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Inledning. 

Den 29 april år 1846 höll And. Joh. Hipping i Finska 
Vetenskapssocieteten ett föredrag om "Svenska språkdialekten 
i Nyland". Detta torde ha varit den nyländska dialektforsk-
ningens första offentliga framträdande. Ännu vid sekelskiftet 
år 1800 har dialekten, enligt Hipping, använts tämligen all-
mänt "till ock med av ståndspersoner". "I senare tider har 
likväl allmogen", säger han vidare, "mycket förändrat sitt språk 
ock bildat detsamma efter den rena svenskan, sådan den av 
ståndspersoner talas, ehuru även ännu i umgänget sin emel-
lan det gamla språket vill råda ock torde länge nog bibehålla 
sig, förrän det alldeles utdör". 

Orsaken till att folkmålet börjar dö ut, söker Hipping främst 
däri, att läskunnigheten småningom blivit allt allmännare, 
ock han tillägger: "Härtill kommer ännu den omständigheten, 
att landets ungdom söker tjänst hos ståndspersoner ock i stä-
derna, där deras öron vänjas vid ett mildare ock renare ut-
tal, det de efterapa ock fortplanta i sin hembygd. Men fram-
för allt torde orsaken till den förändring, språket på en tid 
av 50 år undergått, ligga i det förakt, varmed var ock en be-
möttes, som i det sällskapliga livet förrådde bekantskap med 
bondspråket. Man ansåg nämligen nyländskan vara en råd-
bråkad ock fördärvad svenska, som genom nyländska allmo-
gens ifrån moderlandet avskilda läge småningom uppkommit 
ock antagit en ovanlig form, den man ej kunde tåla". 

Inseende dialektforskningens vikt för det historiska forsk-
ningsarbetet, söker Hipping, ehuru förgäves, finna ett bestämt 
sammanhang mellan nyländskan ock vissa andra svenska 
landsmål. 

Emellertid ökas småningom på olika håll hos allmänheten 
intresset för folkmålet, ock det finner redan på 1860-talet en 
1 Lundström. 
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ivrig målsman i Axel Olof Freudenthal. Omkring honom 
samlas snart en av forskarlust livad krets av den svenska 
studentungdomen i Finland. Den inriktar sig på ett ivrigt 
arbete för tillvaratagande av det fäderneärvda språket, sådant 
det vid denna tid tog sig form i sagor ock berättelser av 
olika slag. Dessa ordnades sedermera av Gr. A. Åberg, A. 
Allardt ock S. PerkliSn ock utgåvos av Nyländska avdelningen, 
liksom även en ordbok över målet av Herman Vendell. Själv 
lägger Freudenthal grundstenen till`den vetenskapliga behand-
lingen av nyländskan, då han redan år 1869 utger sin avhand-
ling "Om det svenska allmogemålet i Nyland". 

Att intresset för folkmålsforskningen sedan denna tid inga-
lunda avmattats, utan tvärtom varit i jämnt stigande, därom 
vittna de stora arbeten, som utkommit, utgivna av olika 
forskare ock egnade alla de skilda i vårt land existerande, 
varandra i många avseenden olika svenska dialekterna. 

Av stor vikt härför har naturligtvis varit det understöd, 
saken haft i de för dess allt vidare utveckling arbetande för-
eningarna ock institutionerna: Svenska Landsmålsföreningen 
i Hälsingfors, Svenska Litteratursällskapet i Finland, Före-
ningen för nordisk filologi ock Kommissionen för undersök-
ning av svenska folkmål ock svensk folkkultur i Finland. 

Emellertid har intresset tils vidare koncentrerat sig huvud-
sakligen dels på ökandet av det sammanbragta ordförrådet, 
dels på studiet av dialekternas ljudlära. Dels har man sökt 
utreda bebyggelsehistoriskå spörsmål genom utforskande av 
ortnamnens uppkomst ock utveckling. 

Då jag beslöt mig för att studera syntaxen i de nyländska 
dialekterna, hade jag i grammatikaliskt avseende ingenting an-
nat att stödja mig på än den av Freudenthal utarbetade form-
läran, i fråga om litteratur på dialekt de av Nyländska av-
delningen utgivna sagorna, J. A. Lundens Skandinaviska folk-
mål i språkprov, Täxter I, samt små berättelsesamlingar för 
Pernåmålet av Josefina Bengts, för Ingå ock Pojo av signa-
turerna C. A. Broman ock G. B. De hopbragta ordsamling-
arna gjorde mig en rätt minimal nytta, då de lämna ytterst 



INLEDNING 

obetydliga syntaktiska upplysningar. Att detta icke var nog, in-
såg jag genast. Det material, varav jag framför allt hade behov 
— så mycket som möjligt sammanhängande täxt — har jag 
därför huvudsakligen själv sedan år 1928 insamlat direkt från 
den nyländska allmogens egna läppar. Därvid har jag före-
trädesvis uppsökt gamla personer (60-102 är), som i de flästa 
fall talat endast ortens dialekt. Deras yttranden ha av mig 
omedelbart upptecknats. Överhuvudtaget har insamlandet skett, 
utan att något bestämt grammatikaliskt förhållande avsetts. 
Samtalet har fått förlöpa så fritt som möjligt. 

I avseende å uttal ock form ha olika vetenskapsmän inde-
lat de nyländska dialekterna i tre huvudgrupper: den östra, 
den mellersta ock den västra. Denna indelning motiveras 
icke av mina syntaktiska iakttagelser. Allmänna regler i av-
seende å syntaxen tillämpas för det mästa lika inom hela land-
skapet. Avvikelser förekomma dock, ock jag har på grund 
av deras lokalisering funnit skäl att uppdela landskapet i 
östra Nyland från ock med Hälsinge socken österut ock 
västra Nyland från Esbo socken västerut. Där i någon 
socken speciella egendomligheter konstaterats, har jag sökt 
framhålla dem. Till huvudrepresentant för de östnyländska 
dialekterna har jag tagit Pernå socken, för de västnyländska 
Karls ock Snappertuna socknar. Det är alltså främst i dessa 
socknar, jag personligen upptecknat exempel. Dock har jag 
även i övriga delar av landskapet i stor utsträckning själv 
insamlat materialet. För de exempel ur i tryck utgiven dia-
lekt, som jag funnit överensstämma med de av mig på grund 
av egna anteckningar uppställda reglerna, har jag i noter an-
givit insamlaren, där jag ej varit i tillfälle att själv på ort 
ock ställe kontrollera riktigheten. 

Det geografiska område, min undersökning av nyländsk 
syntax avser, är ju icke litet. Mina studier hänföra sig till 
alla de svenskspråkiga landskommunerna i landskapet Nyland. 
Frånsett Karis köping, där jag är bosatt, har jag uteslutit 
köpingar, liksom städer ock andra samhällen med samman-
trängd befolkning, emedan landsmålet i dem genom inflytt-
ning blivit starkt uppblandat. 



4 LUNDSTRÖM, NYLÄNDSK SYNTAX 

Jag inför här en förteckning över de kommuner, vilkas dia-
lekt till större eller mindre del ligger till grund för min av-
handling. Därjämte har jag ansett det vara av intresse att 
upptaga deras svenskspråkiga folkmängd för jämförelse dels 
mellan respektive orter, dels i avseende å de förändringar, 
som ägt rum sedan den redogörelse, som ingår i Freudenthals 
"Om svenska allmogemålet i Nyland". Statistiken för år 1934 
stödjer sig på kommunalkalendern för samma år. 

Östra Nyland: År 18691 År 1934 

Borgå landsförsamling  8,175 11,828 
Hälsinge socken  4,600 7,661 
Lappträsk "  2,795 2,517 
Liljendals kapell  1,527 1,712 
Mörskom socken  2,000 856 
Pernå 53   5,048 7,011 
Pyttis 51   1,285 1,601 
Sibbo 39   5.100 6,784 
Strömfors 95   2,350 1,945 
Tusby "  970 681 

Summa 33,850 42,596 

Västra Nyland: År 18691 År 1934 

Bromarv socken  2,100 2.541 
Degerby 35 

  1,300 1,386 
Ekenäs landsförsamling  2.700 1,876 
Esbo socken  3,565 4,899 
Ingå 37 

  3,000 3,367 
Karis "   2,400 2,765 
Earis köping  - 1,865 
Kyrkslätt socken  4,830 6,130 
Lojo 95   1,000 1,699 
Pojo 9,   3,100 3,695 
Sjundeå 5,   3,000 3.727 
Snappertuna „   2,430 2,107 
Tenala 7,   2,890 3,863 

Summa 32,315 39,920 

1) Enl. Freudenthal. 
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Att märka är, att sockengränserna under den mellanliggande 
tiden i någon mån förskjutits, ock att Karis köping tillkom-
mit. 

Av siffrorna framgår, att den svenska lantbefolkningen i 
Nyland utgöres av i östra Nyland 42,596 ock i västra 39,920, 
eller sammanlage 82,516 personer. Den har således sedan 
Freudenthals tid ökats med omkring 16,000 personer eller 
o. 25 procent. Visserligen är att antaga, att bland denna be-
folkning finnes en mängd, som talar en mer eller mindre full-
komlig högsvenska. Dock torde detta antal med säkerhet kom-
penseras av den del av städernas invånare, som fortfarande 
talar nyländskt landsmål. 

De gamla sockendialekterna kunna väl knappast anses helt 
leva kvar annat än i några östnyländska socknar. I Hälsinge 
är dialekten dels mycket uppblandad, dels så gott som utdöd. 
De västnyländska socknarna åter uppvisa många egendomlig-
heter, men ha rönt rätt starkt inflytande av högsvenskan. 
Dock .gör man även här den iakttagelsen, att syntaktiska egen-
heter ofta leva ostört kvar längre än språkliga företeelser i 
fråga om ordförråd ock ljudbestånd. I varje fall erbjuda så-
väl de väst- som de östnyländska dialekterna alla dem, som 
intressera sig för nyländskt folkmål, ett tacksamt studie-
objekt. 

Då varken för finländska eller rikssvenska dialekter någon 
utförligare syntax ännu utarbetats', har jag i vad beträffar 
ordnandet av mitt arbete huvudsakligen varit hänvisad till 
norska ock tyska dialektsyntaktiska arbeten. De jämförelser 
megl fornspråket, jag, så vitt möjligt, anställt, stödja sig på 
svenska ock norska källor (se närmare litteraturförteckningen). 

Nära till hands borde väl även en jämförelse med övriga 
finlandssvenska dialekter ligga. Speciellt har man ju i A. Ny-
grens "Byy-rallor" täxtprov för de österbottniska. Men då 
jag ej själv behärskar denna dialekt, så att jag kunde värde-
sätta de finare skiftningar i betydelsen, som man bör upp- 

Levanders eljest värdefulla syntax i "Älvdalsmålet" (Sv. Lm. 
TV.3) ger enligt förf:s egen förklaring endast "spridda notiser". 
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fatta för att bedömrna syntaktiska företeelser, har jag icke an-
sett mig kunna utsträcka mina jämförelser till densamma. 

Då Freudenthal i sin formlära icke upptagit skilda former 
för de öst- ock de västnyländska dialekterna, har jag stun-
dom ansett nödigt att inom syntaxen beröra en del saker, 
som rätteligen skulle tillhört formläran, utan 'att dock behandla 
alla varianter. 

Vid u.pptecknan.det av exemplen har jag använt landsmåls-
tidskriftens grova beteckning. Att observera därvid är, att 
tje-ljudet betecknats med ö ock sje-ljudet med S;  o-ä-ljudet 
(sv. sova, hoppas, gå, lång) alltid med o, den slutna vokalen i 
sv. bo, bodde med o. Stavsättet är tidskriftens. I citat från 
1800- ock 1900-talen begagnas nutida stavning. Ändelsen -er 
som tecken för pluralis ock för presens har bibehållits, då 
dess ljudvärde i dialekterna motsvarar högsvenskan. 

För övrigt är ju den talade dialekten, som skiftande ock 
mångsidigt avspeglar olika personers olika sätt att tänka, näs-
tan omöjlig att binda vid absolut bestämda regler. Undantag 
av olika form framträda med naturnödvändighet ock kunna 
ej undvikas. 



Ordklasserna ock deras använd-
ning i satsen. 

ARTIKEL. 

§ 1. 1 de äldsta nordiska urkunderna finner man ingen 
full motsvarighet till nuspråkets olika artiklar. Den bestämda 
fristående artikeln är allmän redan i norrönanl, men den obe-
stämda saknas. Av den suffigerade förekomma spår i Eddan 
(senare handskrifter) 8•  I fornsvenskan vinner den alltmer 
terräng, men saknas vanligen, då ett substantiv med eller 
utan adjektivattribut föregås av ett demonstrativt pronomen 3. 
Som en egendomlig omständighet må nämnas, att den_na ar-
tikel utom i de nordiska språken förekommer endast i albane-
siskan, bulgariskan och rumäniskan.4  Den obestämda artikeln 
är ännu i fjortonde århundradet föga allmän. 

De nyländska dialekterna använda som bestämd fristående 
artikel i östra Nyland: sing. te (de), plur. tom (dom) för alla 
genus; i de västra socknarna: sing, mask. o. fem. den, neutr. 
de ock plur. dom för alla genus. 

Den suffigerade artikeln fortlever i nyländskan under for-
merna -in, -en eller -n för maskulinum ock femininum, -i eller 
e för neutrum sing. samt -na ock -en för mask. ock fem., 
in, -en eller -a för neutrum pluralis. 

Den obestämda artikeln, i östra Nyland ein, eit, i västra 
delen av landskapet en, ett, in, it, som numera i högsvenskan 
är alldeles vanlig, utelämnas i nyländskan stundom, t. o. m. 
i fall, där högsvenskan absolut kräver den. 

1) Nygaard, Norron syntax, 42-47. 2) Falk-Torp, Dansk-norskens 
syntax, 52. B) Söderwall, Huf vudepokerna, s. 39. 4) Ågren, Be- 
stämd slutartikel i svenskan, s. 1. 
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I motsats härtill vinner den suffigerade allt större utbred- 
ning. Med anledning därav ock på grund av den inkonse-
kvens, som i isländska ock fornsvenska täxter råder vid ar- 
tikelns bruk, ställer sig en jämförelse med fornspråken i de 
speciella fallen ibland omöjlig. 

A. Suffigerad artikel. 

§ 2. Suffigerad artikel användes i nyländskan i allmänhet 
vid appellativa substantiv, som tagas i definit bemärkelse. 
Exx. 
ÖN. Dom läter harastakkarn löupa. P. 

Ja börja krafs askon ur pipon. P. 
Dom sku far ti sköjin. P. 
Ja läit märrn lunka so där lagums. P. 
Ja tö bysson op hårdani o öörd kuddon 2  ti skc)jin. P. 
Ja satt bottnjästn yti o mäina hav ovanjästn ti kväitbrö. P. 
Katton satt opa stigatrappon o morra o fråst. P. 

VN. It a ja liga nön då i sängin för Siiko. K. 
Den tin jikk ja vall me könan.5  K. 
It a e komi, so att jardn öänns nogo. K. 
Nok vii dom nästan hold efter stässprise. K. 
Dom holler pö me fammvedaskögin 'bara. K. 
An sko most holl i tömmana, han. Sn. 
öäldona gör it ti hös opp i nedan. Te. 
Senn börja jårngröpana, himmsmidda, koma. Br. 
Do skfirast it golve bara om poosöin o jilin. In. 

Den användes sålunda: 
a) i tidsuttryck på frågan när? 
Dagar ock dagstider stå ensamt eller med preposition i all- 

mänhet i bestämd form. Vid angivande av månad däremot 
begagnar sig nyländingen vanligen av en sammansättning med 
mönan. Användes månadsnamnet ensamt, står det utan ar- 
tikel. Exx. 

ÖN. Lördasmorin, riktit bitti, skrämbla ja °stä, 5ön 4  ja sku 
hinn heim ti friikostn. P. 

Tetta va om fridäin. P. 
He5  va te sista, som ja &råtta i stan op lördäin. P. 

1) skuld ran 2) kon 3) korna 4) så att 5) det 
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Bröt fikk ja hava te Min mb., om ja ska kom heim i visklii 
tid. P. 

So förörna dom, att an viss tid op ettmidclain sku ör 
imöt dom. P. 

Dom bråkar allti liksom iinisdain op ettmiddain börja 
binda. P. 

Marsmönan stikka ja dom färdiga. P. 
Johanni ä i junimanan, o julen i disember. P. 
lie va dain föri tomasmässain, o ja ska far handel ti 

Pilen. P. 
Faiä, börja läs aftonbön'n om lördäin. La. 
Däin ett marknasdäin blb.  an  Säker. St. 
Roog op golvi 2  laddist om jfilkväldn. Py. 
Om morin so tö dom hästana sin fast o spänd föri o for 

bortan. Py. 
VN. Ander dan för ja dit. K. 

Mittöt 3  jandäri r -  so filjar e myki. K. 
Ja ä född aderton-hondra o femtifyra, fjarde mönan o nionde 

dätom. K. 
Grannraör hår, Vesterlondan dom fålas nö ti stan tis- 

diiin, t5rsdiiin o lördäin. K. 
0 dom gör no hår o honglar me on4  om nä,ttren för jäm- 

nan. Sn. 
När e börja hd ot sist dagana, biklåga on se för drän- 

djin. Te. 
On a nö töva5  o töva me-mmi hår, att .ja ska va ti 16r- 

dägin. Te. 
I jiinimönan vt ja an kommer. In. 
Rösendal a vari ifron moron 6, an. In. 
Om nattn slö de löst trappona fron kajfiten. Ek. 
So myki att ja drakk kaffe, so ha ja sita ti kvälln. Ek. 

b) Vid måttbestämningar får substantivet i nyländ-
skan, i synnerhet i de västnyländska dialekterna, suffigerad 
artikel, då högsvenskan använder räkneordet en med ett sub- 
stantiv i obestämd form. Exx. 
ÖN. (Hur länge räcker det till Lovisa?) Timmen o femton. P. 

Halvtiman ska an nu nästan biräkn se. La. 
Ja va tår int vekkan helder.7  La. 
Härvon ti aln spann man förr, när man va ungmör. La. 
Han Cörd po timan. Bo. 

1) lämplig 2) råghalm på golvet 8) i mitten av 4) hänne 
5) lockat, tubbat 6) allt sedan morgonen 7) inte ens en vecka 
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VN. De va in jäkla dasspeng1, när dom fikk måtn o markin 
ti dåin. K. 

Om e sko va bara kilomötn, men...K. 
Do hoggdes vedafammen för otti penni. K. 
On vägd ongifär öllon. K. 
(Har Holmberg fått fisk i da?) He no kc56i.2  K. 
Do jikk väl robbelna för tve-  mark seksti penni. Te. 
Den dån hoggd ja famm'n. Te. 
I då va de presis öre, senn Stobbakkmör bigråvadis. Po. 

e) På anaforisk-deiktisk grund begagnas en titel, om 
vilken den talande vet, att åhöraren utan vidare hänför den 
till bestämd person, utan namn med suffigerad artikel. Exx. 
ÖN. Ile va i te tin, när pröstn lad se i all byssböanas djö- 

randi o lötandi, bo eit o ana. P. 
Ja mostist frög doktorn ti röds. P. 
Patrön'n lärd me ti räkn grådren. P. 
Ja fröga o patrön'n tär, som ja bråkar handla. P. 
Do som an börja späla, so börja dömarn spring förät 

i ringdans, o dom ådra bakett.4  Li. 
ile bl e myki starkt, te eina, som doktorn laga. Li. 
To fröga från o korvan: "Korva, kvart ä tu?" 5  St. 
Op ana öre jikk on ti doktorn. St. 
Han sku ju allti ha pass, hilsvardn. St. 
Prä.stn sku kom o läs yvi eälndjin5, sänn 7  hon sku hål- 

das stilla.5  St. 
Ettarst tikkt prästn, än 8  tom sku vutera.° Bo. 
Barön'n sättist nider o skreiv ti gubinörn." Bo. 
Prästn jikk o håmla" o sökt ett tunnon." Ha. 

VN. Bar dom öänder lite smö fel, so ska dom ti doktorn. K. 
Jä, alla tidren, no hadd dom ot prästn." K. 
No lykkast e so, att kaftön'n o brfidn ansis eänstjörd 

po sama tid o i sama land. K. 
Doktorn ska a vari o sakt, att dom släpar ffikdömar me 

de där vattni. K. 
Infinörir läter allt plöja jördn ot me. Sn. 
Kanfe an för ti doktorn, efter an va so snykkt kläd- 

der i då. Ek. 

1) dagspä,nning 2) ett kok 8) rubeln 4) Nyl. VI, I. A. Björk-
ström. 5) Nyl. II, G. A. Åberg. 6) käringen 7) så att 8) att 
9) Nyl. II, H. A. Hollmerus. 19) P. Nordmann, Borgå barn och 
borgare. n) trevade 12) Nyl. II, G. E. Lindström. 13) de hade 
nog tillräckligt åt prästen . 
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0 däför va barön'n o gå ot dom. Ek. 
Förvaltarn fröga ot me senn. In. 
len ander gongo add öörkhärrn o öörkhärskan komi nr 

ti öörkbakkbödn. In. 
När kantorn add tala in stond, kommer an fram o häl- 

sar. In. 
Kaftön'n gå on ot an, o so jifft prinsn se me on.' In. 
Som an vakna om morin, so sträkkt2  prinsessan f erfan- 

ten po dörrns. In. 
No hadd doktorn sakkt, att it vt man, va stond on 

löver. Po. 
Men dömarn öörd no henna lit. Po. 
An anförtrödd ot mi, att 'n hadd stör utsikt ti kom i äk- 

tenskåp me sköllitrerinnan. Po. 
So blej konjin so liessiger4, att an sträkkt 2  bort Lasse o 

prinsesson mö.2  • Sj. 

Vid betecknande av släktskap är bruket i målen vack-
lande. Exx. 

ÖN. Anan dåin föri frfikostn bad ja bisin° ti spänn yti.7  P. 
Men sona-hostron jölper nö me. P. 
När hon sö bråderdötros böne, so.så hon: "lie sir so 

frist o fårdot lit, te böne. La. 
Måfa sku hav rein kläder, när han sku ti baston. La. 
So sa fäfä: "Sö, sö, söter ni inga 2?" La. 
Vi va tvooa Mr på himmane to, som får jikk ondan. Py. 
Fara bröder ä tår i stän o syster. Py. 

VN. Vi briikar no jö ot döter i ståt. K. 
On ar brör, ön, Linnollman, i Brömar. K. 
An ar dötron jiffter i Eknäs. Sn. 
Po de vise brtika mör biröm on po allt sätt. Po. 
Jå, de va otta ör om jfiln, som gobbn 2  va dö. Te. 

Benämningar på alla vanligare sjukdomar stå med 
artikel: lungsöten, koppona, mässlingen, frosan, farlakan, in-
fluensan, öikhostan, bårnförlämningen, rösötn, skabbn, trum-
ffikon, o. s. v. Exx. 

1) Nyl. VI, S. Perkl6n. 2) skickade 3) Nyl. II, J. E. Wefwar. 
4) ond 5) Nyl. II, G. E. Lindström. 6) Benämningar, som en 
hustru använder för maken. 7) spänna för 8) lyder ni inte 
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ÖN. Hon djissa, än ja sku hav kräfton, men he bistreid ja 
promt. P. 

Inga' ha ja nu havi äron ffiko, bara frosan, medan som 
ja ännu va unger. P. 

So va kuddon o fikk rösötn för me. P. 
An har so tannklion, när han for tändren. P. 
Boonen har jo eikhöston. Py. 
Va dom dö i svältn! Py. 

VN. So a man afft so sträng infloensan ota de där päron- 
plokkande kanfe. K. 

On (petroleum) ar in so förjiffta fokt i se, att rimatisten 
it kan tol e. K. 

Ja tänker nö, att rimätisen drär se ondan. K. 
0 mödron hadd longsötn. K. 
Störgölns bäst köen hadd fött rösötn. Sn. 
Köen dras hadd äti so myki klöver, so att on fikk trom- 

Sökon. Sn. 
Ile blå so mäfarit, när köen hadd ätsötn. Sn. 
Han add öikhostan, han. In. 

f) A. Stundom använder nyländskan en personell benäm-
ning i singularis med suffigerad artikel såsom representerande 
en hel nation, en 'hel folkgrupp 2. Det är naturligt, att det 
här i södra Finland, i synnerhet i östra Nyland, oftast blir 
den ryska. Exx. 

ÖN. G-u nöde oss, nu ä ryssn i viken, o grynvälindjin ä allt 
öiti än. P. 

Tom ha ein gango, när te stör öfridn va i lande, sänöi 
nider te stör b'örkklokkon i jöln opa Nygörsänjin. viders 
Pårnoviöin, än inga4  ryssn sku far ö me henna. P. 

ile va op fasslassundäin, som lisan komd ti Lovisa, bi-
rätta Stokklunskan. P. 

Nu har vi fataljitin inne, sa Jösgobbn, när ryssn komd. Si. 
Förr, medan rgssn 16 i lande, trängd dansken frön ander 

sidon in i Svärje. ile. 
När rgssn komd ander gangon, va an bifälier. ile. 
Inga hata tom rSissn här. Py. 
ile va förr fästning, som engelsman bränd. Py. 

VN. RYsn ska a lika myöi förstendömen, som e ä söknar i 
Finland. K. 

1) inte 2) Jfr Nygaard, Norron syntax, 88. 3) invid 4) att inte 
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Ja stö me' stigan o sö me taki, när engelsman komd me 
Vitsffia. K. 

Man vild it fo gö i frkl. om  kväldana, när rytm va 
hår. Sn. 

