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Eessõna

Käesolev "Rootsi keele grammatika" on mõeldud õppevahen

diks Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilastele, kes võtavad osa 

ülikooli fakultatiivsetest rootsi keele kursustest. Fonee

tika osas tutvustatakse rootsi keele häälikuid, tähtsamaid 

hääldamlsreegleid, kõnekeele iseärasusi ning antakse lühike 

ülevaade õigekirjutusreeglitest. Põhjalikult vaadeldakse 

rootsi dünaamilie-muusikalist rõhku, ilma milleta pole või

malik omandada õiget rootsi hääldamist. Metoodilistel kaa

lutlustel on paljudes õpiku peatükkides muusikaline rõhk 

rootsi sõnadel ära märgitud (akuudi- või graavisemärgiga). 

Morfoloogiat Ja süntaksit käsitletakse koos, mis praktili

ses Õppetöös on end õigustanud. Nii näiteks järgnevad iga 

sõnaliigi vormiõpetusele kohe peatükid antud sõnaliigi sün

taktilisest kasutamisest. Eraldi käsitletakse sõnajärjes

tust .

Autor on püüdnud võimaluse korral vaadelda rootsi ja ees

ti keele nähtusi kõrvutavas plaanis. Oppeotstarbelistel ees

märkidel on eri teemade lõpul toodud kokkuvõtlikud ülevaa

ted ja skeemid.

J. T.

Tartus, Jaanuarie 1968.



Förord

Denna svenska grammatik är avsedd för studerande vid 

Tartus statliga universitet, som delt^r i universitetets 

fakultative (frivilliga) kurs i svenska spr&ket. För st 

gee en översikt i fonetik: svenska ljud, viktigaste ut- 

talsregler, talspr&kets särdrag samt rättstavningsregler 

Utförligare behandlas den svenska dynamisk-musikaliska 

accenten som är en förutsättning för ett riktigt svenskt 

nttal.För att underlätta inlärandet av den svenska musi- 

kaliska accenten har akut och gravis markerats i de fiesta 

exemplen. Morfologin och syntaxen behandlas tillsammans, 

vilket i praktiken har visat sig vara en fördel; t. ex. 

efter formläran av en vise ordklass följer omedelbart 

dess syntax. Ordföljden behandlas för sig.

Författaren har försökt, där sä varit möjligt, att gö- 

ra jämföreleer mellan svenskan och estniskan. Till hjälp 

vid inlärandet har översikter, scheman och modeller ge- 

nomg&ende utarbetats.

J. T.

Tartu i januari 1968.



F O N E E T I K A  

T ä h e d  ,1 a h ä ä l i k u d

Tähestik

§ 1. Rootsi tähestik koosneb 29 tähest:

А а /а:/ К к A o : / U и /ü:/

В b /be:/ L 1 A l l / V v /ve:/

С с /ее:/ М m /£mm/ W w /dõbbalt-ve:/

D d /de: / N n A n n / I I /£кв/

E e /е:/ 0 о /u :/ T У /у:/

P f A f f / P P /ре:/ Z z /её:ta/

g e /ge: / Q <1 A ü : / А & /о:/

H h /ho:/ R r /ärr/ Ä ä /ä:/

I 1 /1:/ S 8 A s s / ö ö /ö:/

J J /Jls/ T t /te:/

а оu к on tagavokaalid, e 1 у ä ö on eesvokaalid;

b d g J 1 m n r v on helilised, f h к p s t on helitud 

konsonandid; £ ja v  esinevad ainult üksikutes isiku- Ja 

kohanimedes, z esineb laensõnades.

Ш?тТп1 Я •
------ i Siin Ja Järgnevalt on rootsi sõnade transkript

sioon toodud püstsulgudes. Vokaalide pikkus on märgitud 

kooloniga vokaali Järel, konsonantide pikkus aga kahekordse 

kirjutamisega. Dünaamiline pearõhk on tähistatud rõhulise 

silbi vokaali kohal märkidega (') ja ('), mis samaaegselt 

märgivad sõna muusikalist liht- või liitrõhku, vt. § 1 7 .

Häälikute vältus

§ 2 . Rootsi keeles võivad häälikud olla lühikesed või pi-
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kad. Pikk konsonant kirjutatakse tavaliselt kahekordselt, 

vokaali pikkust aga otseselt kirjas ei margita -- seda 

saab kindlaks määrata järgneva konsonandi pikkuse Järgi:

kui järgnev konsonant on lühike, siis vokaal on pikk, 

näit.:

tal /ta:l/ 'kõne' 

väg /vg:g/ 'tee'

kui aga konsonant on pikk, siis eelnev vokaal on lühike:

tall /tall/ 'mänd' 

väffg A f g g /  'sein'

ka konsonantühendi ees on vokaal lühike:

talk /talk/ 'talk' 

vä3t /vest/ 'vest'

Täpsemad reeglid häälikute vältuse kohta vt. §§ 3 - 4 .

j § 3. BÕhulises silbis on v o k a a l  p i k k :

1) lühikese konsonandi ees: tal /ta:l/ 'kõne', tala 

/tä:la/ 'rääkima, kõnelema';

2) ühesilbiliste sõnade lõpua: ha 'omama', se 'nägema', 

ö 'saar';

3) sageli konsonantühendite rd, rl, rn ees, milliseid 

hääldatakse nagu supradentaalsed <J, 9 (§6): bord /bu:d/ 

'laud', kärl /<jä: 1 / 'anum, nõu', järn /Jä:$/ 'raud';

4 ) mõningate teiste konsonantühendite ees üksikutes sõna

des, nagu: moln /mo:ln/ 'pilv', rodna /тЬ:dna/ 'ounastama', 

dold /do:ld/ 'peidetud', morgnar /т6:9аг/ 'hommikud';

5) vokaal Jääb erandina pikaks ka sõna grammatilisel muu

tumisel, näit.: &ker /б:каг/ 'põld' - Itkrar /б:кгаг/ 'põl-



lud', läsa /lfc:ssa/ (s kohta vt. § 6) 'lugema' - läste 

/lfecsta/ 'luges', fin /fi:n/ 'kena' - fint /fi:nt/ 'kenas

ti';

aga: sJ9 /Sö:/ 'meri; järv' - s.jnn /šönn/ (postpositiivse 

artikliga -n) 'meri; järv', tro /tru:/ 'uskuma' - trodde 

/trüdda/'uskus', h3g /hö:g/ 'kõrge' - högt /hökt/ 'kõrge, 

kõrgelt'.

§ 4 . Rõhulises silbis on v o j c a a l  l ü h i k e :

1) pika konsonandi või konsonantühendi ees: tall 'mänd', 

k&lla kutsuma', k&sta 'viskama';

2) ees: ka.1 /kai/'kai', koja /köla/ 'hütt';

3) sõnalõpuliste m ja n ees, mida järgnevates sõnades 

hääldatakse pikalt: vem /v£mm/ Ices', som 'kui; mis', om 

'kui', fram 'ette', hem kodu; koju', rum /rümm/ 'tuba,ruum', 

drõm 'unistus', han 'tema'(meessugu), hon /hunn/ 'tema' 

(naissugu), den 'see', man 'mees', män /тепn/ 'mehed', men 

/m£nn/ 'aga'(vrd. теп /те:п/ 'kahju'), igen /ij£nn/ 'jälle', 

in 'sisse', min 'minu', dln 'sinu', sin 'tema, отя', тип 

/mttnn/ 'suu', än /епп/lcui', vän /vt nn/ 'sõber', к an 'võib';

eesliites an-, näit.: &nställa 'tör51e võtms';

liitsõnades, mille algul on кип-, näit.: kungöra /kttnn- 

jorra/ 'teatavaks tegema';

kahekordselt kirjutatakse pikk m sõna lõpus ainult mõnin

gates sõnades, näit.: damm 'pais', ramm 'laevaramm', lamm 

(lamba)tall' -- et hoida neid sõnu lahus pikavokaalsetest 

dam /da:m/ 'daam', ram /га:т/ 'raa-*', lam /1а:т/ 'jõuetu';

4) üksikutes sõnades, nagu: döma /dömma/ 'otsustama', 

hade /hfcddd/ 'omas, (tal) oli'.

rõhutus silbis on rootsi keeles tavaliselt kõik 
hääiiküä lühikesed (§ 16).
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Hääldamine

§ 5 . Vokaalid:

а /а:/ pikk a, tagapoolsema artikulatsiooniga kui eesti 

keeles; rootsi häälik on ka kergelt labialiseeru- 

nud (huuled ümmardunud), mis lähendab teda i-le: 

tal /ta:l/ 'kSne; arv', hat /ha:t/ 'vihkamine';

/а/ lühike a nagu eesti keeles; tall /tall/ 'mänd', 

hatt /hatt/ 'kübar';

e /e:/ pikk e nagu easti eWnas 'leek'; se /se:/ 'nägema', 

lfekfr 'mängima', v&ta 'teadma';

/е/ lühike e nagu eesti sffnas 'kell': ett 'üks', eld 

'tuli', vfrcka 'nädal'; siin on võimalik lahtisem 

hääldamine:

/с/ e Ja ä vahepealne lühike häälik (Stokholmi häälda

mises), eriti p Järel: penna 'sulepea';

/ä/ r ees lühike ä nagu eesti keeles; herr /härr/*här- 

r a ', berg /bär j / 'mägi ';

/э/ redutseeritud häälik röhuta silpides, umbes nagu 

löpp-e eesti sinades 'mitte', 'mulle'saarte murre

tes; gosse /gössa/ 'poiss', fagel /f6:gal/ lind';

i /i:/ pikk i, eespoolse artikulatsiooniga; kftrvale tun

dub, nagu järgneks rootsi i-le J-häälik; frl 

'vaba', hit 'siia', visa /vl:ssa/ 'näitama';

/i/ vastav lühike i: vind 'tuul', hitta 'leidma';

о /и:/ pikk и, kitsamini labialieeeritud kui eesti keeles 

(huuled rohkem torus); tavaline hääldamine lühike

se konsonandi ees: blod 'veri', stor 'suur',broder 

'vend', ко 'lehm ';

/и/ vastav lühike u; esineb mitmuse 13pus -or: flickor 

/fllkkur/ 'tüdrukud'; sufiksis -dom: ungdom 'noo

rus ';
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/о:/

/о/

I

muutevormides nagu bodde /budda/ 'elas' (vrd. 

bo /bu:/ 'elama'), trbdde 'uskus'(tro /tru:/ 'us

kuma') ;

tuletussõnades nagu rodd /rudd/ 'sõudmine'

(vrd. ro /ru:/ 'sõudma');

samuti paljudes sageli kasutatavates sõnades, 

näit.: ond /und/ 'kuri', bbnde 'talupoeg', blbmma 

'lill', ost 'juust', hbsta 'köhima', bxe 'härg', 

stbmme 'kere', вбскеп 'kihelkond', tom 'tühi', 

6nsdag 'kolmapäev', hon 'tema'(naissugu), hos 'juu

res', orm 'uss, madu';

pikk o, kitsamini labialiseeritud kui eesti oo; 

esineb paljudes sõnades, eriti n ja v ees: son 

'poeg ', hbnung 'mesi', kbnung 'kuningas', hov 

'õukond', sbva magama'. lov 'luba', lbva 'lubama,' 

koi 'süsi', tjog '20 tükki' (mõõt), villkor 'tin

gimus ';

ka mõningate konsonantühendite ees: moln 'pilv,' 

pbrla 'sulisema', sbrla 'sumisema', brdning 'kord/ 

sbvra 'välja valima', rbdna 'õunastama', dold 

'peidetud', morgnar 'bom-nikud';

paljudes võõrsõnades nagu: katal6g 'kataloog', 

desoöt 'desnoot', broach 'pross, rinnanõel', tele

fon 'telefon'(võib hääldada ka /telefu:n/); 

lühike о nagu eesti sõnas 'kolm'; tavaline häälda

mine D i k a  konsonandi j a  konsonantühendi ees: kom- 

raa 'tulema', soppa 'supp', к on st 'kunst', folk 

'rahvas', kbsta 'maksma', bort 'ära', kort /kot/ 

'lühike' (vrd. kort /kut/ 'kaart');

/о/ hääldatakse ka j ees: koja /kola/ Kütt', 

skojja /skbla / 'petma';

mõnedes sõnpd^r m eas: ora 'kui; ümber', som 

'kui; т!з', kom '(ta) tuli', ja sõnas honom /hbnom/ 

'te^a ' (meessugu);
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u /ü:/

/И/

У /у:/

/у/

& /о:/ 

/о/

ä /ä:/ 

/ а /

/6:/

/£/

9 /or /

/ое/

/5 :/

pikk tl, mis aga erineb eesti üü-st: hääldatakse et- 

telükatud ümmardatud, kuid ühtlasi kokkusurutud 

huultega, hääliku lõpul võib tekkida frikatiivne v 

(w); du 'sina', nu'nüüd', bus 'maja', ut 'välja"; 

spetsiifiline rootsi häälik, nn. avatüd lühike ü , 

on labialiseeritud, kaid ilma huuli ette lükkumata, 

mingi vahepealne häälik eesti ü Ja 3 vahel: rund 

'ümmargune", kunna. 'võima', upp "üles", skulle 

'võiks, peaks";

pikk vokaal, hääldatakse teravamalt (enam i-taoli

selt) kui eesti üü; hääliku lõpul võib tekkida fri

katiivne J : n£ 'uus', fyra "neli", lysa /l^rissa/ 

"valgustama';
4

vastav lühike häälik, teravam kui eesti ü: syster 

"õtfe", nytta "kasu";

N
pikk о nagu eesti sõnas 'loom": 'minema", msla 

"maalima';

lühike о nagu eesti sõnas "kolm": l&ng "pikk",

&tta "kaheksa";

r ees nagu eesti ää: här 'siin', lära 'õppima";
4

r + konsonandi ees nagu eesti ä: värk 'valu',märka 

"märkama";

pikk e Ja ä vahepealne häälik: nät "võrk", läsa 

/lcsssa/ "lugema"; siin võib hääldada ka pikk /e:/ 

(Sto kholmi hääldamises);

lahtine lühike e: häst 'hobune ", äpple "õun";

X 4
r ees lahtisem kui eesti 30; föra "juhtima", öre 

'öör' (rahaühik);

r + konsonandi ees avar 8: mörk 'tume", dörr 'uks'; 

pikk labialiseeritud ja kinnine öö: snö 'lumi', 

öga 'silm ", söka "otsima";
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/8/ lühike labialiseeritud, veidi lahtisem kui ^8:/: 

h8st 'sügis', fönster 'aken'.

Жгкив: Kaasaegses rootsi keeles puuduvad diftongid, nad 

võivad esineda ainult võõrsõnades nagu Europa 

/eüriärpa/, neutral /neütrdrl/, audiena /aüdižnes/, 

augusti /aügflfsti/.

§ 6 Konsonandid Js konsonantühendid: 

b /Ь/

/р/ 

с /ев/

/к/

ос /кв/ 

ск /кк/ 

ch /S/

d /d/ 

/ 3/

'toetama', ked ja /5fc:dja/ 'kett'); 

da /ts/ lühikese vokaali järel genitiivi vormis: gods/ägare 

/guts-/ 'maaomanik'(võimalik hääldada ka /gudds-/); 

ds /ss/ genitiivi vormis aõnaat stad 'linn', kui see esineb 

liitsSna^es, näit. staflsbud /st&ssbü:d/ 'pakikand

ja', ja Järgmistes sõnades: ledsen /lessan'' 'kurb', 

bradska /brbsska/ 'kiire', akridsko /skrfssku/;

f /f/ fara sõitma', fem /femm/ 'viis'(arv).
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heliline b: be 'paluma', brev 'kiri', tub /tü:b/ 

'tuub';

helitu konsonandi ees: stabs (genitiiv) 'staabi';

eesvokaalide (e, i, y, &, 8) ees: centrum 'tsent

rum', c.ykel 'Jalgratas';

konsonantide ja tagavokaalide ees: olown /klaun/ 

'klaun', сup /küp/ 'karikas', Carl (eesnimi); 

accent /aks£nt/ 'aktsent', succe /sõksö/ 'menu'; 

tack 'tänan', fllcka 'tüdruk', ocksa 'ka'; 

võõrsõnades: charm 'sarm', chauffeur /šofÖ:r/ 

'autojuht', chef 'Seff'.

Märkus: och 'Ja, ning' hääldatakse /окк/ või 

/о/""

heliline d: där 'seal', rida 'ratsutama'; 

sõna algul: djup /jü:p/ 'sügav', djärv /järv/ 

'julge'; (vrd. sõna keskel /dj/: stddja /stocdjs/



MärlniSi Vanas kirjaviisis (enne 1906. a. orto- 

graafiareformi) tähistati v-häälikut sõna lõpul 

f-ga ja sõna keskel f ja fv-ga: bref (praegu: 

brev) 'kiri', hafva (hava) 'omama', tafla (tavla) 

'pilt' maal; tahvel'.

g /g/ heliline g:

1) konsonantide ja tagavokaalide (a, o, u, k) 

ees: gllda libisema', gata 'tänav', ga 'minema, 

käima';

2) e ees rõhuta silpidee: f&gel /f6:gel/ lind', 

mager /m&:gar/ 'kõhn';

3 ) silbi lõpue (välja arvatud 1 Ja r järel): 

sv.qg /sva:g/'nõrk', segra /sö:gra/ 'võitma';

/j/ nagu eesti J sõnas 'jaam' eesvokaalide (e, i, y, 

ä, 8) ees: get /je:t/ 'kits', gSra /jbe :ra/ 'te

gema' .

/I/ spirantne J (vt. j) sõ nades säga /sfcla/ 'ütlema', 

eager /seier/ 'ütleb', säg! /sgl/ 'ütle!', mig 

/ mci/ 'mind', dig /del/ 'sind', sig /sel/ 'ennastГ

/8/ helitu sibilant (vt. sj), hääldatakse e ja i ees 

võõrsõnades: geni /šenf:/ 'geenius', ingenjõr 

/in&anjoe :r/ insener', tragedl /traSedl:/ 'tra- 

ggõödia', energi /enärŠI:/ 'energia', bagage /ba- 

gä:š/ 'pagas', garage /garä:g/ 'garaaž';

gj /3/ sõna algul: gjuta /jü:ta/ 'valama', gjorde /ju :da 

'tegi';

lg, rg /lj, rj/ sõnades, nagu: älg /e IJ/ 'põder', helg 

/heij/ 'püha', talg 'küünlaresv', arg 'kuri', 

varg 'hunt', berg /bärj/ 'mägi', färg /färj/ 'värv' 

korg /korj/ 'korv', sorg /sorj/ 'lein', torg /torj/ 

'turg', orgel /örjal/ 'orel', Norge /n6rji»/ 'Norra'. 

Sverige /svärja/ 'Hootsi '.

Erandid: kirurg ^irttrg/ 'kirurg', Belgien
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/bälgian/ 'Belgia', helgedom /hfelgadum/ 'pühadus' 

gs, gt /ка, kt/: slagsm&l /slkks-/ 'kaklus', högt /hökt/ 

'kõrgelt', sagt /eakt/ 'ütelnud';

h /h/ esineb ainult sõna algul vokaalide еев ja sufiksis 

-het, hääldatakse nagu eesti h (haige): hand 

'käsi', här 'siin', frlhet 'vabadus'.

Märkus: Vanas kirjaviisis tähistati v-häälikut 

sõna algul vahel hv-ga: hvad (praegu: vad) 'mis', 

hvilken (vllken) 'milline', 

hj /j/ sõna algul: h.jul /jü:l/ 'ratas', hjälpa /Jfclpa/ 

'aitama', H .1 almar /j^lmar/ (eesnimi);

j /j/ sõna algul nagu eesti keeles; ja 'jah', jul /jü:l' 

'jõulud';

/I/ vokaalide järel hästi spirantne j , umbes nagu 

eesti 'majja': kaja /k&Ia/ 'hakk', koja /кМа/ 

'hütt', höja /höla/ 'tõstma', haj /hai/ 'hai', 

nej /nel/ 'ei';

/Ъ/ helitu nagu eesti sõnas 'Sokolaad', esineb võõr

sõnades, nagu journal /5urn£:l/ 'žurnaal', pro

jekt /proSekt/ 'projekt', .just /šyst/ 'õige, õig

lane'(vrd. just /Jõst/ 'just, parajasti');

к /к/ helitu, aspireeritud (hõngatud, s.t. järgneb lü

hike h-häälik), hääldatakse eriti tugevalt sõna 

a lgul:

1) tagavokaalide (a, o, u, ä) ees: komma 'tu

lema', kust /кЯ st/ 'rand';

?) e ja i ees rõhuta siinides: vacker 'ilus", 

tr&klg 'igav';

3) konsonantide ees ja järel: kniv 'nuga', 

mörkret 'pimedus';

4 ) sõna lõous: bok 'raamat';

5) eesvokaalide ees mõningates võõrsõnades:
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Двпзгк! /юоя&гк!! / 'monarhia', kö Ав: / jä ?- 

kord, saba , kOr /кЗ:г/ 'koor'’, parkett. kokett;

/Ъ/ või /с/ eesvokaalide e, i. y, ä, ö ees; /5/ on

helitu afrikaat, umbes nagu vene ч , saksa -tch- 

sõnas 'fentchen': moodsas hääldamises kaob sageli 

t-häälik afrikaadi algul Ja Jääb järele vaid saksa 

ich-hä&likut meenutav helitu spirant /9/; näit.: 

kedja /5fc:dja/ ehk /9&:dJa/\ Sina 'Hiina', 

tf-nna /-£-/ 'tundma', kär /-ä:-/ 'kallis', 

k 5ra /-ce : -/ 'sõitma'; 

kj /?/ kjol /5u: 1/ 'seelik'; ka /9/, vt. ülal;

1 /1/ nagu eesti fc«®lea; land 'maa', tala 'rääkima'; 

lj /J/ sõne algul: ljud /jü:d/ 'hääl, heli', ljus /Jü:ss/ 

'valgus', Ijnga /jü:ga/ 'valetama'.

Märkus: 1 ei hääldata sõnades värld /vä:<}/ 

'maailm' , kari /ка:г/ 'mees'(vrd. Karl Да:1/ - 

eesnimi).

m /m/ nagu eesti keeles; m&I 'eesmärk', moder /mu:dar/ 

'ema';

n /п/ nagu eesti keeles; natt 'öö', плпт 'nimi'; 

ng /1)/ nasaalhäälik (ilma g-lõputa!): ling /lorj/ 'pikk', 

finder /ff^er/ 'sõrm', längre /lfijra/ 'kauem'; 

nk /rjk/ nagu eesti sõnäs 'tank'; tänka /ter^ka/ 'mõtlema', 

bank 'pank'.

Märkus: Mõningates võõrsõnades hääldatakse n 

konsonantide ees kui /rj/ : annons /an6qss/ 'kuu

lutus', pension /pai|šu:n/ 'pension', 

gn /rjn/ kui g ja n kuuluvad sam.nsee silpi: vagn /vaqn/ 

'vanker; vagun', lugn /lörjn/ 'rahulik, vaikne', 

eesnimedes Agnes, Ragnnr, Signe;

vrd. lagning /lä:gniij/ 'valmista-nine'- g ja n

on eri silpides: lag- + -ning (laga 'valmistama'), 
egna /&:gna/ 'omad'(egen oma');

-  14  -  /



р /р/ helitu, aspireeritud (hõngatud) p , hääldatakse 

eriti tugevalt sõna algul: park 'park', papper 

'paber';

q /к/ ainult nimedes, ühendustes qu või qv , mida

mõlemaid hääldatakse Лог/: Quarnström, Lunflqvist;

г /г/ keeletipu r nagu eesti sõ nas 'rahu': br.yta

/brj-:ta/ 'murdma', lära / lä:ra/ 'õppima' , arm 

/arm/ 'käsi'; võib hääldada ka helilise tagapool

se frikatiivee r-na, eriti sõna algul, nagu 

röd 'punane', rida /rltda/ 'ratsutama'; 

rd, rl, rn, rs, rt - hääldatakse tavaliselt nagu supra- 

dentaelsed (ehk retroflekssed) /d/, /1/, /п/,

/s/, /t/ - s.t. r kaob Ja järgnevad konsonan

did hääldatakse r artikuleerimiskohas (taha 

sutmdunud keeleotsaga): h&rd /ho:d/ 'kõva’, sori . 

/so:}/ 'sulin', barn /ba:ij/ 'laps', först /foe §t/ 

'esiteks', ort /ut/ 'koht';

sõnalõpuline r mõjustab ka J.ärgneva sõna esi

mest konsonanti, näit.: vad gör du? /va j de : dii/ 

'mis sp teed?', var sк god! /vafogu:/ 'palun!'.

Märkus: LÕuna-Rootsis, kus r hääldatakse üldi

selt tagapoolse velaarse frikatiivina /Н/, puudu

vad ülalnimetatud supra/’entaalid; näit.: hfcrd 

/ho:Rd/.

s /s(s)/ alati helitu ja intensiivselt hääldatud s ,

umbes nagu eesti ss; transkriptsioonis märgime vo

kaalide vahel ja sõna lõpul kahekordse sge, näit.: 

resa /rfcssa /'reisima', läsa /lfc:ssa/ 'lugema', 

läs! /le:ss/ 'loe!'; tei-tel juhtudel ühekordse 

s^a: sai /sa:l/ 'saal'; 

sk /эк/ konsonantide ja tagavokaalide (a, o, u, k) ees: 

skrlva 'kirjutama', skola /sku:la/ 'kool';

- 15 -



0

samuti tüve 1?Урив: flsken /flslran/ fcala'

(fiek + postpositiivne artikkel -en);

/S/ helitu sibilant (vrd. sj) eesvokaalide (e, i,

y, ä, ö) ees: зкэ /Se:/ 'Juhtuma', sklna /Sl:na/ 

'paistma', skydda /Sydda/ 'kaitsma', skära /Sä:ra/ 

'18ikama', skön /Sö:n/ 'ilus';

samuti sinades marskalk /m&rSalk/ 'marssal' , 

männlska /mfcnniSa/ 'inimene'(aga: laänskllg 

/mbskli(g)/ 'inimlik'; 

sch /S/ helitu sibilant (vt. sj) V2T<5rs2faades nagu schack 

/Sakk'' 'male', marsch 'marss', dusch 'duSS', 

krasch ' krahh'; 

sc /es; S/ v3T3rs<5n&des nagu seen 'ssern/ 'stseen', 

discipel /dis3£p»l/ 'õpilane', konvalescens 

/konval£ssense/ 'haigusest toibumine', vftib hääl

dada ka /-Senss/, lasciv 'nilbe, rftve', v?5ib hääl

dada /-ssi:v/ vfti /-Si:v/, crescendo /-&-/; 

inglise laensõnades nagu sheriff 'Serif', shilling 

'Silling', shorts 'lühikesed püksid', show 'eten

dus; revüü';

helitu sibilant, tagapoolsem kui eesti S 'Soko- 

lnad'; sju /Sü:/ 'seitse', sjäi /S£:l/ 'hing', 

sjõ /Sö:/ 'Järv; meri :.

sk.juta /Sü:ta/ '(püssist) laskma', skjorta 

/Su:ta/ 'särk';

stJärna /Sä:pa/ 'täht (taevas)', stjäla /Se:la/ 

'varastama'.

Märkus: VSttrsufiksid -sion Ja -sslon häälda

takse /-Ъхх:т\/ : division /diviSu:n/ 'diviis', 

profession /profeSu:n/ 'elukutse'.

helitu asnireeritud dentanl, hääldatakse eriti tu

gevasti sfrna nlgu]: tak /ta:k/ 'katus', tack 

/takk/ 'tänan', torn /tu:n/ 'torn'.

Märkus: vftftTsufiks - tlon hääldatakse tavaliselt

sh /S/

sj /S/

ekj /5/ 

stj /S/

t /t/

-  1 6  -



/-Su:n/, näit.: lehrt 1 ou /lekW:n/ 'Sppetund', 

generation /j£neraSu:n/ 'generatsioon'; üksikutes 

sSnades vSib hääldada ka /-tSu:n/: nation /na(k)- 

W : n /  'natsioon', motion / me(t}Sd:n/ 'motsioon', 

portion /poi(t)8ü:n/ 'portsjon';

-tie ja -tia- hääldatakse tVSt sõnades /tsiэ/ 

ja /tsia/s aktle /Örtsia/ 'aktsia', initiativ 

/initsiatl:▼/ 'initsiatiiv'; -tior /-(t)sior/: 

recentlor /ress£n(t)sior/ 'noortudeng';

tj /5/ helitu afrlkaat: tjqgo /3ü:gu/ 'kakskSaeend',

tjänst /Scnst/ 'teenistus', tjock /Sokk/ 'paks'; 

soodsas hääldamises esineb ka siin saksa lch-

- häälikut meenutav helitu spirant ^/(rrd. _k ees- 

▼okaallde ees);

r /▼/ naga eesti т: тага/тЬ:га/ 'olema', liv /И:т/ 

'elu';

/f/ helitu konsonandi ees: till havs /til hif в/ 'me-

rel';

w /▼/ ainult nimedes: Wien /vi:n/ 'Viin', Wlkstrõm, 

Beskow;

I /кв/ exempel /eks£mpal/ 'näide', läxa /lfcksa/ 'kodune 

ülesanne'

Märkus: Sufiks -xlon hääldatakse /-kSu:n/ : 

reflexion. Linnanimi Växj9 hääldatakse /vlkSö:/.

* /ев/ zoologi /sso:logi/ 'zooloogia', zon /вво:п/ 

'tsoon'. Erand: Schweiz / Sveits/.

zz /ts/ razzia /ratsia/ 'hnarang'.

3 .
- 17 -



§ 7 . Kokkuvõtlik ülevaade rootsi keele häälikute kohta:

Kinnised

Poolkinnised e: e ö: ö \ 0 o:

: oe: ®  \  , Q о

Lahtised ä: ä \ :

Ülaltoodud skeemi kohaselt saame kokku 23 täishäälikut. 

Heile võib veel lisada kõnekeeles kohati tekkivaid pikkade 

vokaslifle /ü:/, /a:/ ja /0:/ lühikesi variante rõhuta sil

pides, eriti sõnaühendites; need lühikesed variandid võivad 

säilitada vastava pika vokaali kvaliteedi, näit.: musik 

/nriiesl:k/, võimalik ka /mõssi:k/, sõnaühendites nagu ta in 

/ta fnn/ 'võta sisse'(sõnas ta võib siin esineda lühike 

tagapoolne a, vrd. ta /ta:/'võtma'), ga bort /go b6t/'mi

ne ära'(vrd. /go:/ 'minema').

Fonoloogiline enalüils annab meile rootsi keeles aga 

ainult 9 vokaalset foneemi: /1/, /е/, /с/, /у/, /й/, /9/, 

/и/, /о/, /а/. Foneemide väiksem ?rv on seletatav sellega, 

et 1) vokaali pikki ja lühikesi vorme loetakse vastava fo

neemi variantideks. 2) häälikud oe ja ä (ja nende pikad 

vasted) on foneemide /<5/ ja /е/ positsioonilised variandid 

r ees ning redutseeritud э on foneemi /е/ variant.

K o n s o n a n d i d :

Klusiilid Spirandid Nasaalid

Bilabiaalid b P m
Labi0dentaalid V f

Dentaalid d t s 1 n
oupradentaalid d t 8 1 r n

Palataalid j ? s

V o k a a l i d :

Eesvokaalid Keskvokaalid 

i: y: \

i у \  ü:

e: e ö: 6 \  s 

: oe: ®  \  . U

Tagavokaali "5

и и:
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Klusiilid Spirandid Nasaalid 

Velaarid g к ^

Larüngaalid h

Meie tabelis on 23 kaashäälikut .kus.juures pole ervesta- 

tud mitmesuguseid murdepäraseid variante (näit. r hääl

damises). Kui supradentaale d, t, s, 1 , n lugeda omaette 

foneemideks, siis saame 23 konsonantset foneemi, vastasel 

juhul 18 . (Vastavas teaduslikus kirjanduses esinevad mõle

mad lahendused.)

Helilisuse-helituse tunnuse ptfhjal on seotud kuus paari: 

b - p ,  d - t ,  ф-t .  g - k ,  v - f ,  j - 9 .  Helitutel 

foneemidel ^s/ ja /%/ puuduvad rootsi keeles helilised vas

ted .

§ 8. Ülevaade tähtsamatest hääldamisreeglitest:

V o k a a l i d :

1 . Erinev kvaliteet lühikesel ja pikal vokaalil:

а /а/ - /а:/ tall - tal (eespoolsem - tagapoolsem)

0 /о/ - /и:/ bort bo

/и/ - /о:/ blomma - sova

/о/ - /о:/ bort sova (lahtisem - kinnisem)

u /И/ - /й:/ full - ful (lahtisem - kinnisem)

ö /<5/ - /0:/ host (lahtisem - kinnisem)

Sageli ka (eriti Stokholmi hääldamises): 

e /с/ - /в:/ penna - peta (lahtisem - kini isem)

2 . Erinev kvaliteet r ees ja mujal:

/oe / r ees /Л/ mu j al mörk - höst (lahtisem--kinnisem)

Л* :/ " - /0/ " höra - höga ( " )
/ä/ r ees /t / mujal märke - mätt( " )

/ä:/V - - /£:/ " lära - läsa ( " )

lühike /ä/ r ees - oikk /e: / r ees ja mujal
berg - lera 
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/у:/

/«:/

4

b, d

5

эее: 

e - 

g -

к

8k -

. Labialiseerituse kolm astet (kinniselt lahtisele):

, /у/ - /tL:/ - Al/ syr . synd - sur - sund 

_ /б/ - /ое /, /oe: / hSg - hgst - dSrr. h8r

K o n s o n a n d i d :

. Suur vahe heliliste ja helitute klusiilide vahel:

, g (helilised) - p, t, k, (tugevad ja aspireeritud,

s.t. nende juures kuuldub 

veel h-häälik)

bar - par 

dam - tarn 

gall - kail

, о, g, к, sk erinev hääldamine ees- ja tagavokaalide

e, i, y, S, 6 ees: teistes asendites:

/se/ centrum, precis, /к/

cykel, cSsar 

/j/ genom. glva, gyllene./g/
S

gäst, göra 

/g/ rõhuta lõppsilbi ees:/j/ 

f&gel, mager, seger

/Ъ/ võõrsõnades: geni, /jj/ 

inge"j8r, gest, reli

giös

/Ъ/ kedja, kind, kyrka, /к/

(/9/) kär, kõra

/к/ rõhuta lõppsilbi ees ja

mõningates võõrsõnades:

kelt, k5, kakel

/Ъ/ ske, maskfn, skyldig, /8к/ skžl. skrika,

skagg, skõn ja erandina fisk 
manniska

- 20 -

cup, clown

gammal, glad

sõna lõpul 1 ,r järel:

n ees samas tüves 

▼agn, regn, lugna

kamp, krig



/як/ rõhuta lõppsilbi ees ja 

mõningatee võõrsõnades: 

ffsken; skelett

6. Konsonant + j hääldamine:

aj, gj, hj, lj - /j/ djur, d.1 up, djärv, djävul

gjorde

hjul, hjälpa. hjärta. hjärna

1.1 u e , ljud 

kj, tj - /5/ kjol. k.1 ortel

(/9/) tjäta, tjock, tjugo. t.juv, tjänare

7. Üüevaade /§/ hääldamisest:

soh, sh, sj, skj, etj, ssj, si(on), ssl(on) - /8/

schack, dusch, kraech. shilling 

s.janga, sjg. sju. själ, sjok 

skjorte, skjuta 

stjärna, stjäia

explosion, division 

dlskuselbn, profession 

ch - /8/ chef, chock, choklad 

tion - /8u:n/ lektion, station, revolution 

xlon - /kSu:n/ reflexion 

ek eesvokaalide ees, vt. punkt 4 .

8. Supradentaaleed (retroflekeeed) häälikud:

/d/ ord, bord

/t/ ort, bort, karta

/1/ sorla, porla

/п/ barn, järn, horn
ч

/ц/ kore, mars, foreta

rd -

rt -

rl -

rn -

Г 9
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9. ng ja gn hääldamine:

ng - Л|/ (g ei kuuldu!) .ring, rlnga, finger 

gn - /г)п/ regn, regna

Kõnekeele Iseärasused

§ 9 . Rootsi kirjakeele ja (haritud) kõnekeele vahel 

leidub suuri erinevusi. Peamised kõnekeele iseärasused 

hääldamises on järgmised:

1) lõppkonsonantide kadu (eriti g, d, t ) , näit.: 

jag 'mina'- /ja:/, /ja/

vad 'mis' - /va*./, /V a / 
med '-ga' - /те:/, /шэ/

*et 'see' - /de:/, /de/ 

mycket 'palju'- /mykkd/ 

litet 'vähe'- /li:t a /

d a g  ' p ä e v ' -  / d a : / ,  a r t i k l i g a  d a g e n  / d a : n / ,  m i t m u s :  d a g a r  

g o d  ' h e a '  - / g n : / ,  m i t m u s :  g o  d a  / g u : a /  / d a : r

- l g  a d j e k t i i v i  l õ p u s  / - i / :  s t ä n d i g  ' a l a l i n e '  ^ s t t n d i / ,  

m i t m u s e s  - i g a  / i a /  

o c h  ' j a '  - /о:/, /о/, k a  /ок/ 

ä r  ' o n '  - / е : / ,  / е / ,  / с / ,  / а / ,  k a  / а : г /  

v a r  ' o l i '  - / v a : / ,  / v a /  

s k a l l  ' s a a b ,  u e a b ' - / s k a : / ,  /ака/ 

n e j  ' e i '  - / п е / ,  / n  z:z / , / n t h t : /

2) rõhutute silpide kadu sõna lõpul ja keskel: 

taga 'võtma' - /ta:/ (võib kirjutada ka: ta) 

hava 'omama' - /ha:/ -•(ha)

k l ä d a  ' r i i e t a m a '  - / k l f : /  ( k l ä ) 

b l l v a  ' s a a m a '  - / b l i : /  (b l i ) 

s a d e  ' ü t l e s '  - /  s a : /  ( s a )  

l a d e  ' a s e t a s '  - / l a : /  ( l a )  

l c a s t a d e  ' v i s k a s '  - / k h s t a /



staden 'linn' - /sta:n/ (stan) 

sedan 'siis' - / scnn/ (sen) 

s&dan 'selline' - / sonn/ 

nžgot 'midagi' - /not/ 

n&gonsln 'kunagi' - /nbnssin/ 

ladugard 'laut' -/la:go$/

3) assimilatsiooni,juhud: 

ledsen 'kurb' - /ltssdn/

skridsko 'uisk' - /skrfesku/ 9

stund 'hetk' - /sttJnn/ 

morgon 'hommik' - /mbrron/

4) Tnuud näited:

de 'nemad' - /di/ , /domm/

dem 'neid' - /domm/

mlg 'mind' - /mel/ (mej)

dig 'sind' - /del/ (dej)

sig '(teda) ennast' - /sei/ (sej)

Ortograafia

§ 10. Rootsi ortograafias kehtivad mitmesugused eri 

printsiibid:

1 ) m o r f o l o o g i l i s u s e  printsiip lubab 

kirjas ära tunda etümoloogiliselt suguluses olevad sftnad 

ja mingi sftna selle eri muutevormides, vaatamata erineva

le hääldamisele, näit.: v hga /vb:ga/ 'julgema' - v&gsam 

/vbrksam/ 'ohtlik7: hög /hÖ:g/ 'kftrge' - hogt / hökt/ 

'kargelt';

2) f o n e e t i l  i s u s e  nrintsiip, näit.: röd 

/т'б:А/ 'punane' - rott /rött/ (neutrum); skriva 'kirjuta

ma' - skrift 'kiri';



3) k o n s e r v a t  i i v з u в я pricteiibi alueel on 

säilitatud vana traditsiooniline kirjaviis, kuigi häälda

mine on vahepeal muutunud, näit.: hjälpa /Jfclpa/ 'aitama ,

1.1 ив /Jü:ss/ 'valgue', d.1ur /Jü:г/ 'loo«'; siia kuulab ka 

/Ъ/ Ja /5/ kirjas mÄrkimine (vt. § 6) Ja paljude vOTrsSna- 

de kirjutamine, näit. journal /5urnž:l/ 'Surnaal', chauffear 

/Sof6e :т/ 'autojuht'.

