder 9) uppliören.
10) farfar 11) det fick jag 12) frispråkig 18) sedan 14) din väg
15) sjukdom
16) syntes 17) redan
förvar '9) när man inte fick
färsk fisk 20) att 21) gå ock sticka under vägen 22) skymtar
det (huset) inte fram 23) saknas 24) hon
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§ 106. Anföringssats (sägesats).
1) Vid direkt anförande kan den sats, som innehåller anföringsordet, ställas såväl före som efter själva anföringen.
Om anföringen står efter, får sägesatsen narrativ ordföljd.
Jfr § 105 (A). I motsatt fall är den inverterad (B). Stundom
inträffar, att anföringen omger sägesatsen. Också i sådant
fall är denna inverterad (C). De vanligaste anföringsorden
äro säja, ock tykka,.
Exx. A.
ON. Men Pelle så: "Hon ska int va stursk'. Ni ska vita,

bodi folk ock fås, än 3 he ä ja, som ska lydas jär4 i
håse." P.
Men mödron så: "Kva ska hon djör spring iits kvar ivi
ein 6 då!" P.
Lill-Mina gröt o så: "Läsandi7 vil inga gå för mes". P.
To skräjk Pelle: "Jasso, tu jör mötstond!". P.
So kom får din o så: "Ni ska int gröt, ja ska no mals
ot oss". La.
När hOn sö bröderdötros böne", so så hon: "He sir so
frist" o fårdot" 5t, te böne. La.
VN. Dom narra an" o så: "Jö, jö, vi har jo törsdåger i
då". K.
Men an tykkt: "De kommer bli en stå" än, ena". K.
On tykkt bara: "Ja sko it7 kon Cänn an" ijänn". Sn.
0 gobbn så: "Ni visar er aldri po den hår holmen
nara!" Ek.
Exx. B.
ÖN. "Utanskriften ä inga ti ider"", så dom. P.
"Ja tränger" to gå t117 ett e'8", så ja. P.
"ile hadd ja för he ja va breider i mun 19", tykkt Stina. P.
"När inga tom beinen linar ett noga °, so rasa he °stå",
så hon, når hon full i bärisköjins". La.
"Viii vi nu fölgas öt", sa Fia. St.
2) kreatur 3) att 4) åtlydas här 5) Vad skall
1) högmodig
hon springa ut för 6) var eviga dag 7) läsningen 9) mig 9) mala
46) barnet 11) friskt 12) Motsats till ofärdig. 13) honom 14) stad
15) inte till Er 16) behöver 17) då gå dit 18) efter det 19) alltför frispråkig
20) när benen blivit så styva, att man inte kan
hålla balansen 21) bärskogen
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VN. "It bihöver ni kök kaffi o badd 1 i me vår gong", så
an. K.
"Jö, jö, no ä ja i åkold", tykkt an. K.
"Nej, e sko vii va so 2, att e sko skrivas opp allt, va man
jör", såra Grönblom. K.
"Jä, it 1.Tt man, hor hanses läsas4 va", tykkt nlons
Alfrid. K.

Exx. C.
ÖN. "Skuttns Lovisa", sä ja, "hon veit nö, hur ja vii hava". P.
VN. "Får min", birätta iklöv, "an då IV, när ja va seks
ör. K.
Vid indirekt anföring måste satsen med anföringsordet
alltid föregå. Exx. i § 120, Indirekt anföringssats.
Satsen med anföringsordet kan vara en bisats. Exx.
i § 120. Indirekt anföringssats.
§ 107.

Frågesats.

Inledd av ett interrogativt pronomen, som är subjekt i
satsen eller bestämmer subjektet, vid opersonlig konstruktion
det logiska subjektet. Ordföljden är alltså rak. Exx.

ÖN. Hulikin 6 panno ä störi? P.
Hoko hadd e to i rappe fårdit? P.
Kem veit slika' säj ännu? Fy.
Kem kom nu tår me8 våjin? St.
VN. Hokon ä starkast? K.
Hordan ec51 va bäst? K.
Vem fånin va e, som 'gift" de? K.
Hokon ö dom ä din? Sn.
Hordan färg ä beter? Sn.

Inledd av ett frågande advärb eller av ett pronomen, som
icke är subjekt i satsen. Ordföljden är inverterad. Exx.
ÖN. Hurleis " kund e gå so tåkot 12? P.
Kva djör 13 tu kom hi? P.
1) proppa
2) borde vara så 3) säger 4) läsförmåga 3) redan
vilken 7) sådant 8) längs 9) fanken los) köpte 11) huru
12) galet 13) gör (omskrivning med jöra, se § 80).
6)
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Kva djård i han släp bönen me-sse 2? P.
Kvemmars 3 va te tår, va he Moortens? Py.
VN. Va öt 4 an, den där gamel doktorn? K.
Va ska den där stän kom ti ta,6? K.
Hor va e me Klintan 6 i Billnös? K.
3) Inledd av predikatsvärbet, varvid ordföljden är inverterad. Exx.

ÖN. Här dom inga nogon trägorstäppa helder? P.
Rykker dom opp kaffiträdren 7 me rötren?
Har tu din gumma heim o? La.
VN. Ä on fron Kalis? K.
Har dom it 8 de bita1a 3 än? K.
Bråkar dom far o rösta o? Sn.
Ha do sitt nogon nattfejl"? Sn.
Ha dom tagi po 6älkan i vinter? Te.

§ 108.

P.

Önskesats.

En sådan konstrueras vanligen med predikatsvärbet i
(sammansatt) konjunktiv. Jälpvärbet är mo eller sku, varvid
olika betydelse föreligger. I förra fallet inleder subjektet satsen (A). I det senare fallet inledes satsen med subjunktionen
om eller med jälpvärbet, ock önskesatsen är av bisatstyp (B).
Exx. A.
ÖN. Han mö nu koma! Sn.
VN. Tom mö nu ska hav häntägi ! P.
Exx. B.
ÖN. Om du bara sku hav bottnar i fundöringana dina! P.
Om an änto" sku hav röd ti för håra" ein slikan 14
(tavla) ti jfilen, ti häng opa stuvuväddjin"! P.
VN. Sko ja no fö far himm 13 snart? K.
Om no den där Dokka" sko tå o kalva i natt? Sn.
Om do ändo sko hinn" korna o jölp" mäj mä vävande? Es.
2) med sig 3) vems 4) hette 5) heta 6) gumman
1) gjorde
Klint 7) kaffebuskarna 8) icke 9) betalat 19) nattviol n) handtag 12) man ändå is) hem 14) sådan 15) stugväggen 16) Namn
på en ko. 17) hinna ") jälpa
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§ 109. Uppmaningssats.
Inledes av predikatsvärbet i imperativ. Särskilt subjekt
saknas i regeln. Andra ock tredje personens pronomen kunna
dock någon gång utsättas, varvid ordföljden alltså blir inverterad. Subjektspersonen kan bestämmas av efterställt attribut eller tilltalsord. Exx.

ÖN. Våm ingal nu so myy me mät o drikka! P.
Tä tu bötn. bara! P.
Komin inn djina våjin2 allihöp! P.
Försökin nu änto ti lyds doktorn, fämo4! P.
Drå an ti9, so langt som piparn 6 väkser! La.
Va gå o säss ti ita7! Li.
VN. Kom it 8 ti vora bakkar o slö fi1p 9 ffira gongor, it. K.
Springin, pojkar, me kön.an.7°, ja ska stikk ävo varv". K.
Tå flran tilltar" po sama gong! Sn.
Pass int trå, ja gor di."! Es.
Tork niesan", flikka! Tn.
fynd de, Amanda, han ä o väntar po de! In.
Jörin opp so dr me hendren19! Te.
Ibland användes i en uppmaningssats presens indikativ i
stället för imperativ. Av tonfallet framgår, att det är en uppmaning (jfr § 52, 4, Presens). Ordföljden är densamma som
i narrativ huvudsats. Exx.

ÖN. Tu göter" nu! P.
Nu ä tu tyster nu! P.

VN. I moron far do imm17 ! K.
Ni far bort no! K.

Inledes av predikatsvärbet i imperativ ock följes av
en sats som börjar med so. Denna kan vara en huvudsats, uttryckande påstående, varvid ordföljden är inverterad, eller
en bisats med rak ordföljd, med eller utan än, att ock uttryckande en avsikt. Exx.
1) bråka inte
2) genast 3) lyda 4) farmor 5) drag han dit
) pepparn 7) sätt er att äta 9 inte 9 Ett spel. 10 ) korna
11) sticka avigt varv 12 ) droppar 13) dit 14) torka näsan 19 sträck
upp händerna 16) lyder 17 ) hem
6
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ÖN. Spänn ytil te grö märrn, so än 2 ja kan far ti stan. P.
Jö'n3 ein örfil, so no komber an to! ile.
VN. Kökin potetsgröt no, so ni för bilkin fron ryggin4! K.
Gö singlas me on 2, so för do den (nyckeln) or 6 fikkan
ennas! K.
Ta opp mon 7, so ska ni slippa. Sj.
§ 110. Utropssats.
Inledd av subjektet. Exx.

ÖN. Tu mö va, kvar tu vii, om du sidan a 50nd 2 helder
fludji 9 ! P.
Han mö to sidan bli söuma12, om e Vila'! P.
Jasso, tu jör mötstond! P.
VN. Gu fe löv, som fi11nan12 gå! K.
Jasso, to for it länger helder! K.
En utropssats kan också ha formen av en frågesats
ock är då ett uttryck av förvåning över att den tilltalade inte
uppfattat meningen. Endast tonfallet anger i så fall innebörden. Exx.
ÖN. No, vii it an fara"! P.
Sku it e va! St.
Sku it nu alla tykk om honon! St.
VN. Sko man it 14 förstö e! K.
Sko an it" vit" e! K.
Sko it toko där16 karar si! K.
Sko man it14 kom ihög dom! K.
for sko it14 vi vit" de, vi! Sn.
Jä, sko it an (näktergalen) va år! In.
En utropssats kan vara av bisatstyp ock inledas
med va, kva, hur. Formellt subjekt saknas ibland. Exx.
ÖN. Kva tu har granner o giller mjölk! P.
Aj, kva han ä fönogern! P.
Hur han do öter hadd synda i pr0t0k011e12! P.
Oj, oj, kva ti 19 ä underlit! P.
2) så att 3) giv honom 4) buken från ryggen
1) spänn .för
9) flugit
10) sydd
8) sjunkit
6) ur
7) munnen
hänne
13) D. v. s. naturligtvis
11) om det går
12) tillät skilsmässan
vill han fara. 14) icke 15) veta 18) sådana 17) tokig 18) Vad
månne han nu igen hade gjort för dumheter? 19) vad där
5)
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VN. Helkotasl, va e smakar! K.
E va hö1e 2, va e blöser i då! K.
Anm. Som allmän regel för ordföljden i huvudsatsen gäller, att
då den är inverterad ock tempusformen sammansatt, subjektet ställes omedelbart efter jälpvärbet eller skiljes från detta genom vissa
småord, såsom negationer, to eller do, no eller nok, bl eller
vähan).

2. Bisatser.
§ 111. Liksom i fornsvenskan ock i högsvenskan ha bisatserna också i de nyländska dialekterna i allmänhet rak ordföljd.
Att märka är, att värbet ofta av advärbet förskjutes till tredje
eller senare plats. Carl Larsson 3 påpekar, att denna satstyp, som förekommer redan i fornsvenskan, i förhållande till
den normala nordiska bisatstypen innebär en avvikelse. Han
framhåller likväl, att intet tvivel råder om att även den på
det hela taget är genuint svensk.
§ 112.

Temporal bisats.

1) Den vanligaste temporala subjunktionen är i nyländska
när (fsv. nr), vilken betecknar såväl enstaka (A) som upprepad (B) handling.
Exx. A.

ÖN. När dom to hörd, än ja va önöjd 4 me utsikten, so sku
dom fröjd örona mina me noga jfi.d. P.
När hon eö bröderd&ros böne5, so så hon: "He sir so
frist o färdot6 -åt"— La.
När dom to hadd iti7, so läddist d0m 8 ti sova. Li.
0 när gröten köka8; so salta on onon 010. Bo.
VN. So blö e polka ön, när vi komd inn. K.
Vi 6öfft N5bonns12, när dom jikk åt därifrön. K.
0 när an komd i bötn, so add an vingla ot sido. Sn.13
När dom ha gött ett stykke, mött dom en koparslagara. Ky.13
1) Lindrig svordbm.
2) hin 3) Ordföljdsstudier, s. 140. 4) att
jag var missnöjd 5) barnet 6) Användes som motsats till ofärdig.
7) ätit
8) lade de sig
gröten kokade 10) hon den också, Nyl.
A. Lindh. 11) av 12) Nybondens hemman 13) Nyl. VI, S. Perklen.
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Exx. B.

ON. Ja har beter tid ti sia', när e ä langa, jiisa dagar. P.