Ja, hordant va e, när tyskin komd? Sn. 
No sko e ha gött po skråp 2  me oss, om it tyskin sko a 

komi o frälst oss. Sn. 
E va dö, när engelsman va i Vitsannsonde. Sn. 

B. Samma förhållande äger rum vid djur- eller väx t-
klas s. Också härvid begagnas stundom singularis som repre-
sentant för hela arten. Exx. 

ÖN. Björåln, han ä nö bäter ti möbler, men han ä so hörder 
ti arbita. P. 

Ile va för varjins skull, som e findist vallpojkar. P. 
Äljin o varjin, dom liks inga. P. 
Löuper int björåln i 6ärre, so löuper an kansg op bjärgi. La. 
Reinen för dom o ikring o visa. Li. 

VN. It 2  trängd man jyst va nogon dä i skögin, som man it sö 
varjin. K. 

No ä de tri ondar4  no, men lappens ä värst. K. 
Om it ormen sko vara, sko it forg leva. K. 
Men nok ä myggin jåvloger än. K. 
Men isspffinan 6, po mar6in siter on bara. K. 
An år it 2  so fint väderk'örn, raven. K. 
De blir förmär 7  bräder ota talin söms ota grån'n. Sn. 
No är e tidiger vör i ör, hä,ggin blommar r'-. Sn. 
No ä dom hår värre som 8  vitrötn. Te. 
Si no för tidn bigagnar dom it myki malörtn. Te. 
Si, att man sko si ormen o. Ek. 
Braksen ä so döliger år 2. In. 
Dom sko prosessa, dom, so längi som talin va gröner, 

add on sakt. In. 
När de korner rägn i äpelblommen, so komer masken 1. In. 

Suffigerad artikel brukas även vid partiti v a uttryck 
i sammanställning med prepositionen uta, uto (o). Exx. 

ÖN. Han va ratt uto latlä,saren i vonn sköla. P. 

1) vid 2) inte 5) dåligt 4) hundar 5) lapphunden G) sädes-
ärlan 7) bättre 8) än 9) här 
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Ein deil o männifona har ein slikan förmögo ti kun va 
öhövliga mot ådra. P. 

Halva tunnon har ja ännu kvär uto jfilöle. P. 
To sa Pälle: ile sku va brä ti hä ein däil ö tom pängana, 

som han hår. Li. 
Kva bityder he, än' tri däjlar o ställ ä kljädd i rött o äin 

däil i svart? Py. 
VN. Ja sold bort hälftn ota fiskin. Sn. 

En dg ota arbitsfolki ha fan i ti ängin o snås opp 2  he. Sn. 
An ä cata dom bäter trokaren3. Sn. 
Ja va riktit ota störsimaren. Sn. 
Nogon ota jästerna most ha tätt 'n. Sj. 

samt för att uttrycka arten eller klassen, när denna 
omtalas i motsättning till andra slag. Exx. 

ÖN. Kuddon 4  skreik o röma, o hönsen kakkla. P. 
Kuddon röutars o okens böular. P. 
No ä he bäter ti far me bussen som7  me töji. P. 
Julen ä nö störi helg som Johanni. P. 
Lampon ä nt5 bäter som te gämbel talgjlasi. St. 

VN. Kvinnfolåi fälas tis o klapp byöi, men karana bl himm. K. 
Kvinnfolåi , sko ha klåkorgar, men kärfolg sko ha potis- 

korgar. K. 
Men isspjanang, po magin siter on bara. K. 
Ändren snattrar, o mösonal° skriker, när dom väntar 

rägn. Sn. 
Könan ska släppas ut o drikka, o hästana ska inn meller- 

tid. Sn. 
Sömst tykker ja att de ä ti öka po spörvagnen. In. 

Med suffigerad artikel står i såväl östra som västra Ny-
land alltid medlet eller värktyget, alltså i likhet med vad 
fallet är i Österbotten." Exx. 

ÖN. Skomakarn to syln o stakk hol i sulun. P. 
Ta nu söjin o sög ö te yidaklabbn"! P. 
Tår va hon o stakk se me nöln i fingre. P. 

1) att 2) samla i vålmar 3) Här i betydelsen 'spritsmugglare'. 
4) kon 2) råmar 6) tjuren 7) än 9) dit 9) sädesärlan 
79) måsarna 77) Jfr dock E. Hummelstedt, "Om användning av 
substantivets bestämda form i österbottniskt folkspråk" (Folk-
målsstudier II), s. 135. 72) den där vedklabben 
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Pelle söpa ett ena 7  me kvastn. P. 
Tå spraggon 2  i hän.den, ifall du möter argoksen. P. 
Ta bysson op hårdan, om du gär ti sköjin! P. 
Me lian sko slooas förr o me händen ti räffs. Py. 

VN. No blir e bra dehäran, bara man tar innoger3  tåg me 
hyviln. Sn. 

Slo till ett tåg me yksn! Sn. 
Man slör gräse me lian. Sn. 
Kot 4  ot de in pinna me kniven! Sn. 
Dom ha tågi po öälkan i vinter bara. Te. 

Suffigerad artikel förekommer även stundom för inle-
dande av ords täv eller liknande, t. ex. en med ett substan-
tiv begynnande saga eller berättelse.6  Exx. 

ÖN. Räjson ä inga djörd i stuvun. P. 
Fatidi5mn ä ingan fröjd. P. 
Löven ä gö, men holten 6  ä en fälm. Mö. 
Lappana, dom å nö stond ti trolla.7  Bo. 

VN. Maron ha ofta visa sej som ien gamal gommo. In. 
Toppn o hyönon foor böda ti baston. Sj. 
Ko1agobbn8  bo ien natt i kojon sin o hadd ield i 

spisn. Sj. 
Ilästn snavar po fyra fötter, desto minder ja po ött 

örd. Po. 

En stor mängd ordstäv ha som avslutning ett "sa 
gobbn, sa flikkon" o. s. v. Dessa personbeteckningar stå 
alltid med suffigerad artikel. Exx. 

ÖN. Nu ä e slut me blistra 2, sa bön'n, när an skar läppan ö 
se. P. 

Svipurööin " ä hälson min, o gryrnvälindjin ä dön menn, 
sa bisin", när han lö för dön. P. 

Förbannadi finnär, som kallar min bästa spada för lappjo", 
sa öttringin. Bo. 

1) efter hänne 2) vidjan 3) några 4) tälj 5) Ordstäven äro 
till stor del hämtade ur "Finlands svenska folkdiktning" III, Ord-
stäv utgivna av Väinö Solstrand. 6) lova, hålla 7) Nyl. VI, I. A. 
Björkström. 8) kolargubben 9) vissla 19) röken från ugnsviskan II)  gubben 12) Finska, = spade. 
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Ha, ha, ditt förryktade djur, nu ha ja fött grimmon 
po de, så förriga kårn ot brådn, to dom hadd blivi 
vigda. Si. - 

Hollas po din bredd, sä, gommon ot svine, när dom öt 
böda frön ein koppo. Py. 

Ja is int svärja i då, men vänta, fån anamma i moron, så 
förria gommon. Py. 

VN. Brå te hå, sa bön'n om brö. K. 
Såblar o ärter', sa ban'n, när an sö hönon. K. 
Sorjen för glådjen gör, sa gobbn, när an öörd den svarta 

hästn föri den vita. Sn. 
Hyts2  bara, va e gör för tvö väna, sa pojkin, när han 

lås efter prästn. K. 
No ä e ondanjört ti häljin, sa bön'n, när an basa 'öärngen 

om lördåin. Sn. 
eärngen hadd rätt, söndåger vå de, sa gobbn. In. 
ile va en fån ti okse, sa (gamman, när hon soo pojkin 

koma ti vårdn. Sj. 
Tom ryöda potieterna ä so syöta, att man kan ita dom 

titan bryö, sa förra bön'n. Sj. 
No räkker de i vör tid, sa bcTm'n om bakkana. Te. 
Alldär, alldär, öåra Naurbär, går ja frön mitt bondastaund 

o jiffter me mä ein skomakare, sa förriga gomman. Es. 

1) A. Suffigerad artikel användes, i motsats till vad fallet 
är i högsvenskan, vid ett substantiv, som bestämmes av en 
föregående genitiv eller av ett efterföljande possessivt 
eller i possessiv bemärkelse begagnat personligt pro-
nomen. Står possessivet före substantivet, bortfaller arti- 
keln. Exx. 
ÖN. No va e Toppasas katton. P. 

Ä du klår fron öälindjin dina? P. 
Om vi sku spik fast grinden voron. P. 
Tår fikk ja stallriim ot märrn mina. P. 
Ja takka för bisväri deiras. P. 
Brödern menn 6änar dräng när pröstns. P. 
ile va so stört som klakkjärni hansis. Li. 
Men Falkens fooren kneip han live ö. Py. 

VN. Dom bödd dar, föräldrana hansis. K. 
Dom konad o förd me ti Klokkars säln. K. 
Dr jikk din möra gollåödn. K. 

1) kraftuttryck 2) hej 
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Petters kojon most ha stött där som Olmbärs kojon. K. 
Senn va gomman ans o fikk en livsarvinge. Sn. 
Dom va It 1, friarn ennas o ön. Br. 
Ja va öförmögen ti krönans öänstn. Te. 
An va so opprostager° i barön Edvars tidn. In. 

1) B. Undantag från föregående regel förekomma stundom, 
speciellt i västra Nyland, i fråga om ord, som beteckna släkt-
skap. Exx. 
ÖN. Får din, när han sö, att ja greit, La. 

Får din va to bara fyra ör. La. 
VN. 0 alla mornar sko syster min o mej ti kolasköjins. K. 

To kondjin komd himm, so birätta pigona, va svärmor 
ansis a jörd, midan an va borta. Sn. 

Hostro hansis rykkt it fäggströ frön an.4  Br. 
Bara svöger hennars o hansis sonn ha vari hår. In. 
So va de allti, att får min sko spela po dom där dans- 

ren. Ek. 
Nomina propria. 

a) Enstaviga maskulina personnamn samt av familje-
namn bildade kvinnliga sådana stå vanligen med suffige-
rad artikel, i synnerhet då de stå som apposition till ett före-
gående personligt pronomen eller föregås av ett demonstrativt°. 
I fråga om de enstaviga namnen torde det måhända vara 
rytmen, som spelar in. Exx. 
ÖN. Te tär gåmbel Blommen lö tår som falskan6. P. 

Anderssonskan huld kaffikalåsi sett i förriör. P. 
Han, Blommen, va otatio ör gamal. P. 
Te tär Stoltn ska ha vari gamal soldåt. P. 
Inga' va ja, hur man so vii holl tes Starkin fast. P. 

VN. Den där Bossen jifft se dår i den där Bakkbyn. K. 
On ar brör, ön, Linnolman, i Brömar. K. 
No va an en bisynnerliger kär, den där Jössen. K. 
Vi kallar on° för NYlondan. K. 
När Grånlondan va först gongon ti andelshandeln... Po. 
Me sama, som on sko l° ti kavel opp ärmlinningana, kom- 

mer fyldann stonkandes. In. 

1) hit g) förbättrad g) jag till skogen, där kolmilan fanns 
4) Nyl. II, J. E. Wefvar. 5) Jfr Hellquist, Studier i 1600-talets 
svenska, s. 95. 6) falaskan 7) inte g) den där g) hänne 
10) skulle u) gumman Sjyld 
2 Lundström. 
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Nok finns de jo den där Ekolman där nr me' sögin. In. 
fyldan va it 2  o brydd se om Sannbärjans inpasse. In. 
Rönnkvistan höll pö o laga måtn. In. 

Med suffigerad artikel stå likaledes de egennamn, som 
folkmålet, speciellt i västra Nyland, bildar av namn på byar 
ock gård ar, för att beteckna ägare, beboare eller härkomst. Exx. 
ÖN. öapbakkaren 3  sku ställ ti dans, men Räffsbyggaren4  komd 

inga 5. P. 
Nu kommer Labbyggan o Hårsbölan (invånarn° i Labby 

ock Harsböle). La. 
VN. Störgölaren (beboarna på Storgården), Stärgöln (ägaren), 

Stärolan (värdinnan). 
Edaren (boarna på Eda), Edarn (ägaren), Edan (värdin-

nan). Sn. 
Starkommarn9  gf ft dom. K. 
0 si dom där vesijärvaren 7, dom diiger bara ot svinen. K. 
Den där Östbakin jifft se opp fron österbyn. K. 
Ja hadd byssaren 9  ti plöja riktit jiift. K. 
Ärifrön tår Skarpkollaren o Grä,nnäsona 9  sin post. K. 
Men so va dom so stygga po Fagervikaren allti. In. 
När pröstn fröga po förstonde, so vinka an po Fager- 

vikaren. In. 
Samma sed att sammanföra alla gårdens invånare under gårds-

namnet förefinnes även i Österbotten i°, men är helt främmande 
för östra Nyland, där formen endast förekommer av bynamn. 

Även vi ql de plurala former, nyländskan i likhet med 
andra svenska folkmål bildar av personnamn för att beteckna 
två eller flera manliga medlemmar av samma familj, användes 
suffigerad artikel. Exx. 
ÖN. Brasana i Liljendål ha allti vari händogall tråkarar, men 

Lappträsk Silvastana ha vari hästkarar. P. 
Ji5rdmännen ä alla kroppsdrygan. P. 
Syderholmana ä o gamalt vål öända i Lovisa. P. 

VN. Vesterlondana, dom ha vari i fammvidaskögin" i då. Sn. 
Grönkvistana för o sima. Sn. 

1) vid 2) inte 3) invånarna i Köpbacka by 4) inv. i Räfsby 
5) inte 6) ägaren till Starkom gård 7) potatis från Vesijärvi 
8) byborna 2) beboarna på Skarpkulla ock Grännäs gårdar. lo)  ar  
Karsten, Svensk bygd II, s. 257. 11) skickliga, händiga 12) grov-
lemmade 13) skogen, från vilken veden såldes famnvis 
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Högbärgaren, dom silver allti, dom. Sn. 
Nylondaren, dom ä svöra ti jåga, dom. Sn. 
Vi har Gostasönena Mr po stönarbet. Es. 
Ekströmmana va longa karar. Es. 

d) Slutligen står suffigerad artikel vid en del geografiska 
namn, speciellt sådana som äro bildade genom sammansättning 
med ett artbetecknande appellativ'. Även häruti förefinnes en 
likhet med det österbottniska folkmålet 2, som överhuvudtaget 
använder suffigerad artikel i ännu större utsträckning än ny-
ländskan. Exx. 

ÖN. Ile bör inga3  myöy folk i Antbyin. P. 
Tom sku far lägg åt nöten op åron Sidop Tullsundi. P. 
0 når vi to steig ö i rad, so krokkla4  Lårs i NYryddjon 

bort se i taktn. P. 
Ile ä tär opp i Bäkkbyn. La. 

VN. Min fårfår add bödd dit i Brödbäkkin. K. 
Om somarn ä de it so longt ti gö, om man far Jövågin 

opp ti Tötaloddn. K. 
Rosen jifft se dår i den där Bakkgrändin. K. 
It va e nogo fiskvattn. i KasabYn. K. 
Vaför ska ni kom hit opp i Bakkgrändin? K. 
Senn flytta dom ti Kasabyn, ti Kasatorpe. K. 
So finns de den där Torön dr i Lannsbrön. K. 
An bödd po öllabyn. K. 

B. Bestämd fristående artikel. 
§ 3. 1 A) Bestämd fristående artikel användes jämte suffi-

gerad vid ett substantiv i bestämd form, som föregås 
av ett betonat adjektivattribut. Exx. 
ÖN. 1 grönindjins hadd ja karana ti spänn föri te rö märrn. P. 

Te ynger härrn skreiv noger iård op ein paperlapp o gå. 
onon ot me. P. 

Inga 6  ä he som tom vänli stassreisona, som an djör tri-
minan. P. 

I fjg.)derst 7  lova ja, äns ja sku koma, bara te ny jårnväjin 
sku bli fårdi. P. 

1) Jfr Falk-Torp, Dansk-norskens syntax, § 56, 2. 2) Jfr Karsten, 
Svensk bygd, I, s. 596. 8) inte 4) krånglade 5) gryningen 6) inte 
7) i fjor 8) att 
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Tänker an ta live o te einl hönon, som vi hår? P. 
Når di komd ti slote, so hadd den domma pojöin den 

finasta brildn.2  Ile. 
VN. Senn dom ynger pojkana bläj gamlare, va ja borta imil-

lanöt. K. 
Han jörd förbön för de fatiga folke i Jomalvik. Sn. 
När ein stand a gött, komd den riktiga prästn himm o bi-

jam ringen.8  Sj. 

1 B) Även i det fall, att attributet utgöres av en superla-
tiv ock en relativ sats följer, använder nyländskan suffi- 
gerad artikel. Exx. 

ÖN. När ja komd i te sista bi-a-don, som fin dist, do så dom... P. 
VN. De va den störst oken, som ja ha sitt i mitt liv. Sn. 

Ja komd ti den sista föbödn, som an hadd byggt. Sn. 

2 A) Bestämmes substantivet av ett possessivt eller av ett 
possessivt brukat personligt pronomen — före eller efter det-
samma — ock ett adjektivattribut, får adjektivet bestämd 
form ock substantivet såväl fristående som suffigerad artikel. 
Exx. 

ÖN. Ja sö int störi fläkk o himiln än menu te blöröto4  fäln. P. 
Te rö märrn mina, eller: menn te rö märrn. P. 
Pojöin, han bläj so glader straks me te ny öänstn sin. Li. 
Te ny härrn hansis hadd so döliga hästar. Li. 

2 B) I västra Nyland utbytes i dylika fall den fristående ar-
tikeln vanligen mot ett demonstrativt pronomen. Exx. 

VN. Den där svart hästn min tö o föna. K. 
Den där ny härrn hanses ä nö brå. K. 

3 A) Bestämmes substantivet av en genitiv ock ett ad-
jektivattribut, får adjektivet bestämd form ock substantivet 
såväl fristående som suffigerad artikel. Exx. 

ÖN. Finas te rö märrn. P. 
Kundjis te störst bässns. P. 
Anglas te gröspräkklo halvyllepakkon va i birongslödon. P. 

1) enda 2) Nyl. VI, M. Åberg. 2) Nyl. II, J. E. Wefvar. 
4) den blårutiga 5) gumsen 
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3 B) I västra Nyland utelämnas i dylika fall den fristående 
artikeln eller ersättes med demonstrativt pronomen. Dock an- 
vändes en sådan sammanställning jämförelsevis sällan. Exx. 
VN. Flikkans rö Min hadd gött sönder. Sn. 

Störgölns bäst köen hadd fött rösötn. Sn. 
Minas lill flikkon komd ti vört. Sn. 
Draganarns den där stör Hun slapp löst häromsistes. Sn. 
Ha ni sitt Forstöns den där ny-  fin hästn? Sn. 

Där högsvenskan vid substantiv, som föregås av adjek-
tivattribut ock beteckna förut bekanta eller tidigare omtalade 
föremål, använder såväl fristående som suffigerad artikel, före-
drar folkmålet i st. f. den fristående artikeln oftast ett d e-
monstra tivt pron.om  en. Den suffigerade artikeln användes 
likväl också. Exx. 
ÖN. Tu ä ju bikanter me te tär gömbel från, som har prö- 

lappar fron Helsingfors. P. 
He va te tär gfidliga Vesterbärskan, som sprang ti pröstn 

me skvälder. P. 
Inga' fikk ja bara 2  tesen jär gämbel ryssns. St. 
Te tär gö 81i, he lagast ju störa -Linor. St. 
No, nu vild e nu nästan bli te tär sama tin. St. 

VN. E va en förskräkklit snöler gobbe, den där allgamla 
Bärgin. K. 

De va tri mornar, som den där gamel Valsen4  add stött 
vi riväggen. K. 

Nok Mvd an•änno o va dar, när Angöbånan byggdis, 
den där gamel ögbönarn.5  K. 

Den där skallhövvoga nördiska bankhärrn° komd hit. K. 
De va do i den där förskräkkliga knapptiden 7. K. 
Präta jur an som otas dom där bäter biskoppana. K. 
0 senn de där tökot marknastin. Te. 

Ehuru, då substantivet har adjektivattribut, bruket av 
bestämd fristående artikel är vanligt i samband med den 
suffigerade, förekomma ofta fall, då den utan vidare ute- 
lämnas. Speciellt är detta vanligt vid mått- ock tidsbe-
stämningar. Exx. 

1) inte 2) annat än 3) den här gamla ryssen. 4) Vals, familjenamn. 
5) ägaren till gården Högben 6) den skalliga direktören för Nord-
banken 7) bristtiden 8) en av 
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ÖN. Dom stiglar ö' me full vinglasen i Undren. P. 
Dom jämst 2  trått op pigon, för ho hon int badd satt Was. 

vassbukskaddjin op 3  börde. P. 
Julöl har ja ännu kvår halva tunnon o sötsfirlimpona 

mö. P. 
Taluman 4  bjöud opp me anan tåran, bakett ho an hadd 

dansa me brådn. P. 
Ile sku va först o sist gongon ja ska lägg me ti 5  slikt. P. 

VN. Dom pöstör, att den ska ha komi me iitlänska man. K. 
Dom förd on5  ti ffikhfise sist dagana on lövd. K. 
Om e tö hol på en mila, so brann hela köln opp. K. 
Jö, som an töddist 7  ut ti militårn, så ja ot Takolander: 

"Ja blö ö me äger anden 8, ja". K. 
Stör döln, som år lite förstonn, nok ä dom arga po 

an. K. 
An bråkar mesta döln a° ditifrön Vatoöärrn. K. 
Barön va fatiger, an, fast isingerska stammen va so 

rika. K. 
An vild bli slut, hela kårn. Br. 
0 ota den fiskin hadd senn hiela byn mät hela somarn 

o hösten, so stör va den. Sj. 

6. Fristående artikel utelämnas ofta, om substantivet 
bestämmes av ett adjektivattribut i superlativ eller 
av ett ordningstal. Exx. 

ÖN. Anan däin för dom öter lit ridandist. P. 
Hon va bland men)  öokkast flikkona i vonn sköl. P. 
Op ana öre jikk on ti Biodö. St. 
Hövastal" kärn ska fe himmane. Ile. 

VN. Tridi moron förd aringin hot -e.gi" disitron vin. K. 
Ja va me" starkast karana, som fantes. Sn. 
De ä nästan längsta vågen opp ti göln. Sn. 
När on hadd först koppn drokkin, so takka on o så, att 

no smakar e ön tu. Sn. 
När e börja lida ot sist dagana, ... Te. 
Måsta snön va de må de öre" o. Br. 
Jå, de där Kokkobakka va ander öre nytt dö. Po. 
An ä nok me ander hostron. In. 

1) stegar, går bort 2) till ock med 3) på 4) talmannen 5) till 
6) hänne 7) togs 8) högra handen 3) ha lo) en av de 11) duk-
tigaste 12) åt egna 13) en av de 14) också under det året 
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Såväl fristående som suffigerad artikel utelämnas 
vid nomina propria med adjektivattribut. Adjektivet har där-
vid sin bestämda form. Dock inträffar oftast apokope'. Exx. 
ÖN. Hör du, ara Döu2-Ville, kom bi nu! P. 

Lang-Magnus va en duktiger dräng. P. 
Lang-Eva va stark som en kår. P. 
Rik-Matte bråka om sun.dagana öör i ökran.3  St. 

VN. Svart-Mina, no öänd ja henna förr i värden. Sn. 
hadd blivi hennases åvglid. Po. 

No a ja öännt Long-Ida i mina dagar. Po. 
Om moron vild Lill-Håns fara si4  ti strandn.5  Sj. 
RIka-Kläs komd ut ota 6  skögin.7  Sj. 

Efter adjektivet sama står substantivet ofta med suf-
figerad artikel utan fristående sådan, speciellt i östra Nyland. 
Exx. 
ÖN. I sama glädjen. P. 

Op sama kundjis gördn. P. 
Han jikk öter heim o så ot hustrun sina opa sama mådi.8  St. 
Han tö en kvist ota sama trä me-ssej.8  ile. 
Han bitåla löne me sama bullen, som an badd ööfft. Li. 
Ana öre jikk e op sama möd.9  St. 

VN. Ja öörd lit sama dåin. K. 
Man ä it" nöjd me sama ~koren" som förr. Br. 
So träffa e korna en västjöt d", o slapp" sova i sama 

kamarn som bön'n.14 Po.  

C. Obestämd artikel. 

§ 4. 1. Den obestämda artikeln användes, då det är fråga om 
arten, slaget av någonting, vid såväl appellativa substantiv 
i allmänhet som även vid nomina materialia ock abstrakta. 
Den begagnas överhuvudtaget framför namn på föremål, som 
förutsättas icke vara bekanta eller tidigare omtalade för den 
tilltalade. Exx. 

1) Se Hultman, De östsvenska dialekterna, § 1; 49. g) döv- g) Nyl. 
II, G. A. Åberg. 4) för att se 5) Nyl. II, J. E. Wef var. g) ur 
7) Nyl. II, G. E. Lindström. g) Nyl. II, G. A. Åberg. g) Nyl. 
VI, G. A. Åberg. 15) inte 11) matordning 18) dit 13) fick 14) Nyl. 
VI, L. W. Öholm. 
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ÖN. Eit reislit i bröllop va e. P. 
ot de eit ffi-dit tyg ein gango! P. 

Ein rödiger härvo ullgårn. P. 
Kvem veit, om tu estumörar 2  ti håld ot me ein reisli 

bigrävning. P. 
Ein gröspräkklo halvyllepakko3  hadd ja i lödon. P. 
Vört folk4  har en fäster di2. La. 