/

§ 11 . Häälikute pikkuse märkimisest kirjas vt- §§ 2 - d. 

Järgtfevalt mSningad täiendavad reeglid:

1 . Kui rahulisele lühikesele vokaalile Järgneb samae 

tüvesilbie kaks vßl enam erinevat konsonanti, kirjutatakse 

need igatlks ühekordselt. Näit.: vända /ven da/ 'pöörama', 

hätfrk /hetsk/ 'vihane, vimmane'.

2 . Kahekordne konsonant Jääb püsima:

a) muutevormides -de, -d, -te, -t, -s ees: byggde 

'ehitas', byggd 'ehitatud, visste 'teadie', byggt 'ehitanud^ 

bygge 'ehitatakse'(vrd. bfrgga 'ehitaaa'); snabbt 'kiiresti' 

(snabb 'kiire'); kropps 'keha'(genitiiv sinast kropp) .

Erand: n ei kirjutata kahekordselt _-d Ja -t eee, 

näit.: kände /Sen da/ 'tundisГ känd 'tuntud', k»rit 'tund

nud (vrd. känna /S£nna/) 'tundma'); tunt '?fhuke'(neutrumi 

vorm Adjektiivist tunn /tOnn/, sant ЧЫ'(вшп);

vahel ka g : lagd 'asetatud', la^t 'asetanud'(lägga 

'asetama');

1 sinades skllde 'lnhutas', ekild 'lahutatud', skilt 

'lahutanud'(vrd. ekillnad 'vahe');

b) sufiksite -bar, -dom, -het, -sam. -skap, -vis ees: 

brännbar 'pSlev', sällskap 'seltskond', atällvls 'kohati'jt.

samuti sufiksite ees, mis algavad häälikutega 1, n, r :
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gnissla 'krigisema', kvlnnlig 'naiselik', pyssling 'kää

bus', öppna 'avama', stlllna 'vaikima, rahunema', lyssna 

'kuulama', büllra 'käratsema', yttre 'väline'.

Erandid: mänskap 'meeskond', kunskap 'teadmine' (künna 

'võima'), vänlig 'sõbralik', inre 'sisemine'jt.; ka i n 

land 'Soome'(finn 'soomlane').

3 . Pikk intervoksalne m ja n kirjutatakse harilikult 

kahekordselt, näit.: k?»nmA 'kammima', finna 'leidma'; ka

muutevormides sõnadel nagu rummet (vrd. rum /rtlmm/ 'tuba,
/ ' ' 

ruum ), vännen (vrd. vän /venn/ 'sõber'). Vrd. § 4 :c.

Erandid: Intervokaalne m kirjutatakse ühekordselt si

nade dom 'kohus'ja Rom 'Rooma'tuletistes, näit.: domare 

/d?mimara/ 'kohtunik', döma /dömma/ 'otsustama romare 

/rümmara/ 'roomlane'.

§ 12. Sõnade p o o l i t a m i n e  :

1 . Põhireeglina kehtib, et lihtsõnade poolitamisel
/

viiakse ainult üks konsonant üle teisele reale: väns-ter 

'vasak', hed-ra 'austama'.

2 . Kui mingit häälikut märgitakse kirjas mitme tähe kom

binatsiooniga , võetakse seda kui ühte konsonanti: du-sehen 

/düššan/ 'duSŠ', männi-ska /mlnniša/ 'inimene'.

3. i ja ng ei viida üle teisele reale: väx-er /veksar/ 

'kasvab', rfng-en sõrmus, rõngas'.

4. ck /кк/ poolitatakse: шус-ket /туккэ/ 'palju'.
У

5 . Liitsõnad poolitatakse liitosade järgi: be-trsffa 

'puutuma', ut-от 'peale, välja arvatud', In-uti 'sees', 

halv-ö 'poolsaar'.

4 .
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§13 S u u r e  a l g u s t ä h e g a  kirjutatakse:

1) pärisnimed, näit.: Gunnar, Stbckholm, Malmö; kui ni

mi koosneb kahest sõnast, millest teine sõna pole pärisnimi, 

kirjutatakse suure algustähega ainult esimene sõna: Sv&rt*_ 

hžvet 'Must meri', För&rta stkterna 'Ühendriigid';

linnade ja maade elanikke tähistavad substantiivid kir

jutatakse aga väikese algustähega, näit.: stockholmare 

'stokholmlane', malmöbo ' malmöbu:/ 'malmölane (Malmö ela

nik)'; samuti adjektiivid, mis tähistavad rahvust: en svensk 

turist'rootsi turist';

2) pöördumissõnad kirjades: Du Sina', M  'Teie'ja nende 

muutevormid; samuti isiku tiitel kirjades: Bäste Doktor 

Nilsson 'austatud doktor Nilsson'.

§14 , K i r j a v a h e m ä r k i d e  kasutamisest:

1 . Komaga eraldr.- *kse:

a) pea- ja kõrvallause liitlauses, näit.: jag v£t, att 

du kan hjälpa mig 'ma tean, et sa saad mind aidata': jag 

v£t inte, om jag кan kbmaa i mbrgon 'ma ei tea, kas ma saan 

homme tulla'; seda reeglit ei järgita rangelt;

b) osalaused rindlauses - ka siis, kui neid ühendab side

sõna och 'ja': sžlen sken, oeh faglarna kvittrade 'päike 

paistle ja linnud sädistasid';

©
2 . Koma ei tarvitata:

a) juhul* kui kõrvnllause sõltub prepositsioonist: ja,? 

är ledsen /lessэп/ ö v e r att jag inte kan kbmma 'mul on 

kahju, et ma ei saa tulla'; han längtar e f t e r att de 

skall kbmma 'ta igatseb selle järele, et nad tuleksid;

b) kui osalausetes on mingi ühine lauseliige, näit.:



m4nen lyser men värmer icke 'kuu paistab, kuid ei soojenda' 

(ühine alus: mänen); av skädan blir man vfg men lnte rxk 

'kahjust aaab targaks, kuid mitte rikkaks' (tlhine öeldis: 

blir);

c) infinitiivi ees: jag har inte t^d a t t  v ä n t a  

här 'mul pole aega siin oodata';

d) relatiivpronoomeni som 'kes, mis' ees ühendites 

nagu: den som '(see,) kes', vem som 'kes', vad som '(see,) 

mis', vllken som '(selline,) kes' jt.; näit.: den som 

lever f&r se 'kes elab, see näeb'

3 - Järgarvsõnade järel ei tarvitata punkti: den 12 sep

tember '12. september'.

4 . Sõnade lühendamisel kasutatakse sageli koolonit: 

d:r ehk dr (doktor), f:a (firma), s:a (summa), l:a klass 

(första klass 'esimene klass'); ka kroonide ja ööride va

hel: 2:50 (kr.) '2 krooni 50 ööri'.

Л- Jutumärgid seisavad alati-ülal: "Vi kommer strax", 

sade ban 'me tuleme kohe, ütles ta'.

§ 15- Mõningaid rootsi l ü h e n d e i d

anm. 

bl. a.

d . 3 .

dvs = d

e. = el. = 1.

e . m.

ex.

f. d. 

f . m .

f r . о ,

knmärkning 'märkus'

bland &nnat 'muuhulgas, muuseas'

densÄmme 'seesama'

v . s . det vill säga /de vii stla/ 'see tähendab' 

6ller 'või, ehk'

'pärr st lõunat'

'näide'

'endine'

'enne lõunat'

'alates . . . '

feftermiddagen 

exempel 

före dbtta

f örmiddao-en

fran Of’h med

.  27  -



f .5 . för övrigt 'muide, muuseas'

f91.1 • = f. = ff. och f91jande 'ja järgnevad'

I£L l

kl.

ш. fl. 

m. m.

höettermln 

3ht i s^nnerhet

i stället för 

Jämf9r

klass; klbckan 

med flfera 

med m&ra

sügissemester'(ülikoolis) 

eriti'

. asemel' 

võrale'

'klass; kell' 

ja teised'

n • b . = nb n^dre bötten 

nr = n:r nummer 

° » a • oeh kndra

obs. observ^ra!

o- d - = o. dyl. oeh d^likt 

oav = °• B « v. oeh sa vldare 

P • с• proc4nt

P- a« Da pr und av 

Sj. sldan

B - sк kallad

^ • e i • till ехётре1 

. undantag

ungefär ЛЗпjafMrr/ 

vartermfn

ja nii edasi, ja muud, ja
teised'

esimene korrus'(aadressil)

number'

ja teised'

tähelepanu!'

ja muud sellesarnast'

'ja nii edasi' 

protsent'

... põhjusel, tõttu' 

lehekülg' 

niinimetatud' 

näiteks' 

erand'

'umbes'

'kevadsemester'(ülikoolis)

Märkus: Punkti ei tprvitata lühendites, milles on jäetud 

sõna 8lgus- ja lõputäht, näit.: hr (herr 'härra'), dr ehk 

d:r (dbktor).
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R õ h k

Dünaamiline ,1a muusikaline rõhk

§ 16. Rootsi keeles on olemas dünaamiline rõhk, s.o. 

tavaline pingerõhk, ja muusikaline rõhk (intonatsioon) , 

mis on helikõrguse liikumine sõnas ja lauses. Mõlemad rõ

hud funktsioneerivad rootsi keeles liitunult.

. D ü n a a m i l i s t  r õ h k u  on rootsi keeles 

nelja liiki:

pearõhk, mida tähistame tugevuspalliga 3;

tugev kaasrõhk " 2 ;

nõrk kaasrõhk " 1;

nullrõhk (rõhu puudumine) " 0 .

Igal sõnal on olemas pearõhk (3) » s.t. sõna teatud sil

pi hääldatakse suurema jõulisusega (pingega) kui teisi sil

pe. Pearõhulisel silbil on rootsi keeles alati tõusev või 

tõusev-langev intonatsioon. Pearõhk asub rootsi sõnades ta

valiselt esimesel silbil ja on tugevam kui pearõhk eesti 

keeles.

Tugev kaasrõhk (2) on veidi nõrgem pearõhust ja esineb 

peamiselt liitsõnades. Tugeva kaasrõhuga silbil on intonat

sioon tõusev või tõusev-langev.

Pearõhuga jp tugeva kaasrõhuga silpe hääldatakse pikalt.

Nõrk kaasrõhk (1) on intensiivsuselt nõrgem tugevast 

kaasrõhust, kuid intonatsioon on siingi tõusev või tõusev- 

-langev.

Nullrõhu (0) uuhul hääldatakse silpi väikese intensiiv

susega ja intonatsioon on siin ühtlaselt tasane või langev.

Nõrk kaasrõhk ja nullrõhk asuvad silDidel, mida tavali

selt kutsume rõhuta silpideks - nendes silpides on rootsi 

keeles kõik häälikud lühikesed. Rõhuta asendis lühenenud
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vokaalid säilitavad aga harilikult oma kvaliteedi, * t. 

nad ei redutseeru täielikult, näit.: god dag (rõhuskeem: 

0-3) /gudž:(g)/ 'tere'- vrd. god /gu:d/ 'hea'. Ainult e 

võib redutseeruda /a/-ks (vrd. § b ) • f&gel (rõhuskeem: 

3-0) /f6:gal/ 'lind'.

§ 17. Rootsi keelele on iseloomulik sõna m u u s i 

k a l i n e  r õ h k ,  s.t. helikõrguse muutumine tihe sÕ- 

na piires. TTÕik rootsi keele sõnad jagunevad selle põhjal 

kahte gruppi, olenevalt sellest, kas neil on ilks või k?ks 

helitõusu tippu. Eristame seega kehte liiki muusikalist 

rõhku:

1) ühetipuline lihtrõhk (aktsent 1 ehk "akuut");

2) kahetipuline liitrõhk (aktsent 2 ehk "graavis'").

L i h t r õ h k  on heli ühekordne tõus ja langus, um

bes nagu eesti keele kolmanda välte sõnades: (lähen) lin

n a , (kaks) kaalu. Rootsi кее1ез on lihtrõhk alati ühesil

bilistes sõnades. Mitmesilbilistes sõnades on rootsi liht- 

rõhule ipeloomulik heli tõus ja kõrge toon pearõhuga sil

bis, millele järgneb võrdlemisi Järsk heli langus - umbes 

heliredeli kahe tooni võrra - sõna järgnevates silpides, 

lihtrõhuga rootsi keele sõna on seega tooniline ühik, mi

da iseloomustab intonatsiooni skeem: tõus-tipp-langus.

Rootsi lihtrõhk 
(akuut) Stokholmi 
häälduses (E.A.Meyeri 
Järgi)

Lihtrõhku tähistame akuudinanj-pip-a ( ') sõna pearõhu~a 

silbi vokaalil, näit. t4let 'kõne', handen 'käsi', 

händerna 'käed'.
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L i  i t r õ h к esineb ainult kahe- ja enairfsilbilistes 

sõnades. Liitrõhk jagab sõna tinglikult kaheks tooniliseks 

üksuseks, millele mõlemale on iseloomulik intonatsiooni- 

skeem: tõus-tipp-langus.

Iga liitrõhuga rootsi sõna võib seega vaadelda kui moo

dustist, millel on kaks "küüru" (toonilist üksust) vasta

valt kahe tipuga. Tooni tipud asuvad tavaliselt vokaalidel 

või helilistel konsonantidel. Piir "küürude" vahel asub ka

hesilbilistes sõnades morfoloogiliste silpide vahel, enama- 

silbilistes sõnades kuskil sõna keskel (vt. lähemalt §§19: 

:2 ja 20). Esimese "küüru" tipp asub Stokholmi häälduses 

heliliselt veidi kõrgemal kui teise "küüru" tipp, kuid 

murdeliselt ja individuaalselt võib olukord vastupidine ol

la: teine tipp on heliliselt kõrgem kui esimene.

Rootsi liitrõhk 
(graavis) Stokholmi 
häälduses (E.A.Meyeri 
järgi)

Liitrõhku tähistame graavisemärgiga (') sõna pearõhuga 

silbi vokaalil: t&la 'rääkima', flicka 'tüdruk', fll^korna 

'tüdrukud'.

§ 18. Rootsi muusikaline rõhk oole kõikjal ühtlane ja 

esineb oalju murdelisi erinevusi. Lihtrõhk on näiteks mõ

nes Lääne-Rootsi murdes ainult tõusev, kuna liitrõhk on 

seal ja Lõuna-Rootsis vähem esilet^igiv kui Ida-Hootsi ja 

Stokholmi kõnekeeles. Dalarna murdes ja ka Soome rootslaste 

keeles puudub aga liitrõhk üldse, kusjuures Dalarna murdes 

selle asemel on langev rõhk, mis siiski erineb tavalisest



lihtrõhust. Olenemata detailidest rõhumeloodias, jääb aga 

kõigis riigirootsi (mitte Soome rootsi) dialektides püsi

ma kahe muusikalise rõhutüübi t e i n e t e i s e l e  

v a s t a n d a m i n e ,  mis sageli aitab eristada sõnu 

ja vorme. Muusikalisel rõhul on seega rootsi keeles fono

loogiline ülesanne.

Liht- Ja liitrõhu kasutamisel on kõikuvusi ka kirjakee

les. Üldjoontes aga kehtivad järgnevates paragrahvides too

dud reeglid. Rõhkude tundmaõppimine ja õige kasutamine ta

gab välismaalasele rootslasega rootsi keelt kõneldes pare

ma vastastikuse mõistmise ja hoiab ära nii mõnegi arusaa

matuse. Nagu öeldud, oleneb rootsi keeles muusikalise rõhu 

tüübist vahel ka sõna tähendus, mille kohta toome näiteid:

- lihtrõhk - - liitrõhk -

žnden 'part' änden 'vaim'

4xel 'õlg' Axel (eesnimi),&xel 'telg'

biten 'tükk' blten 'hammustatud'

brunnen 'kaev' brunnen 'põlenud'

buren 'nuur' büren 'kantud'

b6na 'pes«d' bbna 'poonima'

heden 'nõmm' hbden 'paganlik'

m6der 'moed' mb der 'ema'

slaget 'löök' slaget 'löödud'

slutet 'lõpp' slutet 'lõpetatud'

t&nken 'tank' tänken 'mõte'

t6mten 'krunt' tbmten 'haldjas'^

Vrd. samuti Järgmisi lauseid (C.-C. Elerti järgi):

Han rlktade st6pen 'mot fönstret 'ta suunas sammud akna 

poole'

Han rlktade ntbgen mot fönstret 'tn asetas redeli w r t u  

nkent' .

Selliseid sõnapsare leidub rootsi keeles kokku umbes
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500, kuid paljudel Juhtudel on üks paari elementidest har

vaesinev sõna. Muusikalise rõhu fonoloogiline toime tuleb 

aga märksa sagedamini esile siduskõnee (hääldatud sõna

ühendis või lauses) mõningate tavaliste foneemijärjendi- 

te morfoloogilisel identifitseerimisel, eriti lõppsilplde 

puhul, näit.:

om Jag v&tat... /v&:tat/ 'kui ma oleksin teadnud...';

om Jag vet att... /v6:tat/ 'kui ma tean, et

Peale selle on muusikalisel rõhul vahel ka stilistiline 

funktsioon, nii näiteks esineb liitrõhk vandesõnades nagu 

k&tten, tüsan, vrd. lihtrõhuga k&tten 'kass', tusen 'tuhatГ

§ 19. Kui võrrelda erineva muusikalise rõhuga sõnu, 

näit. t6let 'kõne' (lihtrõhuga sõna) Ja tkla 'rääkima' 

(liitrõhuga sõna), siis võime täheldada vahet ka nende sõ

nade dünaamilise rõhu jaotuses. Hli on viimane silp sõnas 

t&let nullrõhuga (0), s.t. sõna rõhuskeem on 3-0, kuna aga 

sõnas tžila viimane silp on nõrga kaasrõhuga: rõhuskeem 3-1« 

Muusikaline rõhk on seega tihedalt seotud dünaamilise rõhu

ga Ja ainult liitunult moodustavad nad rootsi keelele tüü

pilised rõhuvormid.

Järgmisi reegleid tuleb arvestada rootsi rõhkude tundma

õppimisel:

1 . Muusikalise lihtrõhuga (') sõnades võib peale dünaa

milise pearõhu (3) esineda veel langeva intonatsiooniga 

nullrõhk (0) või kõne rütmist olenevatel tingimustel ka 

nõrk kaasrõhk (1). Viimane on aga sel juhul ebaolulise in

tonatsiooni tõusu-langusega, mistõttu see ei muuda üldreeg

lit (§ 17), mille kohaselt lihtrõhuga sõna on ühetipuline. 

fndreeglid muusikalise lihtrõhuga sõnade kohta on järgmised:

a) kui dünaamiline pearõhk on esimesel silbil, siis on 

kõigil järgnevatel siinidel nullrõhk: f^g e ^ l  'lind',
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hän^de^rna0 'käed', k6^ffe°rta°rna0 'kohvrid';

Ъ) kui dünaamiline pearõhk on teisel silbil, siis võib 

eelneval rõhuta silbil olla kas nullrõhk (tavaliselt lühi

kestel prefiksitel) või nõrk kaasrõhk: be^tž^la0 'maksma', 

o^Td^ntli^g 'korralik'; pearõhule järgnevatel silpidel on 

nullrõhk;

e) kui dünaamiline pearõhk on kolmandal silbil Või kau

gemal sõna algusest, võivad eelnevates silpides nullrõhk Ja 

nõrk kaasrõhk rütmiliselt vahelduda, kusjuures nõrk kaas

rõhk on tavaliselt igal teisel silbil pearõhust tagasi lu

gedes: каПа°1б ,̂ u^nl0ve^rsl^t^^t, gra^tu^l^^ra^;

pearõhule Järgnevatel silpidel on tavaliselt nullrõhk, 

kuid võib ka eelneda nõrk kaasrõhk rütmiliselt nullrõhuga 

vaheldudes; bi^bll^o^te^a^ri^e^ 'bibliotekaar'.

2 . Muusikalise liitrõhuga (4) sõnades võivad pearõhule 

(3) Järgneda kõik ülejäänud dünaamilise rõhu tüübid (2 , 1 ,

0), kuid nii, et vähemalt ühel pearõhule järgneval silbil 

oleks kas tugev kaasrõhk (2) või nõrk kaasrõhk (1), s.t. 

rõhud, millega kaasneb tõusev-langev intonatsioon. Ka nõrk 

kaasrõhk (1) on liitrõhuga sõnades olulise tõusu-langusega, 

mis tagab sellistes sõnades kahetipulisuse (§ 17). Tuleb 

aga silmas pidada, et kuigi nõrga kaasrõhu (1) puhul on 

toon kõrge, on silp ise lühike, näit. sõnas tala (3-1) 

ei tohi viimast a-d venitada!

Kehtivad järgmised reeglid liitrõhuga sõnade kohta:

a) kahesilbilistes lihtsõnades on teisel silbil nõrk 

kaasrõhk: fll^cka1 'tüdruk', П.13окоХг 'tüdrukud'; enam 

kui kahe silbilistes sõnades on nõrk kaasrõhk tavaliselt 

viimasel silbil ja nullrõhk (ühtlasi nõgu "küürude" vahel)

vahepealsetel siinidel: fll^cko^ma^ 'ttiflmb^'
4 ч о 0 1 ~ ~  *
ö vni nga rna 'harjutused';
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b) liitsõnades ja rõhuliste prefiksitega tuletussõnades 

on teisel liitosal, resp. tüvisõnal, vähemalt tiks tugev 

kaasrõhk, ülejäänud pearõhuta siinidel on nullrõhk (vrd. 

aga § 24:c), näit.:

jä^rnvä^g 'raudtee', lä^ro^bo^k 'õpik', bk^ndspe^la^re^ 

'magnetofon'(liitsõnad);

ml^ssta^g 'viga', b^ly^cka0 'õnnetus', b^^a^rbe^ta^ 

'töötlema', ü^nde^rsö ka^ 'uurima' (tuletussõnad);

o) kui pearõhk on mujal kui esimesel silbil (erandsõna

des),- siis võivad eelnevatel silDidel esineda ebaoluline 

nõrk kaasrõhk või nullrõhk: pri nsb ssa 'printsess', 

lä^ra°rl^nna^ 'nai sõpetaj a '.

§ 20. Kokkuvõtlik ülevaade tähtsamatest rõhu- ja into- 

natsiooniskeemidest.

l i h t r õ h u g a  s õ n a d  (ühesilbilistes sõnades 

toon tõusev-langev; enanfsilbilistes sõnades pearõhuga silp 

tõusev, ülejäänud silbid langevad või ühtlaselt madalad):

3 tal 'kõne'

3-0
✓  4

taiet 'kõne' (lõppartikliga)

3-0-0
* %

händernä 'käed'

3-0-0-0 koffertärnä 'kohvrid'

0-3 beröm

0-3-0
* %

betala 'maksma'

0-3-0-0 betalade 'maksis'

L i i t r õ h u g a  s õ n a d  (pearõhuga ja kaasrõhku- 

dega silbid tõusvad -langevad, nullrõhuga silbid langevad või
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ühtlaselt madalad):

3-1 tala 'rääkima'(viimane silp
lühem!)

А Л
3-0-1 talade 'rääkis'

л
3-0-0-1 övningaroa 'harjutused'

3-2 leksak /le:ksa:k/ 'mänguasi'

3-2-0 leksaken 'mänguasi' (lõppartikliga)

Л /ч
3-2-ü-O leksakernä 'mänguasjad'

л Л
3-0-2 vardagsrum 'elutuba'

л Л
3-0-2-0 vardagsrummet 'elutuba' (lõppartik

liga)

Dünaamilise rõhu kaautamine

§ 21. Dünaamiline p e a r õ h k  on rootsi keeles hari

likult sõna esimesel silbil, näit.: Ьбкеп 'raamat', fžJLla 

'kukkuma'. Märgid (') ja (') tähistavad pearõhku ja ühtla

si sõna muusikalist liht- või liitrõhku, vrd. § 1 7 .

Pearõhk ei ole esimesel silbil:

a) paljudes võõrsõnades, näit.: professor, garagrÄf, 

revolution, socialism, grammatik;

b) sõnades sufiksitega -era, -eri, -inna: marschžra 

'marssima', tryokerl 'trükikoda', lärarinna 'naisõpetaja';

c) oeasegu alati sõnades, mis algavad orefiksitega be-, 

för-, ent-: bet&la 'maksma', fSrklära 'seletama', entl6dlga 

'vallandama';

neljasilbilistes sõnades nihkub rõhk rütmi mõjul prefik

sitele be- ja fõr-: bfearbeta 'töötlema', förolämpa 'sol

vama';
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rõhk on ka eeseilbil för- eel juhul, kui selle tähendus 

on 'ees-, eel-, esi-'jms., näit.: förnanm 'eesnimi', 

fbretuga 'eestuba', fördom 'eelarvamus', förfäder 'esivane- 

mad' (aga: föräldrar 'vanemad'), förbereda 'ette valmista

ma';

d) kolme- ja enamsilbilistel adjektiividel sufiksitega 

-lg ja -lig, näit.: barmhärtig 'halastav', eg6ntllg /ej6-/ 

'tegelik', ord6ntllg 'korralik', väs^ntllg 'oluline', 

fiäntllg 'vaenulik'(vTd. fiende 'vaenlane);

e) ilma kindla reeglita sõnades nagu omkring 'ümber', 

lg6n /-j-/ 'jälle', ibland '(vahete)vahel', em^llan '(mil

legi) vahel', em6t 'vastu', tyvärr 'kahjuks', var&ndra 

'üksteist, teineteist', liitarvsõnades nagu tjugof6m '2 5 ', 

mõnedes kohanimedes, näit. Göteborg / jötebörj/, Västeras 

/vestar6:ss/.

Märkus: Mõnedes sõnades on pearõhk kõikuv, näit.: 

tlllräckllg = tillräoklig 'küllaldane', nödvändig = nöd

vändig 'vajalik', ürsäkta = ursäkta 'vabandage'.

§ 22 . T u g e v  k a a s r õ h k  (2 ) on:

a) liitsõna teise liitosa mingil (harilikult esimesel)
о 2 3 2 » / '

silbil: ka во/sä ck 'kohver', va rdags^ru mmet 'elutuba',
— а ------  x j5 -

vä ckar/klo cka 'äratuskell', u nder/sö ka 'uurima',
^ P

centra l/statio n 'peajaam'; siia gruppi kuuluvad ka mõned
3 2 3 2

vanad liitsõnad, näit.: a nda kt 'hardus, palvus', djrli к
3 2

'selletaoline', a rbe te 'töö';

b) sufiksitel -bar, -dom, -het, -lek, -sam, -skap, -aktig
4 2 , 3 2 /-

-faldig, -haftig: u ppenba r 'ilmne', u ngdo m 'noorus',

skö^nhe?t 'ilu, iludus', kä^rle^k 'armastus', la^ngsa2m 
s 2 3 2 <■

'aeglane', sä llska p 'seltskond', smlra kt lg 'väiklane',

e^nfa^ldig 'kohtlane', ma^nha^ftig 'mehine';
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c) sõnades eesliidetega an-, av- Ы -, er-, här- 

ln-, med - , mies- , mot- , о- , Vh- , tili- , ttm- , und - , ur- t 

van-, vid-, över- jt.; eesliitel asub pearõhk ja tüvi

sõnal tugev kaasrõhk: a3nbll2ck vaed6 , mi ssta g viga, 

eksimus', u3ndfly2 'pääsema'; kahesilbilise tüvisõna puhul 

on tugev kaasrõhk tüvisõna esimesel silbil: e3rsä tta asen-
°  _ -  л  л

dama', o3ly ckllg 'õnnetu', u^rsä kta 'vabandama'; vrd. aga: 

o3orde2ntlig 'korratu', l3aktta?ga 'vaatlema';

d) neljasilbilistes sõnades prefiksitega be- ja för- 

(vrd. § 9:c): be3arbe?ta 'töötlema', fö^rolä^mpa 'solva

ma' .

§23. N õ r k  k a a s r õ h k  (1) esineb:

a) muusikalise liitrõhuga lihtsõnades harilikult viima

sel silbil: ta3la1 'rääkima', ta3lade1 'rääkis'; fli3ckaI
"y-— =r --------- ■> i

'ttldruk fli cko"r ja lõppartikliga fli ckorna 'tüd-
75 T-  ̂ 3 I : 7

rukud'; hu vu d ja lõppartikliga hu vude t 'pea',
3 1 3 1hu vudena 'pead'; lu stlgare 'lõbusam';

b) kui pearõhk (3) on kolmandal silbil või veel kaugemal 

sõna algusest, asub nõrk kaasrõhk (1) ühel või mitmel eel

neval silbil (harilikult rütmiliselt igal teisel silbil pea

rõhulisest silbist lugedes); ka talo3g , ü*nive^rsite3t , 

gra tule ra 'õnnitlema' (vTd. § 19);

c) liitsõnas muutub tugev kaasrõhk (2) nõrg\ks (1), kui

see sõna on omakorda teise liitsõna osa, näit.: u3ndervi2s-
' * 3 1  2

Plug õpetus' - u ndgrvi sningsmeto d 'õpetusmeetod'.

§2 4. N u l l r õ h k  (0) on ülejäänud pearõhuta sil

pidel, näit.;

ta3la°de1 , u1nl0ve1rsl°te3t , u3ndeQrvi18nl0ngsme0to2d .
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Võib esile tõsta Järgmisi juhte, kus reeglipäraselt on 

nullrõhk:

a) muusikalise lihtrõhuga mitmesilbilise sõna kõigil 

pearõhule järgnevatel silpidel: f&^ge°l 'lind', va^cke°r 

'ilus', sju^nffe°r 'laulab', ta^le^t 'kõne'(vrd. liitrõhu

ga sõna ta^la^t 'rääkinud'), po^jka^rna0 'poiaid', 

ko^ffe0rta°rna0 'kohvrid';

b) pearõhule eelnevatel silDidel võib nullrõhk vaheldu

da nõrga kaasrõhuga: be^ta^la0 'maksma', be°ta^la^deC 

'maksis', o^rde^ntli°g 'korralik', o^rde^ntll^ga^re^ 'kor

ralikum', dl^re^ktö^r ', dl^re^ktö^re^ma^ 'direktorid'

(vrd. § 19);

c) liitsõna muutelõppudee: na^tt/ö^vnl^nga^r 'öised har

jutused '(vrd. ö^vni^nga^r 'harjutused'), sa^kt/mo^dl^ga^re^ 

'leebem'(vrd. mo^di^ga°re^ 'julgem');

d) liitsõnas võib pearõhk rütmi mõjul muutuda nullrõ- 

huks, kui see liitsõna on omakorda teise liitsõna osa , 

näit.: fa^rty^g 'laev' - 4^ngfa^rty2g 'aurik'.

Muusikalise rõhu kasutamine

§2 5. M u u s i k a l i n e  l i h t r õ h k  (akuut) 

esineb järgmistel juhtudel:

1) kõigil ühesilbilistel sõnadel, näit.: täi 'kõne; arv', 

f6t 'Jalg', hüs 'maja', stärk 'tugev', s£ 'nägema', gi 'mi

nema ';

2) paljudel kahesilbilistel sõnsael, mille lõpus on -el, 

-en, -er:

fügel 'lind', nägel 'küüs', b6tten 'põhi', збскеп 'kihel-
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kond', v&pen 'relv', vžtten 'veel',finger 'sõra', eäger 

'võit', väcker 'ilus', vlnter 'talv', 5ater 'ida'Jt. 

need on sõnad, mis varem on olnud ühesilbilised ja mille

le hiljem on lisandunud siirdevokaal e /э/ konsonandi 

Ja sõnalõpulise 1 , n või r vahele, näit.: vana-rootsi 

foghl, vatn, fingr >  f&gel, vatten, finger;

samuti järgmistel laensõnadel alamsaksa keelest: mädel 

'vahend', Ždel 'õilis', h&adel 'kaubandus', frSken 'prei

li', säker 'kindel';

sidesõnal eller 'või, ehk', eessõnadel 8ver üle, peal', 

under 'all', asesõnal 6der 'teie (ома)'.

Brändid: mõninga^ sõnad lõppsilbiga -el, -en või -er 

on liitrõhuga, näit.: fžtder 'isa', abder 'ema', brbder 

'vend', dbtter 'tütar', fester 'eõtse (isa õde)', abater 

/mixstar/ 'tädi (eaa õde)', hlmmel 'taevas', ängel 'ingel', 

spfegel 'peegel', nickel 'võti', p&pper 'paber', trbgen 

'truu, ustav', även 'isegi, ka'; rõhk kõigub sõnas sfrster - 

efster 'õde'.

Ülaltoodud BÕnade mitmuse vormides on liitrõhk, vrd.: 

f^gel 'lind' - f&glar 'linnud', frõken 'preili' - froimar 

'preilid', väcker 'ilus' - v&ckra 'ilusad'jne., välja ar

vatud mitmuse vormid lõpuga -er, näit.: fäder 'isad', 

brflder 'vennad'(vrd. punkt 5), ržgler 'reeglid'(vrd. punkt 

6 ).

3) suuremal osal laensõnadel, näit.: pöjke 'poiss'

( < soome k.: poika), Ingest 'hirm'(alamsaksa k.: angest), 

äktie 'aktsia,' särle -'seeria'. k6ffert 'kohver', prfcris 

praktika , artikel 'artikkel', pl&no 'klaver'; ka nende 

sõnade mitmuse vormid säilitavad lihtrõhu: p6jkar 'poisid', 

k6ffertar 'kohvTid';

4 ) sõnadel, mille pear<5hk on mujal kui esimesel silbil:
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privät 'isiklik', bibliot^k 'biblioteek', gratulžra '‘õnnit

lema', förklära 'seletama', välsigna 'õnnistama', omkring 

'ümber';

mõned näited selle kohta, kuidas eesliite lisamine viib 

pearõhu esimesest silbist kaugemale ja muudab ka muusika

list rõhku:

liitrõhk - lihtrõhk

t&la 'rääkima' vrd. betäla 'maksma' 

h&lla 'hoidma' behilla 'säilitama'
4 ✓ 0 j  

söka otsima besöka külastama

f61.1 a 'järgnema' fõrfölja 'jälitama'

dödlig 'surelik' odödlig 'surematu'

Erandid: em&llan 'vahel', emfrdan 'sest', ehuru 'kuigi' 

ja vrd. ka § 27:4 . Rõhk kõigub sõnades förütom - förütom 

'välja arvatud', förfrtan - förfrtan 'ilma', tillsžunmans - 

tillsämmans 'koos'.

5) substantiivide mitmuse vormidel, mis on moodustatud 

metafoonlaga (umlaudiga) ja lõpuga -er, vrd.:

ainsuses bžk 'raamat' - mitmuses böoker

f&t 'jalg' - fatter

händ 'käsi' - händer

bbnde 'talupoeg'- bonder jt.

Erandid: son /э6:п/ 'poeg' - mitm. söner; lfedamot 

'liige' - lkdamöter. Reegli alla ei käi samuti mõned sõ

nad, millel raetafoonia esineb ka ninsuses, näit.: vän /v£nn/ 

'sõber' - mitm. vänner; bön /bö:n/ 'palve' - böner.

6) paljude laensõnade mitmuse vormidel lõpuga -er:

ainsuses regel 'reegel' - mitmuses rägler

muskel 'muskel' - muskier
" " "—  "

doktor 'doktor' - dokt6rer jt.

/dbktor/ /doktu:rar/
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Lihtrõhuga on ka sõna pängar 'raha'. 

Rõhk kõigub sõnas säker - skker 'asjad'

7) lõppartikliga substantiividel, mille vastavatel ar

tiklita vormidel on lihtrõhk; see kehtib nii ainsuaes kui 

ka mitmuses, näit.:

ainsuses:

artiklita händ 'käsi'

f&gel 'lind'

täi 'kõne'

v^tten 'vesi'

mitmuses:

artiklita händer 'käed'

fötter 'jalad' 

bärn 'lapsed' 

b6n 'pesad'

lõppartikliga hänaen 

fkpelxi 

tälet 

vättnet

lõpoartikliga händerna 

fötterna 

bärnen 

b6na

Kui aga artiklita vormil on liitrõhk. siis on ka lõpp

artikliga vormil alati liitrõhk, näit.: fllcka - fllckan 

'tüdruk', frõknar - fröknarna 'preilid'. Seega on üldine 

reegel: sõna m u u s i k a l i n e  r õ h k  e i *  

m u u t u  l õ p p a r t i k l i  l i s a m i s e l .

8) lihtrõhk on alati verbide preesensivormidel lõpuga 

-er,, vrd.:

infinitiiv k&mrna 'tulema' - preesens k6mmer 

1ёка 'mängima' - leker

skriva 'kirjutama'- skriver

sjunga 'laulma' - sjünger

Preesensivormidel lÕouga -ar on aga alati liitrõhk,näit.: 

tkla 'rääkima' - t&lar.
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4 э
9) komparatiivivormidel lõpuga -re: bättre 'parem', 

större 'suurem', mindre 'väiksem\

Komparatiivivormidel lõpuga -are on aga alati liitrõhk: 

vžickrare 'ilusaim'.

10} lihtrõhk on paljudel adjektiividel sufiksiga - s,k, 

näit.: k6misk 'koomiline', ndrdisk /nu:disk/ 'põhjamaa-', 

žngelsk 'inglise'; kui aga adiektiiv on tuletatud liitrõ

huga substantiivist, säilitab ta liitrõhu: stbckholinsk 

'stookholmi', vrd. Stockholm.

11) mõningatel liitsõnadel, nida kaasaja keeletunnetus 

võtab iihtsõnadena, näit.: tradgard / trf:go$/ 'aed', 

släfsm&l /släksmol' 'kaklus', vžrkstad /värksta/ , 't5ö- 

koda', riksdag /rfksda/ 'riigipäev, parlament', nende hul

gas vanad liitrõnad usel 'vilets', žllting 'kõik';

nädalapäevade nimetustel: söndag /sönda/ 'pühapäev', 

mlndag '6smaspäev'jt.;

arvude nimetustel: hündra (vana liitsõna) 'sada', tusen 

'tuhat'; rõhk kõigub liitarvudel lõpuga -tio: trfetti(o) ehk 

trätti(o) '30', fyrti(o) /iö^i/ ehk fyrti(o) '40' jt.; aga: 

liitrõhk oa arvsõnal tjugo '20' ja liitarvsõnadel lõpuga 

-ton: trfetton '13', fjbrton /fju^on/ jt.
*

samuti paljudel liitadverbidel, näit.: däyför 'seepä

rast', värfgr 'mispärast', främ&t 'ette, edasi', uppat

'üles', därefter ehk däržfter 'seejärel'.

§26. M u u s i k a l i n e  l i i t r õ h k  (graavis) 

on seega ülejäänud sõnadel, mis ei kuulu § 25-s loetletud 

juhtude alla.