När dom hadd i ryddjin2, so slö doms po fötn. Li.
VN. När man jikk [it om kvälln, va vargögona o glittra i
skogsbryn.e bara. K.
On ä myky klökare som 4 nogon ander, när on slipper
tis tala. K.
An (katten) &Ilars baketter som en honnrakka, när on
(hustrun) gör nr ti byn etter mjölkin. K.
När man ska opp po milko1ln7, so kond e va it stört hol
vidöppit onder. K.
Elden ä livagers (i kölmilan), när e ä vinter o kallt. Sn.
Nok ä de frist vattn, när där ä is opö. Te.
2) som (fsv. sum): Södervall upptager bland andra just

de här ifrågakommande betydelserna 'i detsamma som', 'just
som', 'under det att', 'medan', 'då', hsv. 'då', 'när'. Exx.
A. Enstaka handling:

ON. To fjoas e bara förbi me, som harin komd sätand åron
gangon me hunn bakett se. P.
Just som ja sku gå säss10 i s1idan11, so full e me inn,
än ja inga sku b0di12 far Utan förningls ti te härskåpi,
tär som ja bråkar hå mett stasskvartör. P.
So lö vi o sprökast14 ännu, som vi 1äddist15. La.
Hon va hundra ör sama dän, som on blö dö. Li.
Men kva tin16 sku he ha vari, som e va fiira helgar17! Py.
VN. Straks som ja for imm15, so va ja o blött' me sprit. K.
Do som ja va ti Ruben o komd imm 18 senn, blö ja vils 2 °. K.
Ja add oppsamlat lite do, som e va akfön 21 efter min
mormor. K.
Ja va in 22 otta ör, som an foll se fördärvager 23. In.
An träffa pigon mä systron, som on stö o tvätta byke. Si .24
Som an a sakt e, so jikk an. Lo."
4) än
3) slog åder
2) i ryggen, näml. värk
betrakta
kommer åt att 6) stryker 7 ) krönet av kolmilan 8) livaktig
10) sätta mig 11) släden 12) icke borde 13) gåva
9) susade
14) pratade 15) när vi lade oss 16) vilken tid 17) fyra hälgdagar
efter varandra 13) hem 13) baddade 20) gick vilse 21) auktion
23) föll, så han blev svårt skadad 24) Nyl. II, G. E.
22) omkring
Lindström. 25) Nyl. II, J. E. Wefvar.
1)

5)
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Exx. B. Upprepad handling:
NV. Ja bråkar fo fölg me hosbon'n, som' ann åar inn ti
Karis.. K.
Den ön vikan ä an om nattn, som an ska börj po
kvälln. K.
Dom för salt inri fö11va 2, som strömingen börjar bli
minder. Br.
Do, to (fsv. Da) användes föga i dialekten ock betecknar för det mästa enstaka handling.

Exx. A. Enstaka handling:

ÖN. Ein sundasmorin, to e allt ännu va mörkt, väkna MalmFlinkas ö eit förskräkklit väsen. P.
VN. An va mö opp ti Orsbäkks (Horsbäcks) vägafilä, to
pojkana va ti Eknäs. K.
Ja va it himm, do an för ti 't-knäs. Sn.
Matti harmast, to de börja lid 3 för my37- ur grötfäti.4 Lo.
Exx. B. Upprepad handling:
VN. Do ja drömmer om dödn, do vt ja, att e it ä longt efter
nörbörd. K.
To an 5 hänger stol ovanför kön i böse, so most maron 6
vänd om. In.
Anm. S. Wallmark, Fördelningen av de temporala konjunktionerna då ock när i svenskt talspråk (Svenska landsmål 1936,
s. 143 if.) tycker sig finna, att de (to) överväger inom Snappertuna, Karis, Degerby ock Lojo. Sina exempel har han ur de i
tryck utgivna sagorna från nämnda kommuner. Men åtminstone
för de nu talade dialekterna är uppgiften missvisande. Av 186 temporala bisatser med när eller do, som jag upptecknat inom olika
delar av dessa kommuner, inledas endast tre med do, varav man
måste draga den slutsatsen, att när överväger. Det är ju möjligt,
att förhållandet varit ett annat tidigare.

Innan (uppkommet genom ellips av fsv. innan IM, at),
hsv. innan, förrän.
1) då
2) själva
man 6 ) maran

12

Lundström.

3) minska

4) Nyl. II, J. E. Wefvar.

5) då

178

LUNDSTRÖM, NYLÄNDSK SYNTAX

Exx. A. Enstaka handling:
ON. Teson gangon söup ja öl halva glasi, innan ja jikk fram
ti brädpari sköla. P.
VN. An komd longt, innan an arhinra sep, att an va po villsamer våg. Te.
Ex. B. Upprepad handling:
VN. So sku an moddas3 va dr 4 ti fem, innan an sku slipp 3
ti far him. K.
Tias, tist (jfr fsv. tul ines, fil Does at), hsv. till dess,
tils. Exx.
ÖN. Tår so marsa 6 dom böda, tist dom kom mitt up ein
brö. Bo.
So fikk e va op lindan, tiss de där spjälåins jikk
löust 8 . St.
Tärt (jfr fsv. Jr tul at), hsv. till dess. Ex. VN. Möln.arfol6i hadd °nu' senn, tärt on va femton ör. In.
Sidan, alltsidan, senn, alltsenn (fsv. sipan), hsv. (allt)
sedan, efter det att. Exx.
ÖN. Alltsidan vi komd ihöp, so ha ja fött röd me fölv me inviderbistyren11. P.
Ja ha 68rd me te gröa förät, men nu, sidan jä,rntöji bläj
fårdit, mostist12 ja byta me bisin13. P.
VN. Senn dom ynger pojkana blö gamlare, va ja borta imillanöt. K.
Ja Mfft on (kojan), senn ja komd hit. K.
De a ju vari o regna, alltsenn de börja. K.
Men de där allt a fani no, sann folei ha blivi so opplårda. Po.

Förän, förför, förför som (f sv. for än), hsv. förrän. Exx.
ÖN. Ja ha nu allti bräka grfit me", förän ja ha fani ti arbäitå. Bo.15
VN. Hästn komd himm, förför som gobbn komd. In.
An had,d biskiti at int gö, förför dom sko jö an lön. Te.
2) erinrade sig 3) nödgas 4) på torget 5) få
1) drack jag ur
marscherade 7 ) på gräslindan 8) linstängeln 9) lossnade 10) hänne
13) min man 14) äta något
12) måste
11) inomhusgöromålen
75) Nyl. VI, A. Allardt.
6)
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Medan (fsv. ~Dan), hsv. medan. Ex. ÖN. Anna-Lovisa
ställd te stör kaffipannon op ejlnl, medan dom sat o vänta. P.
So myöy, hsv. så snart. Ex. VN. So myöy dom för

den öna elden släkkter, so kommer e in annan ijen. Ek.
Komparativ bisats.

§ 113. Inledes med som, jusom, jysom (fsv. sum, som),
hsv. såsom, än. Exx. A.
ÖN. Ile va inga 2 ti komdörs honon, jysom an komdöra Stina. P.
ile djikk 4 undan för dom, som to an nystar ein reisliger5
härvo ulltröd 6 . P.
Bisin denn 7 for inga rida Ars, som an reid ettarst 2. P.
VN. E va myA)T höger byggningar dar, som vi ar lo i sköiin u . K .
It sko man sitt o movör se12 vi börde, som vi jör. K.
Nok vt ja, ho ä vakert (näml. vädret), som e ha vari. K.
Ja komber för ti bie 13 de ti bröllope mitt äfter vu0rt 14
ävtal, som vi hadd komi överöns om. Lo.15
B) I östra Nyland förekommer dessutom som komparativ
subjunktion tyste (tisto) — tysto (tisto), i västra Nyland
desto — desto, hsv. ju — desto. Eftersatsen har inverterad
ordföljd. Exx.
ÖN. Tysta meira ja sover, tysto tröttogare ä ja. P.
Tyste) meir ja grilla, tysta, värri blej dom. P.
0 tisto moira han skrök, tisto värrigare 16 slö dom. Ile.
0 tisto möra dom tömd po silverkannon o stöpen, tisto
ivrigare bläj dom ti skryta o skroppa 17. Ile.
VN. Desto mör ja tala, desto argare blö an. Sn.
Desto mör ja försökt ti lag e skaplit, desto tökogare
blö e. Sn.
Konsekutiv bisats.
§ 114. Inledes med (so) att, (so) än, (so) — so att, (so) —
so än, (so) — senn, so (fsv. at, swa at), hsv. så att. Föregår

värbalbestämning, kan ordföljden vara inverterad. Exx.
1) på elden
2) inte 3) att kommendera 4) gick 5) redig 6) ullgarn 7) din man• 8) här 9 ) senast 10) än vi har 11) skogen
12) må gott.
13) bjuda
14) vårt
15) Nyl. II, J. E. Wefvar.
16) värre 17) skryta
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ÖN. Predikan va so grann, so än ja sö, hur grannas möri
P.
greit
Dom hadd läti 2 smörbytton stä o jissna 3 i eit torrt sköp,
so än hon hadd fildast, öimba4 fron öimba. P.
Ho börja regn, so att vi bläj5 so vöt, att ho riktit daska6. La.
Föla va so myöy fök, att ja tänkt, att an sku dö. La.
No bör 7 man bli so styver, att int moknars man meir ti
plokk bår. La.
Hon a blivi so rusiger, än vädre blöser ikull ena. Li.
Han slö ti pärtöärvan 3, senn spituna 10 stö op.
VN. On (oljan) ar en so förjiffta72 fukt i se, at rimatisten it
kan tol e. K.
Flikkan ä minderaktiger 73, so on gör i skölan. K.
E ä so torrt, att allt lojsknar 14 bort. Sn.
Föttren o bki.en bio so kälda13, att dom blö jyssom
Isen. Sn.
Dom jörd lite konster me Söderlonn, so dom jörd se illa
fälva. Br.
Dom slo ett sont onder om e16, att ja minns e. Br.
I Bottnhave va e snööokko o stark nordväst, so att vi
länsa po bara märssigle me otta knöps färt. Ek.
No tol de go himm o sova, att man orkar stig opp i
moron. Es.
Där hadd pappa stikkan 17, att vi sö ita me 78 hörde. Sj.
Final bisats.
§ 115. Inledes med att, för att, so än, so att, än, senn
(fsv. at, swa at), hsv. på det att, för att. Exx.
ÖN. Ja mostist 13 skaff heim huden fron garvarn, att ja sku
fo nytt op20 fötren. P.
Ja lät mä,rrn lunka so där lagums 21, so än ja sku hinn
kom heim ti möt midnatt. P.
Ja m0dist79 lägg i våg, än ja sku hinn fitrått all bistyr. P.
Prästn sku kom o läs yvy öliniin 22, senn hon sku håldas 23 stilla. St.
3) gistna 4) kimme 5) blev 6 ) slaskade
2) låtit
1) grät
8) mjuknar 9 pärtknippan lo) bitarna 11) Nyl. VI,
7 ) börjar
13) minderårig 14) vissnar 15) kalla
12) giftig
A. Backman.
De funno det så underligt (näml. att isen höll den 15 maj).
pärtan 18) äta vid 19) m åste 25 på 21) lagom 22) gumman
24) Nyl. II, G. A. Åberg.
23) hålla sig
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Ja veit hit, ti kvem ja ska vänd me, än ja ska fä
jälp. La.2
So be/jas dom vatublöl4 ena, än dom fikk ena ti livs. Bo.2
VN. Man sko trom 5 om de där snyte% so att e sko brinna. K.
E blir tvö ör om e1gon 7, (sedan vi flyttade till stugan);
vi a laga om e, att e sko si lite folklikare -åt. K.
Gö inn o byt byksor, at it do bävers snö i dom! Sn.
Ja moddes kräkas dit sann, att ja sko rö ritt opp
tonnon. Po.
Han löddest" sova, för att dom it sko rör an. Po.
Kausal bisats.
§ 116. Inledes med som, bara som, för, när, efter, to (fsv. sum,
som, for, ptir), hsv. emedan, därför att, eftersom, då, m. fl. Exx.

ÖN. Ja visst so vål, än is vi sku bli bjudi 73 ti bröllopi, för vi
va rögrannar" me Skrällas bo 15 i slaig o mark. P.
Färdiga tippor 16 'gift 17 an fron bagarn, to Stina hadd vänd
se tvärsimöt 18 fron början. P.
Men som din int va nogin o sö etts° dom, so iddist dom
inga göra, bara som dom lä op 1äd11bakkan 27 o söla
se 22. Bo."
Men som dom nu tala so stört 24 imillan se, so hörd
drängin allt, kva dom så. MÖ.25
VN. Stonghamrana bläj jo fast 26, som e börjas 'Cap köl fitriks. K.
Si, när no dom bädd hår, so vild 27 ja it lämma dom titan
(potatis) riktit. K.
So va on ti Nygrannas, som on a sponniss ot dom. K.
No ä on fo123 himma, efter e ryker ota p1pon 30. Sn.
An hadd so vål röda po, som an räkna dom vår moro 31 . Sn.
An vild ändo bli ö mö'n 32, som an CA so myki. Es.
Men som vattne öka so i natt, va ja o band an (ekstocken). In.
Men dom fikk int hå dom himma, för dom sko ha bränni
fälandis 33. Sj.
1) vem
2) Nyl. II, G. A. Åberg. 3) började 4) badda med
vatten 5) klämma 6) veken 7) alla-hälgons-dagen 8) får 9) måste
krypa 10) räta upp 11) låtsade 12) att 13 ) bjudna 14 ) grannar
16) ett slags bullar 17) köpte 18) tvärtemot 19) där
15) både
21) backen invid ladan
20 ) efter
22) solade sig
23) Nyl. VI,
J. A. Björkström. 24) högt 25) Nyl. VI, A. Backman. 26) stängdes
29 spunnit 29) väl 89) ur skorstenen 31) varje morgon
27 ) ville
32 ) bliva av med honom
33) bränt (bränvin) i hemlighet
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Konditional bisats.
§ 117. Inledes med bara, om, fallom, bi (fsv. um), hsv. om,
ifall, hsv. talspråk bara. Konstruktion med skulle i bisatsen
är främmande för hsv., men vanlig i finländsk svenska (Bergroth, Finlandssvenska, § 179). Exx. A.