VN. 0 so va de it arbete om vören senn. K. 
Vi jikk hön annan väg. K. 
De va in jåkla dasspäng. K. 
De va in störer fyndo. K. 
Do va ja jo ti först po in skönärt. Ek. 

Tidsuttryck, som kunna tänkas svara på frågorna 
"Huru länge'?" eller "Huru ofta?", stå vanligen i obestämd 
form. Exx. 

ÖN. 'Ja hadd havi te fögröna (klänningen) i fem ör, o nu 
va lön sliti ö onon. P. 

Ein gango i menn tid mö ja o gå me ööpisööl. P. 
Alltsidan vi komd ihöp för ånguf ii ör sidan ve Miööli, so 

ha ja fött röd me fölver me inviderbistyren6. P. 
ile st ö int mang timar opa, fören ja va f15. P. 
När ja hadd trodal opa tom knapelsteinana deiras i pär 

dagar, so blei ja sit inn. P. 
VN. in o en halv vika för Miööli ha ja allti börja tå (po- 

tåtis). K. 
Sa vikar sko dom va po dom stör ställen. K. 
De va tri ör i vöras, sena vi bigräva ons. K. 
Jå, tvö timmar gör de öt, när man gör ti Fägerviks- 

träs öi . K. 
Bara e gör över midda, do somnar ja. K. 
Seks vikar räkkt 6 fo11t 2  för me. K. 
Kalvn ä ön daga gamal. Sn. 
Dom är en ffi daga gamal kalv. Sn. 
Hor monga vikar dom most vara, vit ja inga säj i°. Sn. 

En hyperbolisk sakbeteckning står i nyländskan i 
allmänhet med obestämd artikel ock föregås ofta av subjunk-
-tionen som. Exx. 

1) ansenligt 2) värderar, anser värt 5) en packe halvylletyg 
familj 5) där 6) inomhussysslorna 7) trampat 5) hänne 
väl 15) kan jag inte säga 
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ÖN. Hon ä råt som eit söld. P. 
Hon ä eit riktit Böld. P. 
Hon hoppa' som ein paperdokko. P. 
Hon skaka som eit asplöu. P. 
Hon hoppa som ein kuddo 2. P. 
0 ein flikka, som a vari som ein blämo! St. 

VN. Hon ä no so longer som in hommelstong. Sn. 
Jä, jä, nok blir on in tokon draka som dej 3. Sn. 
Hon ä no alla tider som in simpo. Sn. 
Hon ä nö som it sold, att allt rinner ijinom on. Sn. 
No ä an in son lataokse. Sn. 
Si, hon ä nö in son litn sirkko.4  Sn. 
Hon ä nö in riktiger snarvlo.2  Sn. 

j(5, so siter an dar, an, jyssom in postiljön! K. 
Dom gör jo klådda jyssom in prisident bara. K. 

När ett substantiv, ensamt eller med adjektivattribut, 
står som karakteriserande predikativ, får det obestämd 
artikel eller står utan artikel. Exx. 
ÖN. Lovisa ä so flinker s'erska, än6  he ä int lite hälder. P. 

Han va slikantäran 7  afarsman. St. 
Han ä so arliger kär. St. 
He ä so friskar 14. Li. 
He va förr fästning. Py. 

VN. An va hön hanger 8  jesäll. K. 
An ä in toko där Cetos.2  K. 
An va en rigäler kär, han. K. 
No va an en bisynnerliger kär, den där Jössn. K. 
Rottona ä so klöka, dom, som in ottaörsgamal torokän10. K. 
De va it gamalt folk, som hit Sonnströms. Ek. 
An add nok vari fint"- snäller mänfa, den. In. 
An va nok snöler mä.ufa, an. In. 
Beföli kår va de. Te. 
Den obestämda artikeln utelämnas rätt ofta, även där 

högsvenskan använder den. Exx. 
ÖN. All slika, som komber i viskli 12  arand, tom slipper nö 

inn. P. 
An hadd sakt visser tid. P. 
Hon hadd köka göer soppo te gangon12. P. 
Stikksöum sku man hav om somarn. St. 

1) hoppade 2) ko 3) du 4) Finska, = syrsa. 5) pratmakerska 
6) att 7) en sådan där 8) ung 9) krångelmakare 10) kackerlacka 
11) särdeles ") förståndigt 13) den gången 
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VN. De ä nö gott ställe, de har. K. 
De va toko där rotto 1. K. 
födal va fin snikkare, man min. K. 
Ja ska stikk åvo varv. K. 
Nok va Linnolm gö kår. K. 
Ja hadd bråd himma i Finland. Sn. 

6. När ett som predikativ begagnat substantiv be-
tecknar yrke, står det i nyländskan liksom i både forn- ock 
samtida högsvenska utan artikel. I andra predikativa fall är 
bruket vacklande. Exx. 

ÖN. föblom va nö skomäkari i von by, men ännu bäter sko-
mäkari va alunn i Haddom. P. 

När dom bläj sköla,2  so bläj dom bökhollari, o han hadd 
dom i bödon sins. Li. 

Kva ä tu för ån? Ja ä barbörare, sa popin. Mö. 
Poj6in bläj kajfilvakt 3. Py. 
Jö, sa mjölnarn, kongn tänker, än han talar me biskoppn, 

men ja ä bara hansis mjölnares. Py. 
VN. Hi lessamhåtn so tö an kriksUnst o bläj kaftön. K. 

Han va son där rokksvarvare, den där Linnström. K. 
En gong sko an bli skräddare, men an lössnast ti söma. K. 
Kondjin komd o fröga, om dom va nogo hantvärkare. 

"Ja ä smöd", svara den na, "o ja ä gollsmöd", tykkt 
den ander. In. 

Först va dom som soldäter, sen bläj dom förfanter. In. 

I) råtta 2) gått i skola 3) Nyl. II, G-. A. Åberg. 



SUBSTANTIV. 
Kasus. 

Det svenska fornspråkets fyra kasus: nominativ, ge-
nitiv, dativ ock ackusativ, med skilda ändelser i såväl singu-
laris ock pluralis som i olika deklinationer, ändrade småningom 
form. En del av deklinationerna hade i genitiv ändelsen -e, som: 
efterhand undanträngde de övriga genitivändelserna, så att den 
redan omkring mitten av 1600-talet kunde anses vara allena-
rådande. Andra kasusändelser hava på 1700-talet helt ock 
hållet kommit ur bruk. De nu i Nyland talade dialekterna 
känna i likhet med högsvenskan icke till andra kasusändelser 
än genitivens. 

A. Nominativ. 

En relikt av gammal nominativ har jag funnit i västra 
Nyland i orden köper, kväller ock tider samt dåger ock dess 
sammansättningar: sundåger, söndåger, mondåger etc. I likhet 
med Hesselman anser jag sannolikt, att orsaken till nomina-
tivändelsens bibehållande hos dessa ord är, att de i satsen 
oftast förekomma i nominativ ställning. Exx. 

VN. Do visst man, att e va middäger (obs. aldrig i betydel- 
sen 'middagsmål'). K. 

E ä it 2  tider för on ti kom, så on. K. 
A to taji kväller fe-3? K. 
Jö, jö, vi ar jo törsdåger i då. K. 
Hör to, här vi fridäger i inoron Sn. 
E va i somras ien 4  söndåger. In. 

Hesselman, Studier i Sv. formlära, 2. Nominativ och ackusativ 
i svenskt substantiv, Nysv. studier, Uppsala 1431. 2) inte 3) tagit 
dig ledigt 4) en 
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Där ä no en hl hiSper. Es. 
Där ä no potter en hl häpen Es. 
No ä de kväller ijänn. Po. 

B. Genitiv. 
Genitivändelsen brukas i bygdemålet vida sparsam- 

mare än i högsvenskan. Nyländskan föredrager sammansätt-
ningar eller prepositionskonstruktioner. Då en böjd genitiv 
förekommer, ställes den alltid framför sitt huvudord. 

1. Possessiv genitiv. 
Possessiv genitiv är den art av genitiv, som oftast 

anträffas. Såväl ägande- som samhörighetsbegreppet är starkt 
utvecklat hos den nyländska allmogen. Också använder den 
genitiven huvudsakligen vid benämningar på personer. Exx. 
ÖN. Ja va i Hambärjis krämbokamarn. P. 

So va an o sattist i kundjis trägörn. P. 
Tom gämbel klädren hängdist opp i orgtramparns for- 

stokontör. P. 
Hon valla Ifrignilehärrns kuddona 2. P. 
He va brugoms släktingar. La. 
Mikkosas ejidom va bland tom bästa i hila byn. La. 

VN. Ja mött an po Grönebils ökern en kväld. K. 
On a ööfft gamel Grönlondens villan. K. 
Petters kojon most a stött där som Olmbiirs kojon. K. 
An hadd iett litet torp po grannars marin. In. 
Dom så, att an add broti ö länsmans håns korses. In. 
Drakans alla fäm hyvon trilla.4  Sj. 
Hon jikk i Härranom som Bakkmanskans bässn 5. Ek. 

Dock omskrives även genitiven av ett substantiv, som be- 
tecknar person, ofta med preposition, vanligast äts, någon 
gång liksom i högsvenskan till (ti). Exx. 
ÖN. Hon ä d-Gitro ot grannas hfisviirdn. P. 

Han ä bröder ti oppiskrivarn7. P. 
Hon ä mödro ot doktorn. P. 
Hon ä hostro ot Lang-Magnus. P. 
0 .so slapps an to ti bli mög ot kungin 9. Bo. 

1) satte sig 2) korna 5) korset på kyrkogården 4) Nyl. II, J. E. 
Wefvar. 5) gumsen 6) Jfr Heggstad, Norsk gramm., § 250. 7) skriv-
biträdet 8) fick 9) Nyl. VI, A. Allardt. 
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VN. An ä får ot bagar Linnolm i stan. K. 
Ja va i Gronnfö, ja, kär ot den där klokkarn. K. 
Ja va liksom -c'ånare ot göln. In. 
Dom ä döttrar, dom, ot den där klokkarn. In. 
On grävd i fikkona ot gobbn. In. 

När omskrivning kan förekomma, är svårt att med bestämd- 
het avgöra. Dock har jag ansett mig kunna fastställa, att det 
i synnerhet är i de fall, då genitiven hänför sig till ett sub- 
stantiv i predikativ ställning till värben vara ock bliva 
eller bestämmer ett advärbiellt uttryck. Redan i forn- 
svenskan kan genitiven ersättas med prepositionsuttrycka. 

Av en sak- eller djurbeteckning uttryckes genitiven 
sällan med ändelse. Den återges hälst genom sammansättning, 
men anträffas även. omskriven. Den kan i likhet med den 
personbetecknande genitiven ingå i predikativet, men också 
attribueras andra satsdelar. Exx. 
ÖN. Hon siter i stuvukniitn o spinder. P. 

Döralösi ä rimots. P. 
Innan han tö knivn ur bykstaskon4, so satt han h.Cndren 

a kors 6. La. 
Han satt opa hästryddjin. La. 
So Iård ormen hono ti förstå 6  foge1sprooöi.7  Py. 

VN. Ja ska lägg an i skatans på grån. K. 
Hon ä diSter po göln. K. 
Han jörd förbön för de fatiga folka i Jomaivik2 Sn. 
Pomo9  po byggi ä himm no. Sn. 
Villataki ä o läker so. Sn. 
Störgölsvä,ggana ä römölaga. Sn. 
Mysf ärmen ä söndroger. Sn. 
föron 4° satt i tallskatan. Sn. 

Några fall ha påträffats, där ett vanligt genitivförhållande 
omskrivits med en synnerligen prägnant framträdande, ehuru 
obetecknad dativ. Liknande företeelser anträffas i fornsven-
skan ock isländskan. I den nutida högsvenskan kan denna 
possessiva dativ under vissa förhållanden förekomma. I tyskan 
är den icke ovanlig." Exx. 

1) arbetare hos 2) Jfr Söderwall, Hufvudepok, s. 38. 3) rimmigt 
4) byxfickan 6) i kors 6) att förstå 7) Nyl. II, G. A. Åberg. 8) toppen 
3) förman 16) skatan il) Jfr Havers, Handbuch d. erklär. Syntax, s. 200. 
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ÖN. Han sattist hästn op ryddjin 1. La. 
Hon flöug mdron om halsn. P. 

VN. Rompon losa° frön björn o bläi sita° pojöin i händen.4  K. 

2. Epexegetisk genitiv. 
§ 9 A. Epexegetisk genitiv förekommer ofta av ortnamn 

med efterföljande stad, by, socken, hemman m. fl. Genitiv-
ändelsen utelämnas i allmänhet därvid. Den genitiva betydel-
sen framgår av sammanhanget. Exx. 

ÖN. Ja ä född i Parno söknen. P. 
Spänn yty5  te grö märrn o far ti Lovisa stan, ööp ot de 

eit fårdit tyg. P. 
Men ti 6  i Lappträsk söknen ha kökast staduger mät. Li. 
Lfirensbakka härrgörn ä i Härdom byin. P. 

VN. Nok a den där ålla bSrn vari o förändra säj bra 
mykki. K. 

Pojkana va ti Eknäs stån om moron. K. 
On ä i Eknäs stån där i Harmfelts.7  K. 
Den a blivi myki förstrager, åknäs stån. Sn. 

3. Elliptisk genitiv. 

§ 9 B. Som en art av epexegetisk genitiv kan den ellip-
tiska betraktas, vid vilken det förklarande tillägget underför-
stås. Denna genitiv bildar nyländskan såväl av egennamn 
(personliga eller lokala), som av appellativer, betecknande 
yrke, stånd eller släktskap. Härvid kan ellipsen tänkas beteckna 
hus, gård eller affär8  (A), i vilket fall genitiven vanligen är att 
anse för singularis, eller familj, släkt, då genitiven har plu-
ral betydelse° (B). Uppkomsten av denna genitiv, som av Öster-
gren benämnes "kollektiv s-form" °, söker Tiselius — säker-
ligen riktigt — i "en elastisk talspråksanvändning av kon-
struktionen preposition + elliptisk genitiv"." Denna genitiv 
förekommer i nyländskan, liksom ofta även i högsvenskan i 

1) satte sig på hästens rygg 2) lossnade 5) sittande 4) Nyl. II, 
J. E. Wefvar. 5) spänn för 6) där 7) hos Armfelts 9) Jfr 
Haislund, Elliptisk genitiv i Dansk. Danske Folkemaal 1931. 9) Jfr 
Östergren, Språk och Stil, XVII, s. 177. 29) Jfr Tiselius, Familje-
och firmabeteckn. Språk o. Stil, VII, s. 148, 
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alla de syntaktiska funktioner, som tillkomma grundformen.' 
Samma konstruktion använda såväl andra nordiska som även 
tyska dialekter. 2  

Exx. A. 
ÖN. Når ja komd inn ti ställ, so band ja fast märrn når 

handelsmans. P. 
Ja, som alder i vården ha vari ur knii.tn  menn, annars 

än ti marknan o öörkan o ti Hambärgis för ti ööp so-
kor o kaffi. P. 

VN. Ja va i Stokkmanns o ööfft tröd ti min ny olltröjo. Es. 
Vi bör mittemåt skräddarns. Es. 
I gör jikk ja förbi aptökarns, men no a han lagas fiil färg 

po hela byggningin. Es. 
Han bör mittimöt cl6marns. Es. 
Just när ja va ve infinörns, so börja hästn fön. Es. 
Dom där bollona4  ä frön Bäkkins. Es. 
Eldn ä lös i aptökarns. Sn. 

Exx. B. 
ÖN. Vi va rögrannars me Skrällases. P. 

Spektörns sku far ti bigrävnings i sunda. P. 
Skögvaktarns va op6  möbros födelsedäin. P. 
Eldas Kalle sku kom inn. P. 
Skuttns Lovisa sku söum klän.nindjin. P. 

VN. Jå, dom där Lonnbärs, dom ä o klagar, dom. K. 
Dom lät on 7  va mä grövens. K. 

4. Genitivus auctoris. 
§ 10. Genitivus auctoris, betecknande personen från vil-

ken något utgår, förekommer inte ofta. Den omskrives van-
ligen med relativ bisats. Exx. 
ÖN. Skomakar-Pälles jiilkalåsi. P. 

Tu a ingas satt bort rotöin o blöntottan, fast e ä Mattis-
dän.. P. 

Jasso, he va om Lassis friandi, som ja sku tala. P. 
VN. Ja bår dej no, Klåra Sofia Rönnkvist, ti svärj me tvö 

finger po Guss örd. In. 
1) Se Beckman, Familjebeteckn. på svenska, Språk o. Stil, VII, s. 244. 
Se Weise, Syntax der Altenburger Mundart, s. 45. 3) målat 
bullarna 5) grannar vars ägor gränsa till varandra 6) p 

7) hänne 8) inte 
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Sannbärjan stakk inn se mellan Syldans tale. In. 
fyldan va int o brydd se om Sannbärjans inpasse. In. 
E ä böns2  fge, som a narra an. In. 
Norrkolln o ja satt o räkna opp öörkhärrns synda-

skoldn. In. 
Fisk-flondra, statt op o oppfyll gommon mins önskan.3  Sj. 

5. Egenskaps-genitiv. 
Egenskapsgenitiven, för betecknande av beskaffenhet, 

såsom egenskap, ålder, värde, användes tämligen ofta. Den 
förekommer sällan omskriven, men någon gång i samman- 
sättning. Exx. 
ÖN. Stina ä o den sortens matöria, som int bognar4  för noger 

händvåndningar. P. 
Ja hadd o nie sorters tämpor5  ti fo reido op Skuttns 

Lovisa. P. 
Folan ä ett öre gamal. La. 

VN. Där ä all sorters foglar, arapopplor 6  o öar. K. 
Rottona ä so klöka som in ottaörsgamal torokän 7. K. 
Ja ska ööp de s aderton kriiters gollring. In. 
No a ja öört en sorters 9  stabbor, dom kalla e ti kokiler ls. Te. 
On gör här o spänner se me förlovningsring, den där 

fyttonörs lorten. Sn. 
No ä an fol." i otertiörs oldern. Sn. 
Ja fikk en -a o it halft kilos abborre. Sn. 
Vi länsa po bara märssigle mä otta knöps fårt. Ek. 

Sammansättning: 
ile va liksom söndasarbeit. In. 

6. Partitiv genitiv. 
Den partitiva genitiven omskrives med prepositionen 

o eller uto, G)to. I fornsvenskan omskrives den med af. Stun-
dom uttryckes ett partitivt förhållande i nyländskan utan både 
genitivändelse ock preposition. Exx. 

ÖN. Tår va halva dusini kvinnfolk. P. 
Han va te snyggaste uto vör pojkar. P. 

gumman Sjylds 2) bondens 3) Nyl. II, G. E. Lindström. 
4) sviktar 5) sätt 6) En uggleart. 7) kackerlacka 8) dig 9) ett 
slags 10) kokiller 11) väl 
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Läggin inn ot mä halftana dusin knappar! P. 
Ein deil o putetsstonden ha blivi ffika. P. 
Hälftn o skölbönen hadd fött mässlindjin. P. 
Nogra o kräftona hadd krupi ur korjin. P. 

VN. Hälften potötren grävd ja inn i bakkan. K. 
Ja sold bort hälftn ota fisöin. Sn. 
-F3n dl ota arbitsfolki ha fan i ti ängin o snås opp höe.' Sn. 
Ten dl o ryssana bo lågraga po Äljfölandi.2  In. 

7. Objektiv genitiv. 
§ 13. Den objektiva genitiven omskrives vanligen med 

någon av prepositionerna öt, för eller ti, stundom med en hel 
sats. Den användes mycket sällan. Exx. 
ÖN. Han hadd vari ärad ot dom där bönen i mang ör. P. 
VN. Den där, som ä ägare för de där stönhiise. K. 

Ans mormor va ägare för Finlans karosäll. K. 
An ä ägare ti Störgöln. Sn. 

8. Ämnets genitiv. 
§ 14. Ämnets genitiv ersättes vanligen liksom i högsvenskan 

av förleden i ett sammansatt substantiv. Exx. 
ÖN. Silöisdiik hadd hon o fött. P. 

Förfinnsfaldn3  ä $o varmer. P. 
Han hadd ein ner finnmysso. P. 
Om söndasmorin kökast e öyttsoppo. St. 
Under tin, som fåfå va fåk, so hänta Ant-fäbro ein 

grannbrösbul1a 4  ot hono. La. 
Yöle i traåippon8  op börde bara! Py. 
Men när tom tri ooren va goodda, so va e golloore 6  rik- 

tit. Py. 
Me nievervirsona 7  djikk dom. Py. 
Me blongonssöörtona djikk man. Py. 

VN. Ha du sitt bomollstYgi mitt? Sn. 
föholms Janne, hann fick gollklokko, han, ota fådern sin, 

når han slapp fram 8. Sn. 
Ja ska ööp de ådertonkråters gollring. In. 
len gong hadd an ien höger risknippel9  tår utanför 

bland'''. In. 

1) volmat höet 3) Nyl. VI, K. T. Oljemark. 3) fårskinnsfällen 
4) jästbröd 5) stävan 6) guldåret 7) skor av näver 8) blev kon- 
firmerad 3) risknippa planket 
3 Lundström. 
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add man fölver so myki hår i s5knen, o nok va folki 
o räkna bryökakona. In. 

9. Stelnade genitiver. 
Av de i fornsvenskan vanliga prepositionsuttrycken 

med genitiv kvarstår i dialekten ett antal stelnade former med 
prepositionerna ti ock i. Exx. 

ti börs ti göls ti mäts ti bröllops 
ti l6ss ti strids ti svärs ti skogs 
ti röds ti byss ti reids 2 ti fjåls 3  
ti bigrävnings ti mans ti livs ti löns 
ti länks ti gongs 4 ti arbeits 
i aftost i somras(t) i höstars(t) i vöras(t) 
i mondas(t) i sistens o. s. v. 

Andra advärbiella uttryck med genitiv förekomma med tem-
poral, lokal, modal o. s. v. betydelse. 

Exx. inomfårs, iitriks, framdieles, anderleis, m. fl. 

Kraftuttryck i genitiv förekomma rätt talrikt, 
såsom t. ex. helkotas, helvitis, sätans, fåns, so eiviheitens myåy 
o. s. V. 

C. Huvudkasus (grundkasus). 
Subjekt, objekt, predikativ, advärbial. 
Huvudkasus använda dialekterna såväl som subjekt, 

objekt ock predikativ, som även — ensam eller i olika sam-
manställningar — som advärbial. Exx. 
ON. Härrn lova gå etts mett tyg. P. 

lut kund ja ställ märrn op 6  trottoäri. P. 
Lördasmorin skråmbla ja ö. P. 
Tom va nu i kämbran7  förr. La. 
Nu kommer Hindersbyggaren 2. La. 
0 so va böndren o förd dom do. St. 
ile sfektes fläsk o rund potater. St. 
Ja fikk hav eit slikat bietyr. St. 

1) inte 2) redo 3) ut på fjärden 4) i gäng 5) efter 6) på 
7) kamrarna 8) Hindersbyborna 
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VN. Kvinnfolöi o torparen stå po bakkan o söl. K. 
Ja kräk' me den där flikkan den somarn. K. 
Om it s ormen sko vara, sko it folöi leva. K. 
Har ni krakin va11e4  rö.? Sn. 
ile va it folk po _redes, o so tö dom ot se in piga fron 

Cimito. Ek. 
Vi mista in ankari o drSv inn där mot gronn. Ek. 
Flikkan va dr o skar bort all knappana ota gobbns 

pälsen. Po. 
De ä lite dölit tåk opö de. Te. 

D. Dativbegreppet. 

§ 18. Dativbegreppet betecknas alltid med preposition, van-
ligen åt, stundom för, framför huvudkasus, detta även i så-
dant fall, där högsvenskan utelämnar prepositionen. Exx. 

ON. Far nu ti stå» 'Cöp ot flikkon eit fårdit tyg! P. 
Anna-Stina förd harin ot härrana ti eit 5änkäs6. P. 
Tom fikk jäv mark o Sugufäm penni ot Maja för bytton. P. 
Tär har int du lite minni ti 1äm7  ot bönen. P. 
Ot all pojkana hadd ja vävi somarklåder. P. 
I båkkamarn sku e bäddas ot kaplån. P. 
Hon kund säj sama St ottaörspojkar. La. 
"Tär ä riktit trotilan" 9, så hon ot bödi smökalvar o smö- 

pojkar. La. 
"Tu ska int spjölas" 9, så hon ot bödi folk o kråk, om dom 

hoppa o sparka. La. 
VN. So sold dom e för billiti° of orgonistn i Brömar, Grön- 

blom. K. 
0 de a syddas lite mykki där opp i Cörkön, som ja 

tiggd ihöp ot Arias bönen. K. 
Ni, de sko bark ot helkotas", ds! K. 
Sen» kola ja fl-öre milor ot böndren po eji hiivo". K. 
So va follmäktige o bisliita, att de sko säljas ot rys- 

sana. Ek. 
Tillika" som ja mjölkar, most ja va o slö gräs ot kö- 

nan. Te. 

i) såg 2) kröp omkring 5) inte 4) vall 5) Skedö 6) till gåva 
7) att lämna 5) en bullrande hop 2) väsnas 15) till billigt pris 
11) hälvete ") ensam 13) på samma gång 

• 
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I de nyländska dialekterna framträder detta dativ-
begrepp fortfarande hos en del värb, som i högsvenskan icke 
mera kunna stå med dativobjekt. Sådana värb äro fröga 
(fråga), höra, räkna (framhålla), tala, ana, tykka (säga). Exx. 