Tähtsamad grupid on siin järgmised:

1) suurem osa kahe- ja enamsilbilisi (mitte laen-) sõnu,
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millel rõKk asub esimesel silbil, näit.: flloka 'tüdruk', 

gbsse 'poiss', k&Ila 'kutsuma', böja 'käänama, p83rama', 

gammal 'vana', hbroma 'kodus', frte 'väljas', rafedan 'kuna ;

samuti kahe- või enanfeilbilised muutevormid (välja ar

vatud juhud § 25: 5-8): fllckan 'tüdruk', flickor, flickorna 

'tüdrukud'; kžtllar 'kutsub', kallade 'kutsus', kžillat 

'kutsunud', kallad 'cutsutud'; bbjde 'käänas, .pSöras'; 

bünden, bündet 'seotud'; vikrlt 'olnud'; ffžimla 'vanad'; ka 

sel juhul, kui algvorm on ühesilbiline, näit.: st6l 'laud'

- stblar, stblama 'lauad'(aga: stölen! vrd. § 25:7 ); fäst 

'pidu' - fester, ffesterna; stärk 'tugev' - stžirkare 'tuge

vam'(vrd. § 25:9), tr6 'uskuma' - trbdde 'uskus';

2) liit- ja tuletussõnad, millel pearõhk asub esimesel 

silbil (vrd. § 25:11): skblflicka 'koolitüdruk', skbl- 

flickor 'koolitüdrukud'; ungdom 'noorus'; knkomst 'saabumi

ne'; välkommen 'tere tulemast'(ka välk6mmen);

sealhulgas liitarvsõnad, nagu nittonhundra 'tuhat üheksa

sada', ka siis, kui pearõhk pole esimesel silbil, näit.: 

trettiofyxa 'kolmkümmend neli', halvknnan 'poolteist';

3) sõnades ladina sufiksiga -or (ainult ainsuses’), näit. 

dbktor /-or/, Ifektor; ka siis, kui pearõhk pole esimesel 

silbil: prof&ssor, inspfektor, konditor 'kondiiter';

mitmuse vormides nihkub rõhk nendes sõnades sufiksile ja 

muutub lihtrõhuks: dokt6rer /-u:rar/ 'doktorid';

4-) naisisikuid tähistavad sõnad sufiksitega -jrma , -essa, 

-anska, -enska, kusjuures pearõhk asub sufiksil: lärarl^B 

naisõpetaja , prinsfessa 'printsess', a m e r i k ^ n 'smeerik- 

lanna', itali&nska 'itaallanna'.

Kolme- ja enanfsilbilised substantiivid ja adjek

tiivid sufiksiga -ska, mis tähistavad keeli, on lihtrõhuga,

- 44- -



näit.: (han talar) ltaliänska '(ta räägib) itaalia keelt'; 

kahesilbilised on üldreegli kohaselt liitrõhuga: (han talar) 

sv&nska '(ta räägib) rootsi keelt',

§ 2 7 . Muusikaline rõhk p ä r i s n i m e d e s :

1 . Eesnimed:

a) Suurem osa eesnimesid on lihtrõhuga, eriti need, mis 

lõpevad siinidega -er. -ar, -it, -у: Birger, Ivar, M g m a r , 

Birgit, J6nny; samuti saksa päritoluga nimed Otto, Lüdvig, 

Rickard jt.

b) Liitrõhk on kahesilbilistel eesnimedel, mis lõpevad 

häälikutega -a, -e, -in: feva. Tžtge, Kkrin. Enamasilbilietel 

nimedel kõigub rõhk, näit.: Charlbtta - Charl6tta, Ylktürla

- Vlktžria.

Liitrõhk on veel paljudel sageli esinevatel eesnimedel 

nagu Güstav, Erik, Olof /u:lof/, Tbrsten /tbstan /. Siin 

võib aga esineda ka lihtrõhk.

2 . Perekonnanimed:

a) Lihtrõhk on kahesilbilistel nimedel lõpuga -son: 

Eäneson, Nilsson, J6nsson /junsson/; kolmesilbilistel on 

aga liitrõhk: Andersson, Jbhansaon /ju:ansson/.

b) Kahesilbilistel nimedel lõppudega -bergv -blad, -blom 

/blum/, -borg /borj/ , -back, -dal, -fors /fos/, -gren/ 

-ström jt. on tavaliselt liitrõhk, kuid võib olla ka liht

rõhk: Strindberg - Strindberg, Lindgren - Lindgren; kolme- 

silbiliPtel on aga nlati liitrõhk: Runeberg, Llndegren.

3 . Kohanimed:

a) Suuremal овя1 m - W e  nimedel on lihtrõhk: Svorige 

/svärja/ 'Rootsi', N6rge /n6rja/ 'Norra', Danmark 'Taani',
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F£nland 'Soome', i at land ' lühike e-/ 'Besti', Bf e v b ^  

'Venemaa', T.faklanä 'Saksamaa', Ptžlien 'Itaalia', SE&aicn 

'Hispaania' jt. Rõhk kõigub; Klna ja Kina /3i:na/ 'Hiina', 

J&pan - Jigen, Tto^ias - Pkr^ina, Israel - Israel,
✓

Lihtrõhk on Rootsi maakonnanimedel, nagu Södermanland, 

An^ermanland , Bdhuslan, Багке tiksi’ent e eranditega: Skane, 

Östergötland., Yg. st er betten, Härjedalen.

Ко1гаэ- j», neljasilbillstel rootsi kohanimedel lõõpidega
>

-ber ;, -b o rg , -bams., -holm, -stad, -sand, -as ^t. on pea

rõhk viimasel silbil ja lihtrõhk: Sundbyblrg, G(Steb6rg 

/j9tab6r0l/« РгУЛд ?^,?höly, 78. р» ter аз; pearõhk on eelviima

sel silbil: gjisti&nsiad /kriSÄnsta/. Erandid liitrahuga: 

R&sunda, Kar? skrona /-kru:na/, Klnnekulle, Sorrtälje.

b) Kahesilbjlietel rootsi kohanimedel on tavaliselt 

liitrõhk, näit.: Stockholm, Mklmtf. Erandid: Kžrlstad 

/kÄ:^sta/, Hälmatad ^sta/ , Boris /bur6:ss/ , Djursh6lm 

/jüfh6lm/.

Rõhud alauakõnes

§ 28 . Siduskõnes kehtib rootsi keeles r ü t m i l i 

s u s e  printsiip, s.o. rõhulinte ja rõhutute siinide va

heldumine. Rootsi lauset siduskõnes võib seega vaadelda kui 

siinide jada, mille hääldamisel kehtivad omad seadused. See 

toob endaga kaasa sinade algseta rõhkude nihkumisi.

On tähtis silmas pidada järgmisi reegleid:

1 . Sõnaühendis ja lauses säilitavad oma algse rõhu ainult 

üksikud (tavaliselt mõtte edasiandmise seisukohalt tähtsamad) 

sõnad. Ülejäänud sõnades:

a) dünaamiline rõhk nõrgeneb ja toimub nullrõhu ning nõr

ga kaasrõhu rütmiline vaheldumine olenejata üksikute sõnade

'

-  4 6 -



piiridest;

b) nõrgenenud silpide häälikud lühenevadj

c) rõhutus asendis kaob kontrast muusikalise liht- ja 

liitrõhuga sõnade vahel.

Vrd.: .

ta^le1 / t&:la/ 'rääkima' -

ta1la°u3t /tala ü:t/ 'välja rääkima';

ho1te3ll 'hotell' - .

ho1te°ll Sve3aX 'hotell "Svea"' -

h o ^ e 1!! Ku°ng Ka rl 'hotell "Kung Karl"'.

Samuti järgmises lauses: _

Sv£n ska(ll) kasta i vä/? b6llen 'Sven viskab palli ära' 

/sve^nska^a^stai0 vc:3g Ьо311э°п/

Kiiremas kõnes võivad rõhuliste silDide kõrval mitu sil
pi korraga muutuda täiesti rõhutuks, näit. (C.-C. Elerti 

järgi):

Det var inte nž.£ot märkvärfligt i pakätet 'pakis ei 

olnud midagi märkimisväärset'.

3 2 3
/davaintanot mä rkvä: ditipa ke: tat/

2 . Rõhulised sõnad säilitavad lauses üldreeglina oma 

muusikalise rõhu tüübi: lihtrõhuga sõnad on ühetipulised Ja 

liitrõhuga sõnad kahetipulised. Väike muutus seisneb selles, 

et lause keskel või küsilause lõpul on sõnade lõpus intonat

sioon tõusev:

a) lihtrõhuliste1 sõnadel on leuse keskel pidevalt tõu

sev või ühtlane intonatsioon:

' '
handen är varni käsi on soe' -
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vrd. eraldi sõnana; handen.

b) liitrõhulistel sõnadel võib lause keskel põhiskeemi 

tõusev-langev-tõusev-langev (vt. § 17) asemel esineda ainult 

langev-tõusev intonatsioon (kahetipulisus jääb aga põhimõt

teliselt püsima), näit.:

A  /  > * mm mm mm 4 ^
alla gossar kan inte slmma 'kõik poisid ei oska ujuda';

А ГЧ /N /-Х
vrd. eraldi sõnadena: alla, gossar, simma.

c) küsilauses hääldatakse viimane tonaalne silp alati

tõusva intonatsiooniga, vrd.:

* % / 
lihtrõhuga sõna: handen 'käsi' - handen? 'käsi?'

liitrõhuga sõna: bunden 'seotud'- bunden? 'seotud?'

3 . Liitrõhuga sõna koos eelneva rõhuta sõnaga võib moo

dustada sõnaühendi, kus liitrõhk asendub lihtrõhuga samal 

põhimõttel kui eessõna lisamisel sõnale (t&la 'rääkima'- 

bet&la 'maksma', vt. § 26:4 ), näit.:

gkmraal ' m a '  - för /?£mmal

för lftenllten

vana 

'väike'

myoket 'palju' 

mbrgon 'hontaik'

för mycket

god m6rgon 

(ka: god mbrgon)

'liiga vana' 

'liiga väike' 

'liiga palju' 

'tere hommikust'
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M O R F O L O O G I A  J A  S Ü N T A K S

S u  b s t a  n t i i v

Grammatiline augu

§ 2 9 . Rootsi keeles on substantiividel kaks grammati

list sugu: utrum ja neutrum.

U t r u m (ladina k. uter 'kumbki, mõlemad', s.o. mõle

masse soosse kuuluv) tihendab endas maskuliini, feminiini Ja 

n n . reaali.

Maskuliini (meessugu) ja feminiini (naissugu) eristatak

se kaasaja rootsi keeles ainult nende substantiivide puhul, 

millel on loomulik sugu: neid võib asendada vastavate pro

noomenitega, näit.:

p<5jke 'poiss' - han 'tema'(mask.)

flloka 'tüdruk' - hon A u n /  'tema'(fem.)

Asjanimede puhul asendab vanemas rootsi keeles esinenud 

maskuliini ja feminiini ühine reaal:

fot /fu:t/

hand (reaal)

N e u t r u m  ehk kesksugu:

bord /bu*.(J/ 'laud' - det /de:/ 'see
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§ 30. Utrumi sõnadele võib kas ette asetada määramatu 

artikli en või lisada taha määratud lõppartikli -(e)n 

(vrd. §§ 36, 37), näit.:

en händ - händ -en, en p6.jke - p6jke-n.

Neutrumi sõnadel on vastavad artiklid ett ja -(e )t :

ett bžrd - bördlet, ett äpple 'õun' - äpple-t.

On võimatu anda täielikke reegleid substantiivide gram

matilise soo jaotuse kohta ja seepärast on soovitatav sõnad 

ära õppida koos artikliga; vajaduse korral tuleb sõnaraama

tust järele vaadata.

Mõningad üldreeglid on aga Järgmised:

§31. U t r u m i d  on:

1) isikut märkivad sõnad: studänt-en 'üliõpilane', 

människa-n /mennišan/ 'inimene', kvinna-n 'naine', mann-en

'mees' (en man);

2) suurem osa loomade nimetustest: häst-en 'hobune'. 

äsna-n 'eesel', ö m - e n  'kotkas';

-3) puude nimetused: äk-en 'tamm', björk-en 'kask', 

p6ppel-n 'pappel';

I x
4 ) aastaaegade, kuude, nädalapäevade ja pühade nimetused: 

höst-en 'sügis', tisdag-en 'teisipäev', jul-en 'jõulud';

5) substantiivid sufiksitega -a, -are, -dom. -else,

-het, -nad, -lng, -ion, -lek, -skap: blbmma-n 'lill', 

läkare-n 'arst', ungdom-en 'noorus, noorsugu', hžndelse-n 

'juhtum', frihet-en 'vabadus', byggnad-en 'ehitus', 

tldnlng-en 'ajaleht', stati6n-en 'jaam', kärlek-en 'armas

tus', vfetenskap-en 'teadus';

erandiks on mõned substantiivid sufiksitega -are, -else
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ja kollektiivnimetused sufiksiga -skap, näit.: are-t 

'ankur', fängelse-t 'vangla', mknskap-et 'meeskond', säll- 

skap-et 'seltskond', mästerskap-et 'meistrivõistlused, esi

võistlused';
%

6) Skandinaavia järvede ja jõgede nimed: Mälaren,

Vättern, I&flan jt.

§32. N e u t r u m i d  on:

1) maailmajagude, maade, linnade Ja asulate nimed:

Eurdpä, Asien, Sverige /svärja/ 'Rootsi', Estland, Stbok- 

holm; näit.: det тоАёгпа Stockholm 'moodne Stokholm', det 

gžjnla Еигбра 'vana Euroopa';

kohanimed on neutrumis ka siis, kui neil on mitmuse kuju, 

näit.: det v&ckra M l a m a  'ilus Dalarna';

erand: Sovj 6tunionen 'Nõukogude Liit', sest sõna union 

/õnjü:n/ on utrumis.

2) erandlikult mõned isikut märkivad sõnad: bam - e t  

'laps', fruntimr-et 'naisterahvas' (ett früntimmer) , vittne-t 

'tunnistaja', sõnad sufiksitega -bud ja -r&d: sändebud-et 

'saadik', st&tsržd-et 'riiginõunik, minister';
✓

3) mõned loomade nimetused; bi-et 'mesilane', f&r-et 

'lammas', föl-et 'varss', bons-et 'kana', kid-et / 51:dat/ 

'kitsetall', Ižmm-et 'lambatall', lfejon-et 'lõvi', sto-et 

/stu:at/ 'mära', svin-et 'siga';

4) substantiivid sufiksitega -eri, -döme, -um ja. abst

raktsed substantiivid sufiksitega -ande. -ende: tryckeri-et 

'trükikoda', bmdöme-t 'otsus, binning', album-et 'album', 

förbnllande-t 'suhe', bettende-t 'käitumine';

5) kreeka laensõnad, mille lõous on -_a, nagu schema-t 

,/š6:mat/ 'tunniniaan', dilžmma-t 'dilemma', samuti kolm. 

rootsi sõna: hjärta-t 'süda', öga--t 'silm', öra-t 'kõrv';



6) kirjatähtede nimetused: ett a , ä-(e)t 'a'.

§ 3 3 . Grammatiline sugu kõigub paljudes sõnades, näit.: 

en finger , finper-n ehk ett finger, fingr-et sõrm , sa

muti sõnades säbb 'nokk', blod 'veri',_sjlt keedis Jt., 

eriti sageli võõrsõnades, näit.: paraplf-n ehk paraplf-et 

'vihmavari', hekfcär, margarin.

Mõningatel juhtudel oleneb grammatilisest soost sõna tä

hendus , näit.:

d&mm-en 'nais. tan® - dämm-et 'tola'

grund-en 'põhi, põhjus'- gränd-et 'madalik, kari'

läg-en 'seadus' läg-et võistkond'

n 3t-en 'pähkel' n 5t-et 'veis'

r6s-en 'roos' r6e-et 'kiitus'

Liitsõnadel on viimase koostiesõna geenus, vrd.:

sÄk-en 'asi' - lbksak-en 'mänguasi'

rüd-et 'nõunik' - st&tsr&d-et 'riiginõunik'

§ 34. Pronoomeniga asendamisel kasutatakse maskuliini 

han 'tema'ja feminiini hon 'tema' vastavalt meessoost

ja naissoost isikute kohta ka neil juhtudel, kui isikut 

märkiv sõna on neutrumis, näit.:

St&tsr&det är sjuk, han har förkylt sig 'riiginõunik 

on haige, ta on külmetunud'.

Maskuliini pronoomenit han kasutatakse sageli ka suu

remate loomade kohta (olenemata loomulikust soost): 

elefžnt-en - han, häst-en 'hobune' - han, 5rn-en 

'kotkas' - han. Võib aga kasutada ka pronoomenit den

Feminiini nronoomenit hon kasutatakse vahel loomade 

kohta, mille nimetused lõpevad j^a'ga: asna-n 'eesel '
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hon, r&tta-n 'rott' - hon, düva-n 'tuvi' - hon, samuti 

sõnadega mknniska-n 'inimene', klbcka-n 'kell', näit.:

Hur mycket fir klöckan? Hon är halv &tta.

'kui palju on kell? ta on pool kaheksa'.

Artikkel ja substantiivi määramatu ning määratud vorm

§ 3 5. Rootsi keeles on järgmised a r t i k l i d :

1) määramatu artikkel (öbestämd artikel),

2) määratud lõppartikkel (bestämd artlvkel),

3) määratud vaba artikkel (bestämd frlst&ende artikel).

Substantiivil võib olla m ä ä r a m a t u  v o r m  

(öbestämd form), millel puudub artikkel, näit. 

ainsuses hand 'käsi', bord 'laud' 

mitmuses händer 'käed', bord 'lauad'

või m ä ä r a t u d  v o r m  (bestäad form), kui määra

matule vormile on lisatud määratud lõppartikkel: 

ainsuses hind-en, b6rd-et 

mitmuses händer-na, börd-en

§36. M ä ä r a m a t u  a r t i k k e l  on en 

utrumi ja ett neutrumi sõnadel ainsuses, kuna mitmuses 

määramatu artikkel puudub. Määramatut artiklit kasutatakse 

substantiivi määramatu vormi ees:

en p6jke, en flioka, en hand, ett bord.

Määramptu artikliga substantiiv tähistab mingit varem 

mainimata isikut või asja, näit.:

det är en pžjke 'see on poiss' 

här är ett b6rd 'siin on (üks) laud'

Märkus: en ja ett on rõhuta ning erinevad selle poolest 

arvsõnadest en, ett 'üks', mis on alati rõhulised.
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§ 37. M ä ä r a t u d  a r t i k k e l ,  mida k a s u 

takse ka postpoeitiiveeks ehk lõpnartikliks (slutartikel), 

lisatakse rootsi keeles substantiivi määramatu vormi lõppu:

-en, -n (ainsuse utrum): h£nd-en, põjke n

-et, -t (ainsuse neutrum): b6rd-et, apple-t

-na, -a, -en (mitmuses): hünder-na, äpplen-a, b6rd - en

Ainsuse määratud artikleid -en, -et kasutatakse siis, 

kui substantiiv lõpeb konsonandiga (hand-en, b6rd-et);

^n ja -t aga siis, kui substantiiv lõpeb vokaaliga (p6jke-n, 

äpple-t).

Mitmuses lisatakse artikkel -na substantiividele, mille 

mitmuse vorm lõpeb -r ga (händer-na), -a lisatakse siis, 

kui mitmuse lõpus on juba -n (äpplen 'õunad' - äpplen-a),

-ot> lisatakse neutrumi substantiividele, mis ainsuses ja 

mitmuses on samakujulised (bord 'laud; lauad' - b6rd-en 

'lauad).

Määratud artiklit kasutatakse substantiividega, mis tä

histavad mingit varem mainitud või tuntud isikut või asja, 

näit.:

Det är ett rum. I r ü m m e t finns det en student. 

S t u d ž n t e n  hžter Gunnar. 'See on tuba. Toas on 

üliõpilane. Üliõpil ase nimi on Gunnar'.

§38. M ä ä r a t u d  v a b a  a r t i k k e l  (ehk 

nn. adjektiiviartiklcel) on den utrumi ainsuses, det /de:/ 

neutrumi ainsuses, de A3i, dom/ mõlema grammatilise soo mit

muses .

Vaba artiklit kasutatakse koos substantiivi määratud 

vormiga peaasjalikult sel juhul, kui substantiivile eelneb 

atributiivne adjektiiv, näit.

ainsuses: den unga fllckan 'noor tüdruk' 

det otora huset 'suur maja'
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mitmuses: de unga fllckorna 'noored tüdrukud'’ 

de stbra hu sen 'suured majad'

§39. A i n s u s e  määratud vormi e r i j u h u d :

1. Utrumid rõhutute lõppudega -el, -er, -or moodusta

vad määratud vormi lõppartikliga ^n (mitte -en):

en figel - f&gel-n 'lind' 

en söger - säger-n 'võit' 

en dbktor - dbktor-n 'doktor'

2. TTeutrumid rõhulise lõppvokaaliga saavad lõppartikli 

-et, näit.: bi-et 'mesilane', ho-et 'hein'.

3 . Võõrsõnadel, mis lõpevad rõhulise vokaaliga, võib ol

la nii lühem kui ka pikem määratud vorm:

en idä - idä-n ehk ide-en 'idee' 

poesl - poesf-n ehk poesi-en 'poeesia'

ett kafä - kafä-t ehk kafe-et 'kohvik'

4 . Neutrumid lõt>nudeg4 -el, -er ja mõlemast soost subs

tantiivid lõpuga -en kaotavad määratud vormi moodustamisel 

artiklile eelnevas silbis vokaali -e-:

ett exämpel - exžmpl-et 'näide' 

ett finger - fingr-et 'sõrm' 

ett tecken - täckn-et 'märk' 

en bötten - b6ttn-et 'põhi'
»

papper - päpoer-et 'paber', slden - sl den-et 

'siid', bäcken - bäcken-et 'vaagen; nõgu'; sõnal hlmmel 

'taevas'võib määratud vorm olla hü omel-en, hlramel-n või 

hlml-en.

Hlhikese vokn^li järel kirjutatakse kondonandid m, n 

kahekordselt sõnades, nagu:
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en каш - к̂дпв - en 'кеша' 

ett rum - r&mn-et 'tuba, ruum' 

en тяп - aünn-en 'mees'

6 . Utrumid lõpuga -are kaotavad kõnekeeles lõppartlkli 
ees rokaall -e:

en källare - kkllar-n 'kelder' 

en skbmakare - skbmakar-n 'kingsepp'

SÕnal hbrre 'härra'on määratud kuju herr-n (Eerre-n ka

sutatakse Jumala kohta).

7 . badina lõppudes -eum Ja -ium kaob -um- määratud vor

mis:

ett musё-um - mus^-et /-ss6:-/ 'muuseum' 

ett laborat6ri-um - laborat6rl-et 'laboratoorium'

8. Ladina laensõnadel lõppudega -us Ja -urn võib määratud 

vorm olla ilma lõpDartiklita:

ett genus /J-/ - /?enus ehk penus-et 'geenus, sugu' 

ett centrum - centrum ehk сentrum-et 'keskus'

ett fakturn - faktum ehk faktum-et 'fakt'

Aga alati: en cirkus - cirkus-en 'tsirkus', ett album

- album-et 'album'.

9 . Lõppartiklita määratud vorm on:

a) verbaalsubstantiividel lõpuga ^an, näit.: borJan 'al

gus', lŽLngtan 'igatsus', väntan 'ootu3', Inbjudan 'küllakut

se ';

b) mõnedel substantiividel lõpuga -n, näit.: (en) ex^men 

'eksam', fržken 'preili', orden /6<Jan/ 'orden';

o) kuunimetustel: Januari. februarl Jt.
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§ 4 0 .  M i t m u s e  määratud vormi e r i j u h u d :

1. Utrumid lõpuga -are kaotavad -e- artikli -na ees:

lärare Õpetaja; õpetajad' - lärar-na õpetajad' 

kallare 'kelder; keldrid' - källar-na 'keldrid'

2. Neutrumite rõhutus lõpus -el, -en, -er kaob -e- 

mitmuse määratud artikli -en ees:

exämpel 'näide; näited' - ex£mpl-en 'näited' 

tecken 'märk; märgid' - teckn-en 'märgid' 

monster 'muster; mustrid'- mSnstr-en 'mustrid'

Aga: pktmer 'paber; paberid' - papoer-en 'paberid'.

3. VI deklinatsiooni neutrumitel on kõnekeeles mitmuse 

määratud artikli -en asemel võimalik ka -(e)na:

hus 'maja:, majad' - hüs-en ehk hus-ena 'majad'

fönster '*ken: aknad'- fõnstr-en ehk fönster-na 'ak-
nad'

Vrd. ka: barn 'laps; lapsed'- b4rn-en ehk (lüh.) b a m a . 

Sõnal huvud 'pea; pead' on mitmuse määratud vorm alati 

huvud-ena (kõnekeeles lüh. huvena) .

4 . Ebareeglipärase mitmuse määratud vorm:
r

män 'mehed' - männ-en 

gäss 'haned' - gäss-en 

mSss 'hiired' - möss-en 

ögon 'silmad' - ögon-en 

öron 'kõrvad' - õron-en

5. Pidulikus, vanamoodsas keeles esineb (tavaliselt mees

isikuid tähistavatel) substantiividel mitmuse lõpuga -ar 

või - are määratud vormis lõppartikkel -ne (-na kõrval), näit

küngar 'kuningad - kungar-ne ehk kungar-na 

pöjk^r 'poisid' - p6jknr-ne ehk p6jkar-na 

lärnre 'Õpetajad' - lärar-ne ehk lärsr-na
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Artikli kasutamine

§41. H a a r a m a t u t  a r t i k l i t  kasuta

takse peamiselt järgmistel juhtudel (vrd. § 36):

1) kui mingit isikut või asja mainitakse esimest korda:

Det här är en st6l 'see (siin) on tool'.

Det där är ett b6rd 'see (seal) on laud'

2) öeldistäitega, mis tähistab liiki:

J ä m e t  är en met&ll 'raud on metall',

Hästen är ett djür 'hobune on loom'.

3) vahel substantiiviga, millel on üldistav tähendus:

Det är klltför svart for en nybörjare ’ 'see on liiga 

raske algaja jaoks'.

Det kan ett barn begrlpa 'sellest saab lapski aru'.

4) tavaliselt substantiiviga, millele eelneb sadan 'sel

line' ja dylik 'selline, säärane': en sadan lärobok 'sel

line Õpik', ett skdant barn ? 'milline laps!', en dylik 

ünplevelse hade han aldrig förr haft 'säärast elamust nol- 

nud tal kunagi varem olnud' ;

5) mõningates väljendites, nagu: till en d£l 'osalt', 

en hdl del '(suur) hulk', en halv tlmae 'nool tundi', vrd. 

ka: vi var en tjugo personer meid oli oma kakskümmend ini

mest '.

§42. M ä ä r a t u d  a r t i k l i t  kasutatakse: 

(vrd. § 37):

1) kui juttu on tuntud või varem mainitud isikust või 

asjast:
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Det giek en pojke och en flicka pi gktan. P 6 ,1 к e n 

tycktes vara tio och f 1 i с к a n ^tta &r. 'Poiss ja 

tüdruk läksid mööda tänavat. Poiss paistis olevat kümme ja 

tüdruk kaheksa aastat vana.'

2) kui juttu on antud juhul ainuvõimalikust asjast:

Stäng dörren, var sh god! 'pane uks kinni, palun!'

3) kui substantiiv tähistab asja, mis on ainus oma lii

gis:

56len sklner värmt i dag 'päike paistab täna soojalt'.

.Torden är rund 'maakera on ümmargune',

4) kui substantiiv tähistab mingit liiki tervikuna, seal

hulgas abstraktseid mõisteid üldises tähenduses:

Räven är ett rövdjur 'rebane on röövloom'.

Hunden är en människovän 'koer on inimese sõber'.

S&dan är ün/?domen 'selline on noorus'.

Ljüset g&r fortare än ljudet 'valgus levib kiiremini 

kui heli'

Tiden gür 'aeg läheb (möödub)', (aga: Tid är p^ngar
^aeg on raha').

Han skydde aldrig f&ran 'ta ei kartnud kunagi häda
ohtu').

5) sageli Rootsi tänavate, jõgede, järvede, merede nime

des: Sture^atan (tänav), Klžträlven (jõgi), Malaren (järv), 

ka: Ostersjön 'läänemeri'; näit.:

Han bor pä Odensgatan /u:dans-/ 'ta elab Odens- 

getanil (Odeni tänavas)'.

6) tiitlite ja elukutseniraetupte puhul kõnetluses (kui 

nimi ei järgne):

Kan jag f& tala med profkssorn? 'kas ma võin teiega
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rääkida, (härra) professor?'

Magistern /-j1/, .jag kan inte min läxa i dag 'õpe

taja, ma pole tänaseks Õppinud'.

Aga: Sitt stllla, p6jke! 'istu vaikselt, poiss!' (sõ

nadel, mis oole tiitlid ega elukutsenimetused, on kõnetlu

ses määramatu vorm).

7) aastaaegade, nädalapäevade ja päevaosade nimetustee 

üldises tähenduses:

Varen är en härlig arstid 'kevad on tore aastaaeg'

Om ebmxarna bor vi pa landet 'suviti elame maal'. 

Affärerna är stängda om mändagarna 'ärid on kinni 

esmaspäeviti'.

Vi gick ut efter midda(ge)n 'me läksime pärast lõu

nat välja'.

8) kui substantiivile eelnevad demonstratiivpronoomenid 

den (det, de) 'see', den här (det här, de här) 'see (siin)' 

den där (det där, de där) 'see (seal)', näit.:

dšn saken är klar 'see asi on selge';.

den här p6jken 'see poiss';

det där hüset 'see maja (seal)';

de här pöjkarna (husen) 'need noisid (majad)

pronoomenit den (det, de) tarvitatakse de- 

terminatiivselt ja järgneb relatiivlause, on substantiivil 

määramatu vorm:

D 4n m4n , som star där, är min gamla vän 'see mees, 

kes seal seisab, on mu vana sõber' (vrd. § 94:2b),

9) kui. substantiivile eelnevad indefiniitsed pronoomenid 

b&da (bägge) 'mõlemad', själva 'isegi, iseenesest' ja -dera- 

-lõpulised (nagondera 'keegi neist'. In^en.dera 'ei keegi 

neist', vardera 'kumbki, igaüks neist'jt,):
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Bkda p6jkarna var üte "mõlemad poisid olid väljas'; 

p& Ingendera sldan 'ei kummalgi pool'.

Samuti väljendis: Ei. dfenna sldan (av fl6den) 'siinpool 

(Jõge)'.

10) inde^iniitsete pronoomenite kila 'kõik' ja de flbsta 

'enamjagu'järel on substantiiv määratud vormis, kui tähis

tatakse piiritletud hulka, ja määramatus vormis, kui tähis

tatakse piiritlemata hulka, näit.:

Alla pöjkarna i klässen dfcltog i tävlingen 'kõik poi

sid klassis võtsid võistlusest osa'.

Vrd.: Alla m&dborgare /-borjara/ har rätt till krbete 

'kõigil kodanikel on õigus tööle'.
4 /

De fl&sta el^vema hade redan g&tt h£m 'suurem osa 

õpilastest oli juba koju läinud'.

Vrd.: De flfesta människor v6t det 'suurem osa inimesi 

teab seda'.

11) paljudes väljendites, nagu:

h&la džgen 'terve päev'; halva netten 'pool ööd'; 

tiTl namnet 'nimega'; till yrket 'ameti poolest'; 

till utseendet 'välimuselt'; tre g&nger om aret, om 

dj|gen, i vfeckan,i tlmmen 'kolm korda aastas, päevas, 

nädalas, tunnis'; förlora tälamodet 'kannatust kaota

ma' jt.

§ 43, Määramatu vorm i l m a  a r t i k l i t a  on:

1) mitmuses juhtudel, kui ainsuses kasutatakse määrama

tut artiklit (§ 41), näit.:

Det gick manader  ̂'möödusid kuud' - vrd. det gick en 

kuu'; sabana böcker 'sellised raamatud' -

vrd. en sadan bok 'selline ra-’mat';
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2) pärisnimedel, näit.: Karin. Gunnar, Stockholm» 

fistlandi erandid: Sov.i et Unionen 'Nõukogude Liit', gören ta 

stäterna 'ühendriigid', NŽderländerna 'Madalmaad', *?urkiet 

/-k£-/ 'Türgi' (vrd, aga § 42:5);

3) abstraktsetel substantiividel ja ainenimetustel 

üldises tähenduses: valet av утке 'elukutse valik', jag 

föred-fsx te framför kaffe 'ma eelistan teed kohvile ;

4) substantiivil öeldistäitena, kui see tähistab 

rahvust, elukutset, vanust, sugulust, sõprust jm.:

Denna maa är svensk, est, ryss, finn 'see mees on 

rootslane, eestlane, venelane, soomlane'>

A. är vetenskapsman, s.jöman, student 'A* on tead

lane, meremees, üliõpilane'.

R&dan som barn skrev han dikter 'juba lapsena kir

jutas ta luuletusi'.

Han är kusin till professorn 'ta on professori nõbu'

Han är vän till min br&r 'ta on mu venna sõber'-

aga: Det är en vän till min bror 'see on mu venna sõber'

( §41:1).

Han arbetade som slav pa plantagen ta töötas orjana 

(s.t. oli ori) istanduses'- aga: Han arbetade som en slav 

pa plantagen 'ta töötas nagu ori istanduses'(määramatu 

artikliga sõna iseloomustab omaduse poolest).

Märkus: Kui sõnal on atribuut või järgneb täiend

lause, lisatakse määramatu artikkel, vrd.:

B* är läkare till yricet 'в. on ameti poolest arst';

B. ä r e n u t m ä r k t  läkare 'B, on suurepärane 

arst ';

B. blir kanske en läkare, s o m  a l l a  u p p -  

s к a t t a r 'B'st võib saada arst, keda kõik hindavad'
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s ✓
See reegel ei kehti väljendites: vara Kod vän, bli
S  ' ф / ^  ^

Kod vän hea sõber olema, heaks sõbraks saama , näit.:

Han var god vän till min bror 'ta oli mu venna hea 

sõber'.

5) substantiivil, mille ees on genitiiviatribuut või 

possessiivpronoomen:

pojkens bok 'poisi raamat', arets slut 'aasta lõpp'; 

min vän 'minu sõber', vart land 'meie maa', hans 

föräldrar 'tema vanemad';

6) substantiivil, mille ees on mingi muu pronoomen 

(välja arvatud juhtudel § 42, punktid 8, 9, 10) või nu

meraal (arvsõna), näit.:

denna flicka 'see tüdruk', detta hüs 'see maja';

dessa po.jkar 'need poisid';

vilken bok? 'milline raamat?'

varje student'£ga üliõpilane';

ingen människa 'ei ükski inimene';

nagra tldnin&ar 'mõned ajalehed'

vi barn meie, lapsed';

fem pojkar 'viis poissi';

7) nn. absoluutse superlatiivi järel ( § 75:6b): 

med storsta nö.je suurima heameelega •

8) sõnapaarides ja loetluses:

Far och son ärbetade dap; och natt 'isa ja poeg töö

tasid ööl kui päeval'.

Han köpte hatt, skor oeh händskar 'ta ostis kübara, 

kingad ja kindad'.

9) pärast mõningaid adjektiive, nagu nästa 'järgmine', 

närmaste 'lähim, järgmine', följande 'järgnev', före- 

Füaende 'eelnev , ovannämnda 'ülalmainitud', samma 

'(see)sama' jt., näit.:
 ̂ \ 4 ® 0

nästa vecka, sommar. ar järgmine nädal, suvi, aasta,* 

fol.iande das 'järgmine päev'; 

j samma ogonblick 'samal silmapilgul'.



Aga: Jag träffade honom fõrra veckan "ma kohtasin

teda eelmisel nädalal', förга aret 'eelmine aasta*, f 5rra 
✓ ш "

капкеп 'eelmine kord .

10} paljudes väljendites:

a) det är kväll 'on õhtu';

jag har huvudvärk (tandvärk) 'mul on peavalu 

(hambavalu)';

jag har fatt brev 'ma sain kirja*; 

han skriver brev till Karin 'ta kirjutab 

Karinile kirja' ;

han väntar pa svar 'ta ootab vastust'; 

han steg av vid fel station "’ta tuli (ron

gilt) vales jaamas maha';

ta platsi 'võta (võtke) isteti'
^швтттятф / \ > #

det är pa höger (vänetra) sida see on pare

mal (vasakul) pool';

b) eriti kehaosade ja riiete nimetustel: 

han har böjd näsa tal on kongus nina ;

ta paraply med digj 'võta vihmavari kaasal'

c) spela fotboll. kort /kut/, piano 'jalgpalli, 

kaarte, klaverit mängima';

d) paljudes ajamäärustes:

sondag morion pühapäeva hommikul ;

mandag kväll 'esmaspäeva õhtul';

han är född ar 1922 'ta on sündinud aastal

1922';

11) prepositsiooniväljendites: -

a ) — 'täna', i mörgon 'homme', i kväll 

täna õhtul', i natt  ̂'täna öösel', i ar 'tänavu'j

i norr 'põhjas', i söder 'lõunas';
✓

b) fara med bfl. med buss, med järnväg. med bat 

'sõitma autoga, bussiga, rongiga, laevaga'(kõnekeeles ka: 

aka bil, buss, tag, b&t) :
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c) ра ällvar, pä skämt 'tõsiselt, naljaks'; 

i jämförelse 'võrreldes';

med glädje 'rõõmuga';
f £ 0 / 

till tack« till belöning tänuks, tasuks ; 

till heder. till straff 'auks, karistuseks'; 

till exempel 'näiteks ';

d) välja till ordförande 'esimeheks valima'; 

vara vid l£v 'elus olema';

gS p& .jakt 'jahil käima';

kasta i fängelse 'vanglasse heitma';

hõra 1 radio 'raadiost kuulma';

bo pa hotell fiotellis elama';

äta pä restaurant 'restoranis sööma';

aka pa semester 'puhkusele sõitma';

vara pž semester 'puhkusel olema'.

Kääne

§ 44. Kaasaja rootsi keeles on substantiivil kaks 

käänet:

1) p õ h i k ä ä n e  (gründform), milles on ühte su

lanud vanemas keeles esinenud nominatiiv, akusatiiv ja 

daativj näit.:

en flicka või määratud vorm filckan 'tüdruk' 

flickor " fllckorna 'tüdrukud'

4 i
2) g e n i t i i v  (genitiv), mis moodustatakse

käändelõpu -s põhivormile lisamise teel:

en flicka-s bok, flickan-s bok 'tüdruku raamat' 

dessa flickor-s mor 'nende tüdrukute ema' 

fllckorna-s föräldrar 'tüdrukute vanemad'

Märkus: Säilmeid vanadest käänetest võib leida pal

judes väljendites ja liitsõnades, näit.: 

ga till väga 'toimima, talitama';

9. -  65  -



vara till salu 'müügil olema"; 

gS man ur huse 'tervikus välja minema 

i andanom 'vaimus'; 

i sa zuatto 'sel määral ;

i franvaro, i närvaro 'äraolekul, juuresolekul'; 

^atubelysning, 'tänavavalgustus'; 

läroverk 'keskkool';

•ažnnamod 'mehemeel -

§ 4-5. Genitiivi moodustamise e r i j u h u d :

1. Eui substantiiv lõpeb sisihäälikuga (-s, -z, -sch, 

-st;. -x, -xt), ei lisata genitiivis käändelõppu -sj kirjas 

tähistatakse genitiivi sel juhul apostroofiga, näit.: 

Paris* gator 'Pariisi tänavad'. Tavaliselt aga välditak

se selliseid vorme ja võetakse genitiiv sõna määratud võid

mist või kasutatakse prepositsiooniväljendit, vrd.:

en läx1 ögon - laxens ögon 'lõhe silmad' 

ett hus* tak - täket pa ett hus 'maja katus'

Schweiz* älper - älperna i Schweiz 'Šveitsi alpid'

2. Skandinaavia kohanimedes, mis lõpevad vokaaliga 

(ja kohanimes Kalmar) on alalistes väljendites genitiivi 

vorm lõputa, näit.:

Brõmma flygplats 'Bromma lennuväli';

Sala silvergruva 'Sala hõbedakaevandus';

Kalmar län 'Kalmari maakond (lään)'; 

frppsala universitet 'Upsala ülikool'.