ÖN. Om pojöin bara fölver1 vii, so inga 2 ska han stä me knäffter 3 mun nästa läsförhör, inga. P.
Om du sku ha djeird beter 4 arbeit, so sku ja ha bitäla
meir 5.. P.
Om du sku ha komi förr, so sku du ha fött eit grannt
äpe16. P.
Brött fikk ja hava te cläjin 7 mö, om ja sku kom heim i
visk1i 8 tid. P.
Bi 8 tu sku möt ein kår, no sku tu träng10 va lite rädder änto11. St.
Han har nc3 löfte, om han bihöver pengar, än.12 han for
skriv. St.
No ska ja gö o svar för ider (näml. inför dommarn), fallom
e passar. Py.
VN. Nok ä an o lyder, bara man talar mö an. K.
Om somarn ä de it so longt ti gö, om man far fönn13 opp
ti Tötaloddn. K.
On fikk ärv de, bara on sko 01114 namme. K.
Bar dom &inner lite smö föl, ska dom ti doktorn. K.
Bara man hadd nogo tider bara, so va man dr o
plokka (svamp). K.
Jä, de vt ja, om alder clou sar16 de. Sn.
No sko de bli brä, bara do sko tä, o sög bort kvistana. Sn.
An sko a komi ti liä17 den (näml. en radioapparat),
om it dom sko a anjött an. Br.
It doger on ti nogonting, köen 18, om it on jör äderton,
ogo liter. In.
Bisatsens konclitionala betydelse uttryckes ofta genom inversion utan medvärkan av subjunktion. Exx. B.
ÖN. Sku an bara hav se fölver12 ti rust fil, so sku e int va
meir som halva kommersen 20. P.
2) hopknipen 4) gjort bättre 5) mera 6) äpple
1) själv 3) inte
den dagen 8) Ordentlig 9) om 10) borde du 11) ändå 12) att
13) sjövägen 14) behålla 15) om du också inte 18) säger 17) kommit att behålla 18) kon 19) sig själv 25) mer är halva besväret
7)
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För an so tår lått ‘ööll ot se, so ska ten undi 2 sit.o bulta
i stäl1n 3 meir. P.
Hadd ja visst, än e sku gå so tår lått ti far ti stån, so
no hadd ja säkert komi me-dde 4. P.
Va int all heiman 5 i öörktin6, so no fröga han sidan 7 ,
att "kvart va tu i 'öörktin?" La.
VN. Sko e va longsme ki1omötn 2 bara, so sko e va brå myöi 0
länger. K.
Dejan lo va so arger, att sko on a vitan de, sko on a
taji nykklana otals dörrn. Sn.
Sko dej" o ja most gö tibåka, it14 sko vi vila, it. In.
Mät o drikka fikk on, so vild" it on rikkt16 se, so fikk
on jöra va on vild15. Po.
Koncessiv bisats.
§ 118. Inledes med fast, fast fritt, hsv. fastän, ehuru. Exx.

ÖN. Fast ja bara sku gä ti stalle, je mät ot märrn, so no va
ja so beinsvågr1 o eländi. P.
Tu ha ingals satt bort rotin'0 o b1öntottan 20, fast e ä
Mattisaan i då. P.
To trCidd ja int kona mina, fast ja räkna fem, seks
gangor. P.
Fast tri Lassar hadd ställd se op slåpi mett 21, sku e inga"
ha tykkt illa vara för de. P.
VN. Fast dom ä bröder, so sir man nok so stör fillnan po
dom. K.
It följer an (katten) alder me främan, fast fritt 22 dom gör
fron st1ivyun 23. K.
Barön va fatiger, an, fast isingerska stammen 24 va so
rika. K.
On va it himma senn heller, fast e rök ota p1pon25. Sn.
Dom lät an (trädgården) so förfalla, fast an va so opprostager 26 i baron Rivars tidn. In.
Anm. 1. På grund av den skiftande betydelse, dialekterna inlägga i en del subjunktioner, kunde några av de citerade exemplen
även föras till annan avdelning.
1) klädning
2) den onde, fan 3) vävstolen 4) med dig 5) hemma
6) gudstjänsttiden 7) sedan 8) längs den väg, där kilometerstolparna
funnos 9) mycket. 10) ladugårdspigan 11) vetat 12) ur 13) du
14) inte
15) ville 16) rätta sig efter föreskrifterna 17) svag i be18) inte
nen
is) spinnrocken 20) blåntotten 21) på mitt släp
22) ehuru
23) stugan
24) Hisingerska ätten 25) ur skorstenen
26) i så gott skick
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Anm. 2. Subjunktionssatserna stå än före, än efter huvudsatsen. Alltid före stå de konditionala satser, där subjunktionen är utelämnad; alltid efter stå de komparativa, konsekutiva
ock finala satserna.
Att=satser.
§ 119. Att-satsen inledes i västra Nyland med att, i östra
Nyland mästadels med än. Den står för det mästa som eftersats. Då den någon gång förekommer som försats, har eftersatsen inverterad ordföljd. Att-satsen är vanligen objekt till
predikatet i huvudsatsen. När den stundom är subjekt, innehåller huvudsatsen oftast ett formellt subjekt. I mitt material
har jag ytterligare funnit exempel på att en att-sats kan styras av preposition, men däremot icke på att den kan vara
attribut. Exx: A.
ÖN. Dom trödd visst, än ja sku va eit do111. P.
Bönen tala om, än dom hadd skrivi so dölit. P.
Än dom kan ö eit gamalt bisaskräll 2 lag ein ny männifa, he ha ja alder kuna trö. P.
Ja ska vis de, än du tränger parudöras för ein pårnobisi4. P.
Han komd inga ti tänk opa, än hönon hadd vingar. P.
Inga ska tu nu tänk, än tu o ja har blinntarmar, he ä
bara härskapi. Li.
VN. An trödd väl, att de va henna, o so gå han se i fakks
me on. K.
Nok kan de hända, att dom hadd lite mör toko (ärtland),
folöi. K.
Do visst man, att de va middåger. K.
De ä öfyldit 6 , att an a komi ti bli präst. K.
Ja ha it kona trö, att svinen sko kond sima, men förbaiska7. In.
B. Stundom utelämnas subjunktionen i en att-sats, som är
objekt. Exx.

ÖN. Ja tycker, he sku va nogas ot tes. P.
Is lönen lite. P.
Ja tänkt, he sku höjast
1) sjåp 2) gubbskrälle
3) måste gå i paradmarsch 4 ) gubbe
från Pernå 5) slog sig i sällskap 6) utan egen förtjänst 7) minsann kunna de icke 8) någonting 9) för dig 10) höjas på
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Hon tykkt, he sku va on[Idot 7 ti spring o håld kalås i
f ö fängon 2 . P.
VN. No vt ja, e3 blir efter julen bara. K.
Jo alldöles, nok vt ja, dar ä 4. K.
No vt ja, e gor i er o. Ek.
När man örd 6 dom där smällana slö, tykkt man, an6 va
so imma. In.
Indirekt anföringssats.
§ 120. 1) Indirekt anföringssats har i regel rak ordföljd.
Den förenas med huvudsatsen i östra Nyland vanligen genom
än, i västra Nyland genom att. Den står efter huvudsatsen.
Exx.

ÖN. He komd b0d8 fron 1äsanrömi3, än Ödas-Kalle sku kom
inn. P.
Bjons Stäva så ot Oppstu-Kajsa, än hon jämst 10 hadd taji
katton me-sse ti knav Oh1 stejkbejnenia. P.
Bönen tala om, att lärarinnan add sakt, än dom add skrivi
so dölit. P.
So ringd 011as Anders hi, än Tödu sku kom tT i sällskapi. La.
VN. Doktorn ska a vari o sakt, att dom slapar fökdomar me
de där vattni 73. K.
So tala an om, att an hadd vari o 'bd" vargin. K.
Dom pöstör, att den15 ska ha komi me fitlänska mätn. K.
Ja tror, on fondöra, att on sko va o far ti Eknäs. Sn.
Ja ha sakt, att vi fron skolns sida bodi va o inhägn
an". Ek.
Dom birätta, att an add sakt, att an sko most far me tögi
ti Karis. In.
Dom jord arm ot me 77 o så, att ja va o siipa ti Eknäs. Po. •
Dom sa, att an add fani
Po.
2) I västra Nyland stå ofta i den indirekta anföringssatsen advärben nok, no eller so efter att. Härvid uppstår
1) onödigt
2) utan skäl 3) det 4) finnes 5) hörde 6) man
hemma 8) bud
rummet, där läsförhöret pågick 10) till ock
11) gnaga av
med
12) benen på den stek, de hade på kalaset
14) skjutit 15) smittan 16) borde
13) vattnet medför sjukdomar
inhägna (gropen) 17) retade mig
7)
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inversion. Samma företeelse äger rum, om en negation står
efter att. Exx.
VN. Han så, att no kommer an. K.
An tykkt, att it vöt man säj1, var man senn kommer
slankan.des 2 . K.
An så, att no skos an stig opp i moron i gömans tid 4 ,
hinna& fän8 a fött skönan 7 po se. K.
Dom så, att it 8 är e nogon fillnan 2, att no far dom Sn.
Dom tala, att no a de no tykktas tilo kom lite. Te.
Han så, att so sko e bli. Te.
Lös"-Otto så, att no kan an gö o jör öd po e12, att so
va. Ek.
3) Det är mycket vanligt, att ett anförande, som börjar
med att, fortsättes som direkt anföring. Samma företeelse finnes redan i norrönan13 ock fornsvenskan'4 (så även i grekiska,
btc). Exx.

ÖN. Va int all heiman15 i öörktin16, so så han sidan, att
"kvart va tu i öörktin?" La.
Vi så, när vi komd fron ändjin17, att "när ska te hö törkas18 som va so syltot" o vött?" La.
So så hon, att "no törkas ho ti ftt öpa vide1den 21. La.
Man kan säj om gräs, som ha börja drå sej ti tork, att
"nu börjar he sinas". La.
Fikk man int kräöin 23 ti gå ti24, som man vild, so så
man, att "nu blej ja po1as 28 me dom". La.
VN. Men ja så, att "it26 ä dom brå färdiga än it". K.
0 so så ja, att "to 27 ska fö si, att it gör e po de
vise". Sn.
Men ja så, jåg, att "no ska ja fara allti, no". Po.
Dom jord arm 28 ot me o så, att "no va ja o 0.pa
Eknäs". Po.
Dom Så föråt, att "no ä an lite närvlöser 20", så dom. Te.
Anm. Vissa fall under 2 kunde kanske föras hit.
2 ) ock slår dank 3) skulle 4) mycket tidigt
1) kan man säga
innan 6) fan 7) skorna 8) inte 9) skillnad 10) tyckts att
11) lots- 12 ) gå ed på det 13) Se Iversen, Norren Grammatikk,
§ 186, a 14) Se t. ex. Västgötalagen. 15) hemma 16) gudstjänsttiden 17) ängen 18) torka 19) genomvått 20) där ute 21) på
vidden 22) mogna 23) kreaturen 24) gå dit 25) i bryderi 26) inte
27) du
28) harm, förargelse 29) var jag ock söp i 30) närvös
5)
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Indirekt frågesats.

§ 121. Indirekt frågesats inledes med ett interrogativt pronomen eller advärb, stundom även med subjunktionen om.
Den står efter huvudsatsen ock har alltid rak ordföljd. Den
indirekta frågesatsen är objekt till predikatet i huvudsatsen.
Exx.
ÖN. Ja sku hav henna tu l säj2, kvarts fei1i 4 va. P.
Han va int kär ti urfilja, kva 5 e va, som hirta 6 onon. P.
Han sku si te tär kärn 7, hölikan8 han va. La.
Ipga veit8 ja, kvart ja lad 18 te lappen. St.
Men ja så ingan, hulikan postbuss e sku va. St.
So fråga" an, om tom glösna o 13, när tom alltilan
fulld 15 . St.
Man veit inga, hulika nojs18 e sku bli. St.
Inga ä he nu sakt, än17 han visst, kemmars 18 he va. St.
So fröga ja, om han lut sku kom hi o möla min te tär13
kofforten. St.
VN. Men ja sko fröga åenn 20 ot dom, hor de där ha börjas. K.
Vi ska far o höra, om dom ha komi himm 21 rö. Sn.
I moron ska ja far o si, hor longt de ha komi. Sn.
Ja vt it, om on no sko a hygga 022 . i n.
0 ja minns, hor pannon so åt än. Po.
Relativ bisats.

§ 122. 1) Den relativa bisatsen har rak ordföljd ock inledes
med som (fsv. sura, som), i östra Nyland någon gång med
kva, t. o. m. om korrelatet är ett •advärb. Att märka är, att
dialekterna ofta bryta mot den stilistiska regeln om relativets
placering invid korrelatet. I nyländskan utgör relativet vanligen ett begränsande (nödvändigt) attribut till korrelatet. Exx.
ÖN. Han lova allt bistra, som an hadd opataji sen. P.
He vild inga försla 24, som gumman lantan. P.
1) att
2) säga 8) var 4) felet 5) vad 6 ) häjdade 7) se på den
karlen 8) hurudan 9) inte vet 10) var jag lade 11) i nte 12) f rågade 13) minskade 14) alltid 15) föllo 16) hurudant oväsen
17) att
18) vems 19) den där 20) sedan 21) h em 22) förstått
att gå 23) åtagit sig 24) inte förslå 25) hade med sig
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Mitt hem, som ä tår uffer 01) 4 bakkan, tis komd varjin
om kvälldn. La.
ile va menn kusin, som jifft se. La.
So va tår en hfisvärdes, som hadd vridna 4 föten sin. Li.
Hi' va ju en popi fron voron 6 san, som fördis bortan. St.
VN. Den där Frans, som ä himma dr me 7 fädern, han ä
bäst, han. K.
Den där svågerskan, som ja tala om, fria o jifft se. K.
Vi add ett folks, som &P Kvarnström, år" i kamarn. K.
ile ska va tallar, som a stött hondratale ör. K.
Ha do sitt bomollstygi mitt, som ja &ffi i häromdäjinll? Sn.
Den hällan minns ja nö so brä, som ha byggdas. Te.
De va it gamalt folk, som öts Sonnströnas. Ek.
Si, han va himma fron Löjo, som Cöfft de. Sj.
Jag har antecknat ett enda fall, där som saknas: ÖN. All arl,
i hiise findist", sku va o trå. Py.
Anm. Attributiva relativsatser, som icke äro nödvändiga, har
jag icke påträffat i de nyländska dialekterna, vilka för sådant fall
föredraga samordnade satser.
2) Om korrelatet icke är ett substantiv eller ett substantiviskt brukat ord, motsvarar den relativa satsen ett advärbial.
Exx.
ÖN. Han bä, att ja sku C'ör ti 44, som an visa. P.
Ti" träffa" va en gamal mommo, ti, som ja väkst
opp. St.
VN. De va i Kokkobakka, som dom bödd. K.
Si, de ä no, som läsen väger ity; pond. Sn.
2) dit 8) husvärd 4) vrickat 5) här 6) vår 7) hos
1) nere på
11) häromdagen 12) byggts
10) här
9) hette
) en familj
17) ett
råkade
16)
där
15)
13) funnos 14) dit

8

OBJEKT.
Det omedelbara objektet.
§ 123. 1) Det omedelbara objektet (ackusativobjektet) står,
liksom i forn- ock högsvenskan i regel efter predikatsvärb et, utom då det är relativpronomen, Exx.
ÖN. An har so tannklionl, när an for töndren 2. P.
Si, när man vii hå te tär bakettkoppn3 o. La.
Han (vargen) lad nör 4 mang kuddors o. Li.
Han har int so myöy slik6 fundöringar. St.
VN. Där add an tumme hökt opp po vinn 7. K.
Dom kasta korro o slö filp 8. K.
Ja la lok opo pannon. Po.
Bara man lagar viekana3, so att di passar. Sj.
Utgöres predikatet av en sammansatt tempus form,
står objektet, i motsats till vad ofta var fallet i fornsvenskanw,
men i överensstämmelse med högsvenskan, efter den inf inita formen. Exx.