ÖN. Men kva veit ni o slika', som sitar i soffan me virk- 
stikkon i hånden o Mper brö idart fron bägarn, räkna 
ja ot dom 2. P. 

So tykkt skögvaktn ot gummon sin' . . . Mö. 
VN. So så ja, att on sko fröga ot Olmbär, om an int sko ha 

väröi 4. K. 
0 so fröga ja ot krana: "Är ja nogo öäkta bön ut i 

vårdn?" K. 
So tala ja ot Sigger: "Ska ja it fo ööff 6  den?" K. 
On kom himm o fröga ot kaftön. K. 
An fröga to först ot bön'n, horn an sko kona jälp an. K 
Man sko boda 6  va o hör ot idarn. Sn. 
Ja ska gö inn o fråga ot anförarn. De. 
Ja ska fråga ot husbi5n'n.7  In. 
Dom fröga o fröga ot pojöin. In. 
Han tykkt do ot gobbn: "Jasso, he ä min måt".7  Sj. 
So komd den millersta o ana ot bön'n.2  

Dativus commodi ock incommodi omskrivas i de 
nyländska dialekterna med prepositionerna ot, för eller op, 
pö. Exx. 

ÖN. Eina frambeini bröutist ö op ki5en. P. 
Hästn feina för färi 9, när töji hördist. P. 
Hästn sparka sönder djärsgörn för Nygörsn. P. 
Läsandi vii inga 10  gå för flikkon. P. 

VN. Säden väkst brä för ban'n. K. 
Nok kronglar an för karana imillanöt. Sn. 
Kön dö för Sn. 
ökstokkin fölpt för Dragönarn. Sn. 
Märrn tö no ö ti sträkka", ön, för gobbn. Sn. 
Varenda gris storknar" för Frasse. Sn. 
Ha ni hört, att den istådi märrn föna för Korsbakkin 

i gör ijänn? Es. 

1) om sådant g) framhöll jag för dem g) Nyl. VI, A. Backman. 
4) virke 5) köpa 6) borde 7) Nyl. II, J. E. Wefvar. g) Nyl. 
VI, S. Perklen. g) far 16) inte 1') springa 12) dör 

• 
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Koddan', ho1an 2, som sparka nr mjölkin för flikkon. Es. 
När vi i söndas va po harafytti, so bläi honlig i skögin 

för Stönen, o den lår bit a komi himm ärm. Es. 

1) kon 2) Svordom. 3) hunden 



ADJEKTIV. 
§ 21. Då jag inlät mig på kapitlet adjektiv, slog det mig 

genast, hur föga nyländingen begagnar sig av attribut. Jag 
företog därför en liten statistisk utredning, varvid jag tog i 
betraktande jämväl föremålen för bedömmandet, uppdelade i 
å ena sidan personer ock å den andra övriga föremål. För 
jämförelse har jag inom parentes antecknat resultatet av en 
motsvarande behandling av ett lika antal meningar högsvenskt 
samtalsspråk.1  Högsvenskans siffror stå inom parentes. 

Vid genomgående av ett tusental meningar ur mina dia-
lektsamlingar konstaterade jag 1 234 (1 400) substantiv, därav 
voro 140 (219) eller 11,85 (15,71) % bestämda av ett attribu-
tivt adjektiv. Av dessa 140 (219) hänförde sig 33 (37) eller 
23,6 (16,9) % till personer ock 107 (182) eller 76,4 (83,1) % 
till annat. 

Något hällre än av attribut betjänar man sig i sitt om-
dömme av det starkare akcentuerade bedömmande, som ett pre-
dikativ2  erbjuder. Härvid uppvisade samma 1 000 meningar 
152 (137) adjektiv, varav 90 (81) eller 59,2 (59,1) % hänförde 
sig till personer ock 62 (56) eller 40,8 (40,9) % till andra 
föremål. 

Två adjektiv-attribut till samma su.bstantiv, något som ju 
icke är ovanligt i högsvenskan, har jag icke antecknat. 

Den slutsats, jag drager av denna statistik, är, att mitt in-
tryck angående nyländingens förhållande till adjektivattributet 
besannat sig. Tillika konstaterar jag, att han hällre använder 
det om andra föremål än om personer, för vilka han reserve- 

1) Hj, Procope, Inspektorn på Siltala, 1915. 2) Jfr Havers, 
Handbuch der erklärenden Syntax, s. 19. 
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rar det preclikativa utlåtandet i så gott som exakt samma pro- 
portion, som det användes i högsvenskan. 

En statistik i en fråga som denna är ju i varje fall mer 
eller mindre osäker. I själva värket borde den röra sig om, 
vad innehållet beträffar, alldeles motsvarande meningar i hög-
svenskan. Detta har ej varit möjligt. Det skulle ju i så 
fall gällt ett framkallande av samma situationer, som föran-
lett yttrandena. 

A. Attribut ock predikativ. 

§ 22. Adjektivets användning i satsen som attribut ock 
predikativ står i överensstämmelse med såväl forn- som hög-
svenskan. Som apposition till ett substantiv anträffas det sällan. 

Om ett attributivt adjektiv föregås av obestämd artikel, 
böjes det starkt (A). Med föregående bestämd artikel antager 
det svag böjning (B). I båda fallen inträffar ofta, att ändel- 
ser bortfalla.' 

Exx. A. 
ÖN. Tårbakett jikk ja Ii böklfidon ett ein ner ålnakko o ein 

åbisbök. P. 
Eit reislit kamMtyg sku ha vari brä ti hava. P. 
Tår står te ilakai viders ein bräsa i te nidersta åvgrun- 

den o makar4  om föl'Ci me ein langer brannstaka. P. 
Ile va eit reint under, än5  ja huld ihöp. P. 
Ho jikk undan för dom so, som to man nystar ein roi- 

diger härvo ullgårn. P. 
Hon ha nu allti vari ein slikan befölier gumma. St. 
So jifft an se me eit förnämt härrskap. Li. 

VN. An ar eit so fint väderkörn, räven. K. 
An va ein tigger° kår. K. 
No föll en störer fyndo7  ijänn. K. 
An va hen honger 8  jesäll. K. 
Ja laga jo tilloilAran.9  en sonndär ävlonger korg ot on. K. 
Va tänker on pö, som a bykt it so stört byki i då? K. 
An hadd iett litet torp po grannars magin'''. In. 
An bör där fit me lansvjin i en störer byggning. In. 

1) Jfr Freudenthal, Sv. allmogemålet, §§ 43 o. 65. 9) den elake, 
djävulen 3) vid 4) rör 5) att 6) rejäl, ordentlig 7) klump 8) ung 
9) till ock med 10) mark 



40 LUNDSTRÖM, NYLÄNDSK SYNTAX 

An ä in so klöker kår. Sn. 
E va ett stört jul förÖver o ett litet till. Br. 
Om somrana va e en förskräkkliger röro senn. Te. 
De öänns väl en liten tömhöt, när skölan ha lämmas. Ek. 

Exx. B. 
ÖN. Inga' ä he som tom vänli stassreisona, som an djör täri- 

millan. P. 
Tom gåmbel klådren hängdist opp i orgtramparns forsto- 

kontör. P. 
Anna-Lovisa ställd te stör kaffipannon op ldn, medan 

dom vänta. P. 
Te gamel svärmödron har han t12  i öbo. La. 
Reid int nör5  te ny förkläde ditt nu me te fiti ul- 

len! La. 
0 te gö öli, som e bryggdist! St. 
Si, he findist förr so tillräkklit mjölk po dom stör bolin- 

ställen. St. 
Nok är e nästan dom bästa plassren 4. K. 
Ärri Gud, so ja töddes5  me de lill böne! K. 
Hon ä ota dom minsta foglana, som man ha sitt. K. 
Va öt 6  an, den där gamel doktorn? Sn. 
Ha do vari ti den nY botikin rö? Sn. 

§ 23. När ett adjektiv i positiv jämförelsegrad står 
som predikativ, rättar det sig i genus ock numerus efter 
subjektet. Det antager härvid stark böjning. Dock är att 
märka, att även här ändelser stundom falla bort.7  Exx. 
ÖN. För ein tid sidan va ja so fåk, att e va eit reint under, 

än5  ja huld ihöp. P. 
Oj, oj, kva tig ä underlit! P. 
Mänfona djikk, jyssom om dom sku a vari arga op kvar- 

ådra. P. 
Karana ä so munlöusa i° i slika fall. P. 
Dom va so glada, när ja eisen" komd. P. 
Dom va hö hungroga o tröttoga. P. 
Kvinnfolke, dom va nu riktit jakloga, dom. St. 
När dom försla tom ryssen 12, no va dom so fitiga. St. 

1) icke 2) där 3) söla inte ner 4) platserna 5) togs, arbetade 
6) hette 7) Jfr Freudenthal, Sv. allmogemålet, §§ 43 o. 65. 8) att 
2) där 10) mållösa  11) slutligen '2) ryssarna 
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När alla blö tröttoga, so jikktes e k-vilas. St. 
Vi bykt ti julen o senn, när gräsi ble grönt. St. 
Men te Aida, hon va so skojiger. La. 
Ja ä jussom lite vettas torrer i halsin. 2  Bo. 
Tröttoger, som an va, so sovna an jina vöjin an läd- 

dist.3  Bo. 
Allti va hon rein o heil o slät.4  Mö. 
Men pojöin va int gamal ti fö korin yty 3  öter. Li. 
Booda bryödrens knivar va rosta.6  Py. 

VN. Rottona ä so klöka, dom. K. 
Jö jiffte far nok ondan7, dö, so an (ormen) blir riktit 

giller i färten. K. 
An levd i tie ör, efter som8  an va so ämloger.3  K. 
De ä järe" som rökar va so inmäriger." K. 
Dom ä so förskräkklit longböna o läta." K. 
Den (skogen) ä so vakker, att ja så ot Pipping, att man 

ska va lite drömsint, när man gör ijinom an. Ek. 
It ä de nogo färlit för säj." Sn. 
It ä de n.ogo trövlit. Sn. 
Ja va it häver", so va ja o klappa pö" po ängen. Br. 
Pår krämarn va övanlit riker." Br. 
Ja för min döl va int heller so dristiger. Br. 
Hon ä för myki vildsinnager o vidlyftiger. Br. 
ile va grannen, som va önögder. Po. 
Han va jyssom lite blyger för on. Po. 
Bön bläi so gläder, att an hold västjötn där en hel 

vika.17  Po. 
To ä fol hongri o tröttiger." In. 
Väjin ti bys ä int so allt o korter 19. In. 
An add nö vari lite snäller, den. In. 
Att nok är e skojit, när man tänker po e. In. 
No ä dom här värre som" vitrötn. In. 

Anm. Dock inträffar någon gång, att allmogemannen rättar pre-
dikatet efter den tankebild, som uppstår i hans järna, ock icke 
efter subjektets grammatikaliska numerus. Detsamma händer även 
med attributet. Exx. 

1) gick man 2) Nordmann, Borgå barn och borgare, s. 233. 3) Nyl. 
VI, I. A. Björkström. 4) Nyl. VI, A. Backman. 5) uti 6) rostiga 
Nyl. II, G. A. Åberg. 7) går nog undan 8) sedan 9) tafatt 
19) djuret 11) slugt 12) lätta 13) att säga 14) duktig 15) arbetade 
16) Nyl. II, J. E. Wefvar. 17) Nyl. VI, L. W. ()holm. 19) Nyl. 
II, J. E. Wefvar. 19) allt för kort än • 
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VN. Barön ä fatiger, an, fast Isingerska stammen ä so 
rika. K. 

De ä önödit ti skoj opp fatiga folk. K. 
Nok ä de förskräkklit, va folk kan va gössjärtaga.' K. 
Fatiga folk talar om fint. Sn. 

§ 24. Objektivt predikativ vid värben hava ock fä eller 
vad Falk-Torp kallar "predikatsackusativ", därvid "adjektivet 
betegner objektets tilstand under handlingen" 2, bildar nyländ- 
skan fortfarande dels med adjektiv, dels även med perfekt 
particip av huvudvärbet. Högsvenskan använder i motsva-
rande fall oftast ett adjektivt attribut eller en sammansatt 
värbform: Flickan hade blå läppar; Vi hade lånat bort boken. 
Exx. 

ÖN. Flikkon hadd läppana blöa, som 3  on fröus so. P. 
Han hadd mysson övoger. P. 
Dom hadd fötren sina iskålda, som e va öugu gråder. P. 
Hon har ööln sönderrivi. P. 
Pojöin fikk fingri kluvi, när an hakka ris. P. 
Han har systron djifft i Amirika. P. 
Vi hadd Julian so döli, än4  vi int kund sätt'n i fön. Bo. 

VN. An hadd dötron jiffter i Evals. K. 
Vi add bööin bortlönager en gong. K. 
Ja add on (kärven) oppsläpager po vinn. K. 
Men nok fikk an on (kojan) omändrager. K. 
Hästn har fötn Saker. Sn. 
Ja add ööln so ner o finer, att ja int vild tå on po me 

po änjin. Sn. 
Ja add läppana blöa, för ja hadd äti blöbår. Sn. 
Hon har dötron jiffter i Eknäs. Sn. 
No har ni skomakar Jötbär &agns än. Ek. 
No ha vi fött koddan 6  råk! Fo si, om vi most ta himm 

djfirlåkarn? Es. 
Han har käringin fåk, han ska lär modas för' hänn.e 

ti doktorn. Es. 

1) godjärtade 2) Falk-Torp, Dansk-Norskens syntax, § 68. 
3) emedan 4) att 5) inte omtalad 6) kon 7) torde nödgas föra 
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B. Komparation. 

Komparativen är oböjlig, vare sig den står som 
attribut eller predikativ. Den förstärkes stundom genom ad-
värbet ännu, stundom genom upprepning. Jämnhög grad be- 
tecknas med lika. 

Vid jämförelse begagna de nyländska folkmålen subjunk- 
tionen som även vid komparativ, där fornsvenskan har än, 
nusvenskan än. Exx. 

ÖN. Ja sku ha bihövi noga bäter plagg ti tå opa te gan- 
gonl. P. 

Inga 2  blei he meira deig laga, som3  dåin föråt hälder. Bo. 
Nu gör ja bi4  noga bäter folk ti ita.5  Bo. 
Dr va snyggare slott, som3  prinsen hadd.6  Mö. 
D5tron va nättare som pigan.7  He. 
Han vild inga jäv störi lön öt 'n. St. 

VN. Ja ä rikari som ni. K. 
Pråta jör an som ota 8  dom där bitter biskopana. K. 
0 so bläj on fålari o fålari för vår dåin. Sn. 
Ja hönskar, än 9  on blir vakkrare då efter då. Sn. 
Tom sattisti° ti äta' i dom bäter rommen. In. 
n, j-5, no ä den lika varmer som förr." In. 
An ä lika gamal som mej". Te. 
Fast hon ä bäter folks bårn, so ä hon int als högfår- 

dighr. Es. 

Superlativ en förekommer ofta" apokoperad. Den 
förstärkes någon gång genom advärbet mest. Dessutom ha 
de nyländska dialekterna förstärkningsförleden alli-, all-. Exx. 

ÖN. Te mest önöjdast va han o. P. 
öärindjin va allihavast.14  P. 
Han slör som te lifivasta kårn. St. 
Ile va to ten låtasta kårn i heila byn, o ten önfaldigast 

va han o.19  St. 

.den gången 2) inte 3) än 4) bjuda 5) Nyl. VI, I. A. 
Björkström. 6) Nyl. VI, A. Backman. 7) Nyl. VI, G. A. Åberg. 
8) en av 9) att 10) satte sig u) Nyl. II, J. E. Wefvar. 12) jag 
13)  Hultman, Östsv. dial. § 1, 49; Vendell, Ordb. s. xxxix 
§ 61, 63. 14) duktigast 15) Nyl. II, 0. Bohm. 



44 LUNDSTRÖM, NYLÄNDSK SYNTAX 

0 so kasta an den yngsta pojöis öiln.7  möt ein. 
stobbo.2  Si. 

ile va just allibästa anntins, so än4  folöi hadd brött me 
arbäite.2  Bo. 

Han, som efter eit ör ä allihövasta kärn ö ider, han ska 
fö himmane.6  ile. 

VN. Nok är e nästan dom bästa plassren. K. 
Mö e ska va den där Ester, den allgamlasta ö dom? K. 
Ja va me starkast karana, som fantes. Sn. 
Ja va ön ö tom raskast karar.7  In. 
No är e jyssom nättast no. In. 
Sömsta klädren hadd dom ot de rotajöne. Sj. 
De vöt jo alla, att i Pcajo finns dom vakrast plassren o 

dom nättast flikkona. Po. 

§ 27. Vid jämförelse mellan två begagnar nyländskan 
liksom den finländska högsvenskan ock en del rikssvenka dia-
lekter, t. ex. Östmarksmålet, vanligen komparativ.2  I västra 
Nyland, speciellt i Snappertuna, hör man dock även superla-
tiven vid sådan jämförelse. Exx. 

ÖN. Hulikin panno ä störi, teson jr hälder te arg? P. 
Hoko ä älder ö ider, Janne hälder Kalle? P. 
Inga" kveit ja, kva som va röligare, ti gunga hälder ti 

dansa. P. 
Tom ä nu gamla, tom där bisana", bödi tvö; inga veit 

ja, hoko som ä älder. P. 
VN. Dom, som va större mantålen, fikk större panna. K. 

Hokondöra ä bäter ö dom? K. 
Vem ä starkast ö dom, Kalle eller Janne? Sn. 
Jasso, do ha fött tvö aborrar i då, hokon ä störst 

ödom? Sn. 
Där kommer tvö pojkar stigandes, den störst ö dom ä 

Dragon-Jalmar, den ander ä Ede-Artor. Sn. 
No ä hästn din stör, men min ä änno anatoko" 

större. Es. 

1) kilen 2) Nyl. VI, J. A. Björkström. 3) skördetiden 4) så att 
5) Nyl. VI, A. Lindh. e) Nyl. II, G. E. Lindström. 7) Nyl. II, 
J. E. Wefvar. 3) Jfr Bergroth, Finlandssvenska, § 146, ock Bro-
berg, Ostmarksmålet, manuskript. 9) den här eller den där lo) inte 
11) gubbarna 12) dubbelt 
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Absolut komparation. 

Såväl komparativ som superlativ förekomma någon 
gång utan jämförelse, betecknande endast en mycket hög 
grad. Exx. 

ÖN. ile sku annars flit ha vari värri ti far ö di', to ha man 
fött småk o kalåsi me sama. P. 

Du tykks ha värri brött i då. P. 
I gör va ja värri i fårtn. P. 
Int sku he va sämber 2. Bo. 

VN. Si, on ä värr på kaffi, ön. K. 
Va e nu so värst 2  me dö? Te. 
Jö, it sko e va sämmer dö. Sn. 

C. Litotes. 

Litotes är icke ovanlig i nyländskan. Då den an-
vändes, torde negationen i allmänhet vara att betrakta som 
bestyrkande av att ett motsatt förhållande äger rum. 
Till ytterligare bekräftelse förekommer ofta, att det ord, till 
vilket adjektivet hänför sig, upprepas efter satsen genom ett 
motsvarande pronomen, vilket stundom än ytterligare betonas 
genom upprepning av nekningsordet. Exx. 

ÖN. Von Kalle, han ä inga tökoger, han. P. 
Te ny märrn, hon ä inga svältfödder, hön, inga. P. 
lie va inga so övot3, be som Stina så. P. 

VN. De ä it als falt ti blås, de hår. K. 
De ä it als nogo tökot me hanses tale. Sn. 
De ä it nogo dölit arbete, som an ä o jr. Sn. 
Hon ä it als nogo dölin syerska, hön, it. Sn. 
De ä it als nogo filler plass, där, som Rassbors roin- 

ren 4  å. Sn. 
Den där förvaltarn ä nok it so tolloger.5  In. 
Ja, de kan it als va 'Strött% dö, heller. In. 

i) fara dit 2) illa 3) avigt 4) ruiner 5) tokig 6) otroligt 
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D. Substantiverade adjektiv. 

§ 30. Liksom i såväl forn- som den nutida högsvenskan 
användas i nyländskan stundom fristående, mer eller mindre 
substantiverade adjektiv. 

Såsom endast i viss mån substantiverade begagnas 
adjektiv för att hos en person (eller sak) framhålla en egen-
skap, som i ett eller annat avseende skiljer honom 
(härma, den, det) från andra av samma Slag. Särskilt ofta 
kommer härvid superlativen till användning, men även de 
övriga gradformerna brukas. Vanligen användes därvid be-
stämd fristående artikel, i västra Nyland ofta demonstrativt 
pronomen. Exx. 

ÖN. Hej, kvart ha tu vari, som hår te hövastal? P. 
An förd ena tia, som te fåka va. P. 
Ile va te sista, som ja åtråtta i stån te dåin. P. 
Dom gåmbel sö, äns e va eji bönen. St. 
Han add rivi te anas 4  nöthåse. Bo. 
Spring, tiss du komber ti tvö öistor, ein röder o ein 

blöer, te blöa ska du tå bort, men te röda ska du 
lämma. Bo. 

VN. Den där halta va o där. Sn. 
Den där Dika va po bättringsvågin. Sn. 
Ten yngsta viek me ootägi.2  o börja gö me ein vaker 

skogsvag.6  Sj. 
Först för den gamblasta." Br. 
Dom fröga do först ö hon gamblasta, om on sko vil hå 

an.' In . • 

Fullständigt substantiverade adjektiv, därvid ett 
person- eller sakbegrepp i tanken subsumeras under ett all-
mänt begrepp, använder bygdebefolkningen jämförelsevis säl-
lan. De rent abstrakta uttrycken för en egenskap synas allt-
för främmande för lantbefolkningens intressesfär. De före-
komma knappast annat än i de gamla ordspråken. Exx. 

ÖN. Hoh, ho, kva te fatiga ska lida! P. 

1) den duktigaste 2) hänne dit 3) att 4) den andras 5) vid 
yägskälet 6) Nyl. II, G. E. Lindström. 7) Nyl. II, J. E. Wefvar. 
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Klönt hålder 1  o, om he ä langt. Bo. 
Gamal ä altin älst. Si. 
"Nu bjår 2  te fatiga, bara te rika djäver", så tiggarbisin. La. 
Ont ska ont hå. St. 

VN. Myky vii meir hå. Po. 
Fint ska fint hit. Lo. 
Den fatigae rätt ligger ondi hörde. Lo. 
Nöga spär, o fån tår. Te. 

1) håller 2) ber 



RÄKNEORD. 
A. Grundtal. 

§ 31. Grundtalen äro i allmänhet oböjliga med undantag 
för ein, en, in, neutrum eit, ett, it. Av räkneordet tvö hör 
man i östra Nyland ännu någon gång den forna neutrala for-
men tu i uttrycket "op tå man hand". I likhet med adjek- 
tiven användas grundtalen i satsen som attribut ock predika-
tiv. Exx. 

ÖN. Nie tempot.' ha ja havi me Skuttns Lovisa. P. 
Ja hadd havi te fögröna nu i få ör. P. 
Mö klokkon ska va nie rö? P. 
När ja komd 6örand i b'örkbakkan, so mött ja seks sar- 

laksbiåar me lArn 2. P. 
Han fikk gå eilsvakt3  fem dagar. P. 
"Tvö vikur har ni nu bisök för kvar då", så on. St. 
Man hadd opp fira 'ehar4. St. 
NU nidantcorsdasaftnar slipper ja opp, men inga f1eir 3. Li. 
Björkvid, so va e tri mark. Li. 
Ti Lovisa ä e tri mil, gamla yirst 6. Py. 

VN. Dom väkst opp nästan alla po ött ör. K. 
Får min blö dö, når ja va Boka ör. K. 
in o ön halv vika för miUli.7  ha ja allti börja tä.8  K. 
Inga 9  a an no Ptt ön mark i sin tid, an. K. 
De ä no it so allvårdn, ått kilo smör. K. 
To tom tår tri dagana va förbigödda, so svara hon, att 

hon a fondiera. K. 
On fikk silyerfödar, ett dosin fänkt. K. 
It ä e bara tvö vikar, som ja läst e po tidning. K. 

i) sätt 2) musikinstrument 3) brandvakt 4) bobiner 5) Nyl. II, 
G. E. Lindström. 6) verst 7) Mikaeli 8) ta upp potatis 6) inte 
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Dom hadd skög för seks miljön. Sn. 
No ha man monga hondra mil lagt ti rygga röl. Br. 
Tår va tri prinsar bortkomiga 2. Br. 
MölnarfolCi add ons senn, tärt4  on va fämton ör. In. 
Min mör add börji tvätta me sekston örs older. In. 
Om dom sko a hygga6  bijår tvö hondra mark, so no sko 

an a bitåla. Po. 

§ 32. 1. Västnylänclingen använder fortfarande 6  gärna ett 
(ock) mellan hundratalen ock följande räkneord. Exx. 

VN. Ett rapp7  hadd ja o, ja hadd hondra o läm. K. 
An bitålar ett (andra o femti ot föräldrana. K. 
Ja add ett ondra o fäm mark, mitt röp. K. 
On hadd bjodi öttåsen o fämhondra. K. 
Hondra o tolv mil har ni himm. Sn. 

2. Årtal in om seklet återgivas vanligen endast i tiotal 
ock enheter; men vid angivande av födelseår breder man 
gärna ut sig med både tusen- ock hundratal ock med ord-
ningstal för både månad ock dag. Undantag förekomma na-
turligtvis dock. Exx. 
ÖN. Ja lö i ho1dn8  vintern ototi otta. P. 

Hon hadd komi ti vårdn, jyst som nittonhundratale bläj 
fullt.6  P. 