Vrd. ka: Tartu universitet 'Tartu ülikool'- aga: 

Bolognas universitet 'Bologna ülikool'.

Kui aga pole tegemist alalise väljendiga, tuleb geni

tiivi vormile lisada -s: frppsalas äldsta invanare 'üpsala 

vanim elanik', staden Tartus befõlkning 'Tartu linna 

elanikkond'.

3. Ladina laensõnades kasutatakse vahel ladinapärast 

genitiivi, näit.:
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kollegii beslut kolleegiumi otsus'; 

dekani förslag 'dekaani ettepanek*; 

medicine (lad, medicinae) doktor 'meditsiinidotor'; 

filosof{e licentiat 'filosoofia litsentsiaat' (tea

duslik kraad);

(põhivormid: kollegium, dekanus, medicin, filosof{).

Käänete kasutamine

§ 46. Substantiivi p õ h i k ä ä n e t  kasuta

takse üksi või prepositsioonidega. Peamised kasutusjuhud 

on järgmised:

1) lause alusena:

Po.jken sjunger 'poiss laulab'

Bly är ea metall tina on metall',

2) öeldistäitena:

Han är s.jöman 'ta on meremees'.

3) akusatiivse sihitisena:

Jag ser huset 'ma näen maja’’.

4) datiivse sihitisena:

Mor gav barnen att dricka 'ema andis lastele

juua'

Kahe sihitise puhul seisab datiivne sihitis enne 

akusatiivset sihitist, vrd.:

Far köpte po.jken en bok 'isa ostis pojale raamatu' 

Hon visade fllckorna sin nya klänning 'ta näitas 

tüdrukutele oma uut kleiti ,

Eatiivsot sihitist võib väljendada ka prepositsi

oonide at, till, för abilj võrreldagu sõnade järjekorda:

Far köpte en bok at pojken,

Hon visade sin nya klänning för flickorna ,

5) intransitiivsete verbidega, nagu fattas 'puuduma',
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hända 'juhtuma', likna 'sarnanema', lyckas "õnnestuma , 

mfefldela 'teatama', p&ssa 'sobima', tillhöra * kuuluma 

jt., näit.:

Vad fättas bärnet? 'mis lapsel puudub?'

Hanliknar sin bror 'ta sarnaneb oma vennaga .

Boken tillhör min mor 'raamat kuulub mu emale'.

6) paljude adjektiividega, nagu bekant 'tuttav, 

teada\ lydig 'sõnakuulelik', skvldig 'võlgu', till- 

given 'ustav, andunud', trogen 'ustav^ värd 'väärt^ 

õverlägsen /uleolev, tugevam jt., näit.:

lr det d&ktorn bekant att ... 'kas doktorile on 

teada, et ... •

Han var sin vana trogen 'ta oli ustav oma harju

musele ',

Boken är sitt pr£s värd 'raamat on oma hinda väärt! 

Han var õverlägsen sin motstandare 'ta oli oma vas

tasest üle'.

Flickan är l£k sin mor = ... lik med sin mžr 

'tüdruk on oma ema sarnane'.

7) partitiivse lisandina hulga tähistamisel: 

ett gläs vatten 'klaas vett';

en fläska vin 'pudel veini';

en hop människor 'hulk (trobikond) inimesi'*

ett par skor 'paar kingi';

8) koha- ja ajamäärusena:

Han bor Sturegatan 16 'ta elab Sturegatan nr. 16' 

Mannen arbetade dag oeh natt 'mees töötas ööl kui 

päeval

En dag träffades de igen ühel päeval kohtusid nad 

jälle'
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§ 47. G e n i t i i v i  kasutamine:

1. Substantiivi genitiivis kasutatakse esmajoones 

substantiivi atribuudina ja peab rootsi keeles seisma põ

hisõna ees, kusjuures põhisõna on alati määramatus vor

mis, s.t. ilma artiklita:

fllckans bok, böcker 'tüdruku raamat, raamatud'; 

flickornas bok. böcker 'tüdrukute raamat, raamatud'-

2. Erinevalt eesti keelest võib genitiivi üksi kasu

tada ka öeldistäitena:

Boken är flickans 'raamat on tüdruku oma'.

Ljusets h&stighet är större än l.ludets 'valguse 

kiirus on suurem kui heli oma'.

3. Genitiiv võib tähistada omamist, tegevuse sub

jekti või objekti jm., näit.:
0  ̂ 0 «• 0 

studentens föräldrar üliõpilase vanemad ;

ljudets hästighet 'heli kiirus';

barnens lek 'laste mäng';

bärnens uppfostran 'laste kasvatus'.

4. Genitiivi kasutatakse sageli Rootsi kohanimedes 

sõnade stad 'linn', köping alev', socken 'kihelkond^ 

län 'maakond (lään) ' jt. ees:

Stockholms stad (=staden Stockholm) 'Stokholmi linn';
4 •• 0 0 

Jämtlands lan Jemtlandi maakond ;

vrd. ka: ginas folkrepublik 'Hiina Rahvavabariik',

5. Genitiivi kasutatakse sageli väljendites, mis 

tähistavad hulka, aega, liiki:
% o  o  , #

hundratals askadare sadasid pealtvaatajaid ;

ett tre vaningars hus 'kolmekorruseline maja';
0 /’ 0 ф 

fem minuters väg viie minuti tee ;

tre veckors semester 'kolmenädalane puhkus';
* о d , ,

vid fyrtio ars aider neljakümneaastaselt ; 

tva sorters päpper 'kahte sorti paberit', 

ett slags lämpa 'teatud liiki lamp';
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vrd.: olika slags 'mitmet sorti, liiki', älla sl^r.s 

'kõiki 3orte, kõiksuguseid', manga slags 'palju sorte, 

liike'.

6. Koos pärisnimedega ja elukutse nimetustega kasu

tatakse genitiivi ilma põhisõnata (korter, perekond jt.):

Нел bor hos Gustavsons 'ta elab Gustavsoni juures' 

Karisons har redan kõmmit tillbaka 'Karlsonid (Karl- 

soni perekond) on juba tagasi tulnud'.

Bokiiallarena har kalas 'raamatupidaja juures on 

pidu'.

7« Kui isikut või asja tähistab mitu sõna, lisatakse 

genitiivi lõpp -s viimasele sõnale (nn. grupigenitiiv):

* / 4 * 
kungariket Sverifies grän3er Rootsi kuningriigi 

piirid';

Alexander den stores rike 'Aleksander Suure riik', 

städen Tartus invänare 'Tartu linna elanikud'; 

t&ndläkaren Gustav Svenssons adress 'hambaarst 

Gustav Svenssoni aadress';
ß ^  j 

en del av befolknlngens önskningar elanikkonna 

ühe osa soovid';

rektor vid läroverket i Uppsalas yttrande 'Upsala 

keskkooli direktori avaldus' - kirjakeeles eelistatakse 

siiski sellisel juhul: rektors vid läroverket i Uppsala 

yttrandej võib ka väljenduda ilma genitiivlvormi kasuta

mata: det av rektor vid läroverket i Uppsala avgivna 

yttrandet (vrd. punkt 8).

8. Genitiivi vorm asendatakse sageli prepositsiooni- 

väljendiga; see tendents on tugevnemas kaasaja rootsi 

keeles, kusjuures kasutatakse peamiselt prepositsioone 

av, i, £§, till, ka efter. hos jt. Näit,:

valet av ordförande 'esimehe valimine'; 

toppen av berget "mäe tipp';

i början, i slutet av veckan 'nädala algul, lõpus'
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gatorna i staden 'linna tänavad'; 

priset pa boken 'raamatu hind'; 

namnet p§ staden 'linna nimi'; 

förfättare till boken 'raamatu autor', 

dörren till rummet 'toa uks'; 

ett ord till tack 'tänusõna'; 

änkan efter professorn 'professori lesk'; 

herre över Situationen 'olukorra peremees'.

Samuti eelistatakse prepositsiooniväljendit juhul, 

kui esineb mitu genitiivi vormi järjest*

Sverip;es städers inv&nare 'Rootsi linnade elanikud'

- parem: invanare i Sveriges städer ,

Vrd. ka: boken till pojkens bror 'poisi venna raa

mat', siin tuleb kahte genitiivi vormi järjest igal ju

hul vältida.

9. Genitiiv esineb paljudes alalistes sõnaühendites 

ja väljendites, näit.:

till sjöss, till havs /hafs/ 'merel' ;

resa till länds 'reisima maad kaudu';

ga till bords 'lauda istuma';

ga till sängs 'voodisse minema, heitma';

till fots 'jalgsi';

vara till hands 'käepärast olema';
Ч Ф $ #

h.järtans glad kõigest südamest rõõmus ; 

utomlands 'välismaal'; 

hur dags /daks/? 'mis kella ajal?'; 

vad slags? 'mis sorti?'.
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Mitmus ,1a deklinatsioonitüübid

§ 48, Mitmuse moodustamise järgi jaotatakse rootsi 

substantiivid kuude deklinatsioonis

mitmuse lõpp artikkel näited

1. dekl. -or -na fllckor - fllckorna

2. dekl. -ar -na < K&ssar - gossarna

3. dekl. -er -na tider - tiderna

4. dekl. -r -na skor - skorna

5. dekl. -n -a äpplen - äpplena

6. dekl. — -en/-na hus - husen

män - männen

lärare — lärarna

Märkus 1 : Mõnedes rootsi keele grammatikates võib 

kohata ka teist laadi jaotust, nimelt viis deklinatsioo- 

nitüüpi: 1. ja 2* deklinatsioon nagu ülal, J. deklinatsi- 

ooni loetakse substantiivid mitmuse lõpuga -er ja -r,

4. deklinatsiooni substantiivid mitmuse lõpuga -n ja 

5» deklinatsiooni substantiivid ilma mitmuse lõputa.

Märkus 2 : Vanemas keeles kasutati meessoost substan

tiivide lõppartiklina -ne, näit.: lärarne 'õpetajad', 

gossarne 'poisid'.

§4-9. Substantiivi p õ h i v o r m i d .

Substantiivi deklinatsiooni määramiseks esitatakse 

tavaliselt kolm põhivormi:

(1) ainsuse määramatu vorm;

(2) ainsuse määratud vorm (lõppartikliga vorm);

(3) mitmuse määramatu vorm;

näit.: flicka. flickan, fltckor 'tüdruk' - 

ehk lühendatult 

flick/a. -an, -or 'tüdruk'.
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Õppeotstarbel ost kasulik nimetada esimest põhivormi 

koos määramatu artikliga ja lisada neljanda põhivormina 

mitmuse määratud vorm:

en fltcka, flickan. flickor, fltckorna 'tüdruk',

§ 50. 1, d e k l i n a t s i o o n  - mitmuse 

lõpp -or /-аг/, mitmuse lõppartikal - na:

määramatu vorm määratud vorm

a) en fltck/a fllcka/n (ainsus)

Esimesse deklinatsiooni kuuluvad ainult utrumid:

a) substantiivid, mis ainsuses lõpevad ̂ a’ga, kus

juures -a kaob mitmuse lõpu ees, näit,: fltcka 'tüdruk', 

kvtnna 'naine', männlska /mtnniSa/ 'inimene', blonmm 

/blumma/ 'lill', skola /skü:la/ 'kool', plnrm 'sule

pea', tavla 'tahvel, maal', krtta 'kriit', kl&cka
4

'kell', fraga 'küsimus', slda 'lehekülg, külg', vecka 

'nädal', resa 'reis', flagge 'lipp'J kr&na 'kroon', 

mõ3sa 'müts', skjorta /§u:ta/ 'särk', strumpa 'sukk', 

näsa / n t  :ssa/ 'nina', tržippa 'trepp', tunga 'keel', 

skida /II:da/ 'suusk'j

erandid: histori/a, -en, -er 'ajalugu, lugu', 

kolleg/a. -an.— er 'kolleegf neutrumid h.järta 'süda',

Sga 'silm' ja öra 'kõrv' vt, 5. dekl.

b) mõned utrumid, mis ainsuses ei lõpe ^ « g a  ja 

mille ainsuse määratud vormi lõpul on -(e)n, näit,: ros

fltck/or

b) en ros /ru:ss/ 

rSs/or

fltckor/na (mitmus)

ros/en (ainsus)

rosor/na (mitmus)
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/ru:ss/, -en, -or 'roos", vag, -en. -or 'laine', SŠžL
Ч Ч

(=adra), “П, adror '(vere)soon', toff el. -n. tof f 1Q _̂ 

'tuhvei', svaa, -en, -or (ka: -ar) 'luik', vad, -en, ^  

(каг «»er) "sääremari',

Märkua_J Ainult mitmuses kasutatakse: änor 'esi

vanemad' (ainsusevorm ana esineb erialakirjanduses), 

Ьяпппт» 'noomitus, laitus', inälvor 'sisikond', mätvaror 

'toiduained'.

Märkus 2 : Kõnekeeles asendatakse sageli mitmuse lõpp 

-or /-ur/ lõpuga -er /-эг/, näit.: fllckor hääldatakse 

/flikkar/.

Märkus 3 : Mitmuse vormid lõpuga -or hääldatakse 

muusikalise liitrõhuga: blommor, skolor, tävlor.

§51. 2. d e k l i n a t s i o o n  - mitmuse lõpp 

-ar, mitmuse lõppartikkel -na:

määramatu, vorm

a) en goss/e

goss/ar ,

b) en daк

dag/ar
1

О

c) en fagel

f^gl/ar

d) en bro /bru:/

brö/ar

määratud vorm

gosse/n

Rossar/na

dag/en

dagar/na
У

fIgel/n 

faglar/na

bro/n

br&ar/na

(ainsus)

(mitmus)

Teise deklinatsiooni kuuluvad ainult utrumid: 
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a) utrumid, axis lõpevad rõhutu ^e'ga, kusjuures -e
*

kaob mitmuse lõpu ees, näit.: g&sse 'poiss', po.jke 

'poiss', tlinke 'mõte^, gubbe 'vanamees', herre 'härra'
4

(nime ees: herr), &nde 'vaim', bage 'kaar, vibu', bäcke 

'küngas', h.jälte 'kangelane', späde 'labidas', hare 

'jänes', äbborre 'ahven'j

timme ehk tvoma 'tund', mitmus ainult timmarj

b) suur hulk ühesilbilisi utrumeid, mis lõpevad kon

sonandiga, näit»: dag 'päev', stol /stujl/ 'tool', 

dörr 'uks', arm 'käsivars, käsi', väg /v£ :g/ 'tee', 

vägg /v £ gg/ 'sein', kväll /kve 11/ 'õhtu', del 'osa', 

hatt 'kübar', bil 'auto', bät 'paat, laev', buss 'buss 

hund 'koer', fisk 'kala', häst /h£ st/ 'hobune ', vagn 

'vanker, vagun', gžrd 'õu', sten 'kivi', kniv 'nuga', 

skog /sku:g/ 'mets', ek 'tamm', gran 'kuusk', tali 

'mänd', lek 'mäng', hai 'auk', kropp 'keha', höst 

'sügis', vžr 'kevad', säng /s £ r)/ 'voodi', tär 'pisar', 

eld 'tuli', värld /vä:d/ 'maailm', sack /se kk/ 'kott';

nende hulgas paljud rahvusenimetused: svensk 'roots

lane', finn 'soomlane', r.yss 'venelane', aansk 'taan

lane', tysk 'sakslane'* aga: est - 3, dekl.;

stall, -en (ka: -et), -ar "tali';

neutrum fjäll, -et 'tundur, paljasmägi'—  luule-
ч

keeles mitmus: f .jällar;

ka liitsõnad, mille viimane liitosa on siia gruppi 

kuuluv sõna: sparvagn 'trauim', trädgard 'aed', kapp- 

säck 'kohver'jt. |



samuti substantiivid rõhutute sufiksitega -dom, -\i£S» 

-ling« -ning, ~ung, näit*: sjukdom ' h a i g u s äning aim

dus', utlÄrming 'välismaalane', v&nlng 'korter, korrus , 

eegling 'purjetamine', hälsning 'tervitus', tidnlng 

'ajaleht', konung (kung) 'kuningas'|

c) utrumid, mille lõpus on - e l . - e r , - e n « kusjuures 

-e kaob mitmuse lõpu ees, näit: fjgel 'lind', spegel 

'peegel', nyckel 'võti', cykel 'jalgratas', artikel 

'artikkel'| hlmmel« hlmmeln (e* hlmmelen e. himlen), htm- 

lar 'taevas'j

syster 'õde', seger 'võit', vinter 'talv', teater 

» , ' '
'teater', fjäder 'sulg', tker 'põld', tiger 'tiiger', 

finger (ka neutrum: finger, fingret, vt. 6. dekl.) 'sõrm';

0 0 0  ̂ / /
botten, bottnen, bottnar põhi, pind , öken, öknen,

N , , / * 4 f
õknar kõrb , fröken, frõken. frõknar preili ;

samuti sõnad aft on, - e n , aftnar 'õhtu', morgon, -en, 

morgnär /mojnar/ 'hommik', зоштаг. -Ce)n. sоттяг 'suvi',

л ^ 0 0
djävul / j t  :vul/, - e n , djävlar kurat \

kaks sõna umlaudiga mitiauses: то der /mu:dar/, -n, 

mödrar 'ema', dotter /dottar/, -n, dõttrar 'tütar'|

d) mõned ühesilbilised utrumid, mis lõpevad vokaali

ga: bro /bru:/ 'sild', b£ 'küla', s]g£ /šy:/ 'pilv, tae

v a s ^  sjö /iö:/, sjön /sönn/, s.jöar 'järv, meri'j fru 

'proua', a 'jõgi', ö 'saar'.

Märkus_2: Ainult mitmuses kasutatakse: föräldrar
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'vanemad', tvillingar 'kaksikud', pengar 'raha'(en peng 

'münt').

Märkus 2: Mitmuse vormid rõhuga esimesel silbil ja 

lõpuga -ar hääldatakse muusikalise liitrõhuga: dägar, 

fSglar, broar; aga: pengar lihtrõhuga.

§ 52. 3. d e k l i n a t s i o o n  - mitmuse lõpp 

-er / -Э г/, : mitmuse lõppartikkel -na:

määratud vorm 
tid/en (ainsus)

tider/na (mitmus)

hand/en 

händer/na

regel/n 

regler/na

student/en 

studenter/na

doktor/n 
doktorer/na

tryckerl/et 

trycker£er/na

muse/et 

musler/na

Kolmandasse deklinatsiooni kuuluvad utrumid ja 
neutrumid: -

a) paljud ühesilbilised utrumid, mis lõpevad konso
nandiga, näit.: tid 'aeg', sak 'asi', klass 'klass',

plats 'koht', bild 'pilt', vas 'vaas', rad 'rida',

määramatu vorm

a) en tid
tid/er

b) en hand
✓ Г~ 

händ/er

c) en regel

regl/er

d) en student

student/er

d) en doktor

doktor/er

f) ett tryckerx

tryckeri/er

g) ett museum
muse/er
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röst 'hääl', Kang 'kord' (gang, -в-: a 'käiis ü-L%S 

'plaan', katt 'leass', ulad 'leht', grad 'kraad , t.lod 

*j0gi'» jj^äns /gr £ nss/ 'piir', sed 'komme, tava', strid 

'võitlus"’, färg /far j/ 'värv', mängd 'hulk , park 'park', 

form 'vorm', fest 'pidu', gäst /j£ st/ külaline , vän, 

vännen, yänner 'sõber'| mõned rahvuste nimetused: est 

/ £ st/ 'eestlane', lett 'lätlane', grsk 'kreeklane', 

t.jeck 'tsehh', slav 'slaavlane'?

kahö- ja enamasilbilised utrumid sufiksitega -ad,

-het, -nn-4 manad 'kuu', b.yp;e;nad 'ehitus', hem-

lip;het 'saladus', frihet 'vabadus', nyhet 'uudis', 

K.on3tnär 'kunstnik', kunskap 'teadmine, oskus', veten- 

skap 'teadus , e^enskap 'omadus^j aga: neutrumid säll- 

skap 'seltskond', manskap 'meeskond' jt* - 6. dekl.;

b) järgmised utrumid umlaudiga mitmuses: 

hand 'käsi'- hönder, land 'maa' - länder, and 'part'-
f * * ' * л *
ander, brand tulekahju - bränder, rand äär - ränder, 

strand 'rand, kallas' - stränaer, tand 'hammas' - tänder, 

natt 'öö' - nätter, stad 'linn' - städer, bokstav 

'(kii'ja)täht' - bokstäver; stang 'ritv, latt' - stänger, 

tlnp; 'tangid' - tängerj

зоп /so:n/ 'poeg' - söner, ledamot /le:damu:t/ 

'liige' - ledamöterj bok /bu:k/ 'raamat' - böcker, fot 

/fu:t/ '.jalg' - fötter, rob /ru:t/ 'juur' - rötterj

siia gruppi kuuluvad ka: get /je:t/ 'kits' - getter, 
✓ / 

nöt /nö:t/ 'pähkel' - nötfcerj
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c) utrumlaensõnad, mille lõpus on -el, -er, kusjuures 

-e- kaob mitmuse lõpu ees, näit.г re-gel 'reegel", muskel 

"muskel'’, möbel 'mööbel", forme 1 "vormel", fabel 'valm', 

neger 'neeger"j

/ / / f
ka sägen /s £ :gan/ (e. säp-n /s e цп/), sägnen, sägner

'muistemf j neutrum sekel, seklet, sekler (e. sekel) 'sa

jand, aastasada"j

d) paljud laensõnad rõhuga viimasel silbil, näit.: 

student "üliõpilane', kararvt 'seltsimees', lektion 

/l£kšu:n/ 'õppetund, loeng", nation /na(t)su:n/ "rah

vus', station /stasurn/ 'jaam", famil.j 'perekond', 

kostym 'ülikond', sardin 'kardin', fabrik 'vabrik', 

metall 'metall', natur "loodus", elev 'õpilane', minut 

'minut', sekund 'sekund', telefon /-fusn e. -fo:n/ "tele

fon", turist "turist", person /рэви:п/ 'isik'j

akademi, -(e)n, -er 'akadeemia", ide, -(e)n, -er 

"idee", arme, -n, -er ''armee', alle, - n , -er 'puies

tee', staty, -n, -er 'kuju", b.yrŽ /byro: e. bysro/, -nt 

-er "bürooj kummut'

ka rahvuste nimetused: span.ior /-ju:r/ 'hispaan

lane', portupqs 'portugallane', ,-japan /japa:n/ 'jaa

panlane', german 'germaanlane', skandlnav 'skandinaav

lane 'jt.

e) laensõnad rõhutu sufiksiga -or /-or/, millele 

mitmuses kandub pearõhk ja mida hääldatakse mitmuses 

/-u:r-/; vaadeldagu ka muusikalise rõhu muutumist, näit.:



d&ktor, -a, doktorer 'doktor', lektor, -nt lektor er 

'lektor', motor /mu:tor/, ^n, motorer /mutu:rar/ 'mootor , 

proflssor, -n. profeseorer 'professor'j

ka: kSnsul, ^n, konsuler 'konsul'j

f) neutrumid sufiksiga -eri /— эг£|/ ja rõhulise 

lõppvokaaliga, näit*: trycker£. -et, -er trükikoda , 

bager£t -et, -er 'pagaritöökoda, pagariäri', samuti: 

konditori /-ori:/, -(e)t. -er 'pagariäri, kohvik'|

genl -Ce)t, -er (e. -n) geenius', part£.

-(e)t. -er 'partei', kompan£, -(e)t. -er 'kompanii', 

kafe, -(e)tt -er 'kohvik, õllebaar', relä /-le :/, -Ce)t. 

-er 'relee'i

g) neutrumid laensõnad ladina sufiksitega -eum ja 

-lum. kusjuures -um- kaob määratud vormis (vrd. $ 39*7) 

ja mitmuse lõpu -er ees: muse/um /musse:um/, -et. -er 

'muuseum', nubile/um. -et. -er 'juubel', lyce/um. -et.

-er 'lütseum', laboratori/um. -et. -er 'laboratoorium', 

samuti auditorium 'auditoorium', kollegium 'kolleegium', 

Privileg!urn 'privileeg', gymnasium /j-/ 'gümnaasium' 

jt.f

ka mõned utrumid sufiksiga -us kaotavad -us- mitmuse 

lõpu -er ees: dekänus. dekanus. dekaner 'dekaan', 

geni/us /g-/, -en. -er (e. geni/e, -n, -r) 'kaitsevaim, 

vaim'j

aga: cirkus. cfrkusen, cirkuser 'tsirkus' - 2.

dekl*
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Märkus 1 : Erigrupi moodustavad mõned neutrumid ai

nenimetused, mis mitmuses tähistavad aine liike või sorte, 

näit.: te, -(e)tt -er 'tee', mitm. 'teesordid', via«

-et. -er 'vein, veinisordid', salt, -et. -er 'sool', 

garn. -et, -er 'lõng', lärft. -et, -er 'lina, lõuend'«

Märkus 2 : Ainult mitmuses kasutatakse: kläder rii

ded, rõivad', grõnsaker 'aedvili', ränker 'i*iukad, int

riigid', kalsonger 'aluspüksid', finanser 'finantsid, 

rahaasjad'(ains. finans 'rahamaailm'), specerier 

/sp e ss a r£ sz г/ 'maitseained, gastronoomiakaubad', 

viktuälier 'toiduained', böter 'rahatrahv*, tavaliselt 

ka ferier 'puhkeaeg, (kooli)vaheaeg'.

Märkus 3 : Muusikaline rõhk varieerub sõnades mit

muse lõpuga -er. Ühesilbiliste sõnade mitmuses on reeg

li kohaselt liitrõhk, näit, tid - ttder. fest - fester, 

välja arvatud laensõnad nagu bomb 'pomm' - bomber, nerv 

'närv' - nerver, rahvuste nimetused est - ester jt. ja 

sõnad, mis moodustavad mitmuse umlaudiga (vt. punkt b): 

hand - händer (erandid: söner, lldamõter). Mitmesilbi- 

liste laensõnade mitmusel on lihtrõhk, näit.: regel - 

regier, student - studenter.

§53» 4. d e k l i n a t s i o o n  - mitmuse 

lõpp ^r, mitmuse lõppartikkel -na:

määramatu vorm määratud vorm

a) en sko /sku:/ sko/n (ainsus)
sko/r skor/na (mitmus)



b) en händelse händelse/n
hand3Ise/r händelser/na

Neljandasse deklinatsiooni kuuluvad:

a) utrumid, mis lõpevad vokaaliga (harva -a): sko 

/sku:/ 'king', ко Ди:/ 'lehm', klo Alu:/ 'küüs, sõrg', 

t& 'varvae', mõ ja ungmõ -'neiu, imb', .iüngfru 'neiuT 

neitsi', hustru /hustrü/ 'abikaasa, naine', bastu /b&stü/ 

'saun', vallmo /vällmu/ 'moon', vra, 3 11, ^r (ka: -ar) 

'nurk, vinkel', fiende /fi:anda/ 'vaenlane', frände 

/fre nda / 'sugulane, hõim', bonde /bunda / 'talupoeg'j

paar sõna, mis lõpevad -a*ga: lusta 'himu, iharus', 

vrd. ka städgar 'põhikiri, statuut' - mitmusevorm sõ

nast stadga 'eeskiri, määrus' (stadgor 'eeskirjad, mää

rused')!

liitsõnad lõppliitega -bo /-bu:/ : lantbo 'maaela- 

nik'*, städsbo 'linnaelanik', Malmöbo 'Malmö elanik, 

malmölane'|

b) utrumid ja neutrumid sufiksiga -eise ja utrumid
4

sufiksitega -arie, -ie: händelse. -n. -r 'juhtum',
,  ,  \

bakelse, -n, -r kook | fängelse. -t, -r 'vangla'j

bibliotekarie /- a:ri» / 'bibliotekaar', vikarie 

'asetäitja, vikaar', aktie /aktsia / 'aktsia'.

Märkus: Ühesilbiliste sõnade mitmuses on muusika

line lihtrohk, näit»: sko king — mitm.. skor£na^. Mit— 

mesilbiliste rootsi sõnade mitmuses on liitrõhk, laen

sõnades aga lihtrõhk, näit.: fiende 'vaenlane' - mitm.
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flender(na)i äktie 'aktsia' - akti er (na)* Rõhk nuutub
% » » ' 

järgmiste sõnade mitmuses: bonde talupoeg - bonder(na)t
\  #  #  ✓ V

frände sugulane, hõim - fränder(na) e. fränder(na).

§ 54. 5 « d e k l i n a t s i o o n  - mitmuse lõpp 

-n, mitmuse lõppartikkel -a:

määramatu vorm määratud vorm
4 4

a) ett äpple äpple/t (ainsus)

apple/n applen/a (mitmus)

b) ett b£ b£/(e)t

b£/n b£n/a

Viiendasse deklinatsiooni kuuluvad ainult neutrumid, 

mis lõpevad vokaaliga:

a) mitmesilbilised neutrumid, mis lõpevad rõhutu vo-
4 » / N * # 4 /

kaaliga, näit,: äpple õuna , bälte vöö , mõte kohtu

mine', nöje 'mõnuj stycke 'tükk', ställe 'koht', rtke 

'riik', ärbete 'töö', frimärke 'postmark', anfõrande 

'kõne, ettekanne', arhundrade 'sajand', h.iarta 'süda'j

foto /fu:tu/ 'foto, ülesvõte', porto /p&tu/ '(posti) 

saatekulu', kvitto /-u/ 'kviitung', fiasko /-u/ 'fiasko', 

piano /-и/ 'klaver', gummi 'gummi', kolli /-o-/ 'pakk, 

komps' 1
Уя1гя ebareeglipärase mitmusega sõna:
ока, ögat, ögon, ogonen 'silm*;

öra, õrat, öron, õronen 'kõrv';

b) ühesilbilised neutrumidf ainsuse määratud artik

kel võib olla või -et: bi 'mesilane', bo /bus/ 'pesa', 

frö 'seeme', knä 'põlv'*
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§ 55* 6. d e k l i n a t s i o o n  

mitmuse lõppartikkel -en või -na;

määramatu vorm

a) ett hus

hus

b) en man /иfan/

män /ю€пп/

c) en lärare
1 ч.

lärare

määratud vorm
hus—et (ainsus)

hus-en (mitmus)

Kuuendasse deklinatsiooni kuuluvad neutrumid ja 

utrumid:

a) neutrumid, mis lõpevad konsonandiga| mitnuse maä— 

ramatu vorm on võrdne ainsuse määramatu vormiga, mitmuse 

lõppartikkel on -en:

hus 'maja', bad 'suplus, kümblus', band 'pael, 

barn /Ьа:п/ 'laps', bord /bu:d/ 'laud', brev 'kiri', 

fel 'viga^, d.jur /jü:r/ 'loom', glas /gla:ss/ 'klaas' 

(aga: glass, -en. -er 'jäätis'), golv /-o-/ 'põrand', 

horn /hu:n/ 'sarv', kõk /cö:k/ 'köök', lakan 'lina', 

liv 'elu', l.iud /jü:d/ 'heli; häälik', ljus /jü:ss/ 

'valgusj küünal', namn 'nimi', par 'paar', ord /u:d/ 

'sõna', skepp /st pp/ 'laev', färtyg 'laev', skinn /sinn/ 

'nahk, karusnahk', slut 'lõpp', sprak 'keel', tafr 

/ta:k/ 'katus', tors /torj/ 'turg', träd 'puu', ar 

'aasta', акк / £ gg/ 'muna'j

rida grammatilisi termineid: kasus 'kääne', genus

m*ga lõppevatel sõnadel kahekordistub m lõppartikli

/g-/ 'sugu', tempus 'aeg, ajavorm', verb, ad.jektl v jt j
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eel: rum, runmet, rum, rumen 'tuba, ruunT, hem, hemmet, 

hem, hemmen 'kodu', vrd. § ЗЭ:5|

-er, -ei ja -en sõna lõpus - lõppartikli eel kaob 
/ f ✓ / ,  ,  ,

-e-i fönster, fönstret, fönster, fönstren aken , nummer, 

numret, nummer. numren 'number', väder. vädret. väder, 

vädren e. väderna 'ilm', exempel. exemplet. exempel. 

exemplen 'näide', tecken, tecknet, tecken, tecknen 

'märk, tundemärk'I aga: papper. päpperet. papper. päpperen 

e. papperna 'paber', vrd. § 39

substantiiv finger 'sõrm' käändub tavaliselt finger, 

fingret, flngrar, flngrarna (vanemas keeles mitmus: fin

ger, fingren) 1

substantiivid näbfc 'nokk' ja borr 'puur' käändu

vad nii 6. kui ka 2* deklinatsiooni järgi|

tavaliselt ainult mitmuses kasutatakse substantiive 

höns, -et. - . -en 'kana' ja syskon /-on/, -et. - , -en 

'õed-vennad'$

erandlikult käänatsLkse sõna huvud, huvudet 'pea', 

mitmuses määramatu vorm huvud e. huvuden, määratud vorm 

havudenat kõnekeeles mitmuses määramatu vorm huvun e* 

huven, määratud vorm huvuna e. hüvena\

siia gruppi võib lugeda ka mõõtühikuid - nii neutru- 

me kui ka utrume — millel mitmuse määramatu vorm on võrd

ne ainsuse määramatu vormiga ja puudub mitmuse määratud 

vorm, näit»: ett gram /gramm/, grammet, 'gramm',

ett (en) kilo /с- e. k-/ 'kilo', ett ton /tonn/ 'tonn', 

ett öre öör (rahaühik)j ea meter 'meeter , en liter 'lii

ter', en kilometer /с- e. к-/ 'kilomeeter'.



b) järgmised utrumid, mis moodustavad m i t m u s e  ainult 
metafoonla (umlaudi) abilj mitmuse lõppartikkel on -en 

või -na:

en man 'mees' männ/en män männ/en

/mann/ /m e nn/

en gfle 'hani' gäs/en gäss
/

Käss/en

/go:ss/ /j e ss/

en mus 'hiir' mus/en möss
✓

möss/en

/mil: es/

en lus 'täi' lus/en löss
✓

löss/en

/lü:ss/

en fäder 'isa' fader/n
/

fäder
✓

fäder/na

/f £ :da r/

en broder 'vend' broder/n
✓

bröder
✓

bröder/na

/bru:da г/

с) utrumid - elukutse- ja ametinimetused - lõppu

dega -are, -ande« -eri mitmuse määramatu vorm on võrd

ne ainsuse määramatu vormiga, mitmuse lõppartikkel on 

-na:

lärare 'õpetaja', läkare 'arst', au?betare 'töö

line', Ьакаге 'pagar', dotnare /dummara / 'kohtunik', 

mästare 'meister', skomakare /sku:-/ 'kingsepp', 

snickare 'puusepp, tisler' - mitmuse lõppartikli eel 

kaob -e— > lärarne^ 'õpetajad'|

ka mõned teised substantiivid lõpuga -are: vtsare
4

'näitaja, osuti', standare 'post, piit'f

substantiividel hammare 'haamer, vasar', к-ят̂я-р*» 

'kamber', källare /c€ llara / on võimalikud ka mitmuse
ч >.

vormid Ьят-гят̂̂па)« keunrar(na), källrarfna} у
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isikunimetused lõpuga -ande käänduvad nagu rfcsando 

/re:ss-/, resanden, resande, resandena 'reisija': &rd- 

fõrande /u:d-/ 'esimees, eesistuja', handlande 'kauple

ja' jt. t
,  4

isikunimetused lõpuga -er nagu muslker /müjssikar/, 

musikern. musiker. musikerna 'muusik': fysiker /fy:ss-/ 

'füüsik*, mõningad rahvuaenimetused nagu bžlgier 'belg

lane ', indier 'hindu'•

§ 57* Laensõnade deklinatsioon:

a) Mõnedel inglise laensõnadel on mitmuse lõpuks -s, 

näit.: en baby /be:bi/ 'beebi'- mitm. babyst ett trick 

'trikk' - tricks, mitm. määratud vorm tricksen« en 

.jumper /jumpa r/ 'džemper' - mitm. .jumpers e. .jumprar(na)t 

en sweater /sv t tt а г/ 'sviiter' - sweaters e. sweatrar(naj.

b) Mõnedel ladina võõrsõnadel on mitmuses ladina lõ

pud, näit.:

ett fakt um, fäktum(et) 'fakt' - mitm* f aieta t 

ett centrum /sse- e. sse—/, määratud vorm centrum(et) e. 

centret 'tsenter, keskus' - mitm. centrum e. centra e. 

centreri

en examen, määratud vorm samuti examen '(lõpp)eksam'

- mitm. examinaj

en tentamen, määratud vorm tentämen 'eksam, arves

tus'- mitm. tentamina. Vrd. § 52 :g.

c) Kreeka laensõnad lõpuga võivad moodustada mit

muse vormi lõpuga -ta, näit.:
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ett tema /te:- e. te:--/, temat 'teema1" -- mitra. 

tematas samuti ett schema /še:- e. še:-/ 'skeem", ett 

kooma 'koma'j uuemas keeles aga moodustatakse mitmus 5« 

deklinatsiooni järgi, s.t. lõpuga -n; teman, Bcheman, кош- 

man.

§ 58» Homonüümid - erinevate mitmuse vormidega:

en bank: bänkar 'leetseljakud, 
pangad (järsud 
kaldad)

banker 'pangad 
(rahaasu
tused) '

en bok /bu:k/: bokar 'põõgid' böcker 'raamatud'

en byra: bfrraar 'kummut byraer 'bürood'

en slasj 'käigud, teed' 2 ganger '2 korda'

en mask: maskar 'ussid, tõugud' masker 'maskid'

en not /n6:t/s notar 'noodad' noter 'noodid'

en akänk:

/airjk/
skänkar 'puhvetid'

4
skänker 'kingitu

sed

en slav: slävar 'orjad' slaver 'slaavlased'

en vad: va dar 'noodad' vader e• vädor 

'sääremarjad

en vals: valsar 'valtsid, välser 'valsid
rullid' (tantsud)'

en vag
о

va gar 'kaalud' vigor 'lained'

§59* Ainsuse ja mitmuse erijuhud:

1. Mõningaid sõnu, peamiselt abstraktseid mõisteid ja 

ainenimetusi, kasutatakse rootsi keeles ainult ainsuses, 

näit. :

hopp, -et 'lootus'Гvrd, hopp, -et, mitm, hopp 'hüpe') 

skämt /Ic mt/, -et 'nali' <•
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tack, -et .'tänu'(aga: tosen tack 'tuhat tänu') 
gladje. -n 'room' 

föda. -n 'toit(aine)' 
mat, -en 'toit, söök'

vrd. § 52, märkus 1,

Utrumid lõppudega -an ja -sel ei moodusta mitmuse 

vorme, näit.:
4 \ ф ф

(en) bõr.ian. määratud vorm samuti bõr.jan algus , samuti 
önskan 'soov'(mitmuses tuleb kasutada voxmi Snskniagar 

'soovid') t hörsel, ^n 'kuulmine'.