ÖN. Ni sku ha djördn bäter arbeit. P.
Bara han nu hadd fött pär tri koppar, so no hadd an
fungd12. Li.
VN. No a ja my11t13 nYpotötren14. Sn.
On add plocka in korg fantarellerls. Sn.
Äldre fornsvensk ordföljd är likväl stundom bibehållen10. Att märka är dock, att några av exemplen lika gärna
kunde hänföras till objektivt predikativ. Exx.
1)
5)

klåda i tandköttet 2) tänder 3) tredje koppen kaffe 4) dödade
kor
6) sådana 7 ) vinden 8) Friluftslekar.
3) ljusvekarna
Se Wenning, Studier över ordföljden i fornsvenskan, s. 66 ff.
gjort 12) sjungit 13) kupat 14) nypotaterna 13) kantareller
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ÖN. Kem veit slika säj1? Py.
0 to, när ja hadd allt tala, skratta ja so. St.

VN. Har dom it de 2 bitäla 3 än? K.
No hår ni skomakar Jötbär cifarin 4 än. Ek.
Vill man särskilt framhålla objektet, ställes detta liksom
i norrön.an3 ock högsvenskan främst i satsen, som därvid
får inverterad ordföljd. Exx.

ÖN. Te gamal svärmiSdron har on ti 6 i bbo. La.
Kör o foor o sv5n hadd dom. Py.
biörnmjölk o gröjt 7 öt dom. Py.
Stikksöums sku man hav om somarn. St.
VN. Ikorrar 3 ha an ni5 havi himmn o, in pär tri. K.
Mät o drikka fikk on. Po.
Biljettn va mcadron o 6öfft fårdiger öt'n. Po.
Frukost St dom ottail. Sj.
Foor hadd dom doktit. Sj.
"Vöte va niä beter o hå, som 12 dom där potötren", tykkt
an. Te.
Angående objektets .ställning till p redikati vet, se §
125 Predikativ.
Angående objektets ställning i förhållande till ad v ä rbialet se § 133, Advärbial.
Det medelbara objektet.
§ 124. Dativobjektet, som i nyländskan konstrueras med
prepositionerna ot, för, står liksom motsvarande högsvenska
prepositionskonstruktion oftast efter det omedelbara objektet,
i synnerhet om detta är starkare betonat. Exx.

ÖN. Han sku ta reido opa, om dom hadd jevi 13 brä varu14 ot
onon. P.

Mö nu Gild ha fikka slika13 straff ot me? P.
Ja ööfft ot me terminöter16. P.
Hon kund säj sama ot
otta-örspojkar. La.
1) Vem kan säga det?
2) det
3) betalt
4 ) icke oomtalad
Se Nygaard, Norr» syntax, § 343. 6) där 7) gröt 8) stickstrumpa 9) ekorrar 10) fört hem 11) kl. åtta 12) än 13) givit
14) vara 15) sådant 16) termometer
5)

OBJEKTET
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VN. An bitäla ondra o femti ot föräldrana. K.
So sold dom e för billiti ot orgonistn 2 i Brömar, Grönblom. K.
So kola ja frera, milor ot böndren. K.
An springd 3 inn pris ot se. Br.
När han int inga 4 svara, so gä on ot onon ein örfil. Es.
Tillika som 2 ja mjölkar, most ja va o slö gräs ot an6. Te.
1) till billigt pris
2) orgelnisten 3) sprang (vid tävlan) 4) ingenting 5) jämte det att 6 ) måste jag slå gräs åt honom

PREDIKATIV.
Subjektivt predikativ.

§ 125. 1) I satser med rak ordföljd (huvud- eller bisatser)
står det subjektiva predikativet efter predikatsvärbet, vid
sammansatt tempusform efter den infinita formen. Exx.
ÖN. Kalle va glader. P.
Han va Orimattila-pröstens son. P.
Hon a blivi so rusiger1, att vädre blöser ikull ena. Li.
Ile ble myki starkt, te eina 2 , som doktorn laga. Li.
Hon ä so kvit 3 i huvu. Li.
Ja ha nu vari so löt op fötren 4. St.
Tom ä seig 5 booda, o ingan vild djäv ett 6. Fy.
VN. An ött 7 Tennström, an som va ägare för8 Sonnsbakka. K.
Dom, älgana, ä so förskräkklit longböna9 o löta4. K.
Jö, an ä so inslipager10, att an gör jyssom in ander
apostel. K.
Vi va so gö vänner, Siggavärdinnan o mell. K.
Ja så ot Pipping, att man ska va lite drömsint 12. Ek.
De där Sonnby va toko där krikshärrns gods13. Sj.
2) I satser med inverterad ordföljd (huvud- eller bisats) står det subjektiva predikativet efter subjektet, vid
sammansatt predikat efter den infinita formen. Exx.
ON. Kva sku man bli feit14 o kaffi? Li.
No ä de riktit nyödot15. Fy.
Klokkon twoo sko man va fardi ti tryösk16. Py.
Int trängd 77 man va liedin18 om dom langa höstkväldana. Fy.
Alltilan1.8 va an so glader möt me. St.

2) det ena (benet) 3) vit 4) lätt på fötterna 5) sega,
1 ) skral
envisa 6) giva efter 7) han hette 8) till 9) långbenta 10) slipad,
13) jordegendom, som givits åt
listig 11) jag 12) drömmande
17) behövde
16) att tröska
15) nödvändigt
14) fet
militär
19) alltid
18) ledig
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VN. Men nok ä myggin' javloger 2 än. K.
On add vari fiiker cm. K.
No ä on lite närvlösera. Te.
Mellan predikatet (resp. subj.) ock predikativet inskjutes rätt ofta ett predikatsadvärbial. Exx.
ÖN. Flikkan va tridi juli ffi ör. P.
ile ä ju so strangt 4, när en nöddöpis. La.
VN. No va ja dom fol6 här (allt bärgat), no är e jo so longt,
1idi6 po öre. Sn.
Vill man särskilt framhålla predikativet, ställes detta,
liksom i norrönan 7 ock högsvenskan, främst i satsen. Exx.
ÖN. Heimlöusas blö tom, Fr-HO värst o tom åder bakett 70. La.
Gårnbel o krasslogerll va an. Li.
VN. Jiftna12 blö dom. Ek.

Objektivt predikativ.
§ 126. Det objektiva predikativet förekommer sällan. Det
står i satser både med rak ock inverterad ordföljd efter objektet. Det föregås ofta av ti, som i detta fall motsvarar hsv.
för. Exx.
ÖN. Tom kalla ena ti Pildron. P.
Ja sär, som bisin 73 så: "Tom kalla e ti lingon, o he sö
ät alldeilis som vör kröusor14". P.
VN. Vi kalla on för Nylondan. K.
Ja told it ja, att dom sko kall min fästman för Adam. K.
Men no fikk an on 76 (kojan) omändrager16. K.
Ja blei so förarga 17 , att ja kalla .katten för Ni o hönon
för madam. Es.
I en relativ bisats, där det relativa pronominet är objekt,
står objektivt predikativ efter predikatet. Exx.
ÖN. Ti ä nc) enals, som tom kalla ti Lill-Anna.. P.
Vi här nu har he, som man kallar för sutnink19 . Py.
1) myggen
2) djävlig 3) närvös 4) strängt 5) väl 6) lidet
7 ) Nygaard, Norron syntax, § 343.
8) hemlösa 9) Fridolf 10) därefter 11) gammal ock krasslig 12 ) gifta 13) gubben 14) sv. dial.
krösen, lingon 15) hänne 16) ändrad 17) förargad 18) där är
nog en 19) sytning
13 Lundström.

ATTRIBUT OCK APPOSITION.
§ 127. Det adjektiva attributet
ställes liksom i forn- ock högsvenskan före sitt huvudord
(undantag § 38, 3, Poss. pron.). Exx.
ÖN. Tom loss jäval, o so hår dom so tunna fivor. P.
Nu ha ja fött för böda beinen. P.
No satt han ti myei vikur 2. P.
ile, som man seårdar, be går int ti sgirda åren gangons
helder 4 . La.
Hon har int so myöy slik 5 fundörningar. St.
VN. Nok äro nästan dom bästa plassren 6 . K.
Gamel Dlarn 7 , SOM vi kallar ans. K.
In kår mosta va dr hila tills i den där kojan. Ek.
So blö de förstärkta follmäktige sann välda 10. Ek.
Ondersamt11, att dr ä so smö grönar po on (blomman). Te.
§ 128. Apposition (substantivattribut).
Fast apposition (som inte skiljes från huvudordet genom
paus) användes företrädesvis om släktskapsförhållanden. Den
står — vanligen svagt betonad — i östra Nyland efter, i västra
Nyland före huvudordet. Exx.
ÖN. Stina möster, Evelina fäster, Adolt maibro, Viktor fåbrci,
Kalle barön, Gusta brar min.
VN. Faster Eva, Moster Ida, Farbror lis, Syster Elin, Barön
Fridolf, Lös" (lots) Otto.
Lös apposition närmar sig en attributiv satsförkortning". Den är ganska vanlig i nyländskan ock utgöres av
1) låtsa giva 2) där många veckor 3) andra gången . 4) Överflödig användning av heller 5) många sådana 6) platserna 7) husbonden på Olars 8 ) honom 9) hela tiden lo) valda 11) underligt
13) Se Sunden, Svensk språklära, 28 uppl.
12) Starkt betonat.
§ 171, 2 a.
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ett substantiv eller ett substantivt använt ord. Den står vanligen genast efter sitt huvudord, men kan också uppträda senare i satsen. Jämför §§ 150, 151, Antecipation ock förklarande tillägg. Exx.
Syftar på ett substantiv:

ÖN. Allt sidan Agust, brådern menu, jifft se, a an vila, ä111
ja sku kom 6 2. P.
So vakta 3 Kolars Ant Hannes, Hinrid o Aron, Barstupojkan, o so örd 4 han träsärjon3 om dagan när vör 6
o Barstu. La.
VN. Men Rogöarn ä jo dö, br5dern. K.
So solid dom e för billit ot orgonisten 7 i Biömar, Grönblom. K.

Syftar på ett pronomen:

ÖN. Hon va lite skarper (i sitt tal) o, te Klära. Li.
Hon, te tär Stina, hon kund so grömts visor. Li.
VN. An vild bli slöt, hila kårn9. Br.
Ikringom den där spisen satt dom, spinnarn o späilarn o
kårdarn. In.

Genitivattribut, se § 8, Genitiv.
Infinitivattribut, se § 68 b, Infinitiv. Det står

efter sitt huvudord.
Advärbattribut, se § 90, Advärb. Det står efter

sitt huvudord.
Prepositionsattributet står alltid efter sitt huvud-

ord. Exx.

ÖN. Ja, som so ska hav reidon10 opa allt. P.
Han ska ha so n6iga reidon op bönon 11. La.
Hil2 va ju en poj'Ci fron voron 13 sökn, som fördist bortan 14 . St.
1) att
2 ) dit 3) vårdade 4) plöjde 3) trädesåkern 6) hos oss
) organisten 8) rysligt många 9) hela karlen 10) reda 11) reda
på bönerna 12) här 13) vår 14) fördes bort

7
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VN. lie, no va , e ot tolvtin po nattni. K.
Kringom in tvö vikar 2 för jul är e. K.
Dom va döttrar ot den där klokkarn. In.
Anm. I en del fall är det svårt att bestämma, om ett prepositionsuttryck skall anses som prepositionsattribut eller hänföras till
satsvärbet som advärbial, eventuellt dativobjekt. I själva värket
är skillnaden ofta beroende av vad den talande velat betona.
1)

Nog var klockan närmare tolv på natten.

2) veckor

ADVÄRBIAL.
§ 133. Advärbialet är i de nyländska dialekterna, liksom i
norrönan ock högsvenskan, en synnerligen rörlig bestämning.
Dock kunna vissa regler uppställas.
§ 134.

Predikatsadvärbial i satser med rak ordföljd
(huvud- ock bisatser).