VN. Tretiött om vintern, no va de mykki snö do. K. 
Öratale tretton om hösten fälas '6  ja där. K. 
De va ottitvö, som angöbånan" börja byggas. K. 
De va no öratale som ja flytta frön möderläne Karis 

komd hit. K. 
Ja ä född kidertonhondra fämtifYra, fjärde mönan o nionde 

atom. K. 
-ATdertonhondra seksti, tionde mön o sekstonde dän ä ja 

födder. K. 
Hon fylld fämtinii, ön, i sommar. K. 
On ä födder sekstitri, som ja ä födder sekstiseks. In. 
Men an sko a dött, den där Forsbär, sekstifyra. In. 
Hennas man va födde'. förtinii. In. 
An dö, an, ottitri, den där barön Fridolt. In. 

1) redan 2) Nyl. II, J. E. Wefvar. 3) hänne 4) till dess 5) för-
stått att 6) Se Söderwalls Ordb. hundraD. 7) en gång 8) håll- 
skjuts år 1900 10) färdades ") Hangö- 
4 Lundström. 
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§ 33. 1. Räkneordet ön, ein, in, ett, eit, it användes fort-
farande, liksom redan i Havamal, i betydelsen samma.' Exx. 

ÖN. De kan allt va ein dm.2  P. 
lie ä allt eit för me. P. 
Tom ä alla fem grisen 3  ö ein kulla4. P. 
Vi fikk so alika ull i ein klippning. P. 
ile ha grödd so ölika, fast he ä frön ein södd. P. 
Tom ä nu nästan i ein older. P. 

VN. Vi va ön older, ön o ja. K. 
Dom ä ån older, o dom där ä läsankamråter. K. 

Stundom utelämnas en vid måttbestämningar (se § 2, b 
Artikel). 

För angivande av ett ungef ärligt antal ställes stun-
dom en framför räkneordet. Ett osäkert antal angives även 
asyndetiskt. Ett ungefärligt antal 'två' betecknas med ordet 
pär i uttrycket pär tr15. Exx. 

ÖN. ile va inga8  meir som 7  ein ffi otta, som hadd komi. P. 
Ja räkna fem seks gangor. P. 
ile va bara pär tri, som visst he. P. 
Bara han nu hadd fött pär tri koppar, so no hadd an 

fungd. Li. 
VN. Nok a ja vari ändo en pär tri ti Karis. K. 

Man sö jo in fä otta i skotöin8  dö. K. 
Klokkan va ött tvö om nattn, iiär vi komd ti Kasa- 

byn. K. 
De va bara tvö tri vikar gamalt, dö. K. 
Ja ööfft in laka, som vägd in trö fira öilo. Sn. 
An år en saks ii söner lika?. Te. 
Dom a fött för in tvö tri tusen förr. Te. 
E ä en hondra möter sannglännor10. Br. 
E komd longsöt vägana öärngar o bön, tiji tolv i skot- 

öin. In. 
Ja va in otta ör, som" an kall se fördärvager. In. 
De ä in fytti ör senn. Ek. 

1) Jfr Terner, Studier över räkneordet en, s. 197 o. följ. 8) Det 
kan vara just detsamma 8) grisarna 4) samma kull 5) Jfr Terner, 
Studier över räkneordet en, s. 86-91. 6) inte 7) än 8) skocken 
9) åtminstone 10) sandstränder n.) då 
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Ett starkt betonat en kan anses motsvara den betydelse, 
som högsvenskan inlägger i ordet enda.' Exx. 

ÖN. Tänker an ta live o te ein hönon, som vi hår? P. 
To hadd ja öört min elva mil me ein beitning. P. 
Tom mo11ra 2  int eit dugg imcit. P. 
SI, tår findist int ein ööpiströ.2  St. 
Jr va int eit ställ, som int nogon va _råk. La. 
lut leit man ono krakas4  baras ein gango, so va man 

tyst. La. 
lut a an satt ein nava •spillning än opa te ställe. La. 

VN. Dom fikk it baras ön. K. 
Om dom sko a vari bara ön, men när dom va skokk- 

tåle ... K. 
Jå, jä, fast it fritt 6  de ä bara ön. K. 
An bråkar bada bara ön gongo om öre. Sn. 

En egendomlig användning av räkneordet eit med pre-
position för betecknande av samhörighet har jag någon 
gång påträffat. Exx. 

ÖN. Allti ha vi vari om eit me dgin o slika tår, P. 
Tom va nästan som i eit hår. Py. 

Även grundtalen kunna i vissa fall substantiv eras, 
varvid gärna ett possessivt pronomen utsättes framför räkne-
ordet. Denna företeelse torde dock, enligt uppgifter i byg- 
den, vara av nyare datum. Exx. 

ÖN. Ja ä mina media futton, så förriga flikkan. P. 
VN. An sko no väl snärt ti fyll sina fytti. Sn. 

No ä e in rapper öäring, on a fyllt sina hundra. Sn. 
No vöt ja, an a fyllt sina seksti. Sn. 

I östra Nyland märkes för räkneorden 1-3, 5-7 
ock 12 en egendomlig absolut använd form, bildad med än- 
delsen a 7. Denna form, som icke ytterligare böjes, står aldrig 
attributivt. Ombildningen gäller, som synes, endast de en-
staviga räkneorden. Företeelsen kan eventuellt tillskrivas ett 

1) Jfr Terner, Studier över räkneordet en, s, 67. 2) mumlade 
3) köpt tråd 4) hosta 5) mer än 6) ehuru 7) Jfr Freudenthal. 
Svenska allmogemålet i Nyland, § 81. 
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inflytande • från de mellanliggande fyra, åtta ock älva (i den 
äldre tyskan omnämnas formförändringar av räkneord på lik-
nande grund') eller betraktas som en böjning av de enstaviga 
räkneorden under påvärkan av adjektivens pluralböjning, då 
dessa användas predikativts. Att förhållandet är gammalt, 
intyga ortsborna. 

ÖN. Mang kuddors hår dam, tvöa eller tria? P. 
Ja sku gå si ett kuddona vora, men når ja komd 

so va tär bara femma, eina hadd sprondji sin våg. P. 
(Hur mang dukar va e?) No no va e visst seksa hälder 

Ja. P. 
Min för, dom trivs inga4, o ja veit int, kvart ja ska ta 

våjin me dom tria ja hår. P. 
(Hur mang hästar har Nykulla?) Tom ä tolva i räk- 

nindjin. P. 
Vi har otta kuddor, femma mjölkar o tria står i sin. P. 
So har son nu tvöa (gårdar). Li. 
fij5 va tria (gungor), his op tessn jår bakkan. Li. 
Ein gango sö ja, to som ja va bönoger 6, tvöa (älgar) dit 

opp i sköjin. Li. 
No va de mest i all byar eina. Li. 
Tår va eina, som hätt Anna o. Li. 
Tvöa går nu hår i skölan. Li. 
Ja ha fött nu, som7  han lad opp fällan, tvöa (möss). St. 
En pär tria (liter) ha ja sold för fem mark. St. 
ile komber tvöa frön vägaskile n:L. Bo. 

B. Ordningstal. 
§ 36. Även ordningstalen ha i satsen en a dj ektivisk 

användning, då de icke substantiveras. Exx. 
ÖN. Harin komd sätand äron gangon me hunn bakett se. P. 

När an surra förbi me tridi gangon, so lad ja tu l onon. P. 
Han va tridi sist gangon (i tävlingen). P. 
Förför 8  han fikk ander fötn yvi ryggen, so va an yvi 

ottonde b'örkkamban reidan.1° ile. 
Te einas böne fikk int gå ti te anas utan love. St. 

Behaghel, Deutsche Syntax, 308. 2) Den senare förklaringen 
är framställd av dr A. Nordling. 3) kor 4) inte 5) här 6) Här 
,i betydelsen 'barn'. 7) sedan 8) innan 9) kyrkans takås lo) Nyi.  
II, G. E. Lindström. 
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So komd den tridi eller fjfirdi Mdn 1  ti plikta.2  Tu. 
VN. De ä dit oppöt ander sidan Krögöl. K. 

Vi add po rätte kilomötn ti gö. K. 
An jifft jo se po andern.3  K. 
Ja för o öåna i fiende öre. Sn. 
De gör po elfte öre, senn födål dödd. Sn. 

 

i) släktledet 2) Nyl. VI, G. E. Lindström. 3) på nytt 

 

     



PRONOMEN. 
A. Personliga pronomina. 

§ 37. Av fornsvenskans personliga pronomina ha de ny-
ländska dialekterna bevarat ja, mej, tu (du), dej, han (an), 
hon (on), honon, onon, ono, henna (enna), ena. ock vi, oss, er, 
ider. Andra personens pronomen pluralis är ni. För tredje 
personen singularis neutrum har man formerna he, te, de ock 
för tredje pers. pluralis den gamla dativformen av fsv. thven: 
tom (dom), vilken i dialekterna användes både som subjekt 
ock som objekt ock i sammanställning med preposition. 

1. 1-  bruket av de personliga pronomina i nominativ, dativ 
ock ackusativ, skilja sig dialekterna i östra Nyland icke 
från högsvenskan. Exx. 

ÖN. Ja band fast märrn opa handelsmans görn. P. 
Tu hinner int tvinnas mang kvarv, fören du har öaln 

fårdi. P. 
He kom bod fron läsanrårai 2, än3  Ödas Kalle sku kom inn. P. 
He smala4  tåg opa tåg i stuvuknåtana. P. 
Allti ha vi vari om eits me dan o slikatår. P. 
Dom va bo hungroga o tröttoga. P. 
Dom sovd allt ännu opa stassmade. P. 
"Tvö vikur hår ni nu bisök för kvar då", så on. St. 
Hon va fäster ot oss. Li. 
So va vi tl o klifftas ot ena. La. 
Man Und ono so vål, när an komd dr opp me töji. La. 
Om nogon vild vita bara, so kom ti ono bara, no visst 

han. Py. 

2 A. Västra Nyland företer i detta avseende intressanta 
egendomligheter. Här användas, med undantag för Esbo 
socken, rätt ofta nominativformerna i såväl dativ som acku- 

4) vända dig 2) rummet, där läsförhöret försiggick 3) att 
4) smällde 5) ense 6) bråkade lin 
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sativ funktion. Måhända kan orsaken till detta förhållande 
sökas däri, att västra Nyland från fornsvenskan bibehållit 
formen han som ackusativ av tredje personens maskulina pro- 
nomen ock sedan i omedveten analogi härmed börjat behandla 
såväl det feminina pronominet som även — i synnerhet i Pojo 
socken — 1:sta och 2:dra personens pronomina på samma sätt. 
I enstaka fall har jag hört detta för 1:sta ock 2:dra personen 
också i övriga västnyländska socknar. Exx. 

VN. So kosta vi ot an en kostym svarta kläder. K. 
Kalle Mas' o fött on. K. 

Ska vi tors2  gö dit, säj ot an? K. 
Alla add dom vari o grött 3  so efter on. K. 

min pappa, som söp so, vi add ett sont kors mö an. K. 
Tant Lonnbär ä moster ot an. K. 
De pigga opp an. Sn. 
Ja fikk den ö on. Sn. 
Ja ska Sikk ett bröv ot an. Sn. 
On tö o rosta opp on (kyrkan) senn. In. 
So va an it4  o jilla on. In. 
It ä jo nogon o nökar an. In. 
Tänkas, som ja mjölkar, most ja va o slö gräs ot an. Te. 
Ja hitta it vågin, ja, so tå ja an me-mme. Po. 

ot jäg de där. Po. 
Si do, här för do si, no a dom komi frön ni. Po. 
Kom no ti vi. Po. 
Hon va it me vi den dågen. Po. 

2 B. När man vill starkare betona pronominet, är det 
vanligt att använda de oblika formerna också i sådana funk- 
tioner, där högsvenskan har nominativ. Det norska landsmålet 
uppvisar liknande företeelser.6  Exx. 

VN. Gö it der o för kring öiipingen, att e läker. K. 
Dom va hit, henna o han. K. 

alla mornar sko syster min o mej ti kolasköjin. 
Vi va so gå vänner, Siggavärdinnan o mej. K. 

de dej, vör Ida, Rvals möra? K. 

I) färdades 2) våga 3) gråtit 4) inte 5) på samma gång 
6) Jfr Heggstad, Norsk grammatikk, § 321. 7) gå inte du 
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Henna o ja ä gamla bikanta. K. 
De va henna, som så för me. K. 
Ä de ör, som ä dr po holmen o fiskar? Sn. 
Ä de ör, som ä dr på Dömban o bör? Sn. 
Dom hadd komi överöns såkert, Linden o honon. Ek. 
Når de fatas mjölkare, far henna o mjölkar. In. 
Jö, de va henna, som hett fillondan. Po. 
Henna for åt, när on va fli ör. Po. 
De ä dej, som ska slö. Po. 

För 2:dra ock 3:dje personen singularis är att märka 
en förstärkning genom upprepande av pronominet i oblik 
form. En viss motsvarighet finner man i franskan.1  Exx. 

VN. Do most ogg2  ö an lite ot me, dej, Valter. K. 
No a do lidi ditt, dej mö. K. 
To ä tökoger, dej. K. 
No lär on a vari so vilder, henna. K. 
Do kom ti Eknäs, do dej, i då. Sn. 

Även vid jämförelse, där jämförelsen gäller sat-
sens subjekt, användes ackusativ i stället för nominativ. Exx. 

VN. "Ja ska no lät de tala först", tänkt ja, fast ja vöt bäter 
som dejs, jåg. K. 

Ja ä länger som dej. K. 
No ä Gröta större som henna. K. 
No hår ja nättare skör som dej. Sn. 
Vi ha rött hördare som dom. Sn. 
Jå, an ä lika gamal som mej. Sn. 

3. Tredje person singularis han, an, hon, on användes i 
bygdemålet avvikande från finländsk högsvenska icke allenast 
om människor, utan även om djur ock t. o. ni. om livlösa 
föremål. Bygdebefolkningen i Nyland har härom sin allde-
les bestämda uppfattning ock tvekar aldrig om användandet 
av det enligt denna uppfattning riktiga pronominet. Att genus 
reale dock även här begynner vinna insteg, är märkbart. Exx. 
ÖN. Hon börja djinast4  me Min, o brå laga on onon. P. 

1) Jfr Strohmayer, Französ. Grammatik, § 358. 2) hugga 3) än du 
4) genast 
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ÖN. Tom ha ein gango sänki nider i te stör öörkklokkon i 
jölen opa Nygörs änjin vider PärnoviAin, än 2  int rysn 
sku far ö me henna. P. 

Hon, märrn, stäa öterbakas 3, to hon hörd noga skrämbel. P. 
När an to hadd ena (gäddan) i s51de4, so sku an för 

häjm ena.° Mö. 
So första däjin sku dom kast opp ein klobbo, kvem som 

sku kast henna höger.° Mö. 
Hon (klubban) blaj smutsi o for sönder.° Mö. 
Hästn hansis band dom fast bräjvider o läjt honon stå 

tär.' Bo. 
Tär bläj nu kattn i fundAring. Hon add nu fölv frälst 

dom ädras liv, o nu sku on fö lönen sann.° Bo. 
Henna (blomman) ska ja för ti grävgöln. St. 
T19  ä on (klockan). St. 

VN. On (åskan) vii it 1° kom över fönn. K. 
It följer an (hankatten) alder" me främan, fast fritt" dom 

gör fron stiivon. K. 
An (katten) trädd väl, att de va henna (matmodern), o 

so gå an se i fakk" me on. K. 
Ja mött an (vargen) po Gröndals ökern en kväld. K. 
Ja 'gift on (kojan), senn ja komd hit. K. 
Do va vi o flytt opp on (kon) dit. Sn. 
Va man o sö on (skatan), före" man hörd on, sko man 

bli stolin." Sn. 
An (ängen) ä tvö hektår. Ek. 
Ja ha sakt, att vi fron skigns sidan bodi" va o inhägn 

an (sandgropen). Ek. 

4. För andra personen är att märka, att singularis tu, du 
i allmänhet användes som tilltalsord endast till yngre 
personer. Till närmaste egna, såsom föräldrar, farbröder, 
morbröder o. s. v. ock överhuvudtaget till äldre personer, 
som han känner, säger nyländingen ni. Främmande äldre per- 
soner tilltalas stundom med han, hon, av barnen med ni; men 
denna sed håller på att försvinna. En gång har jag själv i 
Snappertuna blivit tillfrågad: "Ä de studentska?" Ett egen-
domligt förnållande i avseende å tilltalsord råder i Esbo 

1) ned 2) att 8) sköt tillbaka 4) sållet 5) Nyl. II, 0-. A. 
Åberg. 6) Nyl. VI, A. Backman. 7) Nyl. VI, J. A. Björkström. 
8) Nyl. II, A. Allardt. g) där 10) torde inte 11) aldrig ") fastän 
is)  i följe 14) innan 15) bestulen 16) borde 
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socken, där det hövliga tilltalsordet är et, norröna dualen it, 
medan ni användes i vredesmod till en person, som man an-
nars kallar du. Även här har dock högsvenskans ni redan 
gjort vinningar. Exx. 
ÖN. Kva jör ni hav ein slikan gamalmödi terminOter? P. 

Ni mö nu int va so ilaker, att ni int läter en säj sett 
årand. St. 

N. Do sko it va o såpa so myki! Sn. 
So ni nogo ota kråkin vora, när ni va lit o svåval? Sn. 
No passar den kanfe, bara ni sko lägg den andåres2  po 

havvo. Po. 
Hor tänkt ni no jöra? (frågade en sjuåring en 108-åring). Po. 
A et sitt toppn3  min? Es. 
Käringin satt sej do po skottkärron o sä: "So ska et 

sita." Es. 
Va ska et göra me den där klobbon? Es. 
Int för et rop, to et ropar so hört. Es. 
"Ä et kito4  o?" sa Makäsn, när han kita käringin me 

söstongin. Es. 
Var ska et gö no? Es. 
Ja bläj so förarga, so ja kalla kattn för ni o hönon för 

madam. Es. 

5. Äkta mak ar tilltala varandra med du, tu, dej, vilket i 
västra Nyland stundom förstärkes med ett mor eller far. Ta-
lar make om make, användes han, hon eller bisin, gobbn ock 
gummon. Då en hustru talar om sin make. får man ofta höra 
endast ordet von 'vår'. Exx. 
ÖN. Ja mostist byta me bisin o tä te röda. P. 

Von ä inga him nu. P. 
Anan däm föri frökostn bad ja bisin ti spänn yti2  

märrn. P. 
"Kvaför ska du nu jör ö me malöi 2"? så bisin, "int ha tu ju 

tänkt sälj e." P. 
So for. allti bisin ett koppagumman7, La. 

VN. Hör to, mör, ska vi far ti Skräddarböle ti främans? Sn. 
Ja skarvar ett par strompor ot an (min man). Sn. 
An (min man) vii, att vi ska va o lämm allt ifrön oss, 

han. Sn. 
On (min hustru) vii it ha nogo me då ti jöra möra. Sn. 

') promenerade 2) annorlunda 3) tuppen 4) kittlig 5) spänna för 
6) maltet 7) gumman, som koppade 
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6 A. När en genitiv av de personliga pronomina i tredje 
personen användes, ställes den i nyländskan i de flästa fall 
efter sitt huvudord, om pronominet är obetonat.1  Exx. 

ÖN. Dönn 2  bläj stö fadder ot böne hands. P. 
Injin o brödren hansis vild gå för honon. P. 
Ja bitåla o takka för bisvåri deiras, o so för ja heim. 
Dom gå i fammen hennas pengar.3  Mö. 
Bisin hennas jikk o bad frimanda.4  Mö. 
0 henna fråga han, om brfidn hansis va tår.° Ek. 
Himmandi6  hansis va för lite ti döla millan so monga.7  ile. 

VN. Senn va gomman hans o fikk en livsarvinge. Sn. 
Mödron diöras hadd dyöd. Sj. 
Dom va hit, friarn hennas o ön. Br. 

6 B. Betonas pronominet, ställes det alltid före huvud-
ordet. Exx. 
ÖN. Hansis gummo hadd döi i gör. P. 
VN. Ile va it 8  toko po hansis tid. K. 

Jä, it vöt man, hor hansis lä,sas° va. K. 
Men de ä it hanses mamma, som mör ä värdinna hår. K. 
Hennes man va födder förtinii. In. 
Bara svöger hennars o hansis sön ha vari hår. In. 
För första kallfötn i° önska an, at hansis visthfis alttin sku 

va fult, för den ander, at hansis etillare alttin sku 
va full." Te. 

7. Liksom redan den yngre fornsvenskan ock ett flertal 
svenska, norska ock danska dialekter, använda de nyländska 
en enklitisk form av de personliga pronomina han, hon 
ock den. Exx. 
ÖN. An hadd so läng krokkla" mö'na. P. 

No skaffar hon eit ot te o, om du bara talar vakert 
mö'na. P. 

Han va hår i aftost mö'na. La. 
Han vild inga8  jäv" stöd lön öt'n. St. 
Böne hadd blivi dött för'n." Tu. 

1) Jfr Nygaard, § 355. 2) döden 3) Nyl. VI, A. Backman. 
4) Nyl. II, G. A. Åberg. 2) Nyl. VI, G. A. Åberg. 6) hemmanet 
7) Nyl. II, G. A. Åberg. 9) inte 9) läsande 19) kalvfoten ") Lun-
dell. Skand. folkmål i språkprov. Täxter I, s. 31. 12) krånglat 13) giva 
14) Nyl. II, G. E. Lindström. 
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An add'n fårdi, när dom komd himma.' lie. 
Pojöin trädd, att grädon sku bör strid mö'n.2  ile. 

VN. Ja sko no försök o rås pö'n. K. 
Jämt vä'n hår. Sn. 
So vien inn hit. Sn. 
It sko mamma a b'öfft den, om it den där öärngin sko 

a gött an mö'n (= me on) so. Sn. 
Drändjin tö i an o kasta'n ut förs kvärn.4  Te. 
Smön sko hä'n i smidjan me-ssäj. Es. 
Han vild ändo bli ö mö'n, när an öt so myki. Es. 

B. Possessiva pronomina. 

§ 38. 1. I likhet med högsvenskan sakna de nyländska 
dialekterna en genitiv för de personliga pronomina av 1:sta ock 
2:dra personen samt en genitiv motsvarighet till det reflexiva 
sig. Dessa former ersättas av de possessiva pronomina min. 
menn, din, denn, von, vör, voran, ider, ör, sin, senn. De rätta 
sig i genus ock numerus efter huvudordet. Exx. 

ÖN. Bäst ja ein dä fundöra opa te öölrödis mett, komber 
Vippas Stina skuttand. P. 

Dom sku fröjd örona mina me noga jfid. P. 
Bisin denn för ingas rida jår, som an reid ettarst.7  P. 
Vi har e liksom ti von kuststä. P. 
lie ska rätt va noga, som ligger för min föter, som ja 

sir. St. 
VN. Föräldrana logga do lillflikkan sin o lagas on ti söka. K. 

It kommer ni no alder ur den sängen i ör tid, ni. K. 
Att an kand glöm bort me po bröllopsreison voran! In. 
Min däter vill mannas.° Ek. 
Eftersom e ska bli bök över me, so ska ja vis, hor is e 

va i min ongdomstid. Te. 

2. För att beteckna ett possessivt förhållande för tredje per-
sonen användes genitiv av de personliga pronomina. Exx. 

ÖN. Ingin o brödren hansis vild gå för hononn. P. 
Ja bitäla o takka för bisvåri deiras. P. 

1) hem, Ny!. II, G. E. Lindström. 2) Nyl. II, G. A. Åberg. 
3) ut ur 4) Ny!. VI, L. W. Öholm. 5) kjolbekymret 9) inte 
7) senast 9) tvingade 9) bliva gift 19) huru 11) i hans ställe 
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Nu ha brödren herm» djifft se o flytta ti stan.. P. 
VN. Dom bödd dar, föräldrana amis. K. 

Ja fröga ot fadern hennas, som 1  ja va hår po töji. K. 
On (stugan) a sattas opp 2  ot ans föräldrar. K. 
Me dansen döras va e rakot.3  Sn. 
Gomman hanses, de ä in skapliger mänfa ändo, dö. Sn. 
Dötron hennas a fan i ti stan o lär no va so finer. Sn. 
Kam n hennas jör no it anat bara4  super. Sn. 
Hennas man va födder förtinii. In. 
Hanses mamma o vi, vi va myki överönskomande, vi. In. 

Ett obetonat possessivt pronomen står oftast ef-
ter sitt huvudord, i likhet med vad fallet var i forn-
svenskan. Exx. 

ÖN. Skuttens Lovisa ha söuma6  dom bäter klådren mina i 
öngufii. ör. P. 

Ja smörd styvlana, medan Anna-Stina mjölka kuddon 
voran. P. 

Märru mina band ja fast opa handelsmans görn. P. 
VN. Dom skratta ot nie, dötron min, där nör i Uminne. K. 

0 alla mornar sko syster min o mej 6  ti kolaskeijin.7  K. 
Den där svågerskan min, som ja talar om, fria o jifft se. K. 
Gobbana fikk brännvine sitt bärjat. In. 
So va de allti, att Mr min sko spela po dom där dans-

ren. Ek. 
Han va senn me får min i milfötn8. Te. 

Ett betonat possessivt pronomen står däremot alltid 
före sitt huvudord. Exx. 
ÖN. ile ä mett möd, o vidare vigant3  ha vi int taji e. P. 

ile tränger 1° int fö, för min grind står allti ypi för höug 
o lög. P. 

Bäter opp! sår vonn Janne. P. 
ile va menu kusin, som jifft se. La. 
Hin va ju ein poPi fron voron sökn, som fördis bortan 12. St. 
ile modes 13  ju bara arbötas me klådren i menn ungdöm. St. 