2. Juhud, kus rootsi keeles kasutatakse sõna ainult 

ainsuses, eesti keeles aga tavaliselt ainult mitmusest

sag, -en 'käärid' har. -et 'juuks(ed)'

hala, -en 'õled' õgonh&r. -et 'ripsmed'

massiing. -en 'leetrid' .iul. -en 'jõulud'

masterskap. -et 'esi- brollop, -et 'pulm(ad)' 
võistlused

Näit.: Hon kände pa det mjuka haret 'ta katsus 

pehmeid juukseid'.

3. Rootsi keeles mitmus - eesti keeles ainsus:

pengar 'raha' beuonor 'noomitus, laitus'
boter 'rahatrahv' Inälvor 'sisikond'

sopor /su:-/ 'prahtt gronsaker 'aedvili' 
prügi

Vrd. ka av alla kr&fter 'kõigest jõust'j de här 

mõblerna är s&lda 'see mõõbel on aüüdud'.

linult mitmuses kasutatakse ka: kläder rõivad , 

benkläder 'püksid', matvaror 'toiduained', fõräldrar 

'vanemad'jt., vrd. § § 50-52 märkused.

12.
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§ 6 G .  Kokkuvõtlik ülevaade mitmuse m o o d u s t a m i s e s t . '

U t r u m i d :

1) utrumid lõpuga saavad mitmuse lõpu -or /-ur/:
en fllcka - flera flickor 'paljud tüdrukud*;

2) teiste vokaalidega lõppevad utrumid moodustavad mitmuse 

lõpuga -r (väljajarvatud utrumid sufiksitega -are või 

-ande, vt. allpool):
en sko - ett par skor 'paar kingi';

3) ülejäänud utrumidest suurem osa moodustab mitmuse lõpu

ga -ar või -er« laensõnad peamiselt lõpuga -er:

en dag - tva dagar 'kaka päeva ';

en tid - goda tider 'head ajad';

en student - minga studenter 'palju üliõpilasi';

4) mõningad utrumid moodustavad mitmuse ainult metafoonia 

(umlaudi) abil:

en man - mänga män 'palju mehi';

5) utrumid sufiksitega -are, -er või -ande on mitmuse 
.määramatus vormis lõputa:

4  V  4  , ,
en larare - flera lärare paljud õpetajad .

N e u t r u m i d :

1) neutrumidel, mis lõpevad konsonandiga. on mitmuse vorm 
lõputa:

ett hus - flera hus 'paljud majad';

2) neutrumid, mis lõpevad rõhuta vokaaliga, saavad mitmuse 
lõpu -nt

N 4
ett äpple - tre äpplen kolm õuna ;

3) neutrumid, mis lõpevad rõhulise vokaaliga, moodustavad 
mitmuse lõpuga -er:

ett parti - miinga partier 'palju parteisid',
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4) neutrumid lõpuga -else saavad mitmuses lõpu
ett fängelse - flera fängelser 'paljud vanglad
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§61, Ülevaade tähtsamatest d e k l i n a t s i o o n i tüüpidelt®

Reegli kohaselt ei muutu sõna muusikaline rõhk lõpp- 

artikli lisamisel ( § 26:7)» küll aga võib rõhü. erineda 

ainsuse ja mitmuse vahels

1. dekl*: en fÜLcka flickan flickor flickorna

en ros rSsen rošor rosorna

2. dekl«: en gosse gossen gossar gossarna

en dag dagen dagar dagarna

3. dekl«: en t£d tfden tider tiderna

en hand handen hander händerna

en däktor doktorn doktorer doktorerna

ett part£ part£(e)t part£er parti e m a

4. dekl.: en sko skon skor skorna
en bonde bonden

✓
bönder

✓
böndema

5. dekl«:
4 .

ett äpple äpplet
4
äpplen

4
äpplena

ett b£ b£(e)t b£n b£na

6. dekl.: ett hus huset häs husen
en man mannen man

/
männen

en fader fädern fäder
✓

fäderna
en lärare läraren lärare

4
lärarna
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A d j e k t i i v

Adjektiivi dekllnatsioon

§62« Adjektiivil on rootsi keeles kaks muuteviisi: 
määramatu ja määratud. Sellele vaetavalt räägitakse ad

jektiivi mfifiraaatust (ehk nn. "tugevast") ja määratud 
("nõrgast") deklinatsiooniste Deklinatsioon seisneb ad

jektiivi kongrueerumises substantiiviga arvus ja geenuses.

Adjektiivi m ä ä r a m a t u i  muuteviisil on 

kolm vormi, näit.: adjektiiv stor 'suur'*

(1) ainsuse utrum ilma lõputa; stor /stusr/

(2) ainsuse neutrum lõpuga -t: stoxvt /stust/

(3) mitmuse utrum/neutrum lõpuga -as

stoxva /stujra/

Adjektiivi määramatuid vorme kasutatakse:

a) atributiivselt substantiivi määramatu vormi (lõpp- 
artiklita vormi) ees:

en stor stad - stora städer 

'suur linn' 'suured linnad'

ett stort hus - stora hus

'suur maja' 'suured majad'

b) predikatiivselt (öeldistäitena), kusjuures ka 

siin adjektiiv kongrueerub substantiiviga arvus ja soos:
Ф — Ф  ̂ с

staden ar stor - städerna su? stora 

'linn on suur' 'linnad on suured'

huset är stort - husen är stora 

'maja on suur' 'majad on suured'

(Punktis b toodud näidetes on substantiivid lõpp

artikliga, s.t. määratud vormis, sest eeldatakse, et on 

tegemist tuntud või mainitud esemetegaj predikatiivne ad

jektiiv on aga alati määramatus vormis, olenemata sellest, 

kas subjektina esinev substantiiv on lõppartikliga või ilznâ )
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§ 63. Adjektiivi m ä ä r a t u d  muutevii”il on 

ainult üks vorm - lõpuga - a : atcr-a /зш:га/. Määra

tud vormi kasutataksэ nirult atributiivselt substantiivi 

määratud vormi ees koos mäSratud vaba artikliga den, det, 

de ( § 36) i

de stSra städerna 

'suured linnad'

de stora husen 

'suured majad'

Adjektiivi määratud vormi kasutatakse ka adjektiivi

oubstantiveerimisei, vt* § 76.

Märgus  ̂ Vanaaocdsss, pidulikus keeles, vahel ka suu

rema selguse mõttes, kasutatakse meessoost sõnade ees ad-

;Vtiivi määratud vormi lõpuga -e, näit. s

Stfcre Gudl 'suur jumall'

Idle vänl 'kallis (õilis) sõberJ'

^®n »age (i-at unga) mannen 'noor mees'

Den storste (kas största) põjken 'kõige suu
rem poiss

В. В,I (= Bäste Brorl) 'kallis sõberl' (sõna

sõnalt 'parim vend' —  Rootsis tavaline kirja algus kir

javahetuses meessõprade vahel)*

§ 64* Adjektiivi p õ h i v o r m i d *

Adjektiivi muutelõpud võib kokku võtta järgnevalt:

määramatu vorm: (1) ainsuse utrum: —  (lõputa)

(2) ainsuse neutrum: -t

(3) mitmuse utrum т __a 

mitmuse neutrum *

määratud vona: (*0 ainsuse utrum
ainsuse neutrum 

mitmuse utrum 

mitmuse neutrum

den stora staden 

'suur linn ’

det st&ra huset 

'suur maja^
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Et adjeictiivi määramatu mitmuse vorm ja määratud vorm 

kokku langevad (lõpp ^a), saame üldse kolm võimalikku ad

jektiivi muutevormi; lõputa, lõpuga -t ja lõpuga -a, Neid 

nimetatakse adjektiivi p õ h i v o r m i d e k s  , näit*:

stor, stort, stora 'suur' 

ehk lühendatult 

stor« - t , -a 'suur'.

§ 65* Adjektiivi deklinatsiooni m u d e l i d .

Kokkuvõtlikult võime adjektiivi deklinatsiooni kuju

tada järgmiste mudelite kujul;

1* Atributiivse adjektiivi + substantiivi deklinat- 

sioon;

UTRUM:

NEUTRUM;

en stor stad | den stora staden

stora städer | de stora städerna

ett stort hus j det stora huset

stora bus I de stora husen

2. Predikatiivse adjektiivi deklinatsioon;

UTRUM;

staden (en stad) är stor - städerna är stora 

NEUTRUM;

huset (ett hus) är stort - husen är stora

§ 66. Adjektiivi g e n i t i i v ;

Atributiivne adjektiiv kongrueerub substantiiviga ar

vus ja soos, kuid jääb muutumatuks, kui substantiiv on ge

nitiivis, vrd.;

en stor stad - en stor s t a d s . . .  

den stora staden - den stora s t a d e n s . . .  

suur linn 'suure linna ••* *
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Atributiivsel adjektiivil võib olla genitixv*. lopp 

-a ainult kahel juhal:

1) kui atributiivne adjektiiv seisab substantiivi 

järel, näit.: Alexander dan stores söner 'Aleksander 

Suure pojad') genitiivilõpp ei kuulu siin aga mitte 

ainult adjektiivile, vaid kogu sõnaühendile tervikuna 

(substantiiv + adjektiiv)|

2) kai on tegemist substantiveeritud adjektiiviga 

( § 76:3): de ungas vŽn 'noorte sõber-'.

Adjektiivi vanade käänete säilmeid leidub mõningates 

väljendites:

gõra upp saken i gõdo /gu:du/ 'heaga kokku leppima'; 

i l.iusan laga 'lausa tules' (heledas leegis); 

bygga pl losan sand 'lahtisele liivale ehitama'- 

lyckan stftr dem djärvom b£ 'õnn naeratab julgetele'.

Ad.1ektiivi erivormid

Kõnede adjektiivide deklineerimisel tuleb silmas pi
dada järgmisi reegleid:

§ 67» Määratud vorm ja mitmuse vorm lõpuga - a :

1* Adjektiivid rõhuta lõppudega -al, -el. -en« -er 

kaotavad vokaali muutelõpu ^a (ja ^e ees, vt. § 63 mär

kus):

gaamal 'vana' - gamla (g&mle) 

adel 'õilis' - ädla • 

trogen 'ustav' - trSgna 

vacker 'ilus' - vžckra

Fäit.:

määramatu vorm - en gammal man 'vana mees' 

määratud vorm - den gamla (gamle) mannen 

mitmus: р;ят1 я man 'vanad mehed 

de gflini a männen

-  96  -



2* Adjektiividel bla 'sinine' ja gra 'hall' puudub 

sageli määratud vormis ja mitmuse vormis lõpp -a , näit.:

den bla (ehk: bl&a) kj6len 'sinine kleit' 

gra (ehk: graa) kjolar 'hallid kleidid'

3. Adjektiivil li ten 'väike' on määratud vorm lilla 

(lille) ja mitmuse voim supletiivne sma, näit.$

en llten flicka - den lilla flickan 'väike tüdruk'

sjjdjTflickor - de smä flickoma 'väikesed tüd
rukud'

en llten pojke - den lilla (lille) pojken 'väike#
poiss'

втА põjkar de sma pojkarna 'väikesed poisid'

$ 68* Määramatu neutrum lõpuga - t :

1* Järgmiste adjektiivide neutrurnis lüheneb vokaal 

ja muutelõpp on -tt:

a) adjektiivid, mis lõpevad rõhulise vokaaliga, nagu:

fri /fri:/ - fnitt /fritt/ 'vaba'

ny /ny:/ - nytt /nytt/ 'uus'

bla /blo:/ - blatt /blott/ 'sinine'

gr& /gr:/ - grltt /grott/ 'hall'

slö /slö:/ - slõtt /slött/ 'tuim'

b) adjektiivid, mis lõpevad rõhulise vokaaliga + d 

(d kaõb):

god /gu:d/ - gott /gott/ 'hea' 

glad /gla:d/ - glatt /glatt/ 'rõõmus' 

röd /rö:d/ - rõtt /rött/ 'punane'

c) adjektiivid, mis lõpevad rõhulise vokaaliga + t :

aöt /sö:t/ - sott /sött/ 'magus' 

het /he:t/ - hett /h t tt/ 'kuum' 
vät /vo:t/ - vatt /votrt/ ’märg'

13.

-  97 -



Märkust Võõrsõnad rõhuliste lõppudega -at, -et, -ut 

jäävad neutrumid muutuseta: privat, konkret, absolut jt«., 

näit.: en konkret fraga 'konkreetne küsimus'- ett konkrš- 

fall 'konkreetne juhus'.

2. Adjektiivid, mis lõpevad konsonandiga + t , jäävad 

neutrumis muutuseta:

svart /svat/ 'must', kort /kot/ 'lühike', stolt 'uhke', 

fast 'kindel', lätt /1 £ tt/ 'kerge'jt., näit.:

en svart penna 'must sulepea' - ett svart bord 

'must laud'.

3. Adjektiivid, mis lõpevad iconsonandiga + d . kaota

vad d neutrumi lõpu ees, näit.:

ond /und/ - ont /unt/ 'kuri' 

viid - vilt 'metsik'

hard - härt 'kõva'

4 . Adjektiividel rõhuta lõpuga -en kaob -n- lõpu -t

ees:

. mögen /mu:gan/ - moget /mu:gat/ 'küps'

vissen - visset 'närtsinud; vilets'

Aga: rõhulise lõpuga gemen - gement 'ühine'.

5. Adjektiividel, mis lõpevad kahekordse n *ga. kaob 

üks -n-:

sann - sant 'tõeline' 

tunn - tunt 'õhuke, peenike'

6. Hääldamisel tuleb tähele panna helilise konsonandi 

muutumist helituks neutrumi lõpu ^  ees, näit.:

snabb /-bb/ - snabbt /snapt/ 'kiire'

snygg /-gg/ - snyggt /snykt/ 'kena, korralik'

grov /gru:v/ - grovt /gru:ft/ 'jäme, toores'

vahel koos pika vokaali lühenemisega neutrumis:
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bög /hö:g/ - hõgt /hökt/ 'kõrge'

7. Järgmistel adjektiividel puudub neutrum:

vred 'vihane', snöd 'tühine, vilets', rädd 'kartlik, 

arg', fadd 'lääge, maitsetu', flat 'lame, madal', lat 

'laisk'I

puuduvaid vorme asendavad vajaduse korral sünonüüm

sete sõnade neutrumid, näit.:

en vred människa 'vihane inimene'.

ett vredgat ansikte "vihane nägu';

en rädd hare 'arg jänes' - 

ett skyggjt djur 'arg loom';

en lat pojke 'laisk poiss' -

ett lätt.jefuilt liv 'laisk elu, jõudeelu'.

Muutumatud adjektiivid

69. Rootsi keeles leidub adjektiive, mis jäävad 

deklineerimisel muutumatuks (mõned neist langevad kokicu 

adverbidega):

1. Adjektiivid, mis lõpevad vokaalidega ^a või - e : 

bra 'hea', пока /nujga/ 'täpne', extra 'ekstra, eriline', 

stilla 'vaikne', säkta 'tasane', ringa 'tühine', udda 

'paaritu', enstaka ‘'üksik', lika 'sarnane', olika /u:li:ks/ 

'mitte sarnane, erinev', äkta 'ehtne', oäkta 'mitte ehtne\ 

olat^a /u:la:ga/ 'ebaseaduslik', õde 'tühi, lage', g.yllene 

'kuldne, kuld- ', ftängse / j t n s d /  'üldtarvitatav'j

ainult atributiivselt: nära 'lähedane', samtida 

'samaaegne'(ja teised liitsõnad lõpposaga -tida), alle- 

handa 'mitmesugused'(ja teised liitsõnad lõpposaga 

-handa);
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ainult; predikatiivselts ense 'ühel nõul'.

Näiteid:

en bx*a kari 'hea mees' — ett bra svar 'hea vastus ; 

i en nära främtid 'lähemas tulevikus'; 

ett udda tal 'paaritu arv'; 

en akta m$tta 'ehtne vaip'.

2, Mitmed konsonantlõpulised adjektiivid: utrikes 

/ü*txi:k»e/ 'välismaa-/, inbõrdes 'omavaheline',

£järran 'kauge', lagom /la:goa/ 'paras'f

ainult atributiivselt: stackars 'vaene', £del 'paha, 

selge', p-ammaldags /gammaldaks/ 'vanamoodne' (ja teised 

liitsõnad lõpposaga -dags)|

ainult predikatiivselt: sams 'ühel nõul', släkt 

/sl€ kt/ 'sugulane', kvitt 'tasa', slut 'lõppenud'jt.

Näiteid:

en utrikes resa 'välismaareis' ;

inbõrdes krxg 'kodusõda' ;

ett f.jarran land 'kauge maa';

ett lagom matt 'paras mõõt';

ett stackars barn 'vaene laps';

av £del avundsjuka 'puhtast kadedusest';

vi är sams 'me oleme ühel nõul';

vi är kvitt 'me oleme tasa';

de är släkt 'nad on sugulased';

sõmmaren är slut 'suvi on läbi (lõppenud)'.

Adjektiivi määramatu vormi kasutamine

§ 70, Adjektiivi määramatut vormi kasutatakse nii 

atributiivselt kui ka predikatiivselt (öeldistäitena). 

Lähemad reeglid määramatu vormi kasutamiseks on järgmised



1, Adjektiivi määramatu v o m  a t r i b u u d i n a

— määratletav substantiiv on samuti määramatus vormis:

a) määramatu artikli en, ett järel:

en ung pojke 'noor poiss';

ett lltet barn 'väike laps';

b) kui ühendi adjektiiv + substantiiv ees puudub 

määratlev artikkel, arvsõna või pronoomen, näit.:

färsk fisk 'värske kala' ;

färskt brõd 'värske leib';.

Här finns gott vatten 'siin leidub head vett'.

Märkus: Kõnetluses ja pärisnime ees kasutatakse aga 

adjektiivi määratud vormi, vt, $ 72:6,7*

c) kui adjektiivile eelnevad interrogatiiv-või inde- 

finiitsed pronoomenid: vilken Cvilket, vilka)

'milline', n&gon (nlgot, n&gra) 'mõni', Ingen (Löget, 

Inga) 'ei ükski', miingen (minget. manga) 'mitu, palju', 
all (4llt, alla) 'kõik', v&r.ie (ainult ainsuses) 'iga', 
flera (ainult mitmuses) 'paljud, mitmed'jt*

Vilken härlig morgon /mõrron/J 'milline ilu hommikJ'

Vilket tungt odei 'milline raske saatusi'

n&gon gammal man 'mõni vana mees';

varje nj student 'iga uus üliõpilane';

värje nytt är 'iga uus aasta';

allt mõ.iligt 'köik võimalik';

ka mitmuses on substantiiv määramatus vormis: 

nagra gamla män 'mõned vanad mehed'; 

mlnga unga pojkar 'palju noori poisse';

d) £ui adjektiivile eelneb demonstratiiv-pronoomen 

sadan (sadant. sadana) 'sellinej milline'j

En sadan härlig solnedgangl'Selline (milline) ilus 

päikeseloojaki'
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e) kui adjektiiv seisab määratletava substantii i 

järel: Ett rum, vamrt oeh soligt, att hyra soe ja päi

kesepaisteline tuba välja üürida*.

2. Adjektiivi määramatu vorm ö e l d i s t ä i t e  

n a  — subjektina esinev substantiiv võib olla nii 

määratud kui ka määramatus vormis:
✓ ф #

a) stolen (en stõl) är rod tool on punane ' 

bordet (ett bord) är rott laud on punane ;

Копяten är ling, Iivet är kort kunst on iga

vene, elu on lühike".

Bast att 3mida, medan järnet är varmt 'tao rau

da, nii kaua kui tuline".

b) rootsi grammatikas loetakse adjektiivi öeldis

täiteks ka mitmesuguste muutust, tundmust ja arvamust 

väljendatavate verbide järel, näit.:

jag blev Klad 'ma muutusin rõõmsaks'; 

flgeln blir rädd 'lind hakkab kartma' (muutub 

kartlikuks);

han mälade bordet brunt och stolarna gula 'ta 

värvis laua pruuniks ja toolid kollaseks';

luften känns kail 'õhk tundub külmana';

han kände sig hungrig 'ta tundis end näljasena'

Mõned verbid seostatakse määramatu adjektiiviga - 

öeldistäitega prepositsiooni för abil:

jag tog hans ursäkt för gžd 'ma võtsin ta vaban

duse vastu';

jag änser honom för füllt pllitlig 'ma loen teda 

täiesti usaldusväärseks';

c) määramatut vormi kasutatakse ka nn. predikatiiv

se atribuudi puhul, mis seisab adverbile lähedal ja mida 

võib vahel adverbiga asendada, näit.:

glad och munter (glatt och muntert) gick han tili

ärbetet 'rõõmsalt ja heas tujus läks ta tööle''
/
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han gick bedrõvad bort ta läks kurvalt minema ;

han stlr ensam i världen 'ta seisab üksinda siin 

maailmas

de stod starka oeh käeka kvar pa sin post 'nad jäid 

tugevatena ja vapratena oma (vahi)postile';
)

d) kõnekeeles kasutatakse toitude kohta (üldises tä

henduses) ainsuse neutrumit gott /gott/ tähenduses 'hea, 

maitsev':

havregrynsgrõt är gott 'kaerahelbepuder on hea

(maitsev)';

banäner är gott 'banaanid on head (maitsevad hästi)'

Aga mingi kindla toidu (roa) kohta:

' 0 0
den här gröten är god /gu:d/ see puder on hea

(luaitseb hästi)'.

Adjektiivi määratud vormi kasutamine

Adjektiivi määratud vormi kasutatakse ainult atri

buudina (täiendina) või substantiveeritud adjektiivina 

( § 76)» Määratletav substantiiv võib olla kas määratud 

või määramatus vormis:

§ 71. Adjektiivi m ä ä r a t u d  vorm + substan

tiivi m ä ä r a t u d  vorm:

1. Üldreeglina on nii atributiivne adjektiiv kui ka 

määratletav substantiiv mõlemad määratud vormis juhul, 

kui adjektiivile eelnevad määratud vaba artikkel ("adjek— 

tiiviartiktcel") den (det. de) või demonstratiivpronoo

menid den här 'see (siin)', den a^r 'see (aeal)': 

den  ̂ ”

den här > stora städen '(see) suur linn' 

den där >
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de \

de här stora s t ä d e m a "(need) saured linnad 

är )de der 

det

det här 

det dar

de

de har 

de dar

hoga haset (see) kõrge maja

höf^a husen "(need) kõrged majad'

2* Mõningatel juhtudel on atributiivne adjektiiv ja 

määratleta" substantiiv mõlemad määratud vormis, kuigi 

puudub määratud v.** a crtikkel {"adjektiivlartikkel"):

a) kui adjektiiv koos substantiiviga moodustab mingi 

nimetuse, näit.:

ginska riken 'Soome laht' ;

Sv&rta havet "Must meri';

Дг&пвка revolutionen 'Prantsuse revolutsioon ';

Põrenta st&terna 'Ühendriigid';

Roda korset "Punane Rist';

'Eršttiariga krfget 'Kolmekümneaastane sõda';

b) mõningates kindlates väljendites, näit*:

svSnska folket (spräket) 'rootsi rahvas (keel)';

rena sanningen puhas tõde';

sunda fõratjlndet "terve mõistus';

1 fria luften 'vabas õhus';

p& svirta tavlan '(mustal) tahvlil';

c) väljendites adjektiividega hžla 'kögu', halva 
'pool":

hela (halva) dagen, vtren, världen. ТяпДа-н 'fc0gu 

(pool) päev(a), kevad(et), maailm(a)f maa(d)';
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d) adjektiividega, mis tähistavad kohta (pärisnimi 

jääb deklineerimata):

* 4 4 4 0 * 
norra (södra. östra. västra) delen põhja- (lõona-,

ida-, lääne-) osa*;

i södra Estland 'Lõuna-Eestis'; 

i mellersta Sverige /svärja / 'Kesk-Rootsis' ; 

nedre vaningen 'alumine korrus'; 

hogra (vans ira) sidan 'parem (vasak) pool"; 

pa С den) vänstra sidan ау gatan 'vasakul pool täna

vat';

e) pealkirjadesi

Xndra kapitlet 'teine peatükk' ;

"Höda rummet” '"Punane tuba"' ;

f) kõnekeeles, eriti emotsionaalses kõnes, näit»: 

tack för kärkomna brevet 'tänan kalli kirja eest'.

§ 72. Adjektiivi m ä ä r a t u d  vorm + substan

tiivi m ä ä r a m a t u  vorm:

1. Genitiivi ja possessiivpronoomeni järel:

Karis nya bok 'Karli uus raamat'; 

husets nya ägare 'maja uus omanik'; 

min fars goda vän 'mu isa hea sõber'; 

hans (hennes, deras) intressanta brev 'tema 

(naiss. tema, nende) huvitav kiri';

min (din, vtr, er) röda penna 'minu (sinu, meie, 

teie) punane sulepea';

mitt lilla barn 'mu väike laps'

Erandid: 1) Adjektiiv egen (eget. egna) 'oma' on 

genitiivi ja possessiivpronoomeni järel määramatus vormis: 

min egen bok 'mu oma raamat', mitt eget hus 'mu oma 

maja*, mitmuses: vara egna barn 'meie omad lapsed'«

I4.
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2) Hulka tähistava genitiivi järel seisab adjektiivi 

määramatu vorm; tvS dägars besvärlig resa 'kahepäevane 

гаьке reis'.

2, Personaalpronoomeni järel:

jag arma människal 'ma vaene inimene!

1x11^ barn 'sa väike laps*.

3* Demonstratiivpronoomenite denna (detta« dessa) 

'see' ja samna '(see)sama' järel:

denna g5da människa 'see hea inimene ; 

detta stora hus see suur maja'; 

dessa goda människor 'need head inimesed*; 

dessa stora hus 'need suured majad'; 

samma glunla ко st vm 'sama vana ülikond'; 

samma lSnga vag 'seesama pikk tee'-

4. Determinatiivselt kasutatud pronoomeni den (det, 

de) 'see' järel (s.t. kui järgneb relatiivlause):

den unga flicka, som du ser där borta '(see) 

noor tüdruk, keda sa seal näed'.

Vrd.: den unga fliekan kommer hit 'noor tüdruk tu

leb siia' ( § 71 il).

5« Relatiivpronoomeni järel:
' s 

Han är en människa, vars goda smak man kan lita 

pl 'ta on inimene, kelle head maitset võib usaldada'.

6. Kõnetluses ja hüüdlauses:

Snälla mamma, fŠr jag gä pä blo? 'pai ema, kas 
ma võin kinno minna?

Kära barnj 'kallis lapsi'

Gamle vän J 'vana sõberj '
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7. Pärisnime ees:

lilla Marfa 'väike Maria';

T.jocka Margareta 'Paks Margareeta'; 

gamle Fritz 'vana Frits'.

Kokkuvõtlik ülevaade: määratlussõna + ad.jektiiv + 

substantiiv (vrd. § 98)

§ 73. Määratlussõnad võime jaotada kolme gruppi:

I - määratud vaba artikkel den (det, de)|

demonstratiivpronoomenid den her, den därt

II - määramatu artikkel en (ett){

interrogatiivpronoomenid vad (för), vllken, 

hürudani

indefiniitsed pronoomenid: nägon. Ingen, mängen,

all, varje, flera jt.j 

demonstratiivpronoomen sldant

III - genitiivivormid: Karis, stadens jt.|

possessiivpronoomenid: min, din, hans, sin jt.j 

personaalpronoomenid: jag, du jt.; 

demonstratiivpronoomenid: denna ja sammai 

determinatiivpronoomen: den (det, de)| 

relatiivpronoomenid: vllken ja vars.

I grupi määratlussõnade järel on nii adjektiiv >ui 

ka substantiiv m ä ä r a t u d  vormisj

II grupi määratlussõnade järel on nii adjektiiv kui 

ka substantiiv m ä ä r a m a t u s  vormis j

III grupi määratlussõnade järel on adjektiiv m ä ä «  

r a t u d , substantiiv aga m ä ä r a m a t u s  vor

mis.

Kui tähistada määratud vormi plussiga (+) ja määra

matut vormi miinusega (-), saame alljärgneva koondtabeli
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sõne järjendi .flääratlussõna + adjektiiv + subst antiiv tar

vitamise kohta:

Määratlussõna Adjektiiv Substantiiv
I grupp + +

II grupp

III grupp ♦

Adjektiivi komparatsioon (võrdlusastmed)

§ 74. Adjektiivil on kolm võrret: positiiv (algvõrre), 

komparatiiv (keskvõrre) ja superlatiiv (ülivõrre).

1. Suurem osa rootsi adjektiive moodustab k o m p a 

r a t i i v i  sufiksi -are ja s u p e r l a t i i v i  

sufiksi -ast abil, mis lisatakse adjektiivi algvõrdele. 

Nimetatud sufiksitega komparatiivi ja superlatiivi häälda

takse muusikalise liitrõhuga (graavisega), kui sõnarõhk on 

esimesel silbil:

vann 'soe' varmare 'soojem' varmast 'kõige soojem' 

stark 'tugev' starkare starkast

ny 'uus' nyare nyast

Märkus 1 : Kui adjektiivi algvõrde lõpus on -el. -en 

või -er, langeb neis -e- välja:

ädel 'õilis' ädlare 'õilsam ädlast 'õilsaim'

trogen 'ustav' trognare trõgnast

vacker 'ilus' väckrare väckrast

Märkus 2 : Kui adje^iiv lõpeb -a-ga, on sufiksid -re 

ja -st| saadud vormid on liitrõhuga:

rlnga 'vähene' rlngare rlngast

säkta 'tasane' säktare saktast

2. Mõned substantiivid moodustavad komparatiivi ja 

superlatiivi sufiksitega -re ja -st, kusjuures võib esineda 

metafoonia (umlaut), kui see on võimalik (0 > ö, u > у
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& >  ä). Komparatiivi vorme sufiksiga -re hääldatakse 

alati muusikalise lihtrõhuga (erandid vt* ülal punkt 1, 

märkus 2). Näit.:

grov /gru:v/ 'jäme' grövre 'jämedam' grövst 'jämedaim' 

storre störst

yngre 

t^ngre 

l ä n ^ e

träagre
/

lägre 

högre

farre 'vähem' 

srnärre 'väiks em'

'pikk'

_____  'kitsas'

läg 'madal' 

hög 'kõrge'

fк 'vähesed' 

smfi 'väike(sed)'

längst

trängst

lagst

hogst

(puudub)

(puudub)

3. Järgmisi adjektiive kompareeritakse ebareeglipära

selt:

god 'hea' 

bra 'hea' 

d&lig 'halb'

ond /und/ 'paha.
halb

gammal 'vana'

llten 'väike'

nära 'lähedane'

m.ycken 'palju, 
rohke

mlngen (m&nga)

'palju(d)'

bättre 'parem'

varre

äldre

mindre

narmare

mera /те:га/ 

flera /fle:ra/

bäst 'parim' 
tt

/
sämst

värst

äldst

minst

narmast

mest /m £ st/ ( £ Э7 ) 

flest /fl£ st/ ( § 97)

Märkus: Reeglipäraselt kompareerimisel saavad mõned 

ülaltoodud adjektiividest teise tähenduse:

god

dflig

ond

godare - 

daligare - 

ondare -

godast maitsev' 

dlligast ebamoraalne' 

ondast 'vihane'



4. Adjektiive lõppudega -ad, -e või -isk (samuti 

partitsiipe - vt. § 77:2 ja § 7S:3) kompareeritakse abi

sõnade mera /те:га/ 'enam' ja meat /т fc st/ 'kõige enam 

abil, näit.:

^Sdhjärtad 'heasüdamlik' тега ^bdhjärtad mest godhjärtad 

õde 'tühi, paljas" шега õde mest ode

präktisk 'praktiline' mera präktisk mest präktisk

Näit.: Nigonting mera komiskt har jag aldrig sett 

'midagi koomilisemat pole ma kunagi näinud'.

5. Mõnedel (peamiselt kohta tähistatavatel) adjektiivi

del puudub positiiv (algvõrre) ja nad esinevad ainult kom

paratiivis ja superlatiivis. Niisugustel sõnadel võib po

sitiivi vasteks olla adverb ja nende superlatiivi kasuta

takse nii adjektiivina kui ka adverbina. Näit.s

fram 'ees, ette' främre eespoolne främst 'kõige

in 'sisse’ 

ut 'välja'

under 'all'

ned 'alla' 

ovan /b:van/ 

'üleval'

lore 'seespoolsem* 

yttre 'väline'

undre 'allolev'

eespoolsem; kõige
pealt'

Innerst

ytterst 'äärmine
äärmiselt'

nedre

ovre

alumine

'ülemine'

underst

nederst

'kõige
alumine"

överst 'kõige 
ülemine'

£ 75. Komparatiivi ja superlatiivi muutevormidest ja

icasutamisest:

1. Adjektiiv k o m p a r a t i i v i s  ei muutu,

s.t. ta jääb samaks määramatus/määratud vormis, utrumis/ 

neutrumis ja ainsuses/mitmuses. Näit:.:

Määramatu vorm:

en vackrare flicka 

ett vackrare barn

vackrare flickor (bärn) 'ilusamad 
--------- (lapsed)' uaruJs:ucl

'ilusam tüdruk' 

'ilusam laps '

- 110 -



Määratud vorm:

den väckrare flickan 'ilusam tüdruk' 

det väckrare barnet 'ilusam laps'

de väckrare flickorna (barnen) 'ilusamad
tüdrukud (lapsed)'

Märkus: Komparatiivivorm võib esineda genitiivis vaid 

juhul, kui ta on substantiveeritud ( § 76:3) või kui ta 

seisab atribuudina .substantiivi järel, näit,:

Sten Sture den äldres styrelse 'Vanema Sten Sture
valitsus'

2. Millegagi võrdlemisel kasutatakse komparatiivi jä

rel sidesõna än 'kui', aga positiivi järel sidesõna som 

'kui', vrd.: *
/  /  ^

Han är äldre än jag ta on vanem kui mina (minust
vanem)'

Ljuset är fortare än ljudet 'valgus on helist kiirem'.

Aga: han är lika gammal som jäg 'ta on sama vana kui mina';

han är inte s§ ling som jag 'ta e^ ole nii pikk kui
mina .

3. Adjektiivil s u p e r l a t i i v i s  võib olla 

määramatu ja määratud vorm.

Määramatu vorm, mida saab kasutada ainult predika

tiivselt (öeldistäitena), on lõputa ja jääb muutumatuks 

utrumis/neutrumis ja ainsuses/mitmuses:
 ̂ , ,

han är äldst ta on kõige vanem ;

detta hus är störst 'see maja on suurim';

dessa blommor /blummur/ är väckrast 'need lilledton
kõige ilusamad'.

Vrd. punkt 7.

4. Superlatiivi määratud vor kasutatakse nagu ta

valist atributiivset adjektiivi (vt. § 63) harilikult koos 

vaba määratud artikliga ("adjektiiviartikliga") den (det, 

de). Superlatiivi määratud vormi lõpuks on ^e (kui sufiks 

on -ast) ja ^a (kui sufiks on -st):
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stžrkast - dea ot&rkaet— e tugevaim
aldst - den äldst-a 'vanim'(meessoost sõnade ain-

Ruees ka: den aids' ̂  a)

Näit.:

den Vormaste sommaren 'kõige soojem suvi'; 

det v&ckraste tarnet ’ilusaim laps*; 

de kžtllaste nätterna ’külmimad ööd';

den yn.qsta flickan 'noorim tüdruk ;

det kldsta b a m e t  'vanim laps'; 

de bast-a eleverna 'parimad õpilased

5. Superlatiivi määratud vormi ees puudub vaba mää

ratud artikkel mõningates väljendites, vanasõnades, kõnet- 

lustes jm., näit.:

i främsta rummet 'esmajoones';

till största delen 'suuremalt jaolt';

i bästa (värsta) fail 'parimal (halvimal) juhul';

efter basta förmŠga 'nii hästi kui võimalik' (parima
oskuse järgi);

med varmaste hälsningar 'parimate (kõ^ge soojemate)
tervitustega ;

' ' , , 
med största nöje suurima heameelega ;

0 4 4 0 
jag vet det ur bästa kalla ma tean seda parimast alli

kast';

I lugnaste vatten gar de största fiskarna 'vaga vesi,

sügav põhi' (kõige vaiksemas vees liiguvad 
suurimad kalad)

Bäste BrorZ 'kallis sõber!' ("parim vendj" - kirja a^-
gus meessõprade vahel)

Käraste vännen mini 'mu kallim sõber!'

6. Niihästi komparatiivi kui superlatiivi võib kasu

tada "absoluutses" tähenduses, s.fc. ilma oteese võrdluse

ta :
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a) en större penningsumma 'suurem rahasumma'
(= võrdlemisi suur) ;

ett mindre sällskap 'väiksem seltskond' (võrdle
misi väike) ;

utan större missöden 'ilma suuremate viperusteta';

I gär kväll tog jag mig en längre promenad 'eile

õhtul tegin pikema jalutuskäigu'

I morse mötte jag en yngre däm oeh en äldre herre

'täna hommikul kohtasin ü±it nooremat 
daami ja vanemat härrat'.

b) absoluutse superlatiivi puhul tuleb silmas pidada, 

et määratletav substantiiv on tavaliselt määramatus vor

mis :

jag hyser de allvarligaste farh&gor (pro: far-

hagorna} 'mul on kõige tõsisemad kartu
sed • • • ;

N ^  ^  #
De varmaste hälsningar till din familj parimaid

(kõige soojemaid) tervitusi su perekon
nale'

med den största hemlxghetsfullhet suurima sala

duskatte all';

Den mest förb£ttrade str£d uppstod 'algas kibe

daim võitlus'.

7. Superlatiivi predikatiivsel kasutamisel võib 

esineda määramatu vorm ja ka määratud vorms

a) määramatut vormi võib kasutada erinevate esemete 

või nähtuste võrdlemisel, näit.:
\ S / /
Anna är äldst bland barnen Anna on laste seas

kõige vanem';

ja ka siis, kui mingit eset võrreldakse iseendaga 

eri kohtades või eri aegadel, näit.:

Här är sjön /šönn/ d.lüpast 'siin on järv kõige

sügavam
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Viimasel juhul lisatakse sageli sidesõna som Icui, 

n<u ;u ':

Nu är rõsorna (som) väckrast "praegu on roosid kõi

ge ilusamad".
' "

Mär noden är (som) störst, är hjälpen (som) narmast

"kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähedam.

b) superlatiivi määratud vormi võib kasutada ainult 

sel juhul, kui võrreldakse erinevaid esemeid või nähtusi, 

näit.:

Det här trädet är det högsta 1 skogen see puu on

(selles) metsas kõige kõrgem".

Hunden är den klokaste av husdjuren 'koer on kõige

targem koduloom".

Märkus: Superlatiivi määratud vorm on obligatoorne, 

kui järgneb relatiivlause:

Dessa bloomor är de väckraste. j a g  h a r 

s e t t  "need lilled on kõige ilusamad, mis ma olen 

näinud".

■ 8. Erinevalt eesti keelest kasutatakse rootsi kee

les superlatiivi ka juhul, kui on tegemist ainult kahe 

võrdlusobjektiga, näit.:

Vem är äldst av de bada bröderna? 'kumb neist ka

hest vennast on vanem?'