1) I satser utan objekt ställes predikatsadvärbialet i allmänhet efter predikatet. Exx.
ÖN. Han sku ha kun spring fgirdare. P.
Vi trödd, att vi hadd korai för seintl i gör. P.
Men te alia2 komd nu heiman 3. La.
Voor hästar foor bägge inan 4 ett dygn i gröpen. Py.
VN. Ja Mrd fit sama däin. K.
Störgöls-poPin ä i hävvostän om vintern. Sn.
Okstokken5 fölpt för Dragönarn 6 . Sn.
Do sko int ha bodi 7 kom himm so sänt. Es.
2 a) I upplösta värbalsammansättningar ställer nyländskan advärbet omedelbart efter predikatsvärbet. Exx.
ÖN. Ha du ratt glömd bort kandi metts? P.
Vädri blöst ffi pärton. P.
Om ni nu sku va i Stond ti foder &g er fölv. P.
TI.10 träffa va en gamal mommo, ti som ja väkst opp. St.
Ja sko ti syökll opp all iekar12 ot honon. Py.
VN. Jag ska stig opp i moron bitti i gömans tid13, hinnan
fån" a fött skönan" po se. K.
On sko säkert a taji bort fläkkin. Es.
Flikkan va där o skår bort all knappana ota gobbns
pälsen. Po.
Ja ska far o sträkk ut könan16. Te.
Ja ska far o stikk inn17 on (kon) no ändo. Te.
1) för sent
2) den andra 3) hem 4) inom 5) ekan 6) husbonden på Dragons 7) skulle inte bort 8) mitt 9) skaffa mat åt
10) där 11) söka 12) ekar 13) mycket tidigt 14) f an 15) skorna
16) köra ut korna
17) föra in
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2 b) Västnyländska dialekter kunna dock vid en del upplösbara värbalsammansättningar ställa advärbet efter ett
kort objekt. I norrönan kan man iakttaga detsamma'. Exx.
VN. An åänd on ijänn. K.
An (vargen) slö jo fönstren sönder, tillomöran2 när de
va sondära 3 smö kojor. K.
PrGstn fikka ot dom o säj on 4 fil, att dom sko most
jifft se5. K.
Ja sko it kon cänn an ijänn6. Sn.
Men dGmarn åörd henna 'at. Po.
Dom drakk alltihöp opp. Sj.
Bäst de ä, för ja skott on (klockan) framm7 lite ijänn
öter. Te.
3) I satser, som innehålla ett direkt objekt, intager ett
enkelt väsentligt predikatsadvärb hälst platsen mellan predikatet ock objektet, såsom också i norrönan8, men icke
i högsvenskan 2 . Exx.
ÖN. När man tär hin terminötern, för man int va langsam. P.
Han, sku såkert ha knidi fit" flätöinn. P.
Han åöfft heim eit o ana. P.
Reid12 int nör te ny' förklådi dett13 nu me te fiti ullen! La.
Vädre blöser ikull ena,14. La.
VN. Ja åöfft himm15 potöter. K.
Om nattn slöt de löst trappan fron kajtitan. Ek.
Dom byöka" opp lindor o lansvägsbranter. Sj.
De ä jysom'7 den onde sko plokk dit dom (vitroten). Te.
Samma ordföljd föreligger i följande exempel:
Dom tt7:, no alla holans18 tojtor12, som dom hitta. Sj.
Si, nu för tidn bigagnar dom int myki malörtn. Te.
4 a) Om objektet är ett obetonat personligt, reflexivt
eller demonstrativt pronomen, ställes predikatsadvärbialet
2) till
1) Jfr Fritzner, t. ex. artiklarna drekka, föra, reka, segja.
sådana där 4) hänne 5) gifta sig 6) känna igen
ock med
honom 7) skjuta fram hänne 8) Se Nygaard, Norren syntax, § 342.
gnidit bort 11) fläcken
Bergroth, Finlandssvenska, § 253.
13) ditt 14) hänne 15) hem 16) bökade 17) som om
12) söla
18) hin håles 18) trasor
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liksom i norrönan1 ock högsvenskan efter objekt et (jfr ovan
fallet 2 b). Den finländska högsvenskan kan mellertid förfara
annorlunda vid personligt ock vid demonstrativt pronomen 2.
Exx.

ÖN. Hon fynda se imöt friarn. P.
Man sku plokk e sidan, o so sku man skubb 3 e åter. P.
Man åänd ono 4 so vål, när an komd där opp me
töj i 5. La.
Hon åöfft he (stället) första ören hon komd h16. La.
Känns katten tö ena (rottan) i altost. St.
VN. It vii man si se i spiegeln. In.
An sko sett bort on senn. In.
Men dom fikk it hä dom (brännvinspannorna) himma,
för dom sko a bränd fä1ande52. Sj.
No fyötern an de (hemmanet) bra. Sj.
4 b) I de västnyländska socknarna har jag dock antecknat
några sammanställningar av reflexiva värb med advärbial, varvid detta konsekvent går före objektet (det reflexiva pronominet). I fornsvenskan tyckes ordföljden vara densamma som
i högsvenskan11. Exx.
VN. Värdinnan ä snäll o sätter nar se, värdinnan r närvlöser 12 . K.
Dom most simenta13 o, annars ä räven o spärtar ut
se 14. K .
Vi ska lägg nar on (lådan) år15. K.
Vi satt nar oss o börja äta. K.
Komin hit o sätin nar ar o drikkin kaffe. Sn.
Ja va o satt når me i pinnsoffan. Sn.
Hon iddes it vänd om se. In.
Allt ska va fårdit, när an kommer inn o säter nör
se. In.
Men hor e va, so stieg16 on ti sistens opp o sko böril7
ti lag himm se18. In.
1) Jfr Nygaard, Norron syntax, § 342. 2) Bergroth, Finlandssvenska, § 255. 3) skölja 4) honom (omnibusen) 5) längs tåget
6 ) hit
7) i går på aftonen 8) inte 0) i smyg 10) sköter 11) Jfr
Söderwalls Ordbok, t. ex. under artiklarna stia sik, langia sik.
12) närvös 15) cementera 14) tar sig ut 15) här 16) steg 17) börja
16) att förfoga sig hem
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§ 135. Predikatsadvärbial med inverterad ordföljd.
Vill man särskilt betona advärbialet, ställes detta liksom
i norrönani . ock högsvenskan först i satsen, som därvid erhåller inverterad ordföljd. Exx.
ÖN. Förr bindist e2. P.
Marsmönan3 stikka ja dom fårdiga. P.
Söttes4 arbRar hon me-ddom. La.
Kanfe dom gärs opp ti Kamars. Li.
Ota grönt såilk 6 djörd 7 an vingan (till flygmaskinen) ot
se. Py.
Ti Frekkshamm 2 foor tom. Py.
VN. Klockan fem sko an jo vara po plassen o bijynn arbåta. K.
Om kväldana va ja nok o äta. K.
Po isana va man lit TP för elgon12. K.
Fridäin kom e (budet), o möndäin sko an hå dom (korgarna). K.
I juni mönan vt ja an kommer. In.
Nästan för dåjin far an. In.
Sann ein tid va dom o gå kaffe o smörgös. Sj.
Reglerna för advärbialets ställning i satser med rak ordföljd gälla för övrigt även för satser med inverterad ordföljd, med undantag av att subjekt ock predikat ju byta plats.
§ 136.

Den inbördes ordningen mellan olika slag av
predikatsadvärbial

förefaller att vara tämligen obestämd. Man gör den iakttagelsen, att nyländingen ställer främst det advärbial, som för tillfället ligger hans tanke närmast.
Angående advärben bara ock no, nok se § 95, Advärb.
Om negationernas ställning se § 100, Negationer.
§ 137. Som bestämning till ett adjektiv eller ett

adjektivt använt particip
står advärbialet liksom i norrönann ock högsvenskan framför
sitt huvudord. Exx.
2) bands det 3) i mars månad
1) Nygaard, Norron syntax, § 343.
) sålunda 5) går 6) silke 7) gjorde 8) Fredrikshamn 9) redan
10) före allhelgonadagen 11‘ Nygaard, Norron syntax, § 358.
4
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ÖN. Inga hadd on djörd ööpl so mang kilor soker. P.
Te A1da2, hon va so skojjiger. La.
No ä dom riktit lägseild. La.
ile ä so °möns gott kaffi. Li.
Be dansast nö nästan hila 4 nattn. St.
VN. 0 so bondes 5 on (håven) so hår jiiper 6. K.
"Vi va riktit förtappaga7", så an. K.
Nok är e nästan dom bästa plassren8. K.
Dr ä so smö grönar po den. Sn.
Vi va nok därifron flyttaga9, vi. In.
I västra Nyland har jag antecknat några fall, där ett advärbial, liksom någon gång i norrönanH, står efter adjektivet. Exx.
FN. On va no nätter so, den där störöö1n11. K.
Dom va folla12 so rStsbärt. Sn.

§ 138. Advärbial som bestämning till advärb
står liksom i norrönanlo ock högsvenskan före huvudordet. Exx.
ÖN. Tår lår dom ha komi för seint13. P.
No kan e iåda14 so starkt rdilit för oss, när man sår e15. La.
Fåfa va so myöy ffik, att ja tänkt, att an sku dö. La.
Han (julstjärnan) brinner so omöli vakert. Li.
ile blir nö myöy meir16 omtala. Py.
FN. 0 de ha syddas17 lite mykki dr opp i eörkf6n15, som ja
tiggd ihöp ot Axlas bönen". K.
Ja kond int kräkas 20 noga vidare den somarn. K.
Ja sträkkt21 efter den där kvigan so införskräkklit 22. Sn.
Bön komd no riktit väntandes 28. Sn.
E most täs bort lite o 1agas 24 lite minder25. Sn.
Även för efterställt advärbial till advärb har jag antecknat ett exempel: FN. Ha ni hört, att den istådi märrn
föna för Korsbakkin igör igen Es.
2) Den där A.
orimligt 4) hela 8) bands
1) behövt köpa
) djup 7) förtappade 8) platserna 9) bortflyttade 10) Nygaard,
Norron syntax, § 358. 11) kjol, som kvinna använder, då hon väntar barn 12) druckna 13) sent 14) låta 15) säger det 16) mera
Kyrksjön, vid kyrkan 19) barnen 20) krypa 21) skyn17) sytts
dade 22) förskräckligt 23) oväntad 24) göras
litet mindre
9

SATSFÖRBINDELSER.
§ 139. Som tidigare nämnts, utbreder sig nyländingen i
sitt talspråk rätt gärna. Han är inte alls rädd för att använda många ord, men han sammanfogar dem Mist så enkelt
som möjligt. Speciellt vid livligare berättelse uttrycker han
sig huvudsakligen rent parataktiskt. De olika satserna stå
sällan asyndetiskt, utan förbindas så gott som undantagslöst
med varandra genom konjunktionen o, en språkstil som Havers1 under benämningen "und-und-stil" anser vara "ein charakteristikum aller volkstiimlichen und primitiven Redeweise".
I Snappertuna har jag upptecknat följande provbit på denna
stil, sådan den manifesterar sig i nyländskan: "An tö bysson
sin fron väggen — fast it 2 va de nu hans egen, it, o so för
an fit o se äringin sin po bakkan, o so ble han rent förbannager po on 3, o folier o vilder som an va, so börja an
sträkk 4 efter äringin sin o höta on ti live, men hon hann
no ondan do ändo o sträkkt ti föstranden o tt 5 ut ekstokkin,
do me sama so tö an o fött 2 it hagelskott i ryggen po on,
so förd dom on ti ffikhiise i Eknäs, o dr hadd doktorena
plokka a tretton hagel fron kroppn ot on 3",
Om också ovanstående förefaller överdrivet, är det i alla
fall ingalunda ensamstående. T. o. m. i vad som på folkmål
av olika författare utgivits i tryck, finter man fullt upp av
liknande berättariver. Här ett prov ur Josefina Bengts "I nyländska stugor": "Men när ja börja säja ot onon, att ja fron
nitton ör — ja va ju bara nitton ör, när ja tö Jgssi — ha
arbeita ot onon o j-öt häsi hans o gott pö som ein masurklobbo i bode hälg o sykn o int löti so rny'4y som eit hönsSe Havers, Handbuch der erklärenden Syntax, s. 45. 2) inte
på hänne 4) springa 5) sköt

1)
3)
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kräk förfäras ein gango, o utan ti unn ot me so myöy nöje,
som ti öka op karuselli ein marknansdå, so sku e int va för
myöy jörd ö honon ti spendör opa me pär tunnor rog ti ein.
Helsingforsreiso". Liknande exempel finner man beständigt,
ehuru ju dialekten liksom högsvenskan har användning för
även andra huvudsatser än de kopulativa, som oftast komma
till användning.

Förbindelser av huvudsatser.
§ 140.

Kopulativa huvudsatser

förbindas med varandra genom konjunktionen o (fsv. ok). Exx.
ÖN. To bad an adjö, o ja takka onon för bisväril. P.
Tärbakett a band ja fast märrn vider 3 pörtstolpan o fråsta
pö 4 tis gå inn. P.
Ja jörd, som an bä me, o be jikk, som an så. P.
VN. On (lyktan) a int komi ti bli" sönderslajin, o hon ä nok
kringom7 treti ör. K.
E va kappspringning tår i Brömar, o an springd inn
pris ot se 8. Br.
E va lyördaskvälder, o Rönnkvist sko jyst kom himm
fron arbiete. In.
§ 141. Disjunktiva satser
förenas med varandra genom konjunktionen eler, heller, hälder (fsv. ller, yfsv. luelder). Exx.
ÖN. Va on glader ti slipp me, hälder önska on, att ja sku
fö hälsan tibåka? P.
Har ja feil 9 i yvra vön.indjinl°, hälder ha dom ställt opp
noga ana miråkel jr? P.
VN. Om e no va, att körtren va &slitna, eler om e va, att
vi it hadd nogo ti monter" oss me, so visst ja it säj. In.
Kommer do ti vört" i kväld, heller ha do tänkt far nogo
ander ställen? Sn.
Biändlit 14 va e o me-ddom, att dom, når som dom för me"
vägana, alltin sko va o rit kors efter se eller bryt
kvistar o kraklor 1° o kast på vägana. In.
1) besväret
2) därefter 3) vid 4) försökte 5) att 6) råkat bli
7) omkring
8) vann pris åt sig 9) fel 19) övre våningen = huvudet 11) här ") muntra 19) till oss 14) underligt 15) längs
16) torra avbrutna kvistar
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•

§ 142.

Advärsativa satser

förbindas med varandra genom konjunktionerna men (yfsv.
mwn), utan (fsv. utan). En huvudsats i advärsativ användning kan också inledas med äter, varefter dock inte dessutom
ett annat advärb omedelbart kan följa. Advärbet bara kan i
samma betydelse som utan inleda en sats, som har samma
subjekt som försatsen. Exx.
ÖN. "Nej, hit jölper droppar för teson ffikon 1, utan no most
ni fåras", så doktorn. P.
Ein diela männifor hår ein slikans förmögo ti kuna va
(-ohövliga möt ådra, äter ein anan diel ä my6y n63lötand o jimeina4. P.
No ha ja sitt bo under o miråkel o ein sort o ana järs
i vården, men alder i livandist livi a ja kuna trö, än
dom kan lags ein ny männifa ö eit gamalt bisaskräll'. P.
VN. Den na ä no krökiger i be'nen, o den ander ä (Tanger s
po nogo ana sätt, men ja år alla tör i .gong. K.
On va son snippertippas, men no a on fött arbRa. Br.
E va iett romöl o lett löt, men Rönnkvistan va it inkoger" ö se, bara lät bönen rijra. In.
, Knaer kond it kom förbi om, bara moddis" stann o
vänt. In.
§ 143.