VN. Inga a an no jött ön mark i sin tid, an. K. 
Vår o ön va o skära me sin tvaga. K. 

1) när 2) byggts upp 3) dåligt 4) än 5) sytt g) jag 
gen, där kolmilan fanns g) nedre delen av milan g) viktigt 
höver 11)  här a 12) bort 13) måste 

7) sk o-
'°) be_ 
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Ja told it, ja, att dom sko kald min fästman för Adam. K. 
Ja add ett ondra o fem mark, mitt röp.1  K. 
0 min pappa, som söp so, vi add ett sönt kors m5 an. K. 
De ha ju byggdas hälftn till longs me 3  min tid. K. 
Eftersom e ä din väglott, so kan to lag våjin br5dare. In. 
Min mör add börji tvätta me sekston örs older, on va 

född förtinii, on va tysk födder, ön. In. 
Den där Eklondan ijänn, on ä jyssom min svägerska, 

ön. Te. 
Ja trödd, ja, att vört namm värkeligen sko gö fit. Te. 

Pronomina min, din, sin ha i östra Nyland för femininum 
bibehållit fornsvensk ackusativ, vilken dock användes 
endast, när de stå efter sitt huvudord. Märkvärdigt nog åter-
finnes denna alldeles allmänna form icke i den av professor 
A. 0. Freudenthal utgivna formläran för den nyländska dia-
lekten. Detta kan knappast bero på någonting annat än ett 
förbiseende av den person, som insamlat materialet, i synner-
het som en dylik form finnes upptagen i samma författares 
"Upplysningar om Rågö- och Wichterpalmålet i Estland". 
Även i en del andra svenska dialekter förekommer den. Exx. 

ÖN. När svägerskan mina jår fron byin komber si ett me, 
siter vi böda breivider korstein, so läng3  kaffi kåkar. P. 

"Kvår ä åron tosson4  mina?" sår bön, när han stiger opp 
om morin. P. 

To sär Askfis ot frän sina, än5  hon ska gå opp ti få-
dem. P. 

So djikk ja ut o tö löus märrn mina o sattist6  i slidan. P. 
Väntar du öä,lindjin7  dina him i moron? P. 
Blömon dina har knoppar. P. 
ötingon mina tykks ha sprot6.8  P. 

Som en egendomlig kvarleva från fornspråket förtjänar 
nämnas den stundom i dialekterna förekommande genitiv- 
böjningen av de possessiva pronominerna min, din, 
sin, då de stå efter huvudordet, som förblir oböjt. Även här 
har genitivändelsen a visat sin livskraft. Det är denna än-
delse — ursprungligen brukad för maskulinum ock neutrum 

1) vid auktion 2) under 3) medan 4) toffeln (stöveln) 5) att 
6 satte mig 7) käringen (hustrun) 5) spruckit 
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som här fortlever ock begagnas utan avseende å huvud-
ordets genus. Fornsvenskan använde i dylika fall genitiv-
ändelse såväl vid possessivet som vid substantivet. 

Då förhållandet framträder inom en relativt liten ordgrupp 
släktskapsord — torde det närmast vara att anse som ett 

fall av gruppböjning, i likhet med den gemensamma genitiv- 
böjningen av för- ock familjenamn. Även på Åland ock i 
Österbotten förekommer denna genitivbildning.I Exx. 
ÖN. Mör mins öödn ha gåt sönder. P. 

No skreiv Agustas 2,  brör mins hostron, att ja sku lät 
allt vävandi vara o klad opp me he ja hadd o koma 
bara. P. 

VN. Där sö ja briidn dins mödron. Sn. 
On add alder sitt får sins göln. Sn. 
Hor bläj e me mör dins•Väven senn? Sn. 

de får dins ökstokken, den häran? Sn. 

7. I stället för possessivt pronomen ock den possessivt 
brukade genitiven av tredje personens personliga pronomen 
använda dialekterna, i synnerhet i västra Nyland, en omskriv- 
ning med preposition, vanligen ot eller för, stundom även 
po, ock personligt pronomen (jämför possessiv genitiv, § 8 
ock dativus incommodi § 20). Samma företeelse anträffas 
även i norskan.3  Exx. 

ÖN. An hadd taji bort bööin för dom. P. 
An hadd bröst 4  faren undan dom (glasen). P. 
No, tu ä ju möster ot ena. P. 
Tri hostror ha disi nu för honon. P. 
Hon va fäster ot oss. Li. 

VN. Hon va mör ot an. K. 
Tant Lonnbär ä moster ot an. K. 
En kö va dom o röv för oss. Sn. 

, so ska e korna fron monn 5  po on. Sn. 
Dom ar bö jysst hår onder täki ot oss. In. 
Dom hängd all sorter po dörrn ot dom. Po. 
On va som en arger katta, när nogon tänker ta ongana 

för on. Po. 
1) Se Solstrand, Notiser till dialekternas syntax, s. 62, § 9 (Hem- 

bygden 1917-1918). 2) Augusts 5) Se Heggstad, Norsk gram- 
matikk, § 324. 4) brutit 5) munnen 
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An skaka o skalv, so änl tändren vild flyga fron monn 
po an. Sj. 

Bön visa2  o sonn hans för di o akodåra se ti dräng 
ot an. Te. 

Om man betraktar ovanstående exempel, finner man, att de 
hänföra sig dels till personer eller saker, som stått ägaren 
nära, dels till förluster, som drabbat honom. Man får här, 
liksom vid den possessiva genitiven, ett intryck av att om-
skrivningen med preposition ställer förhållandet i ett mer in- 
timt samband, en mer personlig beröring med ägaren, än 
vad de possessiva formerna förmå göra. Om värdinnan säger: 
"Grisen ha döi för me", så är det inte grisens öde hon be-
klagar, utan sin egen personliga förlust. 

Possessivpronominet utelämnas ofta framför familje-
beteckningar. Exx. 

ÖN. Anan dån föri fråkostn båd ja bising ti spänn yty 4  
märrn. P. 

Hon har syster jår, som ä jifft me en rikssvensk, St. 
VN. Ja fröga syster. Sn. 

Vi bråka no jå ot döter ti stån. Sn. 
Ja tala me syster, att on sko va o Sött om e. Sn. 

Att märka är även substantiveringen av de posses-
siva pluralformerna för betecknande av familj. Exx. 

ÖN. ile bläj tal om te sååin när vör6. P. 
Tu ska stig ö tär vider vör 6. La. 
0 so örd han tråsärjon7  om dagan när vör o Bårstu. La. 
lie kökast när vör gröt hälder välling op kvälldn. St. 

VN. Döras bråkar å dom, arga hondar. K. 
E va en ärre opp ti vört i sistes. K. 
Vora bådd po eärngholmen. K. 
Nogon vika, fören an blå fotin 8, va ja där i döras. Ek. 
Dom va i mitt i sistes °, kantorn o an. 

Slutligen bör omnämnas det epexegetiska bruket 

1) att 2) pekade 8) min man 4) spänn för 5) hos oss 6) vid 
vår gård 7) verkställde första plöjningen 8) skjuten 8) häromdagen 
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av possessivet vid tilltal, som utmarker smekning, beklagande 
eller förakt.' Exx. 

ÖN. Du, din brottfäling 2! P. 
Ä du, ä du, din okaporvile.3  P. 
No ska ja holl röda me-dde, din rakkare. P. 
Tu va em tusan ti hovör de4, ditt nöut. P. 

FN. Do, ditt hfise ! K. 
Do, din lymmile 6! Sn. 
Dö, ditt nötniiver 7! Sn. 
Do, ditt sakramenskade fäbön! Sn. 

11. Angående possessivpronomen vid räkneord se § 34, 
Räkneord. 

C. Reflexiva pronomina. 
§ 39, 1. Det reflexiva pronominet sik, som i yngre forn- 

svenskan övergick till aigh, har i de nyländska dialekterna 
formerna si, se, sej, vilka brukas för såväl singularis som plu- 
ralis i tredje personen. För första ock andra personen an-
vändes i reflexiv betydelse ackusativen av de personliga pro-
nomina. Exx. 
ÖN. So låd an se ti sova. P. 

Fårdiga tippor8  &lift an fron bägarn, to Stina hadd 
vänd se tärimöt frön början. P. 

Tömningom 9  lönar e inga?)  se ti fara. P. 
För mag so tår lött ot se? P. 
Kvem veit, om tu estumörar ti häld ot me ein reisli" 

bigrävning, fall om e hamparn se so, än18  ja sku van- 
der föråt. P. 

Man vild inga riktit todas14  stikk hin se ti 13, P. 
Härrijö, kem sku ha fämd -åt se op te sätte1 St. 

FN. Kanfe, att de hittar se" ijänn. K. 
Men skriva, de va ja it o lård me. Sn. 
Si to", si to, e röder fol opp se. Sn. 

1) Se Rydqvist, II, s. 451. g) förhärdad människa, usling, stac-
kare (användes även i betydelsen 'upptågsmakare') 3) där fick du 
dig, din grovhuggare; .äv. 'ungtjur' 4) stoltsera 5) ditt as 6) lymmel 
7) dumbom g) bullar g) utan att medföra någon gåva, utan förning 
10) inte 11) ansenlig 12) råkar 13) att ") våga 15) dit 13) att man 
kommer under fund med det 17) ser du 18) väl 
5 Lundström 
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Han tö sej ti Söderlonc1.1  senn. Sn. 
Senn va dom o komd ti jifft se. Sn. 
Bön'n, som sko ti häng opp se.2  Po. 

Från fornspråken kvarstår i de östnyländska dialek- 
terna det förhållandet, att vid en del värb reflexivformen — 
utgående på -s för alla personer — har bevarat sin reflexiva 
betydelse. I västra Nyland har jag påträffat detta i Bromarv 
ock Tenala socknar. Liksom i passiven utgår härvid prete- 
ritumformen på -st. Exx. 

ÖN. Ja kuldrasts i gräsi. P. 
Hästana tomblas.4  P. 
So 1äddist 5  an ti sova o sku kvil se. P. 
Han sattist6  i slidan breivider me. P. 
Han, som sku sä88a87  tår, som pojöin satt, va titan 

rfim. P. 
Ja sattist op ein stein. P. 
ile va för menu eji deil, som ja bieymrast. P. 
So va an o sattist i kunjis trägorn o börja sök se mät. P. 
Han bä henna sässas nider. St. 
Fäfä sattist opa bänöin bak börde o börja fung i salm- 

bööin. La. 
Pojöin tänkt säss nider. Li. 
So sattist han ti itas. Li. 
Va gö o SäSB9  ti ita. Li. 

VN. Nej, ~bro, vi säss hår böda. Te. 
Säss di, ska ja gong di"! Te. 
To pojöin add äti, läddists an o sova po mätn.11  Br. 

Även i reciprok betydelse användes någon gång det 
reflexiva pronominet sammandraget med ett värb. Vanligare 
är kvarlider, varander. Exx. 
ÖN. Ja fikk bind fast mä.rrn i lidre ti slöas" me åder hästar. P. 

Tom hadd alder sitt kvaräder. P. 
Mänfona djikk, jyssom dom sku a vari arga op kvar-

åder. P. 

1) antog namnet Söderlund 2) Ny!. VI, L. W. Öholm. 
5) rullade mig 4) tumla om 5) lade sig 6) satte sig 7) sätta sig 
8) att äta 6) sätt dig lo)  gunga dig ig Ny!. II, J. E. Wefvar. 
12) slåss 
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När vi ein stond hadd siti o spänd ögona i kvarädra, 
komber ein härri lit o fröga, kva ja sku hava. P. 

0 gummon o bisin1, dom springer väl allt ännu ett kvar- 
ädra.2  Mö. 

Tom bläj jiffta me kvaräder o liver ännu i dä, om dom 
int ha döi.3  St. 

VN. De ä mong land, som ä o jäser po varann no. K. 
Dom ha jö1ft4  varander ti tå opp potter. SIL 
Dom ha it sitt varander än. Sn. 
So sko tom far fron varander senn.5  Sn. 

4. Med prepositionen me, stundom också po samman-
smälter, reflexivt använt, mej, dej, sej. Detta förekommer i 
såväl västra som östra Nyland. Exx. 

ÖN. Kva djörd han släp bönen me-see 'P P. 
Inte hadd dom tid ti tå noga me-sse.7  Mö. 
I gör huggd ja mö-na heila dåin., o i då ha tu buri henna 

me-ddi.3  Mö. 
Bisin bå onon kom me-ssi.3  St. 
Kva har tu ti biställ me-mmi?3  Py. 

VN. On tö en krfiko me-sse. K. 
Sko frökn vii lag e i ett paket, so att ja bäter sko fö 

e me-mme? K. 
No ä Aksel o hälar pojöin. me-sse. Sn. 
No för dom ha födrens po-se. Te. 
Skoksjomfroin försvann o tö yksn me-sse.3  Sj. 
Alla, som an sko sia, so sko an ta me-ssäj.3  Sj. 
Dom komber sjön tibåka me systron. me-sse.3  Sj. 

D. Demonstrativa pronomina. 

§ 40. Ur fornspråket ha de östnyländska dialekterna be-
varat de demonstrativa pronomina thaen, thmssi ock sliker under 
formerna te, tessn ock slikan. De västnyländska dialekterna 
ha liksom högsvenskan den, den här, den där, de båda sist- 

1) gubben 2) Nyl. VI, A. Backman. 3) Nyl. II, G. A. Åberg. 
4) jälpt 5) Nyl. II, J. E. Wefvar. 6) Varför skulle han släpa 
barnen med? 7) Nyl. II, G. E. Lindström. 8) kläderna 9) Nyl. 
II, G. E. Lindström. 
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nämnda. ofta förlängda till den häran ock den däran. Mot-
svarande det östn.yländska slikan använder västnyländingen 
son, son där. Över hela Nyland begagnas dessutom pronomi-
net tokon 'sådan', som utvecklats ur fornsvenskans tholikin. 

De demonstrativa pronomina användas sällan substantivt (A). 
Adjektivt (B) begagnade ställas de i likhet med motsvarande 
pronomina i högsvenskan framför sitt huvudord. 

Angående begagnandet av te tär 'den där' i stället för 
bestämda artikeln se § 3, Artikel. 

Exx. A. 
ÖN. Tetta va om fridäin. P. 

Ja sprang bödo lit. o bödo inn för ti hitt slika. P. 
Tetta jr, he va som om dom ska ha satt jtil undi voron 

stuvu o spänd ongpannon föri. P. 
Ile va nö bara ilakheit o Stäva ti pöstö slika. P. 
Tetta kan va lika stör lykko ot me likasom Uppen ot 

skönana.' Li. 
VN. Jä, nok är ja tokon o. K. 

når vi sir de där, so jikk vi hen 2  annan våg. K. 
Nok kan de hända, att dom hadd lite mr toko (ärtland), 

folCi. K. 
No a ja sitt bötas toko, ja, i min tid. Sn. 
Toko finns dit.3  Sn. 

Exx. B. 
ÖN. Teson gan.gon söup ja ö halva glasi. P. 

Toko läder ska toko smörjo hå. P. 
Ja kund int båld min tankar fron te isterbytton. P. 
Plög inga4  tu huvu dett me tom fundamen.tren! P. 
När ja hadd trodas op dom knapelsteinana deiras i pär 

dagar, so blei ja sit inn 6. P. 
Karana ä so munlöusa i alika fall. P.. 

tom blei i slikan rysa& fundrning. St, 
i te söknen va slikat möd,, än 8  prästn ska fö tionde 
uto allt.' Si. 

VN. Den där ilak gobbn i pröstgöln vild, att vi sko ap. K. 
It4  ä toko där pojkar o for $6tt 9  dom änno. K. 
De va i den där förskräkkliga knapptidn.l° K. 
Den tin jikk ja vall me Italian. K. 

1) skorna, Nyl. VI, I. A. Björkström. 9) en 8) där 4) inte 5) tram-
pat 6) blev sittande inne 7) ryslig 8) att 9) sköta om lo) nödtiden 
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Sen add dom son, dä,ra lyskniktar. K. 
E stör att läsa i toko där gameltidsens bökker. K. 
Där ä en toko där slåt bärg. K. 
De ä mär arbeit me den där kråkfötslen. no. K. 
Den där lill lyhonn 1  add väkkt opp an. K.. 
Golvena va no sodana i den tidn, att dom fikk tå spa- 

dan om vören.2  K. 
An biss it, den katten. K. 
It fandis3  de vätbrö den tin, it. K. 
Han ä en son där oligän..4  Sn. 
Den missomarafton, so va de it nogo nöje. Sn. 
Dragönarns den där stör äfirn slapp löst i häromsistes. Sn. 
Inåinörn år toko dön, som an äör opp me, toko harvö. Sn. 
Den häran bötn ä myki bäter som5  den däran. Sn. 
Jä, de där Karis* a förvidgas 6  so, dä o. Br. 
Dom ha laga se ti böta', ett pär tri, me den där radio. Br. 
Jenom den där elektrisen ha de komi. Br. 
En son r0kk108  senn, so tappa vi bort.° Te. 
Den här ändan hår, dom kallar dom västerviksvargana. Te. 

Angående den där, det där, det i västra Nyland 
oftast brukade demonstrativet, bör påpekas. att det aldrig 
användes i någon nedsättande bemärkelse, såsom ju 
ofta är fallet i högsvenskan. När t. ex. en Karisbo säger: 
"De ä än oto dom där Nybärgaren, som ä livförsåkrings-
ajent", så uttrycker detta med all säkerhet ingen missaktning 
för vare sig personen eller sysslan, något som ingalunda är 
uteslutet, om samma uttryck användes i högsvenskan. 

1. Determinativt, ' som korrelat till det relativa 
som användas he, te, den, te tär, den där ock tesen jär, den här, 
toko, toko där ock slikan. Exx. 
ÖN. ile va bara slika, som hadd fria ti prinsässon. P. 

Menn p-ört står allti ypin för slika, som komber i visklii° 
årand. P. 

Tom, som hålder kaläsi, för spring se nästan beinlöusa. P. 
Ja tykkt, änli he inga va so orkot", he, som Stina så. P. 
Te pojäin, som va jår o tiggd i gör, han va nö en rikti 

skogari. P. 

1) spårbunden 9) för rengöring 3) fanns 4) skurk 5) än 6) för- 
storats 7) betala böter 8) röra 9) villade vi bort oss rätt 
11) att 12) avigt, orätt 
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So så brugomn to, än e sku va smält bly i halsn ot ein 
sliker, som va so ögudaktoger. P. 

VN. An hadd rom hyrt me en tokon där, som rimontar i bil- 
ringar. K. 

Den, som add lite minder, it kom an jyst. K. 
No ä dr toko där (skalmar), som a väkst longsme so- 

marn. K. 
Toko folk, som it super, dom blir e nok folk ö. K. 
Men an va no tokon, som bara vild föröåna, K. 
Dom, som va större mantålen, fikk större panna. K. 
Senn lät dom lysa höverallt, hat dom, som a, förlöra sitt 

bön, sko finn he me2  grövens. K. 
Den, som va familjförsörgare, fikk vara. Br. 
Va fån ä de, som dom höter no? Br. 
De va en tokon (song), som tillömöran kondjin tykker 

om. Po. 
An slö ijäl tom, som int for ondan. Sj. 
De va toko där rotta, som öt opp dom. Sn. 

2. I stället för det determinativa den användes liksom i 
fornsvenskan stundom det personliga han. Exx. 

ÖN. Han, som ska som djäst njfit o all mödon, för nö lov ti 
si ett, om halvsuluna hälder. P. 

Han, som efter ett ör ä hvasta 3  kam ö ider, han ska fö 
himmane.4  He. 

VN. Han, som sko begrip se po de häran, han sko minst bödd 5  
va professor. Sn. 

Han, som it 6  kan röd. se  fölver, han kan fol it jölp nogon 
ander helder. Sn. 

E. Relativa pronomina. 
§ 43. 1 a. Den på mlty. inflytande beroende använd-

ningen av interrogativt pron. fsv. hwilikin som relativt pro-
nomen i yfsv. ock i högsvenskt skriftspråk visar sig icke i 
de nyländska dialekterna. Där fortlever endast det fsv. sum 
under formen som. Exx. 

ÖN. Mestadeils lår e va karana, som hittar opa allt. P. 

1) reparerar 2) hos 3) duktigaste 4) Nyl. II, G. A. Åberg. 
5) borde minst 6) inte 
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Dom börja säj för me om en konstutställning, som va 
oppställder i susiteten.1  P. 

ile va för menn eji del, som ja bieymrast. P. 
Malm Flink färi2, han lova allt bistra, som dom vild 

hava. P. 
Ja modists lägg i våg, än4  ja sku hinn åtrått all bistyr, 

som ja hadd opataji 5  me. P. 
Te kvit hästn va e, som spöka kvar ein natt.6  Mö. 

VN. De liknar son där stril- ma, som folka hår. K. 
Vi kund fast7  tal om nogo gameltidens ändelsers, som 

alder a änt. K. 
Aj, aj, so myey skeg, som a gött förlerader, som alder 

livar opp se mera! K. 
Ha do sitt bomollstygi mitt, som ja eöfft i härom- 

dåjin? Sn. 
En o ander va e, som sko hå ö dom. Br. 
An va åt i eksisen, han, i de där tilläggi 6, som a 

komi. Br. 
Ile va en gong en pojei, som för i skräddarlårön." In. 
0 va, som va ti låg den tin, de va låg, o holldes 

för låg o 11.7ddes. Po. 
Den banan minns ja nö so brä, som ha byggdas." Te. 

1 b. När det relativa pronominet styres av en preposition, 
ställes denna sist i satsen. Exx. 

ÖN. He" va bara ein pafås, som dom hadd tala om. P. 
Ile, som ja nu ska biråtta om, ha händi sej op eit bröl-

lop." Bo. 
ile va tri prinsessor, som alla hadd fria efter." Li. 
So va tår eit bjärg, som va all sorters blömor (apa." Mö. 
Han sku gä o lägg si i te gräsi, som daddji ha falli 

förr för" sele stiger opp.14 py.  
VN. Han ar toko dön, 90M an jör opp me, toko harv°. Sn. 

Ja hadd bråd här himma i Finland, som ja tänkt 0076. 
Sn. 

Han va nö hit, den där David, som to tala om. Te. 
Dom hadd ett stört rom, som dom fikk sit o såpa 1. Te. 

1) societetshuset 2) fader. Malm Flink far är husbonden på 
Malm Flinkas. 5) måste 4) för att 5) åtagit 6) Nyl. VI, A. 
Backman. 7) till ock med 5) händelser 5) reserven 10) Ny!. 
II, J. E. Wefvar. n) 

gjort 15) byggts 15) det 14) Ny!. II, G. 
A. Åberg. 15) förr än 16) på 
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Interrogativt pronomen. kva, va, gsv. hwat, yfsv. 
hwad neutr. brukas som allmänt relativt pronomen i betydel- 
sen 'vad än, vad som, våd slags'. Någon gång påträffas 
även fornsvenskans hvem under formen kvem, kem i förbin-
delse med som, utsatt eller underförstått, i betydelsen, 'vem 
än'. Exx. 

ÖN. Lika, kva kalås e hUldist i byin, so blei inga' dom nogon- 
deira sitt yvi hårdana2. P. 

All, kvem som tia ha fan, so all ha töm blivi ti bort. Py. 
He4  va te sama, kva Slags plagg ho va. La. 
Ile- mö nu va, kva e vii! St. 
Kem e va, so fikk an en Pis-ål). St. 
Kem e va o hur e va, so no fikk on bigna. St. 

VN. Men va som ä nogo ti si pö i Helsingfors, de ä den där 
byggnan. Ek. 

Genitivformerna kvars ock vars, som ännu under senare 
hälften av 1800-talet tyckas ha varit allmänna i Nylands, har 
jag icke påträffat. De fortleva i österbottniska dialekter. I 
stället för dem använder nyländingen nu skiftande uttryck. 
Exx. 

ÖN. (Pojken, vars ben var sjukt) Te pojöin, som badd Slikt 
bön, ä frisker nu. P. 

(Flickan, vars mor har dött) Te tär flikkan, som m5dron 
ha dial förf, ä bara fem ör gamal. P. 

(Bonden, vars hus brann upp) Bön, som hilse ha bronni 
lön, a blivi fatiger. P. 

VN. (Gubben, vars gumma har dött) Gobbn, som gomman 
a dött lön. K. 

(Mannström, vars bil hade gått sönder) Mannström, som 
biln hadd gött sönder lön, va arger. Sn. 

(Gubben, vars hustru farit bort) Gobbn, som örngin ha 
fan i lön, han bör i Teinal no, han. Sn. 

(Backmankan, vars bässe dog) Backmanskan, som bässn 
dö löd, så, att bässn jikk i Härranom7. Ek. 

1) inte 2) sedda över axeln 3) dit 4) det 5) Se Freudenthal, 
Svenska allmogemålet i Nyland, § 86. 6) bagge 7) till Gud 
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F. Interrogativa pronomina. 

§ 44. Interrogativa pronomina äro kvem, vem ock kva, va 
med betydelsen 'vem', 'vad'. Fsv. pron. holikin fortlever i 
formen hokon, som betyder både 'vilken' ock 'vem'. I östra 
Nyland har jag någon gång anträffat hulikin med betydel-
sen 'vilken'. I västra Nyland användes hordan i denna bety-
delse. Dessutom ha de östnyländska dialekterna genom sam-
mansättning av det fornsvenska sliker med advärbet huru 
bildat interrogativet hurslikan, hörslikan. 1 betydelsen 'vad' 
förekommer utom kva, va också ha för att begära upp-
repande av ett yttrande, som den tilltalade icke hört eller 
icke förstått. Västnyländingen frågar artigare:. "Hor sa?" 
eller "Va sår Ni?" 