Den längs t_a av de tva systrarna är den äldsta; hon 

är ockftä den väckraste 'pikem nendest kahest õest on 

vanemj ta on ka ilusam

Subs banbiveeritud adjektiiv

76. Substantiveeribud adjektiivi kasutatakse nii
määratud kui ka määramatum vormis:

- '114 -



1. M ä ä r a t u d  vormi lõpuks on nagu tavalisel 

adjektiivilgi -a (meessoost sõnade ainsuses ^̂ e) ja seda 

kasutatakse koos vaba määratud artikliga den (det, de):

den visa (vise) 'tark'•
Ч ч

det bästa du kan göra ... kõige p^rem, mida sa teha

saad ... ,

det nya i denna skildring 'uus selles kirjelduses ;
V  ̂ /

det minsta du kan begära ... kõige vähem, mida sa

võid nõuda';

de rlka och de fattisa 'rikkad ja vaesed', 

i det längsta nii kaua kui võimalik ;

Den kloke har langa öron och kort tunga * targal on 

pikad kõrvad ja lühike keel'

2. M ä ä r a m a t u s  vormis kasutatud substan- 

tiveeritua adjektiiv võib olla:

a) ainsuses koos määramatu artikliga en, ett, mitmu

ses ilma artiklita:

Eri dum kan fräga myeket, som en v£s ej kan 3vära 

'rumal võib küsida palju, millele tark ei oska vastata'. 

Pojkarna l&kte indianer oeh vlta 'poisid mängisid

indiaanlasi ja valgeid'.

b) ainsuse neutrumis ilma artiklita:

BlŠtt är hans älsklingsfärg 'sinine on ta lemmik

värv '

Löna ej Rott med ont /unt/J 'ära vasta heale hal

vaga '.

3. Substantiveeritud adjektiivid võivad moodustada 

genitiivi vormi lõpuga -s:

den р;ят1 es lilla stuga 'vanakese väike onn', 

den starkastes rätt 'tugevama õigus' 

de ünftas glädje 'noorte roõm';

fõlj de äldres rad 'järgi vanemate (inimeste) nõu

andeid'.

- 115 -



4. Moned substantiveerunud adjektiivid on lähenenud 

niivõrd substantiivile, et neid võib kasutada lõppartikli

ga, näit«:

ltllen (ltllan) är sjuk 'väike poiss (väike tüdruk)

on haige'’;

kärasten 'kallim' (mehe kohta);

karestan 'kallim' (naise kohta);

allra karestan min 'mu kõige kallim'.

5. Täielikult substantiveerunud on mõningad adjektii

videst tuletatud rahvuste nimetused, näit.:

en svensk, -en, -ar 'rootslane' - vrd, en svensk 

(adjektiiv) pojke 'rootsi poiss'.

Samuti dansk 'taanlane', tysk 'sakslane'.

6. Täielikult substantiveerunud on keelte nimetused:

Larobok i svenska 'rootsi keele õpik' - vrd, svaaska 

(adjektiiv) s p r i k e t r o o t s i  keel'

Svlnskan är ett vackert sprSk 'rootsi keel on ilus

keel'.

flans svenska är utmärkt 'tema rootsi keel on suure-

pärane'.

Svenskans spräkmelodi 'rootsi keele meloodia'.

Samuti: finska 'soome keel', estniska 'eesti keel', 

ryska vene keel , danska taani keel , norska 'norra 

keel', tyska 'saksa keel', engelska 'inglise keel', 

fränska 'prantsuse keel', italienska 'itaalia keel' jt, 

(Rõhu kohta vt. § 27:4 märkus).

Adjekfciivselt kasutatüd^jQnTMH^oj^ip

I partitsiipi (preesensi partitsiipi) ja II partit

siipi (perfekti partitsiipi) kasutatakse sageli adjektiivi 

tähenduses - nii atributiivselt kui ka predikatiivselt:



§ 77m 1# I partitsiip (preesensi partitsiip) (sufiks 

-ande või -ende, vt. § 124) adjektiivi tähenduses jääb 

muutumatuks määramatus/määratud vormis, utrumis/neutrumis 

ja ainsuses/mitmuses:

a) atributiivselt:

en älskande moder 'armastav ema';

ett sžvande barn 'magav laps';

den uppglende solen 'tõusev päike';

det ieende änsiktet 'naerev nägu';

de nuvarande lärarna 'praegused õpetajad';

b) predikatiivselt (Öeldistäitena)j

kölden är bltande 'külm on näpistav';

det här var förtjusande 'see oli kütkestav'.

2. I partitsiipi adjektiivi tähenduses saab sageli 

kompareerida, kuid ainult abisõnade mera, mest abil (vrd.

§ 74:4):

Deh där f£lmen var mera spännande 'see film oli põne
vam'

Den mest spännande t£den 'kõige põnevam aeg'

§ 78. 1. II partitsiip (perfekti partitsiip) adjek

tiivi tähenduses võib olla määramatus vfti määratud vormis 

ja muutub ka utrumis/neutrumis ja ainsuses/mitmuses. Ain

suse määramatu vormi sufiksid on utrumis -ad, -d/-t, -dd 

ja -en, neutrumis vastavalt -at, -t, -tt ja -ett mitmuses 

ja määratud vormis lisandub lõpp ^e või ^a (vt. lähemalt 

§ 125).

a) atributiivselt:

en stängd dörr 'suletud uks' (määramatu vorm)
* * 9 #

ett stängt fönster suletud aken " " 

den stängda dörren 'suletud uks' (määratud vorm)
4  ̂ / $

det stängda fõnstret suletud aken " "

stänKda dörrar 'suletud uksed (mitm. määramatu vorm)
~ ’ ч ч

de stängda dörrarna " " (mitm. määratud vorm)



b) predikatiivselt:
£ * A *

dorren är stänftd uks on suletud 

fönstret är stänkt 'aken suletud 

dörrarna är stänada 'uksed on suletud

2. Adjektiivse II partitsiibi määramatut ja määratud 

vormi koos määratlussõnaga kasutatakse samade reeglite 

kohaselt kui tavalist adjektiivi (vrd. Q 73)» nait.:

Vilken atän^d dörr? 'milline suletud uks?' 

den här stän^da dörren 'see suletud uks 

denna stänada dörr 'see suletud uks' 

detta stängda fönster 'see suletud aken' 

vart bbängda fönster 'meie suletud aken' 

de där 3tänp;da dörrarna 'need suletud uksed'

3. II partitsiipi adjektiivi tähenduses võib kom- 

pareerida abisõnade mera, mest abil (vrd. 74:4):

Han är mera älsy..ad än du 'ta on enam armastatud

kui sina',

det mest besökta kafeet 'kõige enam külastatud

kohvik'.

Märkus: Täielikult udjeKtiveerunud partitsiipe kom- 

pareeritakse tavaliselt sufiksite -are ja -ast abil 

(vrd. _§ 74:1), näit.:

ansedd - ansoddare - anseddast 'austatud, auväärt' 

bestämd - bestäindare - bestämdast 'kindel' 

erfarcn - erfarnare - erfarnast 'kogenud' 

lärd - lärdare - lardast 'õpetatud, haritud'

Näit.: En av stadens anseddaste (= mest ansedda) 

människor 'linna üks austatumaid inimesi'.
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Adjektiivi rektsioon

§ 79« Adjektiivi ( ja adjektiivselt kasutatud partit

siipi) määratlevad sageli substantiiv või pronoomen üksi 

või koos prepositsiooniga:

1. Substantiiv põhikäändes ( Q И̂4-:1) vöi pronoomen 

objektiivis ( ;j 86) seisavad tavaliselt otseselt adjektii

vi (või partitsiibi) ees:

Han är sin lärare tillgiven 'ta on kiindunud oma õpe

tajasse

Han är mig bevägen 'ta on mulle (minu vastu) heataht

lik'.

Det är mis likgiltigt 'see on mulle ükskõik'

Du är dig lik 'sa jääd iseendaks' (sa oled iseendaga

sarnane).

Det hände mig ovetande see juhtus ilma minu teadmata , 

Aga:

Han är lik mis 'ta on minu moodi'.

Han är lfk sin far 'ta on oma isa moodi'.

Jag är kvitt min sjukdom 'ma olen oma haigusest lahti'.

2. Kõige sagedamini määratlevad adjektiivi (ja par

titsiipi) substantiiv või pronoomen koos prepositsiooniga, 

näit.:

blek av förskräckelse 'hirmust (ehmatusest) kahvatu'; 

nyttig (skädlig) för hälsan 'kasulik (kahjulik)

tervisele '; 

viktig för mig 'mulle tähtis'; 

dugiig för allt 'kõigeks kõlbulik';
^ 0 0  j

Han är rädd för hunden ta kardab koera -
' ~ » » 

Var rädd om din hälsaj hoolitse oma tervise eest ,

Sjön /šönn/ är r£k (fattig) pä fisk 'järv on kala-
rikas (-vaene)'

Han är avundsjuk (svärtsjuk) p£ mig 'ta on minu

peale kade (armukade)'.
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Jag är säker pfl det 'ma olen seilas kindel •

Han var trõtt av ärbetet 'ta oli tööst väsinud .

Han var trött p§ artetet 'ta oli tööst tüdinud .

Hon är llten tili växten 'tя on kasvult väike .

Vi är beredda till allt 'me oleme kõigeks valmis'. 

Jag var glad over presenten 'ma olin rõõmus kingi

tuse üle'.

Jag är bekymrad over din hälsa ma tunnen su tervise

üle muret'.
* О 0

Jag är förvinbfl över ditt talamod ma imestan su

kannatlikkust'. 

Han är god (e)mot mip; 'ta on mu vastu hea'.

Jag är vän. vii det 'ma olen sellega harjunud'.

Märkusi Adjektiivi võib määratleda ka kõrvallause:

Jag är inte medveten om, att ... 'ma pole selles 

teadlik, et ••• (ma ei tea, et
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N u m e r a a l  (arvsõna)

Põhiarvud

£80. Põhiarvud on rootsi keeles järgmised:

0 noil /noil/ 30 tretti(o) /tr£tti(u)/

1 jga / £ m V » ett 40 fvrti(o) /föttifu)/

2 tv| 50 femti(o)

3 tre 60 sexti(o)

4 f-ka 70 s.iutti(o) /SSttifu)/

5 fem / f 6 mm/ 80 Itti(o)

6 sex 90 nltti(o)

7 sju /šü;/ 100 Сett) hundra

8 Stta 101 hundraen, hundraett

9 nio /ni:u/ e. /ni: э / 102 hundratva

10 tio /tl:uy e, /ti: Э / 200 tvähundra

11 lisa 300 trehundra

12 /tolv/ 448 f .yrahundraf vrti Со) &tta

13 tretton /-ton/ 705 s.iuhundrafem

14 f.iorton /f .lii:ton/ 1000 (ett) tusen /tü:ssan/

15 femton 1001 (ett) tusenen, tusenett

16 sexton 2000 tv& tusen

17 sj^tton /štttton/ 1968 ett tusen sexti(o)ätta

18 arton /ä:ton/ e. 1968 nitt onhundras ext i (о ) -

aderton &tta (aastaarvuna)

19 aitžaa
20 tjua;Q /cii:Ku/ e. 7539 . sju tusen femhundratret-

/6tl:ga/ ti£o)nio

21 t.iueoent t.1u/?o4tt 100.000 (ett) hundra tusen

22 taUKOtvä 1.000.000 (en) miljon /mil.iu:n/

23 tiiußotre 2.000.000 tva miljoner

1 miljard (en). miljard
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Märkus: Põhiarvud alla 100 kirjutatakse kokkuf huadra 

ja tusen võib kokku või lahku kirjutada| miljon ja miljard, 

kirjutatakse lahku*

Mõningaid arve kirjutatakse ja hääldatakse mitut moo

di, näit.: t.lugo '20' /5u:gu/ e. /Su:ga / või tjugu /cü:gu/, 

miljon ja million, mi ljard ja milliards kümnelisi treti ;.о 

'30", fyrtio '40' jne. hääldatakse ja ka kirjutatakse sa

geli tretti, fyrti jne*, kusjuures neid võib hääldada nii

hästi muusikalise liit- kui lihtrõhuga, vrd* $ 2 6 j11*

(Bq ) miljon ja (en) miljard on substantiivid ja lõpe

vad mitmuses -er: tre miljoner, tvS miljardert

ka (ett) hundra ja (ett) tusen on substantiivid, kuid 

ei muutu mitmuses г tvi hundra, tre tusent tuleb silmas pi

dada, et hundra ja tusen hääldatakse muusikalise lihtrõhu

ga (akuudiga), vrd. §26:11.

§ 81. Põhiarvude kasutamisest:

1, Põhiarvud on muutumatud peale en 'üks', mille 

vasteks neutrumis on ett. En ja ett on seega sarnased 

määramatule artiklile, viimane on aga rõhutu (vrd. § 36).

Põhiarvu en saab kasutada ka adjektiivina määratud 

vonmis lõpuga ^a või (viimane lõpp esineb meessoost 

sõnade puhul), tavaliselt vastandades seda sõnale ändra 

'teine', näit,s

Den žna är sex ar, den ändra är ätta 'üks on kuus 

aastat vana, teine kaheksa';

тгп ena händ 'mu üks käsi';

mitt ena öga 'mu üks silm' ;

ä ena sidan, ä ändra sldan 'ühelt poolt —  teiselt

poolt'.

2, en või ett?

a) ett - kasutatakse iseseisvalt, s.t, ilma järgneva 

substantiivita, näit. arvude üleslugemisel: ett. tv&, tre, 

fyra ••« uks, kaks, kolm, neli .., , ka liitarvude koos—
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tisosana: tjugoett. tjugotva ... '21, 22 ...', tretti(o)- 

ett '3 1 ', f;yrti(o)ett '41'jne.;

ett kasutatakse ka arvutamisel, kellaaegade ja aasta

arvude puhul:

ett oeh ett är tva 'üks ja üks on кяк-я' • 

en ging ett är ett 'üks kord üks on üks'; 

klockan är ett 'kell on üks'; 

ar nittonhundrasexti(o)ett '1961. aasta';

h) en või ett olenevalt järgneva substantiivi soost ; 

om en oeh en halv tlmme 'pooleteist tunni pärast'; 

för ett oeh ett halvt ar sedan 'pooleteist aasta eest ;

c) liitarvsõnade osana kasutatakse aga sageli -en ole

nemata järgneva substantiivi soost , näit.:

tretti(o)en hus 'kolmkümmendüks maja'(vrd. ett hus 

'(üks maja')| siiski on reeglina -ett, kui järgneb ar 

'aasta's у
t.jugoett ar gammal 'kakskümmendüks aastat vana';

d) ka liitsõnades kasutatakse vahel en neutrumi ees, 

näit.:

en enrumslägenhet 'ühetoaline korter' (vrd. ett rum 

'tuba')

Aga: en ettõring 'üheõõriline'(raha) (ettöre 'üks 

öör') , en ettaring 'üheaastane laps' (ett ar 'aasta').

e) neutrumid on järgnevad substantiivid-arvsõnad ;

ett par 'paar ' (ett) hundra 'sada'

ett tjog /co:g/ '20 tükki'(ett) tusen 'tuhat' 

ett dussin 'tosin'

näit.: ett par veckor 'paar nädalat', ett tjog ägg 

'20 muna', ett dussin goda äpplen 'tosin häid õunu Г

3. tvS 'kaks' asemel kasutatakse mõningates väljendi-
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tes vanemaid vorme tu ja tvenne (tre 'kolm’ asemel vahel 

ka trenne):

ett, tu, trei #üks, kaks, kolmi' (näit. käskluses), 

pa tu кап hand 'kahekesi; nelja silma all'; 

gSl itu ( i tu) 'katki minema, pooleks minema' ; 

giva sju för tu 'kuhjaga kätte tasuma' (andma seitse

kahe eest);

tvenne ganger (tvŠ gänger) 'kaks korda') 

trenne gänger (tre ganger) 'kolm korda'

4* Arvsõnad iseseisval kasutamisel võivad moodustada 

genitiivi lõpuga - s :

de tios rad 'kümne nõukogu';

de adertons fõrbund 'kaheksateistkümne liit''■ / \ > 
det är inte ens fel, att tvl träta 'pole ühe süü,

kui kaks on riius',

5* Liite -tal abil moodustatakse:

a) aastakümned ja sajandid, vt.§ 85:2;

b) umbkaudsed arvud:

ett tiotal 'kümne ümber';

ett hundratal *saja ümber'; 

näit.: ett tiotal gäster 'umbes kümme külalist';

c) arvsõnad liitega -tais tähistavad umbkaudset suurt 

hulka:

hundratals (tusentals) människor 'sadasid (tuhan

deid) inimesi'.

6. Esimesest kaheteistkümnest põhiarvust ( ja liitar

vudest, mis lõpevad liidetega 1-9) saab moodustada substan

tiive lõpuga ^a, mis käänduvad I deklinatsiooni järgi:

en ett/a, -an, -or 'üks; üheline'; 

en tvä/a, -an, -or 'kaks; kaheline'; 

samuti tre а 'З', ?уга 4', femma '5 ', sexa 'б', s.iüa '7' 

atta '8', nia '9', tia '10', elva '1 1', tolva '1 2';
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tju^oetta '21 \ tretti(o)femma '35* jne.

Kasutatakse ka en nolla 'nullf nulline'*

Neid efönu tarvitatakse kaardimängus jms*, rahatähte

de, trammide, busside, rongide kohta jne*, näit.:
4

Kan du lana mig en femma? 'kas sa võid mulle viie

lise (viiekroonise, -rublase jm.) laenata?'

Ta(g) tväani 'võta tramm (buss) nr* kaks'.

Sjutti(o)femman är fõrsenad '(rong) nr. 75 oa hi

linenud'.

Jag bõr i tretti(o)fyran 'ma elan (majas) nr. 34'.

Han kom (som) trea 'ta tuli kolmandaks (kolmanda

le kohale)'✓
Han gar i fyran 'ta käib neljandas (klassis)'.

7. Liidete -dubbel ja -faldig; abil moodustatakse 

liitsõnad, mis tähistavad korduvat tegevust:
N 4

tvadubbel, -t e. tväfaldig, -t 'kahekordne' 

tredubbel. -t e. trefaldig. -t 'kolmekordne'

Näit.: et fyr(a)faldigt hurra 'neljakordne hurraa'(on 

Rootsis tavaline).

Märkus : Siin ei saa kasutada enfaldig, mis tähendab 

'kohtlane, rumal', vaid 'ühekordse' tähistamiseks tuleb 

võtta sõna enkel.

8. Pandagu tähele järgmisi kasutusviise, mis erine

vad eesti keelest:

han är tva ganger sa stor som jag 

e. han är dubbelt sa stor som jag 'ta on minust kaks 

korda suurem';

den är hälften sa dyr 'see on kaks korda odavam 

(poole odavam)';

*  y  ' о *s^äll er upp tv§ oeh tva seadke end kahekaupa 
ritta .
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И Я

V ч
9. 'mõlemad' on rootsi keeles 5Ž,da ehk Ъае̂» ise

seisvalt ka bSda tvi- bägge bväi neid saab kasutada ka ge

nitiivis :

enligt bSdas (bägges) var önskan meie mõlema soovi 

kohaselt"; ч y ,

genitiivis ka: bada tvas fbägge tvas) önskan mõle

ma soov*.

Vrd. § 97:4.

10. Põhiarvud arvutamisel:

2 + 3 = 5  tv£ pius /pluss/ tre är fern e. tva oeh

tre är fem

7 - 1  = 6 s.iu minus ett är sex

e. ett frlm sju är sex

3 x 4 = 12 tre ganger fyra är tolv

6:: 2 = 3  sex delat (dividerat) med tvS är tre 

e. sex genom tv§ är tre

Võrdsusmärki = võib väljendada mitut moodi: är 'on*, 

är lika med 'on võrdne', gör 'teeb (välja)', blir 'jääb'.

Järgarvud

Q 82. Järgarvudest moodustatakse esimesed kaks suple

tiivselt (eritüveliselt)j 3., 4. 5., 6., 8., 11. ja 12. 

ebareeglipäraselt vastavast põhiarvustj 7., 9., 10*, 13» 

ja kõik järgnevad järgarvud reeglipäraselt vastavast põhi- 

arvust sufiksi -de või -nde lisamisega. Liitarvudes saab 

ainult viimane arv järgarvu sufiksi.
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1. första (förste meessoost sõnade eel) - lühend: 1:sta

2. andra (andre " и " ) - " 2 :dra

з. tred.ie - lühend : 2.td.ie
4. f ,iärd$ 4: de

5. femte 5lte

6. ä.iätte (1) /si t tэ / 6:te

7. stunde 7: <̂ e

8. kttonde 8:de

9. uloqde lide

10, tionc^e 10:de

11. elfte 11 :te

12. tolfte 12:te

13. trettonde 1^:de

14. f ,-jortonde 14:de

15. femtonde 1.5:de

16. sextonde I6:de

17. sputtonde 17 :de
18. aurtonde (adertonde) 18 :de

19. nlttonde 1?:de

20. t^u^onde 20: de

21. t.iUKoförst/a (-e) 2 1 :sta

22. t.jugjoandra 2 2 :dra

23. t,iup;otred.ie 23 :d,'je
30. trettionde JO :de

40. fryrtionde /fö-/ 40; de

50. femtionde 50:de
60. slxtionde 60: de

70. s„-]üttionde 20: de

80. attionde 80: de

90. nittionde 90 :de
100. fett)huncLrade 100:de

101. (ett)hundraförsta 101:sta

1000. (ett)tusende 1000 sd.

1001. (ett)tusenförsta 1001:sta

1475. ett tusen fyrahundra s-iuttiof ernte 1475 :te
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§ 83. Järgarvude kasutam?. eesti

1. Järgarve käsitletakse määratud vormis olevate ad

jektiividena ja seepärast peab nende ees tavaliselt olema 

määratud vaba artikkel den (den, de), näit.:

den första (tredje. tjugofemte) augusti 1. (3»» 

25.) august';

för det första, för det ändra. för det tredje jne. 

'esiteks, teiseks, kolmandaks jne.'

Märkus: Vaba määratud artikkel jäetakse ära mõninga

tes väljendites, näit.:

(för) första gSn^en 'esimest korda';

första lektionon /1екзй:пэп/ 'esimene õppetund';

första kärleken 'esimene armastus';

ett ändra klassens hotell 'teise klassi hotell';
. ^ , -----------------  ,  t

Ta första t&g oeh kom ut till oss võta esimene

rong ja sõida meie juurde'

i första händ 'esmajoones'.

N
2. Järgarvud ei muutu, välja arvatud den första 

'esimene' ja den ändra 'teine', mis meessoost sõnade 

ees asendatakse sageli vormidega den förste ja den andre:

Gustav II (den ändre) Adolf 'Gustav II Adolf'

Märkus: Määramatu vorm först esineb ka predikatiiv

selt (öeldistäitena) või adverbi tähenduses: 
š $  0  

Han kom för3t ta tuli esimesena .

GS du först 'mine sina esimesena'-

Jag hörde det först i gär 'ma kuulsin seda alles

eile'

Jag gar först till posten oeh sedan till ärbetet 

'ma lähen esiteks (algul) postkontorisse ja siis tööle'

3. Järgarvud võivad moodustada genitiivi lõpuga ^s:
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Karl XII:s (den tSlftes) död 'Karl XII surm'.

Erik X3TV:s (den fjSrtondes) regering 'Erik XIV va

litsus'

4. Järgarvudest moodustatakse järgmised liitsõnad 

(vrd. § 97:6):

varannan, vartannat 'iga teine';

var tred.ie. vart tred.je 'iga kolmas' jne.

Näit.: varannan människa 'iga teine inimene';

vartannat är 'iga teine aasta, iga kahe aasta

järel';

vart tredje gr 'iga kolmas aasta' ; 

var femte minut 'iga viies minut'.

5. Erinevalt eesti keelest ei kasutata rootsi keeles 

järgarve aasta-arvudest, lehekülgedest, paragrahvidest 

jne., vaid asetatakse vastav põhiarv substantiivi järele:

är 1968 '1968. aasta'; 

sida(n) 35 '3 5* lehekülg'; 

kapžtel 12 '12. peatükk'; 

band 2 '2. köide';
Paragraf 23 '23. paragrahv'.

Murdarvud

§ 84. Murdarvud moodustatakse üldreeglina järgarvu

dest liite -del lisamisega, välja arvatud 1/2.

1. Murdarvude nimetaja koosneb järgarvust ja liitest 

-del, mis käändub nagu substantiiv del 'osa':

1/3 en tredjedel

1/4 en fjärdedel

2 /3 tva tredjedelar

5/6 fem sjattedelar

3 /7 tre sjündedelar

17.
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Aga:

1/2 en halva, en hälft, 3/2 tre halva - substantiivina; 

1/2 en halv. ett halvt, määratud vorm hžilva - adjektii

vina ;

1 1/2 en och en halv« ett oeh ett halvt

e. halvannan, halvannat ;

2 1/2 tv;j oeh en halv, tva oeh ett halvt

e. halvtredje .

Näit.: en halv lfter 'pool liitrit'; 

ett halvt bröd 'pool leiba'; 

halva pr£set 'pool hinda' ; 

en oeh en halv minad 'poolteist kuud' ; 

en oeh en halv minut (e. minuter) 'poolteist

minutit'.

2. Liitmurdarvude nimetajas väljendatakse '1' ja 

'2' põhiarvude abil:

1/21 en tjUKoendel (seega: -en- pro: -första-)

1/32 en trettitv^ende1 (-tvaen- pro: -andra-)

3. Kui järgarvu lõpus on -de, jäetakse see murdar

vus harilikult välja (välja arvatud 1/4 enfjärdedel ja 

1/7 en sjundedel):

Ч  N

1/8 en ättondel (e. attondedel)

1/20 en tjusondel (e. tjuKondedel)

1/100 en hundradel (e. hundradedel)

1/1000 en tusendel (e. tusendedel)

N
4. 1/4 en fjärdedel asemel kasutatakse sageli en

кvart, samuti: 3/4 tre kvart. Koos järgneva mõõtühikuga:

en kvart tlmme e. en kvarts tianae 'veerand tundi'; 

en kvarts mil 'veerand miili' (rootsi miil on 10 kmj); 

en kvarts liter 'veerand liitrit'.
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5. Mõõtühiku ees kasutatakse murdarve üldreeglina ge

nitiivis või põhikääades koos prepositsiooniga av;

en f&mtedels mil 'viiendik miili' ;

tre oeh tre f .iärdedels kilo /kl;lu e. 3i:lu/ 'kolm

x ja kolmveerand kilo'

tre f.iärdedels ar e. tre f.järdedelar av aret 'kolm

neljandikku aastat';

en femtedel av vinsten 'viiendik võidust';

en f järdedel av arvet 'neljandik pärandusest \

6. Kümnendikarve väljendatakse suuliselt sageli murd

arvude abil:

2,08 tva Chela) oeh žtta hundradelar (e. tva komma 

noil atta);

0,0? noil hela oeh sju hundradelar (e, noil komma 

noil sju);

0,1 % en ttondels procent (e. noil komma en procent 

e. noil hela en).

Arvsõnad aastaarvudes, kuupäevades ja 

kellaaegades

§ 85. Erinevalt eesti keelest moodustatakse rootsi 

keeles aastaarvud sadade abil, kusjuures kasutatakse ai

nult põhiarve (vrd. $ 83:5):

1100 - elva hundra

1632  -  sferton hundra trfettl(o)tva

1802 - arton hundra tva.

Võib ütelda: Han är född 1945 'ta on sündinud

1945.a.' -  

e. Han är född i 1945 —  

e. Han är född ar 1945 (aga mitte;

i är 1945I)

Näit.; Är 1066 (tlohundrasextlosgx e. 6ttueensextlos6x)

ŽsrövYades England 'aastnl 1066 vallutflti Inglismaa'.
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Han dog 1901 (nlttonhundraett) 'ta suri 190/l*a * •

2* Liite -tal abil moodustatakse aastakümned ja sa

jandid, näit* s

pa tretti(o)taiet (30-talet) 'kolmekümnendail aas

tail';

sexbonhundratalet (1600-talet) *17. sajand (i)' - 

(seda võib väljendada ka: sjuttonde Srhundradet). näit.:

Vi lever p§ nittonhundratälet (p& 1900-talet) =

Vi lever under tjugonde arhundradet (20-de arhundradet) 

'me elame kahekümnendal sajandil'.

Hän levde pa sjuttonhundratalet (pa 1700-talet) 'ta 

elas 18. sajandil'

3* Kuupäevi väljendatakse järgarvudega koos vaba 

määratud artikliga; järgarvu järel ei kirjutata punkti, 

kui järgnev kuunimetus on sõnadega välja kirjutatud (ka 

lühendatult):
f Ф 0

Han är född den 23 augusti 1922 ta on sündinud 23» 

augustil 1922'.
Tallinn den 9 november 1967 'Tallinn(as), 9. novemb 

ril 1967'*

Han anlände den 17 okt, 'ta saabus 17. okt.'. 

Lühemaid järgarve võib sõnadega välja kirjutada:

Han anlände den tredje januari 'ta saabus 3 . jaa

nuaril',

Det är den ändra mars i dag 'täna on 2. märts'

Kuude märkimiseks rootsi keeles rooma numbreid ei tarvi

tata; kasutatakse ainult araabia numbreid punktiga, näit.

d. (den) 3. 4. 1968 (loe: den tredje i f.iärde 1968
e. den tred.ie april 1968) 'kolmandal aprillil 1968'.

Tartu, mlndagen den 27.6. (den t.iugos.iunde i s j ätte) 

'Tartus, esmaspäeval 27. VI (27. 06.)',



4. kellaaegu väljendatakse põhiarvudega:

Vad är kl&ckan? 'mis kell on?*

Hur mycket är klockan? 'kui palju kell on?'

Klockan är ett 'kell on üks';

halv tvä 'pool kaks';

tlo (minuter) over tre 'kümme minutit

üle kolme';

(en) kvart õver fyra 'veerand viis'

(veerand üle nelja), 

(en) kvart i fyra 'kolmveerand neli'

(veerand enne nelja); 

fem (minuter) i fern 'viie minuti pärast

viis'

Klockan tõlv pä dagen (p& natten) 'kell kaksteist

päeval (öösel)'.

Pä slaget tre e. prec£s (klockan) tre

'täpselt kell kolm'.

Kl. 21.45 (= klockan t.iugoett oeh fyrti(o)tre).
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P r o n o o m e n  (asesõna)

Personaalpronoomen (isikulina asesõna)

§ 86, Substantiivist erinevalt on personaalpronoo

menid põhikäände( § 44) asemel kaks käänet: nominatiiv ja 

objektiiv (objekti kääne); seega kokku kolm käänet:

1. nominatiiv;

2. objektiiv;

3. genitiiv.

Objektiivi kasutatakse akusatiivse ja datiivse sihi

tisena ning prepositsiooni järel. Esimesel ja teisel isi

kul puudub genitiiv. Selle asemel esineb vastav posses- 

siivpronoomen (omastav asesõna).

Nominatiiv Objektiiv Genitiiv
Ainsus: 1. isik jag mi£ (min)

2. tv du di£ (din)

3. '* mask. han honom hans

fem. hon henne hennes

utr. den den dess

neutr. det det dess

Mitmus: 1. isik vi oss (vär)

2. tt ni er, eder (er, eder)

3. Vt de dem deras

Hääldamine:

jag rõhutatult /ja:(g)/, muidu /ja/ 

du " /dü:/ " /dü/

mig, dig / m fi, d t i /

han /hänn/, hans /hänss/, honom /honom/ 

hon /hunn/ 

den /d L nn/

det rõhutatult /de:/, muidu /dt , ds / 

de /di:, di/ e. kõnekeeles /domm/ 

dem / d £ m m /  e. kõnekeeles /domm/
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§ 87» Personaalpronoomeni kasutamisest:

1. Maskuliini han 'tema' ja feminiini hon 'tema' 

tarvitatakse vastavalt meessoost ja naissoost isikute koh

ta, vahel ka loomade ja esemete kohta, vt. £

den 'see' kasutatakse utrumi ja det 'see' neutrumi 

sõnade kohta:

Var är boken? - Den ligger pl bordet.

'kus on raamat?'- 'see lebab laual' 

vär är bläckhornet /bl£ kkhu:nat/? - Det stär pä 

'kus on tindipott?' # bordet.
'see seisab laual'

2. Kõnetamisel tarvitatakse du 'sina' sugulaste, 

lähemate sõprade ja tuttavate seltskonnas) omavaheline 

sinatamine on Rootsis väga tavaline ka töökaaslaste hul

gas.

Pronoomenit ni 'teie' võib kasutada ühe või mitme 

isiku poole pöördudes. Ühe isiku poole pöördudes ei pee

ta pronoomenit ni teatud juhtudel eriti viisakaks, 

näit. oma ülemust või vanemaid inimesi kõnetades. Selle 

asemel kasutatakse kas tiitlit nimega yõi ilma (viimasel 

juhul on tiitel tavaliselt määratud vormis) või herr 

'härra', fru /frü/ 'proua^, fröken 'preili'i 'seltsi

mehe' vaste on rootsi keeles kamrat. Näit.:

Har professorn txd om mändag? 'Sm. (hr.) professor,

kas teil on esmaspäeval aega?'

Vill fru Xndersson drlcka en kopp te? 'Kas proua

Andersson soovib tass teed juua?'

Har kamrat Pettersson varit i Moskva? 'Kas te olete

olnud Moskvas, sm, Pettersson?'

Kolmandas isikus kõnetatakse Rootsis sageli ka vane

maid sugulasi:

Vill faster fclsa hjälpa mig? 'Kas sa aitaksid mind,

tädi Elsa?'
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/
Har f ärfar fatt tidningen? 'Kas sa said ajalene, vana

isa?'

Vad vill far ha? 'Mis sa soovid, isa?'

Formaalses kirjastiilis tarvitatakse tiitlit ainult 

pealkirjas, kuna tekstis esineb Ni 'Teie ja Eder, (Br) 

'Teie (oma), Teid, Teile', kirjutatud suure algustähega.

3. Vanemas keeles kasutati — ja praegugi kasutatakse 

vanamoodsas, pidulikus kõnes ja mõningates dialektides - 

ni asemel I (alati suure tähega), kusjuures verbi lõpp 

on -en.

4. Personaalpronoomenit o b j e k t i i v i s  

kasutatakse:

a) akusatiivobjektina:

Jag älskar dip; 'ma armastan sind'.

Har du sett honom? 'kas sa oled teda näinud?'

Vi känner dem inte 'me ei tunne neid#.

b) daativobjektina:

Ge mis bokenJ 'anna muile raamatJ'

Det fõrbjuder jag dig 'ma keelan sulle seda (teha)'

Han berättade oss en r&lig historia 'ta jutustas

meile naljaka loo'.

c) koos prepositsiooniga:

Jag vill tala med dip; 'ma tahan sinuga rääkida',

Han är kär i henne 'ta on temasse armunud'.

Vi väntar pä er me ootame teid .

Märkus 1 : ühendis prepositsioon + pronoomen on pre

positsioon rõhuline, pronoomen aga rõhutu:

t£ll honom 'temale', med mig 'minuga', efter oss 

'pärast meid'.

Märkus 2: Teatud konstruktsioonides võib pronoomen 

seista lause algul ja prepositsioon lause lõpul:

Det har jag inte tänkt £§ 'sellele ma pole mõtelnud'.
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5. Daativobjekti rõhutamisel võib seda asendada pre

positsiooniga ühendiga | pandagu tähele sõnajärjestust:

Han gav mifi en bok = Han gav boken ät mis "ta andis

raamatu minule*.

Han vxsade mis en bok = Han vxsade boken för miß

'ta näitas raamatut minule*.
4 * 4 * t

Han sände mig en bok = Han sände boken txll rnig

'ta saatis raamatu minule'-

Prepositsiooni at kasutatakse tavaliselt koos verbi

dega: gxva (ge) 'andma' ja skänka /še rj ka/ 'kinkima',
/ , » К '

för - koos verbidega: berätta jutustama , omtala 

С tala om) 'jutustama', förklara 'seletama', visa 'näi

tama', anmäla 'teatama',

till - koos verbidega: sända 'saatma', skxcka 'saat- 

ma', skrxva 'kirjutama', säga 'ütlema', säl.ja 'müüma'.

6. Personaalpronoomen g e n i t i i v i s  (hans, 

hennes, dess, deras) jääb muutumatuks olenemata järgneva 

substantiivi geenusest, arvust ja käändest:

hans van 'tema sõber' (vrd. en vän 'sõber');

hans rum 'tema tuba' (vrd. ett rum 'tuba*);

hans vänner 'tema sõbrad';

hans fars bok 'tema isa raamat',

Personaalpronoomeni genitiivivorm tähistab tänapäe

val ainult omamist, s.t. - ta esineb possessiivpronoomeni 

funktsioonis (vrd. § 91)»

Genitiivi võib kasutada ka predikatiivselt (öeldis

täitena) :

Boken är hans (e. boken txllhör honom) 'raamat on

tema oma' (e. 'raamat kuulub temale')

$ 88. Neutrumi det 'see' esineb rootsi keeles pal

judes konstx’uktsioonides, kus eesti keeles jääb 'see' 

tavaliselt väljendamata:
-  137  -



1. det impersonaalse (umbisikulise) s u b j e k t i n a :

a) impersonaalsete verbide koostisosana (vt. § 1*2),

näit:

det regnar 'sajab', det snöar 'sajab lund';

b) ;let + muud verbid:

Det rinser i telefonen (e. telefonen ringer) tele

fon heliseb'.
V ^ 4 •

I alla fönster lyste det kõik aknad olid valgusta

tud' \ #
Det svindlar för mina ögon mul läheb silmade ees 

kirjuks'.

Nende hulgas paljud igapäevased väljendid, näit.:
/ # #

Hur к§г det? kuidas läheb?

Hur stŠr det till? 'kuidas käsi käib*'

Hur kommer det sig» att ... 'millest see tulet, et
#

• • •
У fi *

Det räcker küllalt, aitab .

c) det impersonaalse passiivi konstruktsioonis 

(vrd..§ 128:5):

Det dansades hela kvällen 'tantsiti kogu õhtu'.

I gär dansades det 'eile tantsiti'.

Det bestämdes, att alla skulle gä dit 'otsutati, et

kõik pidid sinna minema'.

2. det subjekti korrelaadina (det kui formaalne 

subjekt):

Det var en gSng^en kung 'oli kord kuningas'.

Det har varit nagon här och sökt er 'keegi oli siin 

ja otsis teid.'.

Jag vet, att det inte kommer nSgon ma tean, et mitte 

keegi ei tule .

Det stod tre studenter vid kröken (G. Jtöding) 'kolm 

tudengit seisid käänakul'.
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Märkus: det jääb ära, kui tegelik subjekt asetseb 

lauses enne predikaati:

Det stod tre studenter ... = Tre studenter stžd ... 

'kolm tudengit seisid ... *

3# Konstruktsiojnis det finns 'leidub':

Det finns älltid en utväg 'alati leidub väljapääs

Det finns over en miljon bõcker i värt bibliotek 

'meie raamatukogus on üle miljoni raamatu

Det f6nne ändra möjligheter ocksa 'leidus ka teisi 

võimalusi

Det har älltid funnits människor, som .. 0 'alati on 

leidunud inimesi, kes ...'.

Ц-, Konstruktsioonis det är 'on (olemas)':

a) det är + substantiiv:

Det är fredap; i däg 'täna on reede'

Det var torsdap; /tu:sda(g)/ i gar 'eile oli nelja

päev '.

I dag är det den 10 november 'täna on 10. november'.

I dag är det min födelsedap; 'täna on mu sünnipäev'-

b) det är + adjektiiv või adverb:

Det är källt i däg 'täna on külm'.

Är det varmt ute? 'kas väljas on soe?'

Det var brä, att du kom 'hea, et sa tulid'..

Det var one /unt/ om bränsle küttest oli puudus .

Det är inte svärc att tala svenska 'rootsi keelt 

rääkida pole raske'.