Explanativa satser

förbindas med varandra genom konjunktionen för (yfsv. for,
for). Exx.
ÖN. Jussi tykkt, än" an inga" väga opa ti tå meiran kvinnfolk i hiise, för tom va halvdusini föra. P.
Ja visst so vål, än" vi sku bli bjudi" ti bröllopi, för vi
va rögrannar ti Skrällas. P.
Ja sku a bihövd noga bäter plagg ti tå opa te gangon",
för ja hadd havi te fögröna" i fem ör. P.
Eit heimvävi17 kam6"Ityg18 sku a vari brå, för he säter hit
se so damb" op kamgtyger. P.
denna sjukdomen 2) en del 3) sådan 4) nedlåtande 5) här
9) nippertippa
e) göra 7 ) ett gammalt gubbskrälle 8) ofärdig
) den gången
15
)
inte
14)
bjudna
13
att
12)
19) kinkig 11) måste
16) den sjögröna (klänningen) 17) hemvävt 18) Ett slags halvylletyg.
19) dam
1)
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VN. 0 när dom komd ti ien
va e so folki bläj jyssom
lite skrämda, för dom sö it nogo folkaktiga 2 åt, it. In.
Dom fröga, va e va för en Cfir, som vi add Unan3
för po 'Cliren ska e bir0. In.
It tränger5 on gö dit, för it komer an ändo dit. Sn.
An bihöver it stö o t5ta 6 för me, för ja märker, att an
bryter'. Te.

Förbindelser av huvudsats ock bisats.
§ 144. Då bisatsernas ordföljd ofta är beroende av deras
läge i förhållande till huvudsatsen, har jag funnit skäl att
redogöra för förbindelser med huvudsats ock bisats i samband med ordföljden (se §§ 110-121).
Anm. Att vänta sig ett strängt fasthållande vid småningom,
helt omedvetet antagna normer för ord- ock satsföljden är väl
knappast möjligt i vad Falk & Torp kalla "skjodeslos dagligtale".
Man kan taga för givet, att även i nyländskan avvikelser i stor
mängd uppträda.
1) en gård
5) folklika 5) korna
sig till 7) icke talar dialekten

4) bero

5) behöver

6) göra

Ur Nylandsmålens stilistik.
Pleonasm.
§ 145. Pleonasm användes synnerligen ofta av den livlige
västnyländingen, som knappast hinner avsluta ett yttrande, innan han söker inprägla det nogare genom upprepning (§ 146).
Den lugnare östnyländingen besinnar sig kanske en smula
längre, innan han utlåter sig om en sak, upprepar inte gärna
direkt, vad ban yttrat, utan kan variera sitt uttalande med
ord av liknande innehåll (§ 147). Båda kunna antecipera eller
upprepa subjektet ock någon gång objektet med ett pronomen
samt advärbialet med ett advärb (§ 148). Likaså har jag i alla
de nyländska socknar, där jag själv tecknat upp exempel,
iakttagit bruket av förklarande tillägg av olika slag (§ 149).
Här införes även det östnyländska no i början av ett yttrande (§ 150); det är ett sätt att komma i gång ock påkalla
uppmärksamhet. Västnyländingen inleder stundom ett yttrande
med att, varpå här likaledes anföras exempel.
I nyländskan förekommer överhuvudtaget — liksom i finländsk högsvenskal — ett överflödigt bruk av småord. Jag
har nedan antecknat överflödig användning av o 'också' ock
helder 'häller' (§ 151).
§ 146.

Upprepning av anföringsordet

vid återgivning av annans eller egen utsago. Exx.
VN. "J63", så an "den där, som ä ägare för 2 de där stnhii.se", sä an, "an börja me en liten tyandels han",
sä an. K.
Bergroth, Finlandssvenska, g 202, 206.

2)

till

3) tyghandel
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"Drikkin tö bara", så on, "är' ä so myki vattn på eila
slötn 2", så on. K.
"E most säkert va nogo föl po eättans", så an, "heller
annors nogo illfondiöter", så an, "för varenda ön ö
dom storknar 4 för an", så an för me. Sn.
Men an så, at it kommer e för ans (näml. fisk), så an,
där nr po södersidan. Sn.
0 so så ja, att to 6 ska fo si, att it gor e po de vise,
så ja. Sn.
It visst ja, jåg, att ja sko fö konta 7, men so så'n: "Vill
do konta?" så'n, o so konta ja, o so fikk ja markin. Ek.
Dom så föråt, att no ä an lite närvlösers, så dom. Te.
§ 147. Upprepning av samma ord.

Ett substantiv upprepas vanligtvis asyndetiskt i början
av en sats, för det mästa i början av en utropssats. Exx.
VN. Men nötren, nötren9, do ä de, som dom ä ti gongs 1°. K.
Ströming, ströming! It va e" nogo fiskvattn i Kasabyn. K.
Rövor, rövor o slirköl, toko '2 add e lövas förr. K.
Rög, rög, rögin va mästa (näml. sädesslaget), jö. Men rög,
rög sko de vara, störa felten. K.
Ett pronomen, som är subjekt i satsen, upprepas
ofta i slutet av samma sats. I exemplen bortlämnas komma
framför det upprepade ordet, emedan detta följer utan paus.
Exx.
YN. Vi ha nok havi gö vöd vi, som" ja hoggd14 ålar. K.
On a plokka (blommor) ön o förd ti sanatoriom ot dom
där patiöentren 15. K.
To ä tökoger dej 16. K.
Dom blej so oppförvillaga" dom. K.
Va sko dom vög po me is dom! K.
No tykks on a svört ti kom i gongls om mornana ön,
hån. Sn.
Do kom ti Eknäs do dej i då. Sn.
1) här
2) Kila-slätten 3) kätte för grisar 4) dör 5) inte får
han• 6) du 7) bära 8) närvös 9) nätterna 19) i rörelse 11) det
12,) ?å sådant sätt
13) emedan 14) högg 15) patienterna
du
17) förvildade 19) Huru skulle de våga sig på mig! 19) i rörelse
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An ä it fullt po tö' an, it, an ä mör po kaffi. Sn.
On va no so där mörker' han, jö. Sn.
vi add siirmjölksbitings ti garvar Gärbärs vi. Sn.
Vi gör ti Bärrman, an vt fo14 han. Br.
so kond an jo finskan o han. Ek.
An add öikhostan han, o hört 5 änno til. In.
On va tysk födder° ön. In.
i, it stalp' vi vi it. In.
So svara on hön. Po.
so för ja lit o fällas me-ddom 9 jag. Po.
It vii ja ha dom hit jäg, alls häller. Te.
Si, an jifft se ditifrön" öörkbyn han. Te.
Ett värb i finit form upprepas. Fallet är ganska
sällsynt, ett o sättes mellan lederna. Exx.

ÖN. Dom djikk" o djikk, o so visst dom inga, kvart heimandia 12 va. P.
VN. So yöka" o yöka de. Sj.
Ett advärb (se även Negationer, § 101): jö, jä upprepas omedelbart, övriga advärb upprepas i slutet av satsen.
Exx.
ÖN. JE) jö, no ä te &Spis" bara falskan". P.
Jö jö, no ä dom riktit lägsöild". La.
Ti träffa" va en gamal mommo 18 ti, som ja väkst opp. St.
VN. Jö jö alldöles. K.
Jä jä,, nok lär dom. a havi nogo tempor". K.
Jö jö, nok vii de va dö". K.
Jö j, nö ä an longt", n0 ä an nitti o fem ör. K.
It" fandis" de vötbrö den tin" it. K.
It va e bara dom där tvö andelsmendren" där it. K.
It ä nogon o rensar opp 4:W it. K.
It ä talln jyst ro6i 26 it. K.
Jö jö, no va de säkert bol" bra för on. Sn.
It blir e nogo beter" me dö it. Sn.
2) mindre vetande 3) beting på surmjölk (om1) begiven på te
tyckt i Finland) 4) nog 5) svårt 6) av tysk härkomst 7) stjälpte
12) hemmet 12) ökade
3) med dem 15 därifrån 11) gick
2) grälade
lagligt
skilda 17) där råkade
16)
falskhet
15)
14) det köpta tyget
18) gumma 12) några konster 20) lär det vara det (så) 9 långt
kommen 22) inte 23) fanns 24) den tiden 25) köpmännen 26) rutten
28) bättre
27 ) förbålt
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No ha e vari de hår o no. Sn.
It vii man si se i spiegelnl it. In.
Jö jö, dom add 2 förr vikatålens. Sj.
5) En interjektion upprepas omedelbart. Exx.
ÖN, Aj, aj, kva dom kvinnona fikk årbejta 4! Py.
Oj oj, hur an hälder ö 5 me. St.
Men han, som ska öån 6 bara, oj oj! St.
VN. Oj oj, där sko a blivi hektotale 7, men masken komd. In.
§ 148. Upprepning med ett pronomen.
Ett substantiv, som är subjekt i satsen, upprepas i slutet
av denna med ett •pronomen. Exx.
VN. 0ksn8 jikk bäter inn i dikena an, som 8 hästn. K.
Hönsen va villt" dom, longt opp i skögana o markana". K.
Jö si aspen holder" n.C5 bögals an. K.
Råsendal a vari ifron moron an. In.
§ 149.

Den viktigaste satsdelen varieras
genom ett synonymt (A) eller ett till innehållet närliggande ord (B). I båda fallen är förbindelsen polysyndetisk.
Exx. A.
ÖN. No ha ja sitt bodi under o miråkel o ein sort o anan
jär14 i vården. P.
Ein deil ä my4y'12 nödlötand o jimeina". P.
fällkuddon skreik o röma. P.
VN. An skaka o skalv, so än tendren vild flyga fron mon
po an. Sj.
Exx. B.

ÖN. Katton satt opa stigatrappon" o morra o fräst. P.
No va ja so beinsväg o elä,ndi, när ja komd tibåka. P.
So ska ten undi" sit o bulta o smala" i ställnn meir. P.
1)

spegeln 2) hade 3) räknade i veckotal 4) arbeta 5) håller av
vara i tjänst 7) flere hektogram 8) oxen 3) än
vilda
11) i skog ock mark
12) håller 13) att böja 14) här 15) mycket
16)
icke högfärdiga, folkliga 17) stegen 18) den onde, fan 13) väva
25 vävstolen
6)

14 Lundström.
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Tår komd ein härril imöt oss o bokka o skrapas o
fjäska. P.
Tu sku nu ha vari glader o nöjder. P.
Sir ja -åt jinoms gävelfönstri, so sir ja allt, kva som rörs
me vägar o stigar. P.
E smakar so brå titan fjäsk o spring me tgejdar o brikkar 4. P.
Allihöp va hi o t15 kring vården. P.
fälv börja an bli gamal o skrabboger 6. P.
Bleika o fariga7 sö dom -åt jyssoms ja. P.
No va tom gåmbel änto so ihardo o seig 5. La.
lie sir so frist i° o fårdot" fit, te böni". La.
Når ska te hö törkas", som ä so syltot o vött"? La.
VN. Dar va de en bollre 15 , o dar va de en kvie" bara. K.
Folier o vilder", som an va. Sn.
Det är svårt att draga gränsen mellan A ock B ock även
mot andra polysyndetiska uttryck såsom:
To blir e bodi starkt o gott o billit. P.
Stina börja plokk kaffi ur vaskon o bränna o mala o lag
i örning. P.
Tom blött o kneid" o skrapa o skobba" me bodi undi
fötren o opp i huvu. P.
Vegana va so klosso" o gröposi. La.
§ 150.

Antecipation eller upprepning

med pronomen eller advärb.
Ett pronomen står i stället för subjektet eller någon
gång objektet eller substantivet i ett prepositionsuttryck, ock
substantivet följer senare som apposition. Jfr även § 153
nedan. Exx.
ÖN. Tom har ny bil, som tom ha gfftss nu, polkan". La.
Hon, te tär Stina, hon kund so grömt 24 visor. Li.
Hon va lite skarper o, te" Klära. Li.
Han ä so byoger", vonn pojei. Py.
härre 2) skrapade med foten 3) genom 4) brickor 5) här
9) ihärdiga ock sega
8) liksom
7) skrala
6) skral
ock där
13) torka 14) ge)
friskt
n)
Motsats
till
ofärdig.
")
det
barnet
19
ock vildsint 13) gned
nomvått 15) buller 16) kvidande 17 ) drucken21)
gropiga 22) köpt
20) smutsiga
19) skrapade ock skrubbade
blyg
26)
den
där
25
)
rysligt
många
24)
23) pojkarna
1)
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Tom most nu inga ha klaga, tom gåmbla 7. St.
Dom ä rätt int noga po raCade 2, dom böndren har. St.
VN. Ja trör it, att an levd 3 do mer, gobbn. K.
Ja ä so jävlit bikanter me-ddom, bodi an o enna 4. K.
De ä allti so båkfram, de där Brömar. Br.
An vild bli slut, hi1a 5 kärn. Br.
Dom add komi överens säkert, Lindén o honon 6. Ek.
It doger7 än ti nogonting, köen 2, om it on Pr åderton, eogo liter. In.
Ikringom den där spisen satt dom, spinnarn o spölarn o
kårdarn. In.
Jå, dom så so har, Kollapojkana. In.
Dom va i mitt 2 i sistes, kantorn o an. In.
Dom add smidjor" fälva, bönderna. Sj.
Han, Bärglond, eöfft ien diel i de där Krookas-eärre. Sj.
No va dom o fikk, alla som komd. Sj.
Dom tykker an om, dom första läsanbårnen 71. Te.
§ 151. Ett substantiv upprepas, ev. föruttages ock
upprepas därpå med ett motsvarande pronomen, som
står som subjekt i satsen eller någon gång som objekt eller
som substantiv i ett prepositionsuttryck. Exx.
ÖN. Skuttns Lovisa, hon bråkar söum 72 ot me, to ja ska hav
noga beter plagg. P.
Bisin", för honon sörgd ja inga". P.
Men te Aida, hon va so skojjiger, hon vild bara fron te
jördbriTiki. La.
Fröken, hon kommer langer" An.; no tol e drikkas
kaffi o. P,
Men te färnan (julstjärnan), hon va granner liksom en
härvil". Li.
Bussen, han stör stilla lite imillan. St.
Kvinnfolki, dom va nu riktit jåkloga, dom. St.
Si fin", han står" inga i våm". St.
Jålen, hon holdes" för en slikan högtid. St.
Stizirstuvun", hon va' so full för 22 jfiln. St.
Vört grannfolk, dom flytta 'porton". St.
VN. Östanväder, de ä nok helkotas de. K.
1) gamla
2) moderna 2) levde 4) honom ock hänne 5) hela
han 7) duger 8) kon 8) hos mig 10) smedjor ") skriftskolebarnen ") sy 18) gubben 14) inte 15) lång 16) härvel 17) tiden
18) står
18) världen 20) hölls 21) storstugan 22) före 515 ) bort
6)
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Grankollaren, dom väl dom. K.
Hästn komd imm6 han förför so& gobbn. In.
Den där åklondan ijenn, on ä jysom 4 min svågerska ön. Te.
Toko där' gamla danser, dom sko ja nö kon stig fit6 ot ör. Te.
Ett advärbial upprepas med ett advärb. Exx.