Med undantag för ha användas alla de interrogativa prono-
mina för att inleda en frågesats, såväl direkt (A) som indi-
rekt (B). 

Exx. A. 
ÖN. Kva i Härrans namm mö dom nu jard jr i gör? P. 

Hulikin panno ska ja tå? P. 
Men hoko hadd e to i rappe fårdit? P. 
Kvm ä e, som komber tår op våjin? P. 
On hadd taji gövona, kva ska to tår va ti va imat? P. 
Kva ärt' hår on? Bo. 
Hokondöras slarvor va he? Bo. 
Kva ska ja nu meir spär enna 2? Mö. 

VN. Va ska vi hönsk on 3, som gå ot oss inåt? K. 
Hordan ö dom ska ja tå? Sn. 
Hordan tid gör do? Sn. 
Hordana spadar ska ja va o tå? Sn. 
Hokon va e, som jikk i dörrnen? Sn. 
VU do, hokon som ä den starkast? Sn. 
Hordan ög är e? Sn. 

Exx. B. 
ÖN. Han va int kär ti iir5ilja, kva e va, som hirta 4  onon. P. 

1) hurudan sort 2) skona hänne 3) önska hänne 4) häjdade 
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Jäpusgu.mmon rista opp eild, än' on sku si, kvem e sku 
va.2  La. 

Ja veit int, ti kvem ja ska vänd me, än' ja ska fö jälp.3  La. 
So fröga do Höbärsgubbn o drängen, kvem alla sku 

koma? 4  Mö. 
So hyörd han, ti hörslikan stä dom sku far, o ställd si 

op mödana.3  Py. 
VN. Fröga oto systron din, ot vem on syr. Sn. 

Vi ska bli opp o sia, vem som jölper oss.3  Sj. 
So lova han ot prästn iett pär oksar, bara han sko säj, 

hortokon bit an sko foo läsa po läsförhyöre.5  Sj. • 
Bäst de va, kom fån o frooga, va an vild, som an röpa 

po onon so.3  Sj. 

G-. Indefinita pronomina. 

§ 45. 1. Fornsvenskans indefinita pronomina, urspr. ack. 
mask. sing. nokan, nokon, noghan, noghon, ingen, ingin, ha i 
de nyländska dialekterna bibehållits under formerna nogan, 
nogon, ingan, indjin i de östra socknarna, nogon, ingen, ingin 
i de västra. Båda dessa pronomina ha såväl genus- som 
numerusböjning ock kunna begagnas icke allenast adjektivt 
(A) ock substantivt (B) utan även advärbiellt (C). Vid sub-
stantiv användning påträffas även en genitivändelse -e. 

Exx. A. 
ON. Sidan komd tår ingan hari meiran. P. 

To sprang noger mamseller ti fänstre ti sia.3  Mö. 
So vi11ast6  an, att an int hitta ti nogan b .7  Li. 
So irra han noger gangor po -ött o sama sätt.7  Si. 
On sko int fö j nattkvartör ot ingin tiggikvinna.8  ile. 
Do sö han, att on int hadd ingin skogga.8  Ile. 
No hadd han int ingin kår ti fikka, o dr so fikk an 

fara fölv.8  Ile. 
VN. E va it nogon mjölkkors3, som soldes i den tin. K. 

1) för att 2) Nyl. VI, A. Allardt. 3) Nyl. II, G. A. Åberg. 
4) Nyl. VI, A. Backman. 6) Nyl, VI. S. Perkl(m. 6) for vilse 
1) Nyl. VI, J. A. Björkström, 8) Nyl. II, G. E. Lindström. 
g) mjölkförsäljning 
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Smöre sko no sälgas, annars sko e it a vari nogon peng- 
kors i. K. 

It va e nogo fiskvattn i Kasabyn. K. 

Exx. B. 
ON. Pojåin siter o sir opa, om nöjin ska korna o sätt se ti 

bärs. P. 
So ha ja to noga havi ti tå i håndren. P. 
Ingan o brödren hansis vild gå för honom. P. 
Ingins ärd vöga dom trä opa. Bo. 
Ja önskar

, 
än indjin sku kun näjk me, när ja bäiss 2  

noga.3  Li. 
Dom vild ingin va stond ti ligg dår.4  Si. 
Int finns ho ingan, som håter Torji.2  Py. 

'VN. Dom äbönas6  me folg so må 7, om it dom för nogo. K. 
An sö hit hindjin. K. 
Kommer de nogon fron årt? Sn. 
No är e nogon ö dom, som ha järt e. Sn. 
Ingin ö dom hadd järt e. Sn. 
De va ingin po hila festn. Sn. 
Ingins mömmo8  bråkar vara so gä som 011as märs. Es. • 
No sko man tykkt, att Rönnkvistan va so fitliessen o 

arger, att on it sko a brytt se om nogo. In. 
To an komd himm, so åänd it indjin an o hansis stam 

måra. In. 

Exx. C. 
ÖN. När ja inga° bläj noga bäter, so mostist ja frög doktorn 

ti röds. P. 
Inga bäter kaffi ha ja sitt som" tetta. P. 

2. Nogon, nogo kan ibland motsvara högsvenskans en. Om 
en negation ställes framför nogon, nogo, upphäver den prono-
rånets betydelse, då däremot en negation framför ingan, 
inga förstärker betydelsen. Jämför § 100, Dubbla negationer. 
Exx. 

ÖN. Hon sku ju nogan hav änto, o Jussi va ett snykkt 
ämne. P. 

1) pänningförtjänst 2) ber om 3) Nyl. VI, Reiman. 4) Nyl. 
VI, J. A. Björkström. 5) Nyl. II, G. A. Åberg. 6) käbbla 7) också 
8) memma, gammal påskrätt 9) inte 19) än 
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Hogan sku föt om hiise. P. 
Int ingan ha sakt e hälder. P. 
Ingal har ja nogan (termometer), o inga' förstår ja m 

opa, hur man ska räkn grådren hälder. P. 
VN. Hitt indjin a korai tan 2  me live. K. 

It ä jo nogon o nökar an. In. 
Bisabön gå dom it noga äta, den fikk nästan svält 

ijal. 
3. Det adjektiva nogon, nogo, nogra uttrycker en obestämd 

mängd, det advärbiella nogo däremot grad. I båda fal-
len har negationen samma invärkan som på de substantiva 
formerna. Exx. 
ÖN. Ja fikk öör henna ti handelsmans, fast ja inga hadd noga 

ana aran.d. P. 
Ja sö ikring me ot all kanter, om e sku synas nogan 

bör. P. 
Inga nogan hör fikk ja ögona opa. P. 
Ja ha ju alder ana sitt i menn tid, baras kva nogan bisi 

ha visa i jykelsköp 5. P. 
Alder ha ja svälgd noga slika jur, hur gö natfix ja än 

ha havi. P. 
När ja inga. bläj noga bäter, so mostist ja frög doktorn 

ti röds. P. 
VN. Hitt passar ja po 6  nogon bitålning. K. 

Ströming, ströming, it va de nogo fiskvattn i Kasabyn. K. 
De sko vild vara nogo gamalt riktit. K. 
Va ska vi önsk on, när hon int kasta ot oss nogo bad? Es. 
Ja most fel jö de nogra tiisen.7  Ky. 
Nogon vika, fören an bio fotins, so va ja dar i dras. Ek. 
It va de nogo illa, dö heller. Po. 

§ 46. Det obestämda pronominet man, som enl. Freuden-
thal 2  i mitten av 1800-talet ännu icke förekom i östra Nyland, 
tyckes numera även där vara ganska allmänt. Dock använder 
man fortfarande gärna det personliga han. I västra Ny-
land har man länge varit allmänt. Det användes överhuvud-
taget, när den talande tänker sig själv innesluten i man- 
begreppet (A), eller när han halvt skrytsamt, halvt skämt- 

1) Här negation. 2) därifrån 3) än 4) gubbe 5) tittskåp 6) inte 
bryr jag mig om 7) Nyl. II, J. E. Wef var. 8) skjuten 6) Sv. all-
mogemålet, § 88. 
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samt, därmed direkt ersätter det personliga jag (B). En 
motsvarighet härtill erbjuder det i de franska folkmålen an-
vända on.1  Skall begreppet icke omfatta den talande själv, an-
vänder nyländingen gärna dom eller folöi (C). 

Exx. A. 
ÖN. Inga ä he som tom vånli stassreisona, an2  tärimillan 

djör. P. 
To knorars an 2  ö me noger höknippor o ein smörbita, 

helder kva an annars hår ti tå til. P. 
To for man först påst lit. P. 
Sku an bara hav se fölver ti tänk opa, so sku e int va 

meir än halva komersen. P. 
To an ska släp halva hfishåldi me-sse, so no ska höre 

stå jint4  op ein mänifa meir än ein gango. P. 
Men to man far handel ti julen, vil man skaff midil lite 

op förhånd. P. 
Man tänker nu iblånd slika, som inga blir ö, men iblånd 

tänker man inga, som kan bli myöy ö. P. 
'VN. It trängd man jyst va nön då i skögin, om man it so - s 

varjin. K. 
Man vild6  it si dåger ijenom. K. 
Nok ä an o lyder, bara man talar mö an. K. 
Sko man it förstö e? K. 
Bara man hadd noga tider bara, so va man där o 

plokka. K. 
E stö halvandande 7  vekkan so, att man it visst, hor kallt 

e va. Br. 
Man fikk hold se me måtn fölv. Te. 
No för man va gö o tå imöt dom bara. Te. 

Exx. B. 
ÖN. Man ä väl kär ti djör e fölv. P. 

Int hår man lust ti stå o -dina° om ein fem helder tie 
penni. P. 

17N. "Nok a man fött praktisk-a", så gamel Flink. K. 
It ä man no bara en slabask 9  helder. K. 
It ä man o iss1° tal om e helder. K. 
Man ä nö so öännare ti vägen. K. 
It år man röder ti 68p11. K. 

1) Jfr Havers, § 185. 2) Icke sagt om bestämd person. g) skyn-
dar i väg 4) rakt 5) utan att se g) var nära att 7) en ock en halv 
'g) pruta g) trashank 10) bryr sig om att 1')har man råd att köpa 
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Exx. C. 
ÖN. lie va svört ti trö, kva föla så, svört ti Sill  lögnen frön 

sanindjin. P. 
När dom så, att prästn deiras hadd jfitt se vårdn i 

vold . . . P. 
Att dom kan lag ein n männifa ö eit gamalt bisaskräll, 

he ha ja alder kuna trå. P. 
VN. Sen när ja börja bög' opp an, sår dom, blei an so stör. K. 

Dom pöstör, att den ska ha komi me fitlänska måtn. K. 
Dom sår, att e ska va synd ti önsk se dö. K. 

Från fornsvenskan kvarstå pronomina biiggi ock bada. 
Dessa hänföras visserligen av A. Noreen till räkneorden, men 
då de flästa nyare grammatikförfattare omnämna dem som 
obestämda pronomina, har jag ansett mig böra upptaga dem 
som sådana. Av dessa bilda de nyländska dialekterna med 
stor förkärlek den pleonastiska sammanställningen bäggi-böda. 
Ostnyländingen säger dock hällre bödi tvö. Exx. 

ÖN. Vi siter bada breivider korstein, so längs kaffi kökar. P. 
So tykkt Ägust o Sofi, badi tvö, äns e kund va rölit för 

bön.en4. P. 
Men handilsman o han, bada börja dom gipa. P. 
Dom va klöka bisar bliggi-bada. P. 

VN. Krögölsböndren va no bädji-böda ti brfike. K. 
Vi kallar an ti5  prästn, för att an stör i vägafäle o vi- 

sar ot bada vägana, men gör int indjindfira fälv. K. 

Ein, ön som indefinit pronomen motsvarar såväl hög-
svenskt man som någon, i båda fallen med syftning på per-
son.° Exx. 

ÖN. lie kund int als va för myöy, om ön slapp o sveitas7  
me kvinnfolöi ve börsän.dan. P. 

Om man sir ein ti mars me s lansvåjin, so sår man. . . 
La. 

Korner ein o har myöi brött, so sär man. . . La. 
Ek ä ju so strängt, när ön nöddöpis. La. 
När eit ha dcai, so ha e vari bort. St. 

1) böja 2) medan 8) att 4) barnen 5) för 6) Jfr Terner, 
Räkneordet en, s. 111, 115. 7) svettas 8) vandra längs 
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§ 49. För övrigt användas i Nyland: kvar, var, eit o ana, 
anan, åder, ander, kvar o ein, vår o ön, fölv, fölver, mang, 
all m. fl. samt sammanställningarna nogerdöra, kvardeira ock 
horgandeir 'vardera'. Exx. 

ON. Han va stond ti böt all sorters fåkdömar. P. 
Tom åder kan lag se inn. P. 
Kvar dä modist' vi gå ti skölan. P. 
He hålder möt vattn o väder i mang Härrans ör. P. 
ile stö int mang timar opa, fören ja va d, som ja ämna 

me. P. 
Allt sidan vi komd ihöp, so ha ja fött röd me fölv ve 

inviderbistyren 2. P. 
Ingandeira ö oss opsalvöra, hur kaffi smaka. P. 
Hur sku e vara, så ja, om ja sku bör spring kring stån 

o glutts op all konster mitt i jålbröskon? P. 
Malm Flink fåri4, han lova allt bistra, som dom vild 

hava. P. 
Allt, som ä vött när vörs. Li. 
Nu bläj du fölv narra. Mö. 
Han brydd se inga om dom horgandeing St. 
Men handelsman o hon börja o stip, o dom sovna ettarst 

op horgandeir siden op börde.6  St. 
Hon ha mang ör havi so starkt' i sin bön o sin föter. St. 
Inga trör ja, att han ä för mör än nogon ö oss horgan- 

deir. St. 
Kvardeira fi s ett fårtyg ti mans me foll lasts Py. 
Hor har do so mang me-ddi, fast do lova kom emsan d? 6  Py. 
När han komd ti stån, fikk han hör, äng hans bråd va 

trölova et ein anan. La. 
Dom sto dör o sprökast om eit o ana. ile. 
An hadd int ana kvår än dom tri döttrona sina.10  He. 
So för hon som ein anan fogel framm o va himm förrn 

dom andra." He. 
Far ett stopponn nu, innan du börjar me noga ana ar- 

beit ! 12  Bo. 
Hon add nu f älv frälst tom ådras liv." Bo. 
Han hadd rivi te anas nöthåse. Bo. 

1) måste g) inomhussysslorna 3) titta 4) fadern 5) hos oss 
6) Nyl. II, G. A. Åberg. 7) stark värk 8) fick 9) att lo) Nyl. 
II, G. E. Lindström. 71) hötappen 12) Nyl. VI, L. Backman. 
19) Nyl. VI, A. Allardt. 
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VN. E ä brå ti kon all sorter. K. 
E va it nogo andra ögna himman po trakten. K. 
Men ander däin for ja dit. K. 
Där add an fött sita ända ti ander dåin. K. 
Sätt vart o ett för säj! Sn. 
Frökn har bara nogerdöra dolldagai möra. Sn. 
De jikk ö se f ölvt. Sn. 
Ja a it sitt jöter ander ställen. Sn. 
It ä de so allt so mykki. Br. 
Senn ander a fan, so för hon. In. 
Åder pojkana ha fan i fit.8  In. 
No ä hon in nogerdöran 4  ör ålder som mej8. Po. 
Ja sko gå hit o följ op nogerdöran förklen. Po. 
Här om söndåin träffast vi nogerdöra gobbar i öörkbyn. Po. 
Gobbn ha fonni po ander Cärngar, som va lika tökoga 

som hansis8. De. 

1) några ofållade 2) de andra 3) Nyl. II, J. E. Wefvar. 4) några 
3) än jag 



VÄRB. 

Aktiv form. 
De nyländska dialekterna ha liksom både forn- ock 

högsvenskan tre modi: indikativ, konjunktiv ock imperativ. 
Likaså kvarstå nominalformerna: infinitiv ock particip. Dess-
utom finnes det senast i språket utbildade supinum. 

Indikativ. 

För indikativen har nyländskan bevarat fäm tids-
former: presens, preteritum, perfekt, pluskvamperfekt ock 
futurum. Futurum exaktum förekommer icke i dialekterna. 

Presens. 

1. Presens användes för att beteckna, att någonting 
i närvarande stund är eller sker (A), eller att någonting 
i allmänhet är eller sker, utan angivande av bestämd tid- 
punkt (B). 

Exx. A. 

ON. Dom stiglar1  ö me full vinglasen i höndren. P. 
Tår komber Lovisa skuttand. P. 
Ni, Stina ä o den sortens matöria, som int bognar för 

noger håndvöndningar. P. 
Tår liver han ännu me sett jimöl3. P. 
Dom läter harastakkarn löupa. P. 

VN. Si, it 4  jör on mät, so att folki ä o levers, K. 
On bör tår oppe. K. 
Ja tänker nö, att rimåtisen drär sej ondan no. K. 
Ja kallar an ti6  härrn. Sn. 
De gör po elfte öre, sen födål dödd. Sn. 

1) stegar 2) sviktar 3) sin gemål 4) inte 5) kan leva 6) för 
.6 Lundström. 
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Ja vät it, va föl on år, kåen. Sn. 
An bihöver it stö o tytai för me, för ja märker, att an 

br5ter 2. Te. 
Vi gör ti Bärgman, han vöt fol, han. Te. 

Exx. B. 
ON. Ja bråkar bara si ett, om döralösi ä rimots om morin. P. 

Tärför går he ibland lite snidut me övosidon föråt. P. 
Han styvnar bort, om han ä hela Guds langa dän utan 

arbeit. P. 
Tom ä so full, tom öörkona. La. 
No ä tom liksom ormana op kvaradra 4. St. 

VN. Nok för man lägg åt svött mong gonger. K. 
Man ströjar 6  bara lite i fore6. K. 
Ja ä it o jyst ji11ar7  nogon ti lapp klåder ot me. K. 
Dom gräver o permentars po all vis. K. 
An far so kvikkt, vintern, att man it vöt årde ö. K. 
Nok ä nogon o sir allti. K. 
Men nättren, nättren, do ä de, som dom ä ti gongs 6. K. 
Vi bråkar no jö ot dåter ti stan.". K. 
Han bråkar gö o s1anka11. Sn. 
No för vi me fövågen myki himm. Te. 
När vi kommer ti Påjo-öörkan, gör vågin jenom pår- 

ten. Po. 
To man lägger stöl ovanför dömt, tår som folk bör, so 

vögar it maron se inn.16. Sh. 

2. Det historiska presens, som både i norrönanis 
ock i fornsvenskan16  fann livlig användning, begagnas även 
i de nutida nyländska dialekterna med stor förkärlek. När 
berättaren gripes av sitt ämne, sättes även hans fantasi i 
rörelse. Han tycker sig se det — kanhända för mycket 
längesedan — passerade ånyo försiggå inför sina ögon ock 
griper omedvetet till presensformen. Den skall, som Havers 
säger, "auch auf den Affekt des Hörenden wirken, es ist 
die dramatische Form des Berichtes, durch die der Hörer 
gleichsani äuf die Biihne gefiihrt wird, um dem Ereignis selhst 

1) låtsa 2) talar dialekt 3) rimmigt, frostigt 4) mot varandra 
5) strör 6) fåran 7) jag gillar just inte g) stretar g) i rörelse 
10) i staden 11) slå dank 12) J. E. Wefvar, Nyl. II. 13) Jfr 
Nygaard, Norron syntax, § 170. 14) Se t. ex. E. Noreen, Forn- 

-svensk läsebok, s. 103. 
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als Augenzeuge beizuwohnen." i Detta historiska presens an- 
vändes speciellt av den livligare västnylämlingen, men även 
i östra Nyland är företeelsen ej sällsynt. Exx. 

ÖN. Ein pär gangor hörd ja hunn, som djörd haraskall. Bäst 
e va, komber ein hari sätand förbi me som eit firvä-
der. P. 

Bäst ja lö i sändjin o rökt ein pipo tubak, sir ja, att 
ein fytt komber fron sköjin. P. 

När ja ha,dd vari heim ein stond, komber Lovisa skuttand 
me våjin. P. 

VN. När dom fikk si senn, att vi ä hönsammen, so klar on 
åt se ti kår. K. 

När kantorn add tala en storm, kommer an fram o häl-
sar. In. 

So s6a12  dom vattni froon kråse hans, o när dom komber 
him ti fådran, so Syndar den yngsta fört o fört opp 
ti fådran o goor o häller ota vattni po yögona; men 
dom bläj inga bäter.3  Sj. 

3. Presens i futural betydelse använda de nyländska 
dialekterna i likhet med högsvenskan rätt ofta om en hand-
ling, som man har för avsikt att framdeles företaga. Tid-
punkten för handlingen angives därvid vanligen genom ad-
värbial eller bisats, så ingen tvetydighet uppstår. Också denna 
företeelse står i överensstämmelse med såväl norrönan 4  som 
fornsvenskan 5. Exx. 
ÖN. Ja väntar ti somarmarknan. P. 

I moron manglar ja klådren. P. 
Han, som efter ett ör ä hvasta 6  kårn o ider, han ska 

fö himmane 7. ile. 
Han lämmar int dej ölöna 8. ile. 

VN. De där spinnande, de ä väl syster min n-6 o jör. K. 
De blir kallt ti nattn. Sn. 
Vi 14a tänkt ööpa fina möbler, bara vi för säln oppla- 

gager. Sn. 
So kommer on himm sann. Po. 

1) Havers, Handbuch der erklärenden Syntax, § 4. 2) stuIo 
3) inte bättre, Nyl. II, G. E. Lindström. 4) Jfr Nygaard, Norron 
syntax § 171. 5) Jfr Söderwall, Hufvudepokerna, s. 39. 6) duk-
tigaste 2) Nyl. II, G. A. Åberg. 8) Nyl. VI, G. E. Lindström. 
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I jiini mönan vt ja an kommer. ,  In. 
tal om, när ja jikk o 

förlov me. In. 

4. Presens användes stundom även i stället för impera, 
tiven för en kategorisk befallning. Det är i tonfallet befall-
ningen ligger. Exx. 

ÖN. 

VN. 

Tu går sova nu! P. 
Tu drikker opp allt nu bara! P. 
Ni lagar ider lit nu bara! P. 
Tu Böter' nu! P. 
Tu ä tyster nu, o he jina våjin 61 P. 
Tu har so ilakt jäd, tu går bort me samas! Mö. 
Du gor himm no! K. 
"De gör an ti säj ordentlit!", så ja. K. 
Do tär o jör de i våg no! Sn. 
Do tar o kommer hit no! Sn. 

Preteritum. 

§ 53, 1. Preteritum begagnas för att beteckna en hand- 
ling eller ett tillstånd, som inträtt före den tid, i vilken den 
talande befinner sig. Dels avser det en handling, som utförts 
Arid en bestämd tidpunkt: narrativt preteritum (A), dels 
framhåller det något, som i förfluten tid fortfor, upp- 
repades eller var allmänt: deskriptivt preteritum (B). 

Exx. A. 
ÖN. Ja för o eöfft heim. P. 

Taluman4  komd o bjöud opp .me. P. 
Ja takka för bisvåri deiras. P. 
Han så, att he va mödfurnål. P. 
Ja klöuv yvi planöi. P. 
Maja bifald honon lit ti späs feitvid i lidre. P. 
Ja djikk ti böklödon ett ein nyer älnakko,, o so veiva 

vi6  ostå. P, 
VN. Nok va ja so gläder, när ja komd opp po land, att ja it 

band trö, att e va sannt. K. 
So jikk vi våjin lit ti eilaprästn. K. 

1) lyder 3) genast 3) Nyl. II, G. A. Åberg. 4) talmannen 
6) spjälka 6) begåvo vi oss 

Hårnäst do komber, ska ja va o 
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On skratta ot me, dötron min, där nöt. i Öminne. K, 
Den där Rossn jifft se där i den där Bakkbyn. K. 
Där vänd dom fälva, &lödda. K. 
De I ödd ja höder mår. K. 
Dom vä,kst opp kvikka tåg, nästan alla po ött ör. K. 
Sa ni nogo oto kräkin vora, när ni va ut o sviiva 2? Sn. 
So för dom,  o ööfft .ot an brännvin. Sn. 
Senn flytta vi hit, .atts ja bädd där opp först. Po. 
Adertonde maj öörd dom över Hangö fjä1n 4. Br. 
0 senn va dom o fongd -ätanföri. Sj. 
Han, Bärglond, ööfft ein diöl i de där Krookas öärre. Sj. 

Exx. B. 

ÖN. Dom sovd allti so läng opa stassmöde. P. 
Hon stila öterbäkas5, to on hörd o sa noga skrämbel. P. 
Hästn Solna allti, när töji6  hördist. P. 
Som on va öm för kråk, so hadd on bässn 7  in i stuvun 

o Sött om honon  
Katton, hon satt allti opa stigatrappon 8  o morra o 

fräst. P. 
Tom bödd allti t19  i hennas heim. St. 
Först tö man opp line o so ripa" man knoppn bort. St. 

VN. Brör min va iitanföri, o ja va inne. K. 
Ästana stö o bangas me flogona". K. 
Folk för bara basto millan". K. 
It va e bara höt" spor dr förr. K. 
De va varg so ryslit den fin. Sn. 
Dom hadd smidjor Salva, bönderna. Sj. 
No tö de en höler då ti passa. Sj. 
Där va en vakker, gröner äng o en olldo i den ängen." Ky. 
Tår at o drakk dom hävandist". De. 
Dom hängd all sorter po dörrn ot dom. Po. 
On va sön snippertippa, men nö a on fött arböta. Br. 