■ Märkus: väljendites, mis näitavad kõneleja suhtumist 

asjasse, eelistatakse minevikuvormi det var oleviku tähen

duses, näit.:

Det var roli^t, att han är bätfre 'tore, et tal (ter

vis) on parem'

Det var trakigt. att du inte kan komma 'kahju, et sa 

ei saa tulla'

Det var synd, att du inte kan stänna längre 'kahju, 

el sa.ei saa kauemaks jääda'



5« de v võib viidata mitmesugustele lauseliikmete.;, c- 

ja tervetele lausetele; det esineb tavaliselt (akusatiiv- 

objektina või öeldistäitena) koos abiverbidega ja verbi

dega nagu tre /tru:/ 'arvama', veta 'teadma', fraga 

žüsima', taia om 'jutustama', hoppas 'lootma', göra 

'tegema'jt., kui muu objekt või öeldistäide puudub, näit,:

Är han hexama? - Ja, jag tror det.

'kas ta on kodus? - 'Jah, ma arvan küll .

Var bor han? - Det vet jag inte.

'kus ta elab?' - '(seda) ma ei tea'.

Varför fr&gar du det? 'miks sa seda küsid?'

Vem talade om det för dig? 'kes sulle sellest jutus

tas? '

Kommer han i morgon? - Jag hoppas det.

'kas ta tuleb homme?' - 'ma loodan'.

Jag är myeket trott. - Det är jag ocksS.

'ma olen väga väsinud' - 'mina ka (samuti)'.

Han tycker om att resa, men det gör jag inte.

'ta armastab reisida, kuid mina mitte',

6. det esineb rootsi keelele iseloomulikes lühivas-

tustes:

a) konstruktsioon: det är det (Inte)

Är det din bok? - Ja, det är det. /ja:, da (: da /

Ne j, det ar det in be. /nti, do 

t: da inta /

'kas see on sinu raamat?' - 'on küll'

'ei ole'

Var du länge där? - Nej, det var лак inte.

'kas sa olid seal kaua?' - 'ei olnud'

b) teiste abiverbide puhul korratakse lühivastuses 

abiverbi:
^  4  , у»

Har du nagra tändstickor? - Ne.~u det har лаг; inte.

'kas sul tikke on?' - 'jah, on küll'
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Vili du följa med? - Ja, det vill jag,»

'kas tahad kaasa tuila? - 'tahan küll'

Kan du gora det? - Nej, det kan jap: m b e .

'kas saad seda teha?' - 'saan küll'

c) ülejäänud verbide puhul kasutatakse lühivastuses 

verbi söra 'tegema':
4 % 9 ^
Talar ni svenska? - Ja, det йог jag,

/  , /  ^
Nej, det gör лак inte.

'kas te räägite rootsi keelt?' - 'jah, räägin küll'

Säg du mig inte? - Нел, det gjorde jag; inte.

'kas sa ei näinud mind?' - 'ei näinud'

Skriver du till mig? - Ja, det ska jag göra.

'kas sa mulle kirjutad?' - 'kirjutan küll'

7. det emfaatilises konstruktsioonis:

Mingi sõna eriliseks rõhutamiseks kasutatakse rootsi 

keeles sageli det är 'see on', det var 'see oli', mil-
j  j

lele võib lisanduda relatiivpronoomen soia kes, mis • 

Eesti keeles piisab tavaliselt vastava sõna rõhutamisest 

või sõnajärjestuse muutmisest.

Det är du, som har gjort det 'seda oled sina teinud'. 

Det var han, som kom ' t e m a  tuli'.

Det är darför, som jag inte kan göra det ' s e e 

p ä r a s t  ma ei saa seda teha' 

Ar det här, du bor? 'kas sa s i i n  elad?'

Det är oss, han talar om 'ta räägib m e i s t  '.



Refleksiivpronoomen (enesekohane asesõna) да 

retsiprookne pronoomen (vast^atikune asesõna),

§ 89. 1. Erinevalt eesti keelest viitab rootsi reflek- 

siivpronoomen sift 'end, ennast' ainult 3» isikus olevale 

subjektile ainsuses või•mitmuses:
4  0 9

Han xrvättar sig ta peseb ennast
4 * 0 

De tvättar sift nad pesevad ennast

ülejäänud isikute puhul tuleb kasutada vastavat per- 

sonaalpronoomenit objektiivis, seega Kogu paradigma on 

järgmine:
 ̂ у 9

Jag tvättar mift ma pesen ennast
^ 9 9

Du tvättar dip; sa pesed ennast 

Han tvättar sig 'ta peseb ennast'

(hon, den, det)

Vi tvättar oss me peseme ennast 

Ni tvättar er te pesete ennast 

De tvattar sift nad pesevad ennast

Näiteid refleksiivpronoomeni ja seda asendava perso- 

naalpronooraeni kasutamise kohta:

Jag lär mip; svenska 'ma Õpin rootsi keelt', 
ö  ^  \  ^  0 

Vi maste öva oss i att tala svenska me peame harjuta-

% , ma rootsi keelt'.
Han kände sig hungrig ta tundis end näljasena'.

Barnet har gjort sift ilia 'laps on endale haiget cei-

nud'.
# ч

Studenten förbereder sift till examina 'üliõpilane val- 

. mistüb eksamiteks.
Sätt dift] 'istul'

Sätt erj istuge!

Jag satte mift i soifan ma istusin sohvale'
✓ % У  0

Vänd dip; inte omi ära end pööral '

Xkta diftl 'hoia end] (ole ettevaatlik)'

Ta er en kopp tel 'võtke endale tass teed'
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Tuleb teha vahet refleksiiv- ja personaalpronoomeni 

vahel 3. isikus:

a
Han sag sip; i spegeln ta nägi end peeglis .

Vrd.:Han säg honom i spegeln 'ta nägi teda peeglis'.

2. Refleksiivpronoomenit sig kasutatakse ka umbisi

kulistes konstruktsioonides, kui subjektiks on indefiniit- 

ne pronoomen või mõeldav subjekt 3. isikus:

Man mŠste försvara sig 'peab end kaitsma'.

Det är ens plxkt att försvara sig 'igaühe kohus on

end kaitsta'.\
Vrd*: Man mäste försvara honom (personaalpronoomen)

'teda peab kaitsma'.

3» Refleksiivpronoomenit ja personaalpronoomenit 

enesekohases tähenduses kasutatakse sageli prepositsioo- 

niiihendi tes, näit.:

Han tittade framför sig 'ta vaatas enda ette'.

De sag en bxl bakom sig 'nad nägid üht autot enda

taga'k

Skall jag ta paraply med mig? 'kas ma võtan vihma

varju (endaga) kaasa?'

Pandagu tähele järgmisi väljendeid prepositsiooniga p&:

Jag har xnga pengar pl mig; 'mul pole raha kaasas'.

Har du nägon klocka p§ dig? 'kas sul on kell kaasa?' 

Har ni cigaretter pa er? 'kas teil on sigarette

(kaasas)?''

Ja^klär p§ mig 'ma panen end riidesse'.

Han har hatten och rocken pa sip; 'tal on kübar peas

ja mantel seljas'

Hon satte pa sig gläsögonen 'ta pani endale prillid

ette'.

4. Mõningates väljendites kasutatakse refleksiivpro- 

noomeni tugevdamiseks pronoomenit s.jälv ise , näit.:
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Hon var älltid sig s.jälv 'ta jäi alati iseenda .cs . 

FörlSt mig, jag är inte mift s.jälv i dag vabandage, 

ma olen täna endast väljast

Det säger sIk s.jälvt att „ „ * 'on iseenesestmõistetav, 

et »• * •

? 90. 1. Refleksiivpronoomenile on lähedane r e t 

s i p r o o k n e  pronoomen (vastastikune asesõna) 

varandra 'teineteist, üksteist', mis tähistab mitut isi

kut. Ta ei või olla lauses subjektiks. Näit.:

När äterser vi varandra? 'millal me näeme jälle tei

neteist (üksteist)?*
’ ̂ 4 J  9  9

De älskar varandra nsd armastavad teineteist . 

Syskonen liknar varandra 'õed-vennad on üksteisele 

sarnased''.

2. Retsiprookne pronoomen esineb ka genitiivis:

% / / .
De tryekte varandras hander nad sui'usxd teineteisel

kätt*
^ * / •

De lanar varandras böcker nad laenavad teineteiselt

(üksteiselt) raamatuid*-

3. Sageli kasutatakse retsiprookset pronoomenit icoos 

prepositsioonidega:

Sju dägar efter varandra 'seitse päeva järjest'.

De bodde lSngt fran varandra 'nad elasid teinetei

sest (üksteisest) kaugel*.

"Lycka till", säde de till varandra. '"Õnn kaasa", 

3oovisid nad teineteisele (üksteisele).'

4. Retsiprookset tähendust saab vahel edasi anda ka 

depoonensverbiga (vrd. § 130:2):

Vi träffadu varandra pä gätan - Vi träffades pä

gatan *me kohtusime tänaval*.
• о '

Pojkarna slär varandra - Pojkarna 3lass 'poisid

löövad üksteist —  kaklevad*.
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Possessiivpronoomen .ja refleksiivne possessiiv- 

pronoomen

(omastav ja enesekohane omastav asesõna)

5 91. 1. Possessiivpronoomen väljendab omamist ja 

käändub nagu adjektiiv olenevalt järgnevast substantiivist.

З. isikus puudub tavaline (s.t. mitterefleksiivne) posses

siivpronoomen ja siin tarvitatakse vastava personaalpronoo- 

meni genitiivivormi, mis aga ei muutu (vrd. $ 87:6):

minu ' 

sinu*

tema* (mask.) 

tema' (fem.) 

selle'(utr.) 

selle'(neutr.) 

meie' 

teie' 

nende'

Näit.:

min bok 'minu raamat' (min, sost en bok); 

mitt bärn 'minu laps' (mitt , sest сtt barn)- 

mina böcker 'minu raamatud'; 

mina bärn 'minu lapsed'

Han skalcade min hand 'ta raputas mu kätt'. '/.r ort 

rum stort? 'kas te ouba on suur?' Vart brev v^r l&agt 

'meie kiri oli pikk'.

Märkus: Mitmuse 2. isikus tarvitatakse pidulikumas 

keeles pikemaid vorme eder, edert , edra, kirjades suure 

algustähega, näit.: Edort brev Teie kiri. i.iõningate 

tiitlite ees tarvitatakse vorme Eders või Ers, näit.:

Ers majestät 'Teie majesteet'.

2. posseasiivpronoomenit saab rootsi keeles tarvitada 

juhtudel, kui eesti keeles Uulcb lisada oma :
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19.

(jag) — min mitt mina

(du) — din ditt dina

(han) — h a n s

(hon) — h e n n e s

(den) — d e s s

(det) — d e s s

(vi) —
0

var vSr t vSra

(ni) — er ert era

(de) — d e r a s



a) predikatiivselt (öeldistäitena):

Den här boken är min 'see raamat on minu oma •

Det har bordet är mit;t 'see laud on minu oma -

De häifböckerna är mina "need raamatud on minu omad .

b) substantiivi ärajätmisel: ^

Mfn bil är äldre än din, och deras är äldre än min 

'minu auto on vanem kui sinu oma ja nende oma on vanem 

kui minu oma'.

Ert rum är större än mitt 'teie tuba on suurem kui 

minu oma'

Det är inte värt, det är deras 'see pole meie, vaid 

nende oma',

Jag har gjort mitt 'ma olen teinud oma (osa)'.

3. Possessiivpronoomenit tarvitatakse vahel halvus

tavas või ka naljatlevas tähenduses, näit.:

Din ädžtgal 'sa saamatul'

Era dumbommarl 'teie rumalad!'

Din lyckliga ost /ust/i 'sa õnneseenl'

4. Possessiivpronoomeni juurde kuulub sageli tugev- 

dav egen, egett egna /e:gna/ 'oma':

min egen hatt 'mu oma kübar' ; 

mitt eget barn 'mu oma laps'; 

mina egna bärn 'mu omad lapsed'.

5. Possessiivpronoomen asendatakse teatud juhtudel 

ühendiga prepositsioon + personaalpronoomen objektiivis. 

Näit.:
,  у

En van till mig üks mu sõber , vrd.: en av mina 
vänner 'üks mu sõpru'.

Det är en släkting till oss 'see on (üks) meie sugu
lane '-

Barnet sitter i knäet pŠ honom laps istub tal süles.

Rösten stockade sig i haisen pa honom 'hääl jäi tal 

kurku kinni'
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§ 92« 1* R e f l e k s i i v n e  possessiivpronoo- 

men (enesekohane omastav asesõna) sin, sitt, sina '(tema) 

oma' viitab, erinevalt eesti pronoomenist 'oma', 

a i n u l t  3» isikule ainsuses ja mitmuses. Ülejäänud 

isikutes tarvitatakse enesekohases tähenduses tavalisi 

possessiivpronoomeneidf kogu paradigma on seega järgmine:

jag
У

läser min bok 'ma loen oma raamatut'

du tl din tt sa loed oma raamatut'

han,hon It sin ii 'ta loeb oma raamatut'

(den,det)

vi It
о

var и ’me loeme oma raamatut'

ni It er и 'te loete oma raamatut'

de tt sin и 'nad loevad oma raamatut

Nait.:

Ta(g) med dig dina böckerl vota oma raamatud kaasal 

Glöm inte era skrivböckerl 'ärge unustage omft vihikuid!'

2. Refleksiivne possessiivpronoomen sin (sitt, sina) 

viitab üldreeglina lause subjektile 3« isikus:

Han sag sin far pa gätan 'ta nägi oma isa tänaval' - 

vrd. han sag hans far pa gatan 'ta nägi tema isa tänaval' 

(siin hans ei viita lause subjektile).

Mannen (han) tog sin hatt oeh gick 'mees (tema) võt

tis oma kübara ja läks'-

Flickan (hon) stod oeh talade med sin far 'Tüdruk 

(tema) seisis ja rääkis oma isaga'. x

De har inte sett sina föräldrar pa flera ar 'nad pole 

oma vanemaid palju aastaid näinud'.

Ka juhul, kui subjektiks on indefiniitne pronoomen 

(umbmäärane asesõna) man:

Man bör gõra sin plikt 'tuleb täita oma kohust*.

Man skall hllla sitt ord 'tuleb oma sõna pidada'.

3. Mõningates väljendites ei viita sin (sitt, sina) 

lause subjektile (alusele), vaid mõnele muule sõnale*



a) G^ honom sin bok " a n n a talle tema raamat

vrd. Ge honom hans bok - võib mõista: "anna talle tema 

(kellegi kolmanda isiku) raamat".

Vi maste lämna dem at sitt õde "me peame neid jätma 

(nende oma) saatuse hooleks".

b) lühendatud võrdlevas kõrvallauses, et vältida 

kahemõttelisust:

Hon är yngre än sin syster "ta on noorem kui ta õde" 

vrd.: Hon är yngre än hennes syster "ta on noorem kui 

ta (kellegi kolmanda isiku) “õde".
* \ t

Han är bättre än sitt rykte ta on parem kui ta kuul

dus (kuuldus ta kohta)".

c) alati ühenduses sõnaga var "iga":

Lägg var sak pa sin plats "pane iga asi oma kohale*.

De sprang var sin väg "nad jooksid igaüks oma teed".

Vi gäv honom var sin slant "igaüks meist andis talle 

rahatüki ".

Han gav oss var sin slänt "ta andis meile igaühele

rahatüki ".

3. Pronoomenit sin (sitt, sina) tarvitatakse ka palju

des väljendites, nagu:

Det kostar pa sin hö.jd 50 rubel "see maksab kõige 

rohkem 50 rubla".
Det kan ma fa se p§ sina hSll "seda võib siin ja seal

näha

P& a n  bid änsags det fint att ... "omal ajal loeti 

peeneks, et ... ".

Mõnes väljendis esineb vana käändevorm sinom:

Du ska fä veta det i sinom bid "küll sa seda omal 

(õigel) ajal teada saad".

4-. Possessiivpronoomeni ja refleksiivse possessiiv— 

pronoomeni mitmuse vorme koos vaba määrava artikliga kasu-
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tatakse selleks, et tähistada perekonnaliikmeid tervikuna, 
näit.:

Alla de mina har rest bort 'kõik minu omad on ära 
sõitnud'.

Hälsa de dinai tervita omasidl* (oma perekonda)

En av de vkra 'üks meie omadest'.

Man mSste tänka pH de sina 'peab mõtlema omade peale' 

Ka genitiivis:

Man mäste tänka p§ de sinas bästa 'peab mõtlema omade 

käekäigu peale'.

Märkus: Ei kasutata: de era.

Demonstratiivpronoomen (näitav asesõna)

0  ,  S
§ 93» Demonstratiivpronoomenid on: den see , den här 

'see (siin)', den där 'see (seal)', denna 'see', densämma 

'seesama', samma 'sama', sädan 'selline", dylik 'selline', 

slik 'säärane', likadan 'samasugune'. Demonstratiiv- 

pronoomenitel on kolm põhivormi: utrum, neutrum ja mitmus| 

vahel ka eraldi vorm meessoo kohta. Demonstratiivpronoo- 

meneid võib tarvitada nii adjektiivselt kui ka substantiiv

selt (iseseisvalt).

1. den (dett de) /dinn(de:$ di: e. dom)/ 'see' 

erineb personaalpronöomeni 3» isikust selle poolest, et on 

rõhuline.

a) adjektiivsel tarvitamisel demonstratiivpronoomen 

ei käändu; järgnev substantiiv on määratud vormis:

Den boken är intressant 'see raamat on huvitav'-

Det sväret tycker jag om 'see vastus meeldib mulle'.

De bockerna kan du behälla 'need raamatud võid endale

jäi,l;a\
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Väljendites: 

pa det sättet 'sel viisil' ; 

vid det läget 'praegu, selleks ajaks - 

Nu talar vi inte mer om den saken 'sellest asjast me 

enam ei räägi'.

b) substantiivsel tarvitamisel käändub den (det, de) 

nagu personaalpronoomen (vt, § 86):

Dem tycker jag mest om 'need meeldivad mulle kõige 

enam'

Jag har läst den boken oeh jag tycker myeket om dess 

innehall 'ma lugesin seda raamatut ja mulle meeldib selle 

sisu'.

2. den här (det här, de här) 'see (siin)' ja den där 

(det där. de dar) 'see (seal)' on kõige tavalisemad de- 

monstrafciivpronoomenit kõnekeeles;

a) adjektiivsel tarvitamisel on järgnev substantiiv 

määratud vormis:
f 4 . t \ / /

Den har tavlan ar vackrare än den där see maal on 

ilusam kui see seal'.

Ta inte de dar äpplena, de här är bättre ära võta 

neid õunu (seal), need siin on paremad'.
О У  У  *  *

Väljendis: pa det här sättet sê . viisil, sel moel.

b) erinevalt demonstratiivpronooaenist den (det, de), 

vt. ülal, ei käändu den här (där) substantiivsel tarvita

misel:

Jag tycker inte om de här (mitte: dem här) 'need

mulle ei meeldi'.
О г. *

De har far du behalla need võid sa endale jätta .

3. denna (detta, dessa) 'see' on kirjakeele vorm, 

mis kõnekeeles tavaliselt asendatakse pronoomeniga den 
här (där), vt. ülal.

a) adjektiivsel tarvitamisel on järgnev substantiiv 
määramatus vormis:
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denna bok see raamat' (vrd. den här boken)

detta hus see maja' (det här huset)

dessa barn need lapsed'(de här barnen)

b) substantiivsel tarvitamisel võib denna (dennp) 

esineda ka genitiivis:

den 7 (sjunde) dennes = den 7 i denna manad '7* sel

le kuu päeval (skp.)'.

Märkus : meessoost isikute kohfca tarvitatakse sageli 

denne: Vem är denne man? 'kes see mees on?'

Han ville träffa direktören, men denne var borta 

'ta tahtis direktoriga kokku saada, kuid teda polnud kohal'.

4. Demonstratiivpronoomeni ainsuse neutrumivorme tar

vitatakse niihästi ainsuse kui mitmuse kohta näitavas 

(deiktilises) tähenduses.

Vad är det här? 'mis see on?'

Vad ar det här för människor? mis inimesed need on?

Det är en klocka 'see on kell'

Ar det dxna bärn? 'kas need on sinu lapsed'.

Det är min far 'see on mu isa'.
✓ % 4 0

Det är (var) lustiga människor need on (olid) lõbusad

inimesed'-

Det här är min son 'see on mu poeg'.

Det har är mina systrar 'need on mu õed'.

Detta är min mor 'see on mu ema'.

Detta är mina bröder need on mu vennad .

5. Pronoomenit detta 'see' kasutatakse ka a) tagasi- 

viitavalt ( a n a f ooriliselt) terve lause või lauseosa kohta 

ja b) etteviitavalt. Näit.:

a) Pxenderna försökte erövra landet, men detta miss- 

lyckades 'vaenlased püüdsid maad vallutada, kuid see 

ebaõnnestus'.

Han har lämnat sin anställning oeh detta utan att
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säga ett ord till nilgon 'ta lahkus töölt ilma kellelegi 

ütlemata *.

b) Vad som har skettjär endast detta; ••• see, mis

juhtus, on ainult see (järgmine): ...

Pronoomenit detta kasutatakse ka ühendis:

före detta (lühendatult f . d.) 'endine', näit.:

f . d. lektor Karlsson 'end. lektor Karlsson'.

6. densamma (densamrae - mask.), detsamma, desamma 

'seesama' tarvitatakse tavaliselt ainult substantiivselt 

(iseseisvalt), kuna samma (samme) 'sama' esineb ainult 

adjektiivses kasutuses koos määramatus vormis substantii

viga. Näit.:

a) Han är älltid densamme 'ta on alati seesaina'.

Väljendites: i detsamma 'kohe, samal silmapilgul';

det gör detsamma 'see on ükskõik'.

Gott nytt arj - Tack, detsamma 'head uut aastati

- Tänan, soovin sama'.

b) Vi kan ju ga sa mina väg 'me võime ju sama teed

minna'.

Det är sa.-ome män, jag slg i gŠr 'see on sama mees,

keda ma eile nägin'.

De gick i sar!ima klass 'nad käisid samas klassis',
* -4 4 *

I samma ogonblick hände det samal silmapilgul

juhtus see'

Samma regier gäller även i detta fäll 'samad reeg

lid kehtivad sel juhul'.

Väljendites:

med samma (med detsamma) 'kohe'*

det är sak samma 'see on ükskõik'.

ч  '  4

7. Pronoomenid sadan (sfdant, sadana) (kõnekeeles 

sageli lühendatult san, sant, sana) ja dylik (dylikt, 

dyliica) tähendavad mõlemad selline, säärane ning neid
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tarvitatakse nii adjektiivselt kui ka substantiivselt, 

tavaliselt koos eelneva määramatu artikliga en, ett.

a) adjektiivselt:

En sadan vän som du 'selline sõber nagu sina'- 

Sädan herre, sŠdan dräng 'nii nagu isand, nõnda ka 

 ̂ ч sulane*.

Sänt (sädant) är Iivet 'nii on elu'.- 

En dylik upplevelse hade han aldrig förr haxt 'sel

list elamust polnud tal varem kunagi 

olnud'*

Sageli esineb sadan hüüdlausetes tähenduses 'milline1:
4 j

(En) sädan vacker dagj 'milline ilus päevj'

Ett sadant mod! 'milline julgus!'

Sadana ideerj 'millised ideed!'

b) substantiivselt:

En sadan som du kan inte känna till saken 'selline 

* nagu sina seda niikuinii ei tea'.

S&dant händer 'seda juhtub'.

N§got sadant hade jag inte vantat 'midagi säärast

polnud ma oodanud'.

Hagot dylikt har jag aldrig hört 'midagi säärast 

(selletaolist) pole ma kunagi 

kuulnud'.

oädana ord som 'här', 'där', 'nu' o. d. (= oeh 

d.ylika) kallas adverb 'Selliseid sõnu nagu 'siin',

'seal', 'nüüd' jms. nimetatakse määrsõnadeks'-

o. d. = o. dyl. = oeh dylikt (oeh dylika) 'ja

muud sellesarnast (jms.)'

e. d . = eller dylikt 'või muud sellesarnast (vms.)'

8. Mõningates väljendites esinevad vanemad vormid 

slik (slikt, slika) 'selline, säärane' ja sa 'selline':

20.
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ett slxkt xlldad 'säärane kuritegu';

Jag xnlater mig icke med en slxk 'ma ei tee säärase

(inimesega) tegemist .

I sa matto har han rätt 'selles suhtes on tal õigus . 

pa sa sätt (e. pa det sättet) 'sel viisil'.

9. Demonstratiivpronoomenite hulka loetakse ka 

lxkadan (likadant, lxkadana) 'samasugune, ühesugune':

% % ' *Tvxllingarna hade lxkadana kläder kaksikutel olid

ühesugused riided'.

Han är lxkadan trots allt 'ta on kõigele vaatamata

(ikka) samasugune'.

Determinatiivne pronoomen (piiritlev asesõna)

§ 94-« Kui demonstrate.ivpronoomen viitah järgnevale 

relatiivlausele, infinitiivile või prepositsiooniga ühen

dile, nimetatakse seda rootsi keele grammatikas d e - 

t e r m i n a t i i v s e k s  pronoomeniks. Determi- 

na.tiivsed pronoomenid esinevad niihästi adjektiivselt kui 

substantiivselt (iseseisvalt).

1. Determinatiivselt võib kasutada kõiki demonstra- 

tiivpronoomeneid, peale substantiivse denne.

a) järgneb relatiivlause:
✓ S

Känner du den där mannen, som star där? 'kas sa tun

ned seda meest, kes seal seisab?'

Det där du säde i gar var alltsa sant 'see, mis sa 
eile ütlesid, oli seega õige'.

Det du säger är xnte sant 'see, mis sa ütled, pole 
õige'.

Den som txger han sämtycker 'see, kes vaikib, on 
nõus' (vaikimine tähendab nõusolekut).
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S  0  f  #

Jag tycker synd om dem, som lätt blir sjõsjuk mul 

on kahju neist, kes jäävad kergesti merehaigeks'-

Ett hjärtligt tack till alla dem, som hyllat mig pä 

min 50-Srsdag 'südamlik tänu kõigile (neile), kes mind 

mu 50. sünnipäeval õnnitlesid'

Bland dem, som gratulerade honom, var hans chef 

'nende hulgas, kes teda õnnitlesid, oli ta šeff'.

b) järgneb infinitiiv:

Jag har den äran att gratulera 'mul on au õnne soo

vida '.

Han upplevde den glädjen att f§ Sterse sina föräldrar 

'talle sai osaks rõõm oma vanemaid jälle näha'.

c) järgneb prepositsiooniga ühend:

Den bästa städsdelen är den omkring torget 'parim 

linnaosa on see, mis asub turu ümber'.

Bland kavajerna var de med tre knapparna populärast 

'kuubedest olid kolmenöõbilised kõige populaarsemad'.

2. Determinatiivne pronoomen den (det, (ie) erineb 

samakujulisest demonstratiivpronoomenid selle poolest, 

et:

a) substantiivsel tarvitamisel on determinatiivse 

pronoomeni utrumi genitiiv dens ( ja miõte dess na^u de- 

monstratiivpronoomenil, vt. f< 93: 1b), m ü u . :

Det äi' dens fel, som inte kom 'see on selle süü, 

kes ei tulnud'

Det är dens skyldighet, som lanar en bok, att äter- 

lämna den 'see, kes laenab raamacu, on kohustatud selle 

ka tagasi andma'.

Mitmuse genitiiv on d e n s  na^u demonstratiivpronoo- 

menilgi:

Du skulle ha sett deras ansiktcu, : sag pa 'sa 

oleksid pidanud nende nägusid nägema, : . pealt vaatasid'
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b) adjektiivsele determinatiivsele pronoomenile järg

nev substantiiv on m ä ä r a m a t u s  vormis, kui 

järgneb relatiivlause, mille abil tahetakse substantiivi

ga tähistatavat eset lähemalt piiritleda, s.o. eraldada 

teistest samasugustest. Sel juhul öeldakse, et relatiiv

lause on vajalik ehk vältimatu. Näit.:

Den bok, som du fragade efter, finns inte i biblio- 

teket 'seda raamatut, mida sa küsisid, ei leidu raamatu

kogus *.

Vem var den man, (som) du t^ade med? 'kes oli see 

mees, kellega sa rääkisid?'

Jag gör det pa det villkor, att du hjälper oss 'ma 

teen seda (sel) tingimusel, et sa meid aitad'.

Det träd, som vi fällde, var en tall see puu, mille 

me maha võtsime, oli mänd'.

De tidskrifter. som mamma hade köpt honom, hade han 

redan läst 'neid ajakirju, mis ema talle ostis, oli ta 

juba lugenud'.

Determinatiivsele pronoomenile järgnev adjektiiv on 

aga määratud vormis (vrd. § 72:4):

Det gamla hus, som liggäf vid sjön, skall rivas 'see 

vanä maja, mis seisab järve kaldal, lammutatakse'.

Märkus: kui relatiivlause annab ainult lisaselgitust 

juba varem piiritletud mõiste kohta, nimetatakse seda "va

baks" relatiivlauseks; eelnev substantiiv on sel juhul 

m ä ä r a t u d  vormis:

a) ilma de terrninatiivse pronoomenita den (det, de), 

kui substantiivile ei eelne adjektiivi (või partitsiipi):

Han förärgade sig over lärmet, som störde hans n?.,trc 

'ta pahandas lärmi üle, mis segas ta öörahu'.

b) koos determinatiivse pronoomeniga, kui substantii

vile eelneb adjektiiv (partitsiip):

I de förvirrade unionsstriderna. som rasade under



\ /  /  ,
feratonhundratalet, förstõrdes manga städer ... segastes

unioonisõdades, mis möllasid 16. sajandil, hävitati palju 

linnu ... '.,

Kõnekeeles ei tehta ranget vahet vajalike ja vabade

relatiivlausece vahel ja tarvitatakse sageli substantiivi

määratud vormi ka vajalike relatiivlausete puhul, näit.:
\ 4
Batarna (de_batar), som ligger i hamnen, är segel- 

klara 'laevad, mis seisavad sadamas, on söiduvalmis'

Interrogatiivpronoomen (küsiv asesõna)

0 95. Interrogatiivpronoomenid on:

a) ainult substantiivselt tarvitatavad: 

vem “’kes", genitiiv vems 'kelle“’ •

b) substantiivselt ja adjektiivselt tarvitatavad: 

vad 'mis' (muutumatu) ;

vad för (en, ett, ena) 'mis, missugune',

viIkon (viIket, vilka) 'kes, mis, milline', genitiiv

lõpuga -s ,

vilkendera (vilketdera, vilkadera) 'kumb', genitiiv

lõpuga. _̂s

nüruüan (hurudanc, hürudana) 'missugune, milline' 

(kõnekeeles ka: hurdan, -t, -a).

Substantiivselt tarvitatavad interrogatiivpronoomenid 

esinevad subjekti, predikatiivi ja objekti funktsioonisj 

genitiiv on olemas ainult pronoomenitel vem, vilken ja 

vilkonaera.

Näiteid ja reegleid tarvitamise kohta:

1. Vem är det? 'kes see on?'

Veri biboe du pa gätan? 'keda sa koh^is; d tänaval?'

'•Vii:-, fciliiior den hsr ЪокепV 'kellele ...iulub see raamat?'



Vems tur är det nu? 'kelle (järje)kord nüüd. on?

Vems böcker är det där? 'kelle raamatud need seal on? 

Vems är den där boken? 'kelle oma on see raamat (seal)?'

Märkus; mitmuses tarvitatakse sageli vilka tähenduses 

'kes':

Vom (e. vilka) av er sSg mig? 'kes teist nägi mind?'

Vem (e. vilka) av er kan svära? 'kes teist saab vasta

ta?'

Vilka är borfca i dug? 'kes täna puudub (puuduvad)?'

2. Vad är det? 'mis see on?'
N j  * 0

Vad hande da? mis siis juhcus?

Vad heter haa? 'mis ta nimi on?'

Vad betyder det? 'mis see tähendab?'

Vad sade /sa:/ du? 'mis sa ütlesid?'

Ka adjektiivselt:

V■"1 d nytta har du av det här? 'mis kasu sul sellest on?' 

Vad nytt? 'mis uudist?'

3» I Vad för en bok läser du? 'mis raamatut sa loed?'
* / у

7ad 1‘:>г нЫ djui' är det här? (= Vad är det här för ett 

djur?) 'mis loom see on?'

Vad Г ci- människor är de? 'mis inimesed nad on?'

Väel är du för en? 'mis (kes) sina niisugune oled?'

Vad är deü Гог duf; i dag? 'mis päev täna on?'

Vad nr dot ГГ. г na<:;on tinr;? 'i;.is (asi) see on?

Vad säde / s h : /  du för nägot? 'mis (asja) sa ütlesid?' 

Vad för nß.r'o L? (kõnekeeles) 'miš? kuiüas?'(ka: hur?

kuldas?'* hur sa? 'mida sa ütlesid (te ütle

site) ?y. va' falls? 'kuidas, palun?'* fförlätl 

vabanuajjeI e. FörlSt, jar; hörde intei 

'vabandage, ma ei kuulnud').
Vad för slan? 'mida? mis asja?'

Vad för sla.js bläck önskar ni? 'mis sorti tinti te 
soovite?'
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/  # /  /
Vad för slags folk är det? (= Vad är det för slags 

folk?) 'mis laadi rahvas (inimesed) need on?'

4. Vilken bok raenar du? 'missugust raamatut sa mõt

led?'
О /

Vilket tag tänker du ta? 'millist rongi sa mõtled 

võtta?' (millise rongiga sa mõtled sõita?)
N * .< »
Vilka ordböcker behover du? milliseid sõnaraamatuid 

sa vajad?'

Vilken är nästa hallplats? 'milline on järgmine pea

tus?'

Tähenduses 'kes?' (vrd. ülal punkt 1 märkus):
1 ' ' t 

Vilka är dina bästa vänner? kes on sinu parimad sob

rad? '

Vilkas barn kommer? 'kelle lapsed tulevad?'

Tähenduses 'kes (neist)?'

Vilken (kõnekeeles: vem) av er har gjort det? 'kes 

teist tegi seda?'

Tähenduses 'kumb?:

Här är tvš hundar. Vilken är din? 'siin on kaks koera 

milline (kumb) neist on sinu oma?'

Tähenduses 'mitmes?':
N *  ̂ /
Vilken lektion är det här? mitmes (õppe)tund see on?

Märkus: adjektiivselt tarvitatud vilken ei saa geni

tiivi lõppu -s: Vilken flickas hatt? 'millise tüdru

ku kübar?'

5. Pronoomeni vilkendera 'milline neist' järel on 

substantiiv määratud vormis:

'/ilkendera hatten (= vilkendera av hättarna) tycker du 

om? 'milline nendest kübaratest sulle meeldib?'

Vilketdera täget reser du med? 'millisega nendest

rongidest sa sõidad?'

Vilkendera tycker ni bäst om? 'milline nendest teile 

kõige rohkem meeldib?'



6. Hur(u)dan var pjäsen /pj с :ззэп/ ? 'kuidas oli 

näidend?'

HurCu)dan hatt hade hon? 'milline kübar tal oli?' 

Hur(u)dant var vädret i forra veckan? 'kuidas ilm oli

eelmisel nädalal?' 

Hur(u)dant väder har vi i dag? milline ilm on meil

täna?'

7. Interrogatiivpronoomeniga algavas küsilauses esi

neb rootsi kõnekeeles sageli emfaatiline (rõhuline) det 

är ('see on'), millele võib järgneda som ( 'kes, mis'), 

vrd. 3 88:7. Näit.s
%  ̂ f 

Vem knackar? —  Vem är det som knackar? kes

(see on, kes) koputab?' 

Vad vill du ha? —  Vad är det du vill ha? mis

sa tahad saada?'

Vem var det du hälsade pa? 'keda sa tervitasid'

(kes see oli, keda sa tervitasid?)

8. Interrogatiivpronoomeni juurde kuuluv prepositsi

oon ase ta Lakse tavaliselt lause lõppu:

Om vesn tälar ni? —  Vem tälar ni om? 'kellest te

räägite?'

Vem har jag den äran att tala med? 'keLlega on mul

au kõnelda?'/ ф
Vad tänker du pS? mille peale sa mõtled?'

Vad beror det joa? 'millest see oleneb?'

Vad händlar den om? 'millest on seal juttu?'

Vad är det frägan ош? 'miilus seisneb asi?'

Adjektiivsel tarvitamisel seisab aga prepositsioon 

tavaliselt interrogatiivpronoomeni ees:

Mcd vad rätt anklagar ni honom? 'mis õigusega te

teda süüdistate?'

Av vad skäi säger du sä? 'mis põhjusel sa nii ütled?'



I vad man gäller detta mig? 'mil määral puutub see

minusse?'

I vilket land föddes han? 'mis maal ta sündis?'

9. Interrogatiivpronoomile, mis on kaudse küsilause 

subjektiks, lisandub pronoomen som (vrd. § 96:7):

Se efter, vem som ringde 'vaata järele, kes helistas' 

Aga: Jag undrar, vem det är 'ma imestan (tahaksin teada), 

kes see on' (siin on vem öeldistäide).

Jag vet inte, vad som hände 'ma ei tea, mis juhtus' 

Aga:.Jag vet inte, vad (lause objekt) jag skulle gora

'ma ei tea, mida ma peaksin tegema'

Kan du säga, vilken färg som passar mig bäst? 'kas 

sa võid ütelda, milline värv mulle kõige paremini

sobib?'
\ /

Ака: kan du säg;a, vilken färg (lause objekt) лак borde 
4 ,  — — —

välja? каз sa võid ütelda, milline värvi ma peak

sin Valima?'

10, Interrogatiivpronoomeneid tarvitatakse ka hüüd

lausetes, näit.:

.'Cck, vad det är sköntl 'ah, mis ilus!'
У  t  г /

Vad det är skönt här! kui ilus siin on!

Vad för en stor kari! 'milline suur mees!'

Vilken harlig moi'gon! 'milline tore hommik!'

Vilket; tungt Ödel 'milline raske saatus!'

Vilka väckra bloTimor! 'millised ilusad lilled!'

(Vrd. 0 93:7a) '

Relabiivpronoomen (siduv asesõna)

96. Relatiivpronoomenid on:

a) ainult substantiivselt tarvitatavad: 

som 'kes, mis', vars 'kelle, mille', vad mis ;
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b) niihästi substantiivselt kui adjektiivselt tarvi

tatav vilken (vilket, vilka) 'kes, mis, milline', geni

tiiv lõpuga - s .

Näiteid ja reegleid tarvitamise kohta:

1, som on kõige tavalisem relatiivpronoomen, seda tar

vitatakse nii ainsuses kui ka mitmuses kõigi geenuste kohta 

nominatiivi ja objektiivi funktsioonis (vt. $ 86):

a) Mannen, som stlr där ... 'mees, kes seisab seal... 

Mannen, som g&r där ... 'mehed, kes seal lähevad...' 

Trädet, som ni ser därborta puu, mida te seal näete...

b) sageli pärast pronoomeneid:

Jag, som är din vän ... 'mina, kes (ma) olen su sõ

ber ...'

n £, som känner mig ... 'teie, kes (te) tunnete mind...' 

Du är den, som känner mig bäst 'sina oled see, kes

mind kõige paremini tunneb' 

Det, som du kan göra i dag, skall du inte uppskjuta till 

i morgon '(see,) mida sa võid täna teha, 

ära lükka edasi homse peale'.

Ingen, som en gang har sett det, kan nSgonsin glömma det 

'see, kes seda on üks kord näinud, ei unus

ta seda kunagi'.

Han bor i samma hus som jag 'ta elab samas majas, kus

minagi

Märkus: erinevalt eesti keelest ei tarvitata rootsi 

keeles interrogatiivpronoomenit vem 'kes' relatiivpronoo

meni funktsioonis* vem säilib aga kaudses küsimuses, vt.

§ 95:9.