ÖN. I IjEdärst7, to duntas e nör hono (föll flygaren ner) i
eit potatsland. Py.
I Pjötärborg 2, tär 1° va an all sin tid. Py.
VN. I fj51 somrast, do va on hfit11. K.
Mitt öt 12 janoari rö, do filial." e myki. K.
Tretiött om vintern, no va e myki snö dö. K.
Ett slags pleonasm kan också föreligga i förklarande tillägg. Några av fallen ha beröringspunkter med
antecipation. Exx.
ÖN. Allt sidan" Ägust, brödern menn15, jifft se, a an vila 16,
änil ja sku kom ti '8. P.
Ja modist" lägg i våg, än ja sku hinn åtrått all bistyr,
bodi ejji o ädras 2°, som ja hadd opataji me". 2P.
2, me
So va tom ti fäggisbakkan, ti te tär steingöln
bode 23. La.
VN. Grannmör hår, Vesterlondan, dom filas" nö ti ställ tisdäin, törsdain o lördäin. K.
Men Rogöam ä jo dö, briädern. K.
Mö e 25 ska va den där Ester, den allgamlasta ö dom"? K.
Flikkan for iimöt, Millrid. Sn.
födal va fin snikkare, man min. Sn.
Dom kommer all ställen frön", bode longt o når. Bi.
Meningar inledda med no (A) ock att (B).
Exx. A.
ÖN. No, veit du, he ä slik synder, som int vor Härre for
räkn opa. P.
2) hem 5) förr än 4) liksom 5) sådana
1) voro (på fästen)
7) i fjor 8) föll 9) Petersburg 10) där 11) ute
6) stega ut
14) sedan 15) min bror 16) velat
13) skiljer
12) i mitten av
egna ock andras 21) åtagit mig
20)
måste
19)
18)
dit
)
att
17
9 med budet 24) färdas 25) det 26) den allra
22 ) stenladugården
äldsta av dem 27) från alla håll
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No, kva i vården så han tårtill? P.
No, no kand tu o öink 2 me-ddomg. P.
No, kva va to Matti för en härri4? P.
No, kva mo tom tår tänk börg ställ opp me-mmeg, funde-ra ja. P.
"No, alls int kan ja gå inn", så Edla. P.
No, dr holls nö fast7 ffi präster, men no kan de si lite
konstit fi.t. P.
No, ä de jört, so bihöver de int jöras om. P.
No, he dansast nu nästan hila nattn. St.
No, innan e fikktes g inåt do? St.
No, he va nu nästan huvumåtn om vintern. St.
No, nu vild e nu nästan bli te tär sama ting. St.
No, so lagast" e ein himil", där som dom sku vigast". St.
No, öänner int pappa me meiran"? La.
No, kvar ä hon? La.
No, om e nu va tvö eller fyra penni 'lame". Li.
No, tom tö häst to ti Forsbyn. Li.
No, komber då, so komber röd. Li.
Exx. B.
VN. Att nok är e föronderlit — dom väkst opp kvikka tåg 15 ,
nästan alla po tt ör. K.
Att lika vår dom sö an", so horra dom bara. K.
Att nok är e skojjit, när man tänker po e. In.
§ 155. Överflödig användning av o (A) ock helder (B).
Exx. A.

ÖN. Tu sku int ha kun spring fördari, om e o sku ha djäld"
livi. P.
No tol e drikkas kaffi o. P.
Vi ska fo ner brunn o tår närig knfitn. La.
Mo dom ska va imöt o? La.
SI, när man vil hå te tär bakettkoppn" o. La.
No, hon, som ä so pråtoger 2° o, so no lår hon se fört. La.
ile kan inträff o so nätt me ein löd". La.
1) därtill 3) kinka, gräla 3) med dem 4) härre 5) börja 6) ställa
till med mig 7) till ock med 8) innan man fick 9) den samma
tiden 15 gjordes 11) himmel 19) vigas 18) känner igen mig
mera 14) per koppningshorn 15) mycket hastigt 16) var de än
sågo honom 17) gällt 18) vid 19) tredje koppen 20,) pratsam
2 ') ett släktled
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Har tu din gumma beim' o? La.
Bönen 2 va allts stört o. La.
Hon va lite skarper 4 o, te Klåra. Li.
No sku e va svört o ti va fatan. Li.
Orkar ni stig opp reis o? Vi ha just räddas° o. Li.
Tär va eina7, som Ut Anna o. Li.
Tala ni int ein gango om, att ni soo spooren° o? Py.
Ja mö nu gå o lägg glase fullt° o. St.
So fröga ja, om han int sku kom hi o naöla min te tär
kofforten o. St.
ile mo nu lajinl° o lite funar ett"! St.
0 so sku e va spara bulla o. St.
VN. Dom most simenta" o, annars ä räven o spärtar [it
se 13. K.
Ja a pröva me spriten o. K.
Men amillanöt kund e no slipp o tä 14 skomakarn o. K.
Do add vi fören o kräken i ökern o. K.
Jä, nok år ja tokon" o (tobaksmaskin). K.
Man tol no nästan ha tvö glas pö d" si, om e ä nogo
t o. K.
Nok visst vi o de tale hår o! K.
Är'7 ä so hälgar" o. K.
Ett (får) va dom o bar bort o. K.
On r6zler opp" o, or on a vari o spela tiåter. K.
De där gräse2° för man ni5 därifrön, men de vii" plöjas o. K.
"Vt do, va den där san ska kom ti "eta" o?" så ja. K.
No ha e vari de Mr o no. Sn.
Ja holler o helg i då, ja. Br.
Dom lägger o ö pengar, dom. Br.
Jä, de där Karis a förvidgas" so, de o. Br.
E to1d 24 o me en son familj. Br.
- de öre o. Br.
Mesta snön va de nae
De kan döm bihöv, no ha dom jört nytta o för de. Es.
0 so va e o, o no hadd an dom färdiga o. Po.
Man kan bli liesin ti" va o bei po lande o. Po.
1) hemma 2) barnen 3) alla 4) skarp 5) redan 8) lagt oss 7) en
såg spåren 3) lägga socker i sockerskålen 10) lagen 11) tänka
på 12) cementera 13) stretar ut 14) råka 15) sådan 18) glasögon
på för att 17) här 18) älgar 19) reder ut 9 ogräset 21) borde
23) utvidgats 24) var nödigt 25) ledsna på att
22) heta

8)
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Exx. B.

ÖN. Hon sä, att ja int slfu tal eitr örd meir 2 helder. P.
Ile va to inga stört nöje he helder. P.
Int kund ja helder ställ märrn op trottoåri. P.
Ho ska int va bitä1a3 me pengar helder. Fy.
VN. När dom int ä kår ti fö en liten koja ihöpslajin 4 helder. K.
Jasso, to för 3 int länger helder! 0 ja bakett! K.

Lakonism.
Som redan tidigare framhållits, är nyländingen
ganska mångordig ock utelämnar därför sällan någonting, som
kunde utfylla berättelsen. Några fall har jag dock antecknat,
där predikatet saknas eller en hel ordföljd, det senare i svar
på en fråga. Exx.
ÖN. Björkvid 6, so va e tri mark (i redogörelse för vad man
fick betalt för ett lass vd). Li.
öärubyttan 7 inn bara! Li.
(Har det rägnat i dag?) So myöy, än.8 he a gfisa 2 bara
lite me hyöarbeit10. Fy.
VN. Lambe o" Stina tö dom, in gamal gomma. K.
E blir, brå öört, dubbelt länger 12 (näml. om man kör längs
landsvägen). K.
0 bönen longt fit senn, o int vii an slipp ti gö 13. K.
Fådern snida knivar o skaft opö (satte skaft på dem). K.
0 so bondes" on (håven) so här jfiper, men on fikk va
griser r3 o skaft opö (ha skaft). K.
No tykkt ja, att de knakka, o ja opp, o me desama foll
ja. K.
"Jasso, to far it länger helder! (tänkte jag), o ja bakefter". K.
So framt dom penjinlr är i ponjin 18, SO ti festren" bara. K.

Anakolut.
Anakoluten är naturligtvis mycket vanlig i dialekt
liksom i högspråkligt tal, men svår att få fram vid skriftlig
1) ett
2) mera 3) kan inte betalas 4) hopslagen 5) sprang
(om älgen) 6) björkved 7) tjärbyttan 8) mycket, att 9) fördröjts
11) av 12) dubbelt så långt 13) han har svårt att
10) höarbetet
gå 14) bands 15) gles 16) efter 17) pengarna 18) pungen 19) fästerna
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uppteckning. Däremot framträder den tydligt i upptagning
på grammofon.1 Ett par fall förekomma dock i mina samlingar. Exx.
ÖN. Om en flikko hadd gandji2 ti byn om lördasafton, hon
hadd blivi &skrattas. St.
VN. 0 senn flytta vi lat, att ja lAdd 4 där opp först. Po.
Aposiopes.
§ 158. Jag har antecknat några fall av aktuell aposiopes.
De slag av aposiopes, som bestå i att den talande inte ger
sig tid att fullfölja ett yttrande eller finna ord för det, äro
naturligtvis mycket vanliga, men kunna inte av mig utförligare
exemplifieras. Exx.

ÖN. 0 när ein fatiger ska sank ot ein /iller, ä int he? La.
VN. Men do vistas dom po slåtana, o när e va störa troppar!
(fråga är om älgarnas skadegörelse).
Om man it allti kan akt opö! (reflexion).
1) Se t. ex. Ahlbäck, Språkprov från Dragsfjärd, Budkavlen 1937,
s. 130 ff. 2) gått 3) utskrattad 4) bodde

•

Sammandrag.
Under mina syntaktiska studier i de nyländska dialekterna
har jag funnit, att dessa — trots det ganska stora inflytande,
högsvenskan utövat på dem, speciellt i de västnyländska socknarna — fortfarande bära inom sig av fornspråket mycket, som
vore av vikt att bevara för kommande släktled. Egendomliga
syntaktiska konstruktioner påträffas såväl i de öst- som i de
västnyländska socknarna. Ehuru i det stora hela samma syntaktiska regler tillämpas inom hela undersökningsområdet, bjuder både den ena ock den andra dialekten på intressanta särföreteelser.
En jämförelse med fornsvenskan har i många fall vållat
svårigheter på grund av materialets olika sammansättning,
i det att det, som av mig själv insamlats, huvudsakligen
utgjorts av det talade ordet, varav från fornspråket mycket
litet finnes i skrift bevarat. Att vår nyländska allmoge i alla
fall bibehållit rätt mycket av fornspråket, är ovedersägligt.
Jag har t. o. m. någon gång påträffat uttryck, vartill jag endast
kunnat återfinna motsvarighet i norrönan. I flera fall framträder rätt stor överensstämmelse med det norska "landsmålet".
Under det jag bemödat mig om att utarbeta en ordnad syntaktisk framställning, har jag funnit, att den fornsvenska syntaxen till en viss grad avspeglas bättre i dessa dialekter än i
högsvenskan. Olikartade förhållanden ha ju dock i många fall
framkallat en olika användning av språkmaterialet. Fäster
man sig att börja med vid substantivet, så finner man, att
den för fornsvenskan tämligen främmande suffigerade artikeln
vunnit en vida större utbredning i dialekten än i högsvenskan
(§ 2). Nyländskan använder t. ex. alltid suffigerad artikel
vid ett substantiv, som bestämmes av en föregående genitiv
(§ 2, 1). 1 motsats härtill ha dialekterna till en viss grad bi-
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behållit fornspråkets sparsamma bruk av den obestämda; denna
utelämnas ofta, även i fall då högsvenskan anser den nödvändig (§ 4). Fornspråkets kasusformer ha försvunnit, så när
som på genitiven, ock även denna omskrivas ofta (§ 7-16).
Relikt av gåmmal nominativ har jag dock kunnat anföra
(§ 6). Dativbegreppet återgives som i högsvenskan genom
prepositionen åt (§ 18), som i denna användning förekommer
vid en del av de värb, som i fornspråket stodo med dativ.
I stor utsträckning ha dialekterna bibehållit genusbeteckningen
icke allenast för människor ock djur, utan även för livlösa
föremål (§ 37, 3).
Utredningen om adjektiven har givit vid handen, att dessa
mindre komma till användning i dialekterna som attribut än
som predikativ (§ 21). Dessutom har jag funnit belägg för
att deras komparativ- ock superlativformer i västra Nyland
— i motsats till den finländska högsvenskan — användas i
överensstämmelse med rikssvenskan (§ 27), sålunda att superlativen brukas även vid jämförelse mellan endast två föremål.
Vad beträffar räkneorden förefinnas egendomliga sätt att
beteckna ålder ock årtal. Från östra Nyland har jag dessutom
omtalat en märkvärdig absolut använd form för de enstaviga
räkneorden (§ 35).
Västra Nyland uppvisar intressanta egendomligheter i användning av personligt pronomen, i det rätt ofta nominativ
form användes i såväl dativ som ackusativ funktion (§ 37). Vad
de possessiva beträffar, har jag från östra Nyland anfört exempel på genusböjning, då pronominet är efterställt (§ 38, 5).
Dessutom förekommer såväl i östra som i västra Nyland fall
av ovanlig gruppböjning (§ 38, 6). Vid en del värb har reflexivformen bevarat sin reflexiva betydelse (§ 39, 2).
Hos värbet är det i synnerhet aktionsarterna som erbjuda
intresse. Speciellt fäster man sig vid en i västra Nyland
förekommande, för de östra socknarna helt främmande form
av durativ sammanställning, vars uppkomst jag sökt förklara
(§ 81). Även förekomma värb med en mot deras användning i högsvenskan stridande ingressiv betydelse (§ 82).
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Att märka är den stora mängd värb, som i dialekterna användas som jälpvärb. Jag har upptagit dem såväl. i deras
användning som egentliga värb, som även i deras auxiliära
bruk (§ 80).
Slutligen har jag konstaterat ett vidsträckt ock i flera avseenden intresserande bruk av advärbiala bestämningar
(§ 87-101).
Vad beträffar satsbyggnaden gör man den erfarenheten,
att nyländingen så i västra som i östra Nyland gärna uttrycker
sig med en viss mångordighet, men hälst inom så enkla satser
som möjligt. Likväl utmärkes denna enkla satsbyggnad av såväl utbrytning av olika ord ock satsdelar som av upprepningar
ock utelämnanden. Förklarande tillägg förekomma rikligt.