2. I kortare utropssatser med stundom ironisk betydelse 
betjänar sig nyländingen ofta av preteritum även för att be-
teckna närvarande tid. Exx. 

1) det hade jag heder av 3) vandrade 3) så att 4) fjärden 
5) sköt tillbaka 6) tåget 7) gumsen 8) trappstegen 9) där 
10) repade 11) försökte schasa bort flugorna 12) från den ena 
bastun till den andra 13) ett 14) Nyl. VI, S. Perklen. 15) duktigt 
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ON. Tu va just te rätta. P. 
Ile va nu kår o. P. 
Ile va nu varjin, så an. La. 
No va tu rått ett nöut. La. 
He va svejdenl, he. Py. 

VN. E va in störer hoggare (gäddan)! Sn. 
E va do myki äpel po era trän i ör! Sn. 
No va do it sönt nötnåver 2  o. Sn. 

Perfekt. 

§ 54, 1. Perfekt betecknar en handling, som försiggått 
före den närvarande tiden, eller ett tillstånd, som in-
trätt före denna tid ock eventuellt ännu fortfar. Exx. 

ÖN. Int ha ja vari nirso3  me måtn i min dagar. P. 
Tu ha inga4  satt bort rotin o blöntottan ännu. P. 
Ja ha öörd me te gröa5  föråt, men nu, sidan jårntöji 

bläj fårdit, mostist ja byta. P. 
Vidare vigant° ha vi int tajt e. P. 
Alltsidan vi komd ihöp, so ha ja fött röd me fölv me 

inviderbistyren 7. P. 
No ha ja sitt bodi under o miråkel o ein sort o anan 

jär i vården. P. 
Tom a ööfft his i kominallnise ein ställ °. St. 

VN. Alvsolona a blivi tämliga dyrare. K. 
Ja a lärt me po kokkariel° fron min mörs sida, ja. K. 
It" a e bod nogo såd för oss. K. 
"Nok a man fött praktisö'ra", sa gamel Flink. K. 
Ja a it alder vari po föla." K. 
No a yi vari so fast" me dom hår. K. 
On röder opp o, or" on a vari o spela tiåter. K. 
Inga 4  a an no jött ön mark ismn tid, an. K. 
Den a blivi myki förstörager, Eknäs stän. K. 
Di ha tilifonöra frön klinikan, att eran får a dött. Es. 
All jördfläkkar ha ja broti opp me spite". Sn. 
Ha ni släfft vall kråkin rö? Sn. 
Dom ha jo fött hötaga" bröv. Sn. 

1) Lindrig svordom. 2) Öknamn. 5) kinkig 4) inte 5) den 
grå hästen 6) viktigt 7) inomhusgöromålen 8) här 6) vävstol 
lo) matlagning 11) inte 12) aldrig haft lust för skjutande 13) illa 
ute 14) hur 15) brutit upp med spettet 16) hotfulla 
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No a an havi ge, dasspäng för den nattn. Sn. 
No a ja öört en sorters stobbor 1, dom kalla e för ko- 

kilen Te. 

2. Rätt ofta begagnar nyländskan perfekt i st. f. plusk-
vamperfekt, utan att någon speciell orsak därtill kunnat 
upptäckas. Den överensstämmer häri med norrönan.2  Det är 
kanske dock mindre vanligt i östra Nyland än i västra. Exx. 

ÖN. Hon så bara, äns on a tappa bort nyöiln4. Py. 
"So mö han djör öårl", ha han sakt ot pojkan sin. Py. 

VN. An komd ti hits ställe, tår in rinnande vatuöäldo a 
torka. K. 

När dom ha gött et stykki, mött dom en koparsla-
gara. Ky. 

Di6  ha komi om dagen en 
kröp opp po fm 7. Ky. 

Onder tidn so ha pojöin. ridi 
Dar a on fan i ti bränneri 

men 8. Sj. 
So a un titta inn i blanningskäre o boon.e ha sparka o 

fan i i hit blanningen o difii2. Sj. 
So snärt tom ha fan, so for pojöin ti piln 2. De. 
Biöäntn fråga, om tom a sitt nogon fara om tår 2. De. 

Pluskvamperfekt. 

§ 55. Pluskvamperfekt betecknar handlingen såsom förut 
fullbordad eller avslutad i förhållande till en bestämd 
tidpunkt i förfluten tid. Dialekterna överensstämma häri 
med högsvenskan. Exx. 

ÖN. So hadd on ornöra". P. 
Dom hadd lä,ti smörbytton stä i ett torrt sköp, so än" 

hon hadd fildast öimbo" fron öimbo. P. 
fålar o ringar add an buri ot ena" fleiran stykknar. P. 
An hadd brast" fötreia undan vinglasen. P. 

1) stubbar 2) Se Nygaard, Norron syntax, § 175. 5) att 4) nyc-
keln, Nyl. 1.1, G. A. Åberg. 5) ett 6) dit 7) ugnen, Nyl. VI, 
S, Perkligni. 8) Nyl. VI, J. E. Wefvar. 5) Nyl. II, J. E. Wef var. 
10) förordnat 11) så att 12) kimme, stav 13) hänne 14) brutit 

kär, som hött Mats, o han 

longt framöt. In. 
o si o havi boone po ar- 
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Han så ein gango, än han int hadd sitt nogon livandist 
varg. Py. 

All dagar, som an hadd iti, komd an o sö ett mei. St. 
Bara han nu hadd fött pär tri koppar, so no hadd an 

fungd. Li.. 
Cärngen add bruti föten senn.2  Si. 
Når dom hadd hoggi o bränni, so sko dom ti sö. ile. 
Han hadd säti sej po ein lögO .8  ile. 
Do hadd 'ögon börja räka.4  ile. 
När han hadd 5ana dr ein tid, börja han fria efter döt- 

ron i htise.8  Ile. 
VN. An add hött Nils Grabbe. K. 

So tala an om, att an add vari o föti vargen. K. 
An add i-ta lova jö ot an. möra. K. 
Min färfår add bött dit i Brödbäkkin. K. 
Do add on fröga ot 7  soldäten. Sn. 
So add dom vari ön döl o blivi po vägen. Sn. 
Torparn add blivi begövager me en livsarvinge. Sn. 
Alla hadd dom tykki om honon, som an hadd späla so 

vakert 8. Sj. 
Hon hadd jyst farit o sova o sovna.8  Sj. 
En so vakker flikka add an it a1der 9  sitt. Es. 
Sannbärjan add jyst vari o lagt iöld i fin. In. 
An add dött, den där Tång. i Svärje. In. 
An hadd bislilti att int gö, förrför 1° dom skojö an lön» Te. 

Futurum. 
§ 56, 1. Liksom högsvenskan sakna de nyländska dialek-

terna en särskild form för futurum. Det i den äldre nysven- 
skan vanliga bildandet av futurum med jälpvärbet wardha 
ock presens particip eller någon gång infinitiv av huvud-
värbet saknas helt. Nyländskan återger den futurala bety-
delsen med jälpvärbet ska — någon gång med koma — 
ock infinitiv av huvudvärbet. Då emellertid ska har en 
synnerligen mångskiftande betydelse' 2, är det endast situatio-
nen för ögonblicket, som anger den futurala. Exx. 

i) mig 2) Nyl. II, 0. Behm. 8) stock, Nyl. II, G. A. Åberg. 
4) röra sig, Nyl. II, G. E. Lindström. 5 Nyl. VI, G. E. Lind- 
ström. 8) han hade inte 7) av 8) Nyl. II, G. E. Lindström, 
9) hade han aldrig 10) förr än 11) Nyl. VI, L. W. Öholm. 
18) Se Jälpvärb, § 80. 
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ÖN. Ja ska gå ti strandbödon sjal, kva dom riktit hår tår. P. 
Pojöin ska bör 2  eänn örden3  i vinter. P. 
Kvart mö ja nu ska koma? P. 
So ska ja ein gango far ti Hälsingfors. P. 
ile väit ju int änglana i himiln hälder, når e ska J.  P. 
Jå, i moron ska vi nu gå slakt te stör oksn.4  Bo. 
Vi ska nu bör kvätt 2  vör knivar, vi ska gå slakt tuppn. 

von.4  Bo. 
Nu ska ja far ti bödon ett bulla o kaffi. St. 
Henna (blomman) ska ja för ti gravgöln. St. 
Ja ska tå Cokkon tidan 6. St. 
Vi ska nu fö ner brunn o, tår när kniitn. La. 
ile ska nG va lite brött me se11sa 7  i moron. Li. 
Kom nu ti voor, so ska pappa bilyöna di!2  Py. 

VN. Do ska ni lo höra gameltidens jihör 9  o histoijor. K. 
So ska to öra, va on så dr i trägöln. K. 
On ska fö lite no. K. 
Ja ska stig opp i moron bitti i gömans tid". K. 

va Nyman ska fö svöden" o hela ängen: K. 
Ja ska lägg an i skatan" po grän. K. 
Om pingist ska ja far ut o fålas". Sia. 
Vi ska mfir ny spisar. Sn. 
So ska vi far o bärg inn gräse. Sn. 
Vi ska far o höra, om dom ha komi himm rö. Sn. 
0 so så ja, att "to ska lo si, att it" gör e po de vise", 

så ja. Sn. 
I nästa ör ska ja ti far bort, om ja ha fött ihGp tillräkk- 

lit me pängar. Sn. 
"It korner de ti fö", så ja. Po. 
Eftersom e ska bli bök över me", so ska ja vis, hor e 

va i min ongdönastid. Te. 
Ja ska far o sträkk" tt könan.” Te. 
Vart ska et" gö no? Es. 

I stället för futurum använder nyländskan ofta presens 
för att beteckna tillkommande tid, se § 52, 3, Presens. 

Motsvarande ett futurum exaktum begagnas perfekt. 
Exx. 

1) för att se 2) skall börja 3) känna bokstäverna (läsa innantill) 
Nyl. VI, A. Allardt. 3) slipa 6) kaffesumpen därifrån 7) skjut-

sande 8) Nyl. II, G. A. Åberg. 9) hörsägner 19) i god tid 11) sved 
jelandet 12) toppen 13) färdas 14) inte 15) om mig  16) köra  
17) korna 18) Ni 
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ÖN. Kva ha inga 1  kuna hända se, fören nyrorsdäin komber? P. 
Bara te ny järnvåjin blir fårdi o te älsta flikkon voron 

ha slita i skölan o läsi se fram, so ska ja far ti hu-
vustån. P. 

Futurum pre teriti betecknar en handling såsom 
förestående vid en viss tidpunkt i förfluten tid. Det bildas 
med sku ('skulle') ock infinitiv. Exx. 

ÖN. Be sku bli bröllop ett vänli metöd. P. 
Dom sku far ut ti sköjin. P. 
Han, som sku sässas2  tår, som pojöin satt, va utan 

råm. P. 
Nu sku han riktit jifft se me henna, som an hadd fria 

äfter.8  lie. 
Klära sko hav måten fårdi, tärs4  dom sko kom himm.3  ile. 
Man visst ingal, hulika nojs e sku bli. St. 
Dom sku hav reidon opa, kva ja sku hav för mät. St. 
Om man int hadd myöi ti bär, sku man allti stikk me 

våjin 5. St. 
Möfa sku hav rein kläder, när han sku gå ti baston. La. 
Ja sko ti syök opp all iökar 6  oot honon. Fy. 

VN. Ja visa riktit, att on sko kom o hypna 7. K. 
Tom sä, att on sko gö o söp bort 'snön mäs trappon. K. 
Dom sko fo stig tu l de dög, om it möjins släkt sko va 

kår ti hold e. K. 
So länge, som den där Bakkmansgommans brödren sko 

löva, fikk dom it" sälg de. K. 
Senn sko on va o jälp an me arböte. Sn. 
So sko on därifrön över ti Stätena". Br. 

Om finita former (pret. o. s. v.) i Nyländskan i st. f. infi-
nitiv se § 75. 

Konjunktiv. 

I stället för fornsvenskans många olika konjunktiv-
former bilda de nyländska dialekterna endast ett presens, 
som omskrives med mö ock infinitiv ock sällan användes, ock 
ett allmänt förekommande preteritum, sammansatt av sku ock 

1) inte 2) sätta sig 3) Nyl. II, G. E. Lindström. 4) tils 
6) sticka (strumpa) under vägen 6) ekar 7) öppna 5) vid 6) till-
träda arvet 10) inte n) Förenta Staterna 
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infinitiv. Likaså anträffas analogt därmed bildade perfekt ock 
pluskvamperfekt. 

En oomskriven konjunktiv förekommer sällan i nyländskan. 
Självfallet är därför, att de av Bergroth1  för den finländska 
högsvenskan påpekade avvikelserna från rikssvenskan vid om-
skrivning med skulle — dialekternas sku — inom nyländskan 
äro regel. 

I motsats till fornsvenskan använda dialekterna presens kon-
junktiv endast i huvudsatser. Däremot förekomma prete-
ritum, perfekt ock pluskvamperfekt liksom i fornsvenskan även 
i de flästa bisatser, varvid stundom, liksom vid indikativen, 
inträffar, att perfekt användes i st. f. pluskvamperfekt. En-
dast för kausal ock komparativ användning har jag icke fun-
nit belägg. 

Den i dialekterna vanligaste konjunktiven är den 
dubitativa, som användes i direkta ock indirekta anförings-
ock frågesatser för att giva uttryck åt tvekan, tvivel, undran 
eller osäkerhet. Att märka är, att skillnaden mellan använd-
ning av presens ock preteritum resp. perfekt ock pluskvam-
perpekt här icke hänför sig till tid, utan till olikhet i avse-
ende å den du.bitativa betydelsen, varvid preteritum och plus-
kvamperfekt uttrycka starkare tvekan eller ett irrealt för-
hållande. Exx. 

ÖN. Kva mö tom tår tänk bör ställ opp 2  me me? P. 
Hur sku e gå för se, att ja sku bör gå me bötygs- 

'Kals ? P. 
Mö he va i vörast, som ein bisi4  dö? St. 
Kvar sku he ha komi te6  sovli ifrön? St. 
Herrijå, kem sku ha Sämd lit se op te sätte? St. 
Man kveit inga 6, hulika nojs e sku bli. St. 

VN. Mö e ska va porpori, som dom holler pö me? K. 
Mö e ska va den där Ester, den allgamlasta ö dom? K. 
Noak ördast e, som on sko a bråka tå ö an förfit 7. K. 

Icke stort mindre användning finner den k ondi tional a 
konjunktiven. Exx. • 

1) Finlandssvenska, § 179. 2) företaga sig 3) kjol av köpt tyg 
4) gubbe 6) det 6) inte 7) taga emot av honom 
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ÖN. So skreiv ja, att ja sku korna, bara ja sku Lo söumal ot 
me ny ÖJ. P. 

Snärt sku tu. hav &An fårdi, om tu bara sku hav bottn 
i fundringana dina. P. 

Sku ja ha kuna åna, att e so sku gå för Jussi ti höstn, 
so no sku ja reidan op vörsidon vä,vi ot me 
tyg. P. 

VN. Horn dom sko fä vita toko, so sko on bli bortsträkk- 
ter 2. K. 

Om dom sko ha vari bara n, men när dom va skokk- 
tåle. K. 

Om it ormen sko vara, so sko it s folöl leva. K. 
An sko a komi ti hå den, om it dom sko a anjött 

an. Br. 
Om do sko a skriki bäter, so hadd e hårdast. Es. 
Gobbn moddist 4  lova, att an int ont sko jöra 'n, bara an 

sko släpp bort an. De. 

Koncessiv konjunktiv användes för det mä,sta endast 
i huvudsatser. Endast någon gång påträffas den i en kon- 
cessiv bisats. Exx. 

ÖN. Fast tri Lassar sku ha ställd se op slåpi mett, so hadd 
e ingas tykkt illa vara för he. P. 

ile sku inga ha vari kalåsbistyr, om man hadd sloppi so 
lått ijinum. P. 

ile mö nu va, kva e vii. St. 
Vi mö nu drikk. St. 
No sku e va svört ti va titan. St. 
Att an sku a idast gå frön gunnstöln so myy, att an 

sku a gandji ti sköjin o sis. La. 
VN. Si dom ä its kår ti styr se o va himma, fast dom sko. 

bihöv pän,jin so nödvändit. K. 
Om de o sko vara hor vött som hälst, so holls ja torr 

om föttren. Es. 
Fast de sko rägn käringar, so kör vi in H i då. Es. 

Den finala konjun k tiv en användes endast i de lik-
nämnda bisatserna. Den förekommer jämförelsevis sällan i 
dialekterna. Exx. 

1) sydd 2) bortsänd 3) inte 4) måste 5) inte 6) för att se 
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ÖN. Ja sått termine-tern op hällkanten', att ja sku fo Undren 
klåra. P. 

Ja modist lägg i vag, att ja sku hinn åtrått all bistyr, 
som ja hadd opataii3  me. P. 

5. Än sällsyntare äro den hortativa ock den potentiala 
kon.j unktiven. Båda förekomma endast i huvudsatsen Exx. 

.ÖN. Tu sku ha vari glader, när du fikk höra all sorter. P. 
Mö int e ratt sku va ormjifft, som sku böt? P. 
Kaffi sku no kun ligg opa väskbottnen. P. 
Ho sku bli bara idoiters. St. 

VN. Man sko bad4  va o hör ot an. Sn. 

§ 59. I sällsynta fall kan man i östra Nyland få höra en 
enkel form för presens konjunktiv med ändelsen -i (im- 
perativisk3). Sådana värb äro vita, vara, tala ock fara. Med 
undantag för uttrycket Gå vari lov användas de ofta för att 
uttrycka f ö r try t e 1 s e. Exx. 

Fan i pö bara, so langt vöjin. räkker! P. 
Tall nu, so myy tu vil! P. 
Vari baraP (exempelvis vid dåligt humör). P. 
Viti, viti, kva tu vii, inga' tår ho me. P. 
Viti, kva man blir än, innan man blir riktit gåmbel! P. 
"Gii vari lov", så Pelle, när dom hadd gött. P. 
Viti, kva illa ho kan östakoma! P. 

§ 60. Vid bildande av preteritum ock pluskvamperfekt kon-
junktiv ersättes sku stundom av kund som då betecknar något, 
SOM möjligen skulle kunna eller kunnat inträffa. Exx. 
ON. E kund a vari brä ti hav eit heimvävi kameltyg. P: 

Han kund bli präst eller härasövding, om an sku fö 
studera. P. 

Ja kund ha komi förr fram, om ja hadd fan i förr. P. 
Man kund ha blivi tasso 8  me minder. P. 
ile kund ha gandji värre, som3  ho djikk. P. 
Man kund kanfi ha blivi bortleid som ein illjår-nings- 

männifa. P. 
Vaför kund int alla patt op1° bCae'in"? St, 

spiseikanten 2) åtagit 3) idioter 4) borde 5) Jfr Levander, 
Dalmålet il, s. 166. 6) Var gärna 7) inte 8) galen 8) än 
10) tala som n) boken 
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§ 61. Konjunktiva förhållanden kunna i nyländskan även 
uttryckas dels genom andra jälpvärb, dels genom modalitets-
advärben fol ock väl (se § 80, Jälpvärb, ock § 95, Advärb). 

Imperativ. 

§ 62, 1. Liksom forn- ock högsvenskan begagnar nyländ-
skan imperativen för att beteckna icke blott befallning (A), 
utan även uppmaning (B) ock önskan (C). Situationen har 
varit mig till ledning vid indelning av exemplen. De nyländska 
dialekterna ha ur fornsvenskan bibehållit den ur högsvenskan 
så gott som försvunna formen för 2:a personen pluralis med 
ändelsen -in, vilken även användes som höv.  lighetsform. 

Exx. A. 

ÖN. "Sörgin för to', än 2  e komber åt" (från posten), så ja. P. 
Spänn ytis te grö märrn o far ti stän ööp ot de tyg! P. 
Gå tu våjin denn bara, inga4  ä tu menu pojöi. P. 
Gå i öörkan nu fem törsdasnätter ans svit!' Be. 
Tå nu tetta palann 7  La. 
Reid int nr te ny förklödi dett me te Sid ulln! La. 

VN. Pojkar, springin me könan, ja ska stikk ävo" varv. K. 
Kom it° ti vora bakkar o slö filp i° flöra gongor, it! Ko 
Farin no opp o sökin, ni! K. 
Fras näsan, Kalle, o gö håls po tantona! Sn. 
fynd de, Kristin, an ä o väntar po de! In. 
Värp, hön°, tärt 11  ja sär, do ska sliita! 12  Te. 
Visin, mör, hor ja ska säta me!" Lo. 

Exx. B. 
ÖN. Våsn nu inga" so myöy me mät o drikka! P. 

Kom nu fram, sitt när! P. 
"Kvilin nu ider, pappa", sa Tumilitn." Bo. 
Tå nu tu o kök on.on ti soppo, medan som ja gar 

noga bäter folk ti ita!" Bo. 
"Siks" opp po min rigg", sa fän." Bo. 

1) då 2) att 3) spänn för 4) inte 5) i 6) följd 7) sängtäcke, 
vävt av mattrasor 8) avigt 9) inte 19) Ett spel. 11) till dess 
12) Nyl. VI, L. W. Öholm. 13) Nyl. II, J. E. Wef var. 14) bråka 
inte 15) Nyl. VI, A. Allardt. 6) bjuda 17) Nyl. VI, J. A. 
Björkström. 18) sätt dig 
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Hirti nu de, int ä klokkon so mang! La. 
Vänt nu, äna ja hinder ritrör 8  me lite! La. 
Si, den tossan, som bara vii slipp sova!4  Mö. 

VN. Si, hur jåkeln den där löken väkser! K. 
"Drikkin t bara", så on, "år 6  ä so myki vatn po (Ila 

slåttn". K. 
Gö o smökas me on, so för do den (nyckeln) or fikkonT 

ennas! K. 
Kom o värm de! K. 
Sysso 9, jifft se nu bara! 9  Sj. 
Lägg an-i° vara bara! 9  Sj. 
Komin inn hit! Vi ä bikanta. Sn. 
Sitin nr no o ta kaffe! Po. 

Exx. C. 
ON. Lätiri en nu säj sitt grand! P. 

En imperativ form för l.:sta personen pluralis 
bildar östnyländskan med jälpvärbet vili ock infinitiv av 
huvudvärbet, en nekande imperativ vanligen med pass int. 
Exx. 
ON. Viii gå ita nu, ettsom vi har måtn op hörde! P. 

Pass inga trö, än ja låntar" ett he hälder! P. 
Viii nu följas öt! St. 
Viii vi nu gå inn til2  öörkan! St. 
Ettsom vi nu har tid, so viii vi far opp ti prästgörn! Py. 
Viii vi far ti te ställe ein halv tima förfit! Py. 
So, viii gå skaff ot oss fiskar! Py. 
"Jä, to hinner vi", tykkt Dassi, straks far ti!" Py. 
Viii gå syök ett karn.! Py. 
Viii flytt oss ti stän o lev friskt! Py. 

I västnyländskan har jag icke påträffat liknande bild-
ningar. Där använder man i motsvarande fall antingen ska 
ock infinitiv eller presens. Endast i Esbo har jag antecknat 
exempel med pass int. Exx. 

Vi ska följas.öt no! Sn. 
Vi far opp ti prästgöln no! Sn. 
Pass int tri5, ja gör di! Es. 

häjda 2) Så att 3) ordna 4) gå till sängs, Nyl. VI, A. 
Backman. 5) drick t6 6) här 7) ur fickan 9) se så 9) Nyl. II, 
G. E. Lindström. ") låt honom 11) att jag längtar 12) in i 
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Ofta uttryckes en uppmaning även i övriga personer 
genom jälpvärbet ska ock infinitiv. Exx. 

N. Ni ska vita, bodi folk o få, att he ä ja som ska lydas' 
jr i hfise. P. 

ile ska bli, som ja ha sakt, he bördi du förstå. P. 
Hon ska int va stursk! P. 
lut ska tu läggas' tår opa bakkan, jörden ä so devis. La. 
"Tu ska int spjalas" så hon ot böde folk o kråk, om 

dom hoppa o sparka. La. 
Ni ska int gröt, ja ska no mal ot oss. La. 
Nu ska Nörlinn säges i gunnstöln o birått för me om 

islann! St. 
VN. No ska do far o hoggs vM ot oss! Sn. 

No ska do far o spänn hästn föri! Sn. 
No ska vi tå o far ti fest! Sn. 

Angående presens i st. f. imperativ se § 52, 4, Presens. 

Passiv form. 

§ 63. Värbets passiva form eller s-formen, som den av 
en del grammatici benämnes på grund av sina ändelser, för-
utsätter i allmänhet någon eller något såsom föremål för värbets 
handling. Också de nyländska dialekterna ha för de passiva 
formerna bibehållit det redan i fornsvenskan vanliga s-et, i 
preteritum ock supinum växlande med -st.' 

Den i högsvenskan så vanliga omskrivningen av de passiva 
formerna med jälpvärbet bli förekommer även. Någon säll-
synt gång påträffas i annan betydelse en omskrivning med 
jälpvärbet vara. 

Vi återfinna i passivet alla aktivets tidsformer ock även 
dess modi med undantag för imperativ. Exx. 

'ON. "Int jölper droppor för teson ffikon", så doktorn, "no 
most ni faras". P. 

När e fördist ti kvårnen, lad ja mjölfiarn i örona, att an 
sku mal e vål. P. 

1) bli åtlydd 2) lägga dig 3) fuktig 4) bråka 5) sätta sig 
:6) hugga 7) Se Freudenthal, Sv. allmogemålet i Nyland, § 67, 

inom. 3. 
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