Att jag i mina syntaktiska undersökningar medtagit ett ock
annat, som närmare kunde hänföra sig till formläran, har varit
beroende dels på att även denna tidigare varit jämförelsevis
föga bearbetad, men utgör en nödvändig förutsättning för en
riktig uppfattning av det syntaktiska sammanhanget, dels också
på en önskan att i tryck bevara så mycket som möjligt av de
gamla dialekterna. Att det i min avhandling finnes ställen,
som skulle kunna ytterligare utarbetas ock förklaras, därom
är jag fullt medveten. Som i inledningen nämnts, grunda sig
mina egna iakttagelser främst på dialekterna i Pernå, Karis
ock Snappertuna socknar, ehuru jag sökt i mån av möjlighet
beakta särföreteelser även i övriga delar av landskapet. Måhända skall jag framdeles bli i tillfälle att i ett eller annat
avseende upptaga specialundersökningar.
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Rsutn.
Ces etudes de la syntaxe nylandaise se rapportent å toutes les
communes suedoises du gouvernement de Nyland, en Finlande. Les
regles communes de la syntaxe s'appliquent d'ordinaire egalement å
tout le gouvernement. Pourtant, il y a quelque difference entre
les communes de rest et celles del'ouest, et å cause de cette localisation, j'ai trouve bon de diviser le gouvernement dans les deux
parties: la partie de l'est (marquee en sukois par Ö. N.) et celle
de l'ouest (marquee V. N.); Une eomparaison du dialecte nylanla langue sukoise d'autrefois a fait souvent assez de diffidais
cultes å cause de la composition different° des materiaux, puisque
mes exemples dialectiques, ramasses pour la plupart par moi-m6me,
se composent du mot page, dont de l'ancienne langue il y a tres
peu de conserve dans la litterature. Que nos paysans nylandais
en aient conserve beaueoup plus, c'est incontestable. Je suis moimeine tombe • sur des locutions, auxquelles je n'ai pu trouver une
forme correspondante que dans le vieux norois. Dans plusieurs
oas, il y a une assez grande conformit6 å la langue des paysans
norvegiens.
Un ar ticle de f ini, qui se met apres le substantif et qu'on ne
retrouve que dans les autres langues scandinaves, dans l'albanais,
dans le bulgare et dans le roumain, a gagne dans le nylandais
une plus grande extension, que dans le haut-suedois. Les differents
cas de l'ancienne langue sukoise ont disparu, sauf pour le genitif,
et celui-ci encore est souvent periphrase.
Le genre chez les substantifs est le plus souvent observe aussi
pour les objets inanimes.
La Nyland de l'ouest nous present° des particularites interessantes dans l'emploi du pronom p er s onn el, oii le nominatif est
souvent employ6 en fonction d'un datif ou d'un accusatif, et au
contraire, si Von veut aecentuer le pronom, les formes obliques sont
employees, mem° quand le haut-suedois se sed du nominatif. La
langue des paysans norvegiens nous montre des phenomenes pareils.
Pour la deuxieme et la troisieme personne du singulier, un ren. forcement se fait remarqu.er par repetition du pronom dans un oas
oblique. A cela il y a done quelque conformit6 dans le fran9ais,
quant å l'emploi des pronoms personnels moi, toi, etc.
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Les pronoms possessifs min, din, sin (fr. mon, ton, son) ont
conserve pour le feminin un accusatif de rancien suedois, qui pourtant ne s'emploie que quand ils sont places aprås leur mot principal. Des • langues suedoises anciennes il reste dans les dialectes
nylandais de rest le fait que, d'apres quelques verbes, la forme
reflechie a conserve sa signification reflechie.
Le pronom indefini man (fr. on) s'emploie souvent, quand celui
qui parle se sent inclus, soi-meme, dans la signification man (fr. on)
ou quand le pronom man est employe pour remplacer — å moitie
ostensiblement, å moitie en plaisantant — la premiere personne du
singnlier. Correspondance å ceci nous offre remploi d'un on dans
les dialectes fran9ais.
Chez les v er bes, les differents genres d'action nous offrent un
interet special, Dans la Nyland de rouest, la maniere d'action
s'est etalee d'une maniere remarquable, Elle s'exprime dans un
emploi de toutes les formes du verbe auxiliaire vara (fr. 8tre),
qui a dej par soi-mäme une signification durative, mais qu' on
ajoute par la conjonction o (fr. et) au verbe principal, en correspondance avec le vieux norois et rislandais 'moderne.
Quant å la syntaxe et au style, on remarque que le paysan nylandais et dans l'est et dans rouest s'explique avec une multitude
de mots et des phrases pour la plupart liees par la conjonction o
(fr. et), mais il les arrange en phrases aussi simples que possible.
Cependant, dans ces simples constructions se font remarquer et des
repetitions des mots et des exclusions. Une quantite de mots supplementaires n'est pas rare.
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Tillägg ock rättelser.
S. 7, r. 9 uppifrån utgår endast.
S. 7, r. 2 nedifrån står utelämnas, bör vara saknas.
S. 7, not 1 bör stå §§ 42-47.
S. 8, r. 11 nedifrån står Den användes sålunda, bör vara: Följande

specialfall har jag tyckt mig kunna urskilja:

S. 9, r, 11 uppifrån är det sista n i aftonb8n'n. sonantiskt.
S. 9, r. 18 uppifrån står nionde dätom, bör vara: nionde dätom.
S. 9, not 3 står i mitten, bör vara: hänemot mitten.
S. 10, r. 16 uppifrån patrön'n = handelsmannen.
r. 22 uppifrån pass = uppassning.
r. 10 uppifrån ya stond = huru länge.
S. 11, r. 18 uppifrån tillägges efter vacklande: Då släktskapsordet

är likvärdigt med ett namn (mör, får, morfar, farfar o. s. v.)
står det liksom i hsv. i obestämd form.
S. 12, r. 7 nedifrån står dansken, bör vara: dansken.
S. 12, not '2 bör stå s. 38. Noten hänför sig främst till momenten
f B) ock h).
S. 13, r. 22 uppifrån utgår, emedan myggin är ett kollektiv.
S. 13, r. 4 nedifrån står tipelblommen, bör vara: å- pelblommen.
S. 13, r. 13 nedifrån står it', bör vara: it = ett.
S. 13, r. 2 nedifrån tillägges efter (o): , därför att det är fråga om
en del av något bestämt.
S. 14, r. 13 uppifrån tillägges efter klassen,: ofta.
S. 14, r. 15 uppifrån utgår.
S. 14, not 8 står dit, bör vara: där.
S. 14, not 11 bör dock utgå.
not 1 står hit, bör vara: här.
not 8 står byborna, bör vara: gårdsfolket.
r. 10 nedifrån bör jämte suffigerad utgå.
S. 24, utgår mom. 2, emedan härunder behandlas obest, form, inte
obest. art, som kapitlet anger.
S. 24, not 9 står väl, bör vara: fullt.
S. 26, r. 17 uppifrån står biskoppn, bör vara biskoppn.
S. 29, r. 14 nedifrån står på, bör vara: po.
S. 34, r. 4 uppifrån o. följ. bör vara: De i fsv. vanliga prepositionsuttrycken med genitiv fortleva i dialekten i nedärvda
uttryck ock nybildningar med ti.
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S. 36, r. 2 f. uppifrån utgå orden fortfarande ock mera.
S. 49, r. 5 nedifrån utgår.
8. 64, r. 11 nedifrån tillägges efter pluralformerna eller i poss.
bemärkelse begagnade pers. pron.
S. 65, not 1 står s. 451, bör vara: s. 541.
S. 75, r. 4 nedifrån står § 100, bör vara: § 101.
S. 101, not 1 står § 221, bör vara: s. 221.
not 2 står §§ 285, 286, bör vara: §§ 285, 286. 5 uppl.
not 8 står skjort-, bör vara: linne-.
S. 107, r. 8 uppifrån står § 101, bör vara: § 102.
S. 118, not 15 står fara dit, bör vara: vara där.
S. 120, r. 12 uppifrån föres till Exx. C.
S. 126. r. 10 nedifrån står perfekt, bör vara: perfekt ock pluskvamperfekt.
S. 148, not 26 står 26, bör vara: 25.
S. 150, not 6 står ifjor, bör vara: i fjor.
not 32 står mumla, bör vara: mumlade.
not 3 står dit, bör vara: där.
S. 159, r. 1 uppifrån ock not. 1 ock 22 (senare gången) bör stå meep.
S. 159, not 16 ock 22 (första gången) bör stå: meä.
S. 162, sista raden står 5) honom, bör vara: 15) honom.
S. 171, r. 3 uppifrån står skold, bör vara: skald.
S. 175, r. 15 uppifrån utgå likväl ock även.
S. 175, not 12 står Nybondens hemman, bör vara: hemmansnamn.
S. 181, r. 10 nedifrån står bädd, bör vara: bädd.
S. 190, not 4 utgår icke.
S. 195, r. 3 uppifrån står §§ 150, 151, bör vara: §§ 150-453.
r. 9 nedifrån utgår.
r. 1 uppifrån tillägges efter Predikatsadvärbial: i satser.
r. 5 uppifrån står lilla, bör vara: hila.
S. 201, r. 5 nedifrån står väntandes, bör vara: öväntandes.
S. 206, r. 5 uppifrån står § 146, bör vara: §§ 146-148.
S. 206, r. 9 uppifrån står § 147, bör vara: § 149.
S. 206, r. 11 uppifrån står § 148, bör vara: §§ 150-152.
S. 206, r. 13 uppifrån står § 149, bör vara: § 153.
S. 206, r. 12 nedifrån står § 150, bör vara: § 154.
r. 6 nedifrån står § 151, bör vara: § 155.
r. 1 uppifrån står på, bör vara: po.
S. 210, r. 10 nedifrån utgår eller upprepning.
S. 210, r. 9 nedifrån utgår eller advärb.
S. 228, r. 15 uppifrån står 201, bör vara: 202.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.
Titelblad, förord, förkortningar, ljudbeteckning
Inledning

s.

II-VI

S. 1

Ordklasserna ock deras användning i satsen.
Artikel

s. 7

Suffigerad artikel
Nomina propria
Bestämd fristående artikel
Obestämd artikel
Substantiv
Kasus
Nominativ
Genitiv

8
17
19
23

27
27
27
28

Possessiv genitiv 28, Epexegetisk genitiv 30, Elliptisk genitiv 30,
Genitivus auctoris 31, Egenskaps-genitiv 32, Partitiv genitiv 32,
Objektiv genitiv 33, Ämnets genitiv 33, Stelnade genitiver 34

34
Huvudkasus (grundkasus)
35
Dativbegreppet
38
Adjektiv
39
Attribut ock predikativ
43
Komparation
45
Litotes
46
Substantiverade adjektiv
48
Räkneord
48
Grundtal
52
Ordningstal
54
Pronomen
54
Personliga pronomina
60
Possessiva
19
65
Reflexiva
,,
67
Demonstrativa ”
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Relativa pronomina
Interrogativa „
Indefinita
,,
Värb
Aktiv form
Indikativ

s. 70
73
74
81
81
81

Presens 81, Preteritum 84, Perfekt 86, Pluskvamperfekt 87, Futurum 88

Konjunktiv

90

Dubitativ konjunktiv 91, Konditional konjunktiv 91, Koncessiv
konjunktiv 92, Final konjunktiv 92, Hortativ konjunktiv 93,
Potential konjunktiv 93

Imperativ .
Passiv form
Infinitiv
Particip

94
96
99
108

Presens-particip 108, Preteritum-particip 109

Supinum
Jälpvärb
Värbets aktionsarter
Advärb
Jakande ock nekande
Negationer
Prepositioner

111
113
129
137
150
151
156

Satsbyggnad.
Opersonlig konstruktion
Ordföljd
Subjekt ock predikat
Huvudsatser
Narrativ sats
Anföringssats (sägesats)
Frågesats
Önskesats
Uppmaningssats
Utropssats
Bisatser
Temporal bisats
Komparativ „
Konsekutiv „

s. 165
167
168
168
168
170
171
172
173
174
175
175
179
179
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Subjektivt predikativ
Objektivt
”

s. 180
181
182
183
184
185
187
187
189
192
192
193

Förbindelser av huvudsatser
Kopulativa huvudsatser
Disjunktiva
Advärsativa
,,
Explanativa
Förbindelser av huvudsats ock bisats

202
203
203
203
204
204
205

bisats
Final
Kausal
”
Konditional
,,
Koncessiv
Att-satser
Indirekt anföringssats
Indirekt frågesats
Relativ bisats
If

Objekt
Predikativ
Attribut ock apposition
Advärbial
Satsförbindelser

194
197

Ur Nylandsmålens stilistik.
Pleonasm
Lakonism
Anakolut
Aposiopes

s. 206
215
215
216

Sammandrag
Litteratur
Resumé på franska
Tillägg ock rättelser
Innehållsförteckning

217
220
224
226
228

gt.
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