2, Pronoomenil som puudub genitiiv, seda asendab vars 

kelle, mille , mitmuses vilkas 'kelle(de), mille(de)':

Han är en man, vars ord man inte glömmer 'ta on mees,

kelle sõnu ei unustata'. 

Dessa män är flygare, vilkas mod hänför alla 'need 

mehed on lendurid, kelle julgus vaimustab kõigi'.



Kõnekeeles välditakse pronoomeneid vars ja vilken 

ning tarvitatakse teisi konstruktsioone, näit.:

Man kän inte köpa en bok, som man har glömt bort 
tfteln en Ъбк, vaxs tftel man har glömt bört) 'ei
saa osta raamatut, mille pealkiri on ununenud'.

3. vad 'mis, mida' on muutumatu ja esineb ainult 

kahel juhul:

a) pärast korrelaati allt 'kõik', kusjuures vad 

võib ka välja ;jäädas

■D0’*' ^  allt. vad jag vet om saken 'see on kõik, mis

ma asjast tean'

Xllt (vad) han gör lyckas 'kõik, mis ta teeb, õnnes

tub (hästi)'.

b) tähenduses 'see, mis';

Vad du gör, gör snart 'soe, mida sa teed, tee kii

resti (varsti)'.
4 , ,

Jag hörde m t e ,  vad han sa(de) me ei kuulnud (seda),

mis ta ütles'.

Han sager, vad han tarucer ta utleb, mis ta mõtleb .

4. Pronoomenit vilken tarvitatakse vähe, tavalisem 

on som (vt. ülal punkt 1). Kirjakeeles esineb vilken nn. 

vabades relatiivlausetes, s.o. siis, kui relatiivlause ei 

piiritle täpsemalt icorrelaati, vaid viib lihtsalt jutus

tust edasi (vrd. ü 34:2 märkus), näit.:

Det äntas, att nagon ovan ärbetare handskats ovarsamt 

med en granat, vilkea därvid exploderat 'arvatakse, et 

keegi vilumatu tööline käsitses granaati ettevaatamatult, 

mis sealjuures lõhkes'.

Pronoomen vilken on aga ainuvõimalik järgmistel juh

tudel:

a) kui korrelaadiks on terve lause, esineb neutr. 

vilket:

Han har äntligen vunnit en .Tast anstallning, viIket
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£  У  0

(=паког som) gläder mig ta on lõpuks leidnud endale 

kindla töökoha, rais mind rõõmustab'-

b) adjektiivsel tarvitamisel ühenduses substantiivi 

või adjektiiviga, näit.:

Jag har fatt Strindbergs Röda rummet, vilken intres- 

santa bok jag länge har önskat mig ma sain Strindbergi 

"Punase toa", millist huvitavat raamatut ma endale ammu 

igatsesin '.

5. Prepositsioon võib seista ainult pronoomenite 

vilken ja vars ees, teistel juhtudel seisab prepositsioon 

lause lõpus:

Mannen, med vilken vi talade (=vilken vi tälade med) 

'mees, kellega me rääkisime'.

Den man, i vars hus jag bor 'see mees, kelle majas

ma elan'.

Aga: Vem var den man, som du talade med? 'kes oli see 

mees, kellega sa rääkisid?'

Den sak, som du talade om ... 'see asi, millest sa

rääkisid ...

Den sjukdom, som han plagades av 'haigus, mille käes

ta vaevles'.

Vi tittar efter i en tldning, sa far vi se, vad vi 

har att vaija £a 'me vaatame järele ajalehest, siis näeme, 

mida meil valida on '.

lllt, vad vi förr glatt oss at, var nu borta 'kõik, 

mis meid enne rõõmustas, oli nüüd kadunud'.

Märkus: prepositsioon võib relatiivlauset otse sisse 

juhatada, sel juhul võib prepositsioon seista relatiiv

pronoomeni ees:

Tänk jof vad du gör 'mõtle sellele, mis sa teed'.

Efter vad jag har hört kommer han snart hem 'nagu 

ma kuulnud olen, tuleb ta varsti koju'.
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6. Kui relatiivpronoomen on objektiks, võib ta välja 
jääda, näit.:

a) Han är den trevligaste människa, (som1) jag känner 

'ta on kõige toredam inimene, keda ma tunnen'-

Han kan inte kopa alla böcker, han skulle vilja ha 

'ta ei saa osta kõiki raamatuid, mida tal oleks tarvis'-

Det är det minsta, ni kan göra 'see on ainuke, mida 

te võite teha',

Det (som) du säger, är inte sant 'see, mis за ütled, 

pole õige

b) relatiivpronoomen jääb välja juhul, kui preposit

sioon seisab lause lõpus (vrd. ülal punkt 5):

Vem var den, (som) du talade med 'kes oli see mees, 

kellega sa rääkisid?'

Här är boken, (som) du talade om 'siin on raamat, 

millest sa rääkisid'-

c) reeglina jääb relatiivpronoomen välja emfaatilises 

konstruktsioonis ühendiga det är (vt. 3 88:7), kui rela

tiivpronoomen oleks objektiks. Kui korrelaadiks on perso- 

naalpronoomen, seisab see objektiivis ( $85). Näit.:

Vem är det, jag tälar med '(kes see on), kellega ma 

räägin?'

Det är dig, han är ond £a 'ta on s i n u  peale 

pahane

Det är oss, han talar om 'ta räägib m e i s t ' .
# ' / /

Det var honom, jag fann där ma leidsin t e m a  

sealt'.

Ka väljendites nagu:

Det är här jag bor 'ma elan. a i i n .

Det är där ni stiger äv ' s e a l  te väljute'.

Aga: relatiivpronoomen ei või välja jääda, kui see on sub

jektiks :

Det är du, som har gjort det ' s i n a  oled seda 

teinud'.



7. Kui v»g 'mis* ja vilkan 'kes5 ais, milline'’on 

kõrvallause subjektiks, peab neile tingimata lisanduma 

pronoomen som (vrd* § 95:9)|

Jag vet inte, vad som är rätt ma ei tea, mis on

õige'.

Aga: Han gj&rd^, vad han kunde 'ta tegi, mis ta 

võis' (siin on vsd objektiks).

Teisi näiteid:
■  ̂ / * 0

Han kunde inte förkl^ra^ vad som bads hänt ta ei 

suutnud seletada, mis oli juhtunud\

Det var allt, (vad) som inträffade 'see oli kõik,

mi s j uhtus *.

Jag mSste tala oe för dig, vilken otur som jag har 

haft 'ma pean sulle jutustama, milline ebaõnn mind tabas'.

Märkuöj: mõningates väljendites võib som välja jääda, 

kuigi relatiivpronoomen oa subjekt csj sel juhul aga muu

detakse kõrvallaust* sõnajärjestust:

Jag vet inte, vad rätt är (=vad som. är rätt) ma

ei tea, mis on õige

8. Vanemas keeles ja praegugi luulekeeles tarvitatak

se relatiivpronoomenina den (det, de) ja den där (rõhuga 

den peal), näit.:

Jlskurs söner, som böja knä för gudar, dem jag föraktar 

(E. Tegner) 'Askuri pojad, Les põlvitavad jumalate ees, 

keda na põlgan'-

Den där icke är mot oss, han är med oss 'see, kes 

pole meie vastu, on meiega'-

9. Eri grupi moodustavad nn. üldised relatiivpronoo

menid, mis moodustatakse än või helst lisamisega:
✓ '

Vad du än gör, kom inte för sent till taget 'mis sa 

ka ei tee, ära rongile hiljaks jää'-

Vilken väg ni än far ... millist teed te ka ei 

sõidaks ...
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Han hade ständig framgang, vad heist han tog sig för 

'tal oli pidevalt edu, mida ta ka poleks ette võtnud'.

Kui relatiivpronoomen on kõrvallause subjektiks, esi

neb (vem, vad, vilken) som helst, som:

De slide sina väror till vem som helst som ville köpa 

dem 'nad müüsid oma kaupu kõigile, kes aga ainult tahtsid 

neid osta*.

\
Indefiniitne pronoomen (umbmäärane asesõna)

§ 97* Indefiniitsed pronoomenid on:

a) ainult substantiivselt tarvitatavad:

allting 'kõik'’ 

nlgontinK "midagi' 

indenting 'ei midagi'

man umbmäärane subjekti vastab tavaliselt eesti umbisiku- 

listele lõppudele -takse, -(d)akse, ja -ti, -di 

en 'keegi, üks'

var oeh en, vart oeh ett 'igaüks' 

envar 'igaüks'

varenda en. varenda ett 'igaüks, viimane kui uks'

b) ainult adjektiivselt tarvitatavad: 

var, vart 'iga'

varje 'iga'

varenda, vartenda 'iga, viimane kui üks' v

c) niihästi substantiivselt kui adjektiivselt tarvi

tatavad:

all, allt, lilla 'kõik'

blda e. bagge 'mõlemad

annan, annat, andra ‘teine, muu'

nagon, n&got, nltgra 'mõni'

somlig, somligt (=somt), somlisa 'mõni'

ingen, intet (kõnekeeles: inget), inga 'ei keegi, ei ükski

varannan, vartannat 'iga teine'

nn.gondera, nagotdera 'embkurnb; keegi neist



šndera, £t tdera 'embkumbj uks neist' 

tpp;enderä, intetdera 'ei kumbki; ei keegi neist 

vardera, vartdera 'kumbki| igaüks neist' 

själv, självt, s.jälva 'ise' 

mycken, m^cket, rrr^ckna 'palju' 

шапкеп, manget, mSaga 'mitu, palju' 

lltet ja foga 'vähe' 

fa 'vähe, vähesed'

Indefiniitsete pronoomenite hulka loetakse rootsi 

keele grammatikas erisuguseid määratlussõnu, mis vormi 

poolest võivad olla muutumatud pronoomenid või käänduvad 

ja osalt isegi kompareeruvad adjektiivid, mõned on sisu

liselt lähedased numeraalidele (arvsõnadele). Neil on 

kõigil oma iseärasused, mistõttu on põhjust nende kasu

tamisvõimalusi eraldi vaadelda:

1. man kasutatakse ainult umbmäärase subjekti funkt

sioonis, näit.:

Man bygger ett hus 'ehitatakse maja'

Man byggde ett hus 'ehitati maja'.

Man kan vad man vill 'inimene saab, kui ta tahab'.

Sa f&r man Inte bkra sig ät "nii ei tohi käituda'

Det gär lättare om man är tva 'läheb kergemini,

kui ollakse kahekesi'.

Puuduvaid käändevorme asendab pronoomen en:

Man kan äldrig veta, vad som kan hända en 'ei või

kunagi teada, mis kellegagi võib juhtuda'.

Žns tid räcker Inte till allt '(inimesel) ei jatlcu

kõigeks aega'.

Märkus: kõnekeeles tarvitatakse pronoomeni man tähen

duses ka de 'nemad', folk 'rahvas' jms. Näit.:
/  7 /

De säger (folk säger), att han är mycket snäl 'rää

gitakse, et ta on väga ihnus'.

Pronoomeni man puhul arvab kõneleja tavaliselt ise

ennast ka sinna hulka.



2# Adjektiivsed var, var .je, varenda tähendavad 'iga- 

(üks)^ ja esinevad ainult ainsuses:

Var (vlr.je) dag 'iga päev'.

Vart С var,je) ar 'iga(l) aasta(l)'.

Var tionde minut 'iga kümnes minut'

Det har regnat varenda dag den här veckan 'iga päev

sel nädalal on vihma sadanud' 

Pronoomenil var võib esineda genitüvivorm:

Det är i var (e. vars) mans mun 'see on iga mehe suus' 

(s.t. kõik räägivad sellest).

Substantiivselt tarvitatakse envar, var oeh en, 

varenda en tähenduses 'igaüks':

Envar far svära för sig 'igaüks peab ise enda eest

vastutama'*

Det här borde var oeh en veta seda peaks igaüks

teadma'.У
De har gatt varenda en 'nad on kõik (viimane kui

üks) läinud'.

Genitiivis:

Det är vars oeh ens ensak 'see on igaühe oma asi'.

Märkus: var sin, var sitt, mitm. var sina tarvita

takse järgmist laadi väljendites:

De fick var sin ny (e. nya) bok 'nad said igaüks

uue raamatu'.

Barnen fick var sitt rött (e. röda) äpple 'lapsed 

said igaiiks punase õuna'.

Vi satt pa var sin (mitte: var vär) stol 'me istu

sime igaüks oma toolil'.

3. all ja allting 'iga, kõik';
4 /

All början är svSr 'iga algus on raske'.

Tack för allt besvär 'aitäh kõige vaeva eest',

Allt eller intet 'kõik või mitte midagi'.

Det är icke guld allt som glimmar 'kõik pole kuld,

mis hiilgab'.
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ilia goda t£ng är tre 'kõiki häid asju on kolm'.

Ea för alla oeh alla för en 'üks kõigi eest Ja kõik

ühe eest'.

illting; har sin t£d 'igal asjal on oma aeg', 

sätta aliting p& spel 'kõik mängu panema'.

Genitiiviss

illas kr Lg mot 11 la 'kõigi sõda kõigi vastu'. 

Väljendites:

1 alla fail 'igal juhul';

utan all tvekan 'ilma kõhklemata';

Tack sa mycketl - För all del, 'Palju tänui - Palun

väga.'

när allt kommer omkring 'lõppude lõpuks';

allt som allt 'kokkuvõttes';

av allt att doma 'kõigi järgi otsustades'.

Vanade käändevormidega mõningates väljendites:

Det är ej allom givet 'see pole kõigile antud';

i allo 'igas asjas, igas suhtes'.

Substantiiv pronoomeni alla järel võib olla määratud 

või määramatus vormis, vt. § 42:10.
N N

4. bada ja bägge 'mõlemad':
\ / N / 

bŠda tva (bägge_tvS) var ense 'mõlemad olid ühel

nõul';
4 4 ^

de bada (hägge) bröderna 'mõlemad vennad';

Vilken av de bšda? 'kumb neist kahest?'

Det gSr bra pl bägge satten 'mõlemat moodi kõlbab'.
 ̂ 4  ̂ 0

bada (bägge) delarna mõlemaidj mõlemat sorti . 

Genitiivis:
N s

Enligt bädas (bägges) mening 'mõlemate arvates'.

Det är badas vär önskan 'see on meie mõlema soov'.
£ 4

Märkus: kui bada (bägge) seisab koos adjektiiviga, 

tuleb lisada määratud vaba artikkel de ette või tahaj 

substantiiv on määratud vormis:
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о ^
De bada (е. B&da de) uaga тпапгаед är k&nstnärer 

'mõlemad noored mehed on kunstnikud*.

Kui adjektiiv puudub, võib ka vaba määratud artikkel 

puududa; substantiiv on määratud vormiss

(De)b&da barnen 'mõlemad lapsed'.
4

Substantiiv on määramatus vormis, kui bada kõrval 

esineb mõni teine määratlussõna, mis nõuab substantiivi 

määramatut vormi, näit.:

Mina b&da (e. bada mina) systrar 'mu mõlemad õed'.

Samuti üksikutes väljendites nagu:
/  N

en väg med diken p§ bada sidor 'maantee, millel on 

mõlemas ääres kraavid'.

5« annan '■fceine, muu' käändub nagu tavaline adjek

tiiv: määramatud vormid on annan ja annat, määratud vorm 

ja mitmus ändra. Genitiiv esineb ainult substantiivselt 

tarvitatud vormidel ännan ja andra. Näit.:

Jag skall gõra det en ännan gang 'ma teen seda mõni

teine kord'.

Det var en annan sak 'see on teine asi' ( see muu

dab asja).

Det fär fcrdnas pä annat sätt 'seda tuleb teistmoodi

korraldada'

pa andra sidan vägen 'teisel pool teed';

det vill med andra ord säga 'teiste sõnadega

Andra tider, andra slder 'teised ajad, teised kom

bed'.

Den som gräver en crop at andra faller ofta själv 

darf 'kes teisele auku kaevab, langeb (sageli)ise sisse'.

Genitiivis:

Han bryr sig inte om nägon annans mening 'ta ei 

hooli kellegi teise arvamusest'.

Man skall inte lägga sig i andras affärer ei mak

sa end teiste (inimeste) asjadesse segada'.

Väljendites:



bland annat 'muuseas ' ;

Vi talade om ett oeh annat 'me rääkisime ühte -

teist'«

üäg kunde inte annat än skrätta 'ma ei saanud tei

siti kui naerda'.

Vastandades en - annan:

En dricker öl, en annan föredrar vatten 'üks joob

õlut, teine eelistab vett* 

pž ett eller annat sätt 'ühel või teisel viisil',

§ ena sidan - I andra sidan 'ühelt poolt - teiselt

poolt';

bade det ena oeh det amdra 'nii üht kui teist'; 

den ena dägen är den andra lik 'ükd päev on teise

sarnane';

Han stannade en eller annan vecka 'ta jäi (siia, 

sinna) üheks või kaheks nädalaks *■. 

av en eller annan änledning 'ühel või teisel põhju

sel'.

6, varannan, varannan, vartannat 'iga teine'

(vrd, § 83:4):

Han är ledig varannan dag 'ta on (töölt) vaba iga 

teine päev' ^

Vartannat är 'iga teine aasta'.

.Vrd.: var tredje dag 'iga kolmas päev';
N ^ / $

vart fjärde ar iga neljas aasta .

О О О  о
7* Nagon,^nagot, nagra ja nagonting 'mõni, keegi' 

(kõnekeeles: nanting) 'midagi':

Kom tillbäka nägon annan dag 'tule mõni teine päev 

tagasi'.

Han talade svenska med nSgon brytning 'ta rääkis 

rootsi keelt teatava aktsendiga'.
о * ,

Har nagon varit här? kas keegi (mõni) on siin ol

nud?'

Nägon av pojkarna 'keegi poistest'.
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_0 v ' ■

Накгe av mina vanner mõned minu sõpradest .

Nagot är bättre än intet 'midagi on parem kui mitte 

midagi'.

Det mäste ha hänt honom nftgot 'tal on arvatavasti 

midagi juhtunud'.

Genitiivis:
* 4 4

Det här maste vara nägons fel 'see peab olema kel

legi viga '•

Nägonting; (e. nagot) har hänt 'midagi on juhtunud'

Här säknas nlgonting 'siin puudub midagi'.

Ge mig nägontin^ annat 'anna (andke) mulle midagi

muud'*

Märkus: Teatavates väljendites jääh nägon eesti keel

de tõlkimata:

Har du nagon bror? 'kas sul on vend?'

Nej, jag har inte näsra syskon (e. jajjhar inga sys- 

kon) 'ei mul pole õdesid-vendi'•

Jag skulle vilja läna en penna. Har du пакon? *ma 

tahaksin laenata sulepead, kas sul on?'

Har du (nägon) klõcka pä dig? 'kas sul on kell 

kaasas?'

Har du пакга pengar? 'kas sul on (natuke) raha?'

Nägra pengar hade han inte 'raha tal polnud'

Vad för nagot? 'mida (sa ütlesid)?'

Vad är. hän för nägot? 'mis ta on?' (mis amet tal on?)

Vad är det för nägot? 'mis (asi) зее on?'

8. somlig, somlist (somt), somliga tähendab umbes 

sama, mis n|gon 'mõni', kuid tarvitatakse ainsuses ainult 

ainenimetuste ja abstraktsete substantiivide juures; mit

muses somliga 'mõned, mõningad' juurde mõeldakse tavali

selt 'mitte teised'. Näit.:

Somlig frukt maste kastas 'mõned puuviljad tuli ära

visata'.

Somligt ärbete undviker han 'mõnest tööst ta hoidub

eemale '.



Han är s§ pedantisk i sEnligt 'ta on mõnes asjas nii
pedantne'

Somliga satt, ändra stod 'mõned istusid, teised sei

sid'.

Väljendis: i s&mliga fail 'mõningatel juhtudel'.

9. Ingen« intet (kõnekeeles: inget), inga 'ei keegi, 

ei ükski, ei miski'ja indenting 'ei midagi':

Där fanns ingen människa 'seal polnud ühtki inimest'.

Jag har Ingen lust till det 'mul pole selleks mingit

isu'.

Har ingen rfngt t£ll mig, medan jag var ute? 'ega 

keegi pole mulle helistanud, kui väljas olin?'

Ingen var hemma kedagi polnud kodus'-

Ingen är profet i sitt fädernesland 'ükski pole proh

vet oma kodumaal'.

Inget svar behövdes polnud mingit vastust tarvis *

pa intet sätt 'ei mingil moel'.

Inga nyheter är gSda nyheter 'ei mingeid uudiseid 

tähendab häid uudiseid'.

Det är ingenting att skratta St 'siin pole midagi 

naerda'-

Nagonting är bättre än ingenting (e. N&got är bättre 

än intet) 'midagi on parem kui mitte midagi'.

Jag har ingenting annat att bjuda pS 'mul pole mi

dagi muud pakkuda'»

Det blev ingenting av med resan 'reisist ei tulnud 

midagi välja'-
 ̂ Ф # #
Ingenting nytt under solen pole midagi uut päikese

all'.

Märkus: kõnekeeles asendatakse ingen sageli ühendiga 

inte nagon« eriti kui inte kuulub nii predikaadi kui ka 

nägon juurde, näit.:

Vet ingen (=inte nägon) av er, var han är? 'ega 

teist keegi ei tea, kus ta on?*

Han sa(de) att han hade inga pengar (=att han inte 

hade nägra pengar) 'ta ütles, et tal pole raha'.
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Samuti asendatakse ingenting sageli ühendiga inte 

afefflUttKs

Har du Indenting glömt? (=Har du inte glömt nlgonting?) 

'ega sa pole midagi unustanud?'

10. -dera-lõpulised:

NŽgondera (endera) brodern = NŽgondera (endera) av 

bröderna 'embkumb (keegi) vendadest'.

Nägotdera (ettdera) barnet 'keegi lastest'.
 ̂ - % / /

Vi väntar honom endera dagen me ootame teda lähema

tel päevadel'.

Nagondera maste ha sagt det 'keegi neist ütles seda'.

Ettdera av de bida länderna 'üks neist kahest maast'.

De fick vardera sin andel 'nad said igaüks oma osa'.

I vartdera fallet 'kummalgi juhul'.

Ingendera vagade lita pl den andra 'ükski neist ei 

julgenud teist usaldada'.

Genitiiv lõpuga -s:
%  ̂ 0 0

Varderas lön är 100 rubel igaühe (neist) palk on 

100 rubla'.
' , ,

11. s.jälv, s jäi vt, själva ise :

Han själv har (e. Han har själv) skrlvit brevet 

'ta ise kirjutas kirja'.

Pojken har skrlvit brevet själv 'poiss kirjutas 

kirja ise (ilma abita)'.

Vi gjorde det själva 'me tegime selle ise'.
/ . / / s

Föräldrarna var oroliga, men barnet självt tog saken 

lugnt 'vanemad olid rahutud, kuid laps ise võttis asja 

rahuga'.

Det skädar bara honom själv oeh ingen annan 'see 

kahjustab ainult teda ennast ja ei kedagi teist'.

Resultaten talar för sig själva 'resultaadid räägi

vad ise enda eest'.

Detta säger sig självt see on iseenesestmõistetav .

Hon ville vara för sig själv en stund 'ta tahtis 

olla üks hetk omaette'.
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Jag tankte för mig s jälv ••• *2ia mitlesin endamisi.,,'

Markus: etteasetatult tähendab själva iseenesest 

või 'isegi', näit*:
Ч ф

S.jälva tanken är inte ny 'möte pole iseenesest uus -
N N ^ ^ y» f

S.lälva (e. självaste) kungen künde inte ha det bättre 

'isegi kuningal ei saaks parem olla#.

Väljendis: i s.jälva v^rkat 'tegelikult*

\

12* mycken ja mSngen tähendavad mõlemad 'palju'. 

Viimast tarvitatakse loendatavate esemete puhul.

mycken käändub nagu adjektiiv: utrum mycken. neutrum 

mycket /гауккэ/, määratud vorm тускл a i

mengen, neutrum minget t mitmus m&nga:

med mycken möda 'suure vaevaga' ;

hans myckna besvär 'tema suur vaev';

all den myckna snön 'kõik see suur hulk lund';

det myckna stillasittandet 'palju kohalistumist';

m Ingen gäng 'palju kordi| nii mõnigi kord' ;
f / ✓ # ,  

nget kärt bcsök nii mõnigi kallis külastus ; 

Manien (e. manga) tror, att ... 'nii mõnigi arvab 

(paljud arvavad), et ...':
о 4 * •

Мапка människor palju inimesi, paljud inimesed ; 

blin^a äldre personer 'paljud vanemad isikud';

Sä mänga huvuden, sa manga sinnen 'kui palju päid,

nii palju tahtmisi'.

\

13* mycken ja mSnp;en 'palju' juurde kuuluvad kom

paratiivi vormid mer(a) ainsuses ja fler(a) mitmuses: 

mer(a) smör 'rohkem võid'; v

f ler(a) smörgäsap 'rohkem võileibu'; 

fler än tvä 'rohkem kui kaks'.

Lühend: m. fl. (=med flera) 'jm. (ja muud), jt. (ja 

teised)'

Ainult mitmuses tarvitatavate substantiividega (vt.

§ 59:3) seisab mer(a):
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tiler pengar '’rohkem raha';

mer grönsaker 'rohkem aedvilja".

14. f ler(a) tarvitatakse ka tähenduses "palju" (vas

tandava tähendusvarjundiga: "mitte nii vähe", "rohkem kui 

kaks” jne) :

Jag har sett det flera ganger "ma olen seda palju 

kordi (korduvalt) näinud".

Staden har Гlera vackra pärker *linnas on mitmed 

ilusad pargid'

Vi var flera stycken där 'meid oli seal mitu tükki' 

Resan blir billig om man är fler(a) i sällskap 

'reis tuleb odav, kui ollakse mitmekesi (palju, rohkem) 

grupis".

15. Superlatiivivorm de fiesta 'enamjagu, suurem

osa:

de fiesta av oss 'suurem osa meist";

De allra fiesta tror, att ... '(kõige) suurem osa 

arvab, ct

Genitiivis: enligt de fiestas mening 'suurema osa 

arvamuse järgi .
Ч j  N

Man fick de .fiesta rösterna (e. han fick flest röster) 

'ta >>ai suurema osa häältest'.

Järgnev substantiiv võib olla määratud või määramatus 

vormis, vt. ' 42;10.

16. Ainenimetustoga ja abstraktsete substantiividega 

tarvitatakse tavaliselt myckeо /лукка/ 'palju' ja litet 

'j  :to f öga 'vähe' muutumatul kujul, näit.:

iii,у с ко t snö 'palju lund'; 

lx tct snö 'vähe lund';

.mycket vatten 'nalju vett ;

li to t (e. föga) vatten 'vähe vett' (litet rõhuta

tud) ;

Vrd.: liuet vatten 'natuke vett' (litet rohuta); 

mycket sorger och bekyuiraer 'palju kurbust ja muret';



mycket folk '’palju rahvast*.

Kõnekeeles ka: det var m.ycket bllar p§ torget väl

jakul oli palju autosid'.

mycket adverbina tähenduses 'väga' vt. § ЛЗЭ»

17« Mitmus pronoomenist litet 'vähe' on fa:

FS människor 'vähe inimesi (vähesed inimesed)

Dessa fa ord ma förklara allt 'need vähesed sõnad

peavad kõike seletama'. 

Täg gtr med fä minutex*s mellanrum 'rongid lähevad

iga mõne minuti tagant'- 

Väljendis: i f§ ord 'mõne sõnaga'.

Komparatiiv pronoomenist f§ on färre 'vähem':

Ju färre människor, desto bäütre mida vähem inimesi,

seda parem'.
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Kokkuvõtlik ülevaade: pronoomen + substantiiv

S 93» 1* Adjektiivselt tarvitatavaid pronoomeneid 

võime jaotada kolme gruppi:

I - demonstratiivpronoomenid den, den här ja den dar» 

indefiniitsed pronoomenid b^da, själva ja -dera-

lõpulised*

II - indefiniitsed pronoomenid alla ja de flestat

III - kõik ülejäänud pronoomenid.

I grupi pronoomenite järel on substantiiv m ä ä r a  

t u d vormis (vrd. § 42:8,9l 8 93:1|2* § 97:4,10,11)j

II grupi pronoomenite järel on substantiiv m ä ä r a  

t u d vormis, kui see on piiritletud, ja m ä ä r a 

m a t u s  vormis, kui see on piiritlemata ( § 42:10 ja 

§ 97:3,15)»

III grupi pronoomenite järel on substantiiv m ä ä r a  

m a t u s  vormis ( § 43:5*6).
'  О  v  %

2. Indefiniitsed pronoomenid bada (bägKe) ja alla

allutatakse teistele pronoomenitele ja substantiivi vorm

määratakse teiste pi'onoomenite järgi, näit.:
\

bäda s^strarna 

Aga: mina bada systrar = blda mina s.ystrar 

alla pojkarna i klässen.

Aga: alla mina pojkar 

alla dessa pojkar

3. Pronoomen annan käitub nagu tavaline adjektiiv, 

millel võib olla määratud ja määramatu vorm* substantiivi 

vorm määratakse reeglite jlirgi § § 70 - 73.

4. Sõnajärjendi pronoomen + adjektiiv + substantiiv 

kohta vt. ülevaade $ 73.



V e r b

Verbi vormid

§ 99. 1* Rootsi verbil on:

a) kolm moodust (kõneviisi):

indikatiiv (kindel kõneviis). 

kon.junktiiv (seotud kõneviis) 

imperatiiv (käskiv kõneviis).

Konjunktiivi asendab kõnekeeles tavaliselt 

konditsionaal (tingiv kõneviis).

b) kolm nominaalvormi:

infinitiiv (tegevusnimi), 

partitsiip (kesksõna)( 

supiinum ;

c) kaks verbigeenust (tegumoodi):

aktiiv, 

passiiv ,

' d) kaks lihtaega:

preesens (olevik), 

imperfekt (lihtminevik).

ja kolm liitaega: 

perfekt (täisminevik), 

pluskvamperfekt (enneminevik). 

futuurum (tulevik).

2. Kõnekeeles ja uuemal ajal ka kirjakeeles on root

si verbil igas ajavormis ainult üks vorm kõigi isikute koh

ta nii ainsuses kui mitmusesx näit. verbist tala "rää

kima *:

preesens: jag, du, han, hon, den •;

«. v i , ni, de j — 4.la.r

'mina räägin, sina räägid jne.'
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3. Varem tarvitati ja praegugi tarvitatakse piduliku

mas keeles eri vorme ainsuse ja mitmuse kohta:

mitmuse vorm langeb preesensis kokku infinitiiviga, 

näit.: vi, ni, de tala ’me it* räägime, teie ... jne.', 

välja arvatud verb 'olema’: jag, du, han är ’mina olen, 

sina ... jne.’, vi, ni, de äro ’meie oleme, teie jne.’;

tugevate verbide imperfektis on mitmusevormis lõpp ^o 

/-u/ koos tüvevokaali muutusega või ilma, näit.:

jag skrev 'ma kirjutasin’ - vi skrevo 'me kirjutasime'; 

jag var ’ma olin’ - vi voro ’me olime’;

(vrd. $111:1}

Vanamoodsas ja pidulikumas keeles tarvitatakse ka eri 

vormi lõpuga -en koos mitmuse 2. isiku personaalpronoome- 
niga I (vrd. 6 87:3):

I tälen ’teie räägite’.

Verbi konjugatsioon

4 100. 1. Hootsi keeles on neli konjugatsiooni (pöörd

konda): kolme esimesse kuuluvad nn. n õ r g a d  verbid, 

nis moodustavad imperfekti erilise lõpu abil, ja neljandas

se nn. t u g e v a d  verbid, milledel puudub imperfek

tis lõpp ja selle asemel esineb tüvevokaali muutus (ablaut). 

Feale selle on olemas sega konjugatsioon ja grupp ebareeg- 

üpäraseid verbe.

2. Verbi konjugeerimiseks aktiivis on vaja teada neli 

p õ h i v o r m i  :

inrinitiiv . 

preesens. 

imperfekt. 

supiinum



Verbi vormide moodustamisel on vaja teada verbi 

t ü v e ,  mille saame, kui eraldame infinitiivil sufiksi 

-a (näit.: tal-a 'rääkima', kop-a 'ostma', skriv-a 'kir

jutama'). III konjugatsiooni verbidel puudub infinitiivil 

sufiks ^a ja tüvi on seega võrdne infinitiiviga (näit.: 

tro 'arvama', s^ 'õmblema'). Vrd. $ 121:2a.

Põhivormide lõpud lisatakse verbi tüvele. Preesensi, 

imperfekti ja supiinumi lõpud on eri konjugatsioonidel

järgnevad:

I konjugatsioon: -ar -ade -at

II konjugatsioon: (-er) -de/-te -t

III konjugatsioon: ^r -dde -tt

IV konjugatsioon: (-er) lõputa -it

Putuurum moodustatakse abiverbi skola 'saama' ( $105:

4) ja infinitiivi abil, mineviku liitajad perfekt ja plusk

vamperfekt abiverbi ha(va) 'omama' ( $ 107:6) ja supiinu

mi abil.

3. Näide verbi tala 'rääkima' konjugeerimisest aktii

vi ajavormides:

Preesens:

Imperfekt:

jag talar 'ma räägin'

du " 'sa räägid'

,hon " 'ta räägib'

vi " 'me räägime'

ni " 'te räägite'

de " 'nad räägivad'

jag talade -'ma rääkisin

(du, han ete. •' )

Perfekt: jäg har talat 'ma olen rääkinud' 

(du, han ete. " )

Pluskvamperfekt: jag hade talat 'ma olin rääkinud' 

(du, han ete. " )

Futuur: jag; skall tala ma räägin (tulevikus)' 

(du, han ete. " )



§ 101. I k o n j u g a t s i o o n .

infinitiiv preesens imperfekt supiinum

tal-a 'rääkima" tal-ar täl-ade täl-at

I konjugatsiooni kuulub suurem osa rootsi verbe. 

Käit.: kalla 'kutsuma', гора 'hüüdma', fraga 'küsima', 

svära 'vastama', bör.ja 'algama', siuta 'lõpetama', 

öppna 'avama', träffa ' 'kohtama', täcka 'tänama', spela 

'mängima', vakna 'ärkama', vänta 'ootama', önska 'soo

vima', visa 'näitama', prata 'rääkima, vestlema', kasta 

'viskama', kosta 'maksma', titta 'vaatama', bilda 'moo

dustama', grunda 'asutama', lžna 'laenama', räkna 'ar

vutama, arvestama', tvätta 'pesema', stärrna 'seisma 

jääma', älska 'armastama', skõ.ja 'naljatama', arbeta 

'töötama', studera 'õppima, uurima', berätta 'jutusta

da', skyndaCsig) 'kiirustama'.

§ 102. II k o n j u g a t s i o o n .

a) ring-a 'helistama' ring-er ring-de ring-t
X 0 0 / V /

b) Icöp-a ostma köp-ег köp-te köp-t
V 0 А  ̂ ^

c) hör-а kuulma hör hör-de hör-t

II konjugatsiooni kuuluvad verbid moodustavad im

perfekti lõpuga -de, kui verbi tüvi lõpeb helilise kon

sonandiga, ja lõpuga -te, kui tüve lõpus on helitu kon

sonant (k,p,t,s).

Verbid, mille tüvi lõpeb häälikuga -r- (mõnel juhul 

ka -1-), moodustavad preesensi paljast tüvest ilma lõpu

ta -er.



II a k o n j u g a t s i o o n i  kuuluvad .äit.: 

bö ja 'käänama, keerama', f 51.ja 'järgima', ställa 'ase

tama', hänga 'rippuma, riputama', stänga 'sulgema', 

dup-;a 'kõlbama', bygga 'ehitama';

II b k o n j u g a t s i o o n i  kuuluvad näit.: 

resa 'reisima', läsa 'lugema', röka 'suitsetama', leka 

'mängima', söka 'otsima', besöka 'külastama', försöka 

'proovima', väcka 'äratama', trycka 'trükkima, suruma', 

äka 'sõitma', tycka 'arvama';

II с k o n j u g a t s i o o n i  kuuluvad näit.: 

lara 'õpetama', h.yra 'üürima', köra 'sõitma', röra 

'liigutama', stõra 'segama', begära 'nõudma'jt. ning 

järgmised verbid tüvelõpuga -1-: maia 'jahvatama', gala 

'kirema', tala 'taluma, kannatama'.

Märkused:

1. Kui verbi tüve lõpus on -mm- või -nn- , kirjuta

takse imperfektis ja supiinumis ainult üks m või n, näit.

glomm-a unustama glömm-er glöm-de pclöm-t 

känn-a 'tundma' känn-er kän-do kan-t

2. Kui tüve lõpus on -d- või -t- eelneva vokaaliga, 

toimub imperfektis ja supiinumis vokaali lühenemine; su- 

piinumis d + t annab -tt, näit.:

l.yd-a 'sõna kuulma' lyd-er lyd-de lyt-t

/у:/ /У*/ /У/ /У/

möt-а mõt-er mõt-te möb-L

/ö:/ /5:/ /6/ /о/
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Samuti pöörduvad leda 'juhatama', betyda 'tähen

dama', träda “"astuma', byta 'vahetama, mäta 'mõõtma', 

stöta 'lükkama' jt.

3. Kui tüve lõpus on -d- või -t- eelneva konsonan

diga, siis sulah imperfekti ja supiinumi lõpp nendega 

kokku:
J 0 t S 4 ✓

sänd-a saatma sänd-er sände sänt 

mist-a 'kaotama' mist-er miste mist

Samuti: hända 'juhtuma', tända 'süütama', vända 

'pöörama', anlända 'saabuma'j lyfta 'tõstma', valta 

'ümber ajama', kummutama', gifte sip; 'abielluma' jt.

4. Mõningad verbid, mille tüvi lõpeb -n-'ga, moodus

tavad imperfekti ja supiinumi lõppudega -te ja - t :

' , , ^ \ f  
krön-a kroonima kron-er kron-te krön-t

Samuti: bryna 'pruunistama', röna 'saama, leidma, 

tundma' (näit.: röna förstaelse 'arusaamist leidma', 

röna Kläd.je 'rõõmu tundma'), synas 'tunduma' (depoo- 

nens, vt. $ 129), begynna (bep;ynte, benynt) 'algama'.

5. Peaaegu kõigil II konjugatsiooni verbidel on tü

vevokaaliks eesvokaal (e,i,y,ätö - vt. $ 1). Erandid: 

befalla 'käskima', gnaga 'närima', rada 'nõu andna', 

tala 'taluma',

$ ЮЗ. III k o n j u g a t s i o o n .

trö 'uskuma' trõ-r tro-dde tro-tt

/trü:/ /trü:r/ /trudd») / /trutt/■

III konjugatsiooni kuulub väike grupp verbe, millede 

tüvi lõpeb vokaaliga. Infinitiivi sufiks puudub. Need 

on peamiselt ühesilbilised verbid: b£ /bü:/ 'elama,
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..................................................................
asuma , го /гй:/ aerutama", к lo /glu:/ jõllitama , 

p;ro /gru:/ "idanema, tärkama", "õmblema , fly põ

genema', bry "vaevama, tülitama", кгу 'koitma, valge- 

nema", sky "kartma, pelgama", spy "sülitama , ma end 

tundma" (hur mär du? "kuidas end tunned? kuidas lähe,«?), 

na "jõudma, saavutama", s§ "külvama", f 1§ "nülgima", 

kla 'küünistama, kriimustama", spž 'ennustama";

ning seda tüüpi verbidest tuletatud mitmesilbilised 

verbid nagu: avsky "vastikust tundma, vihkama", fönna 

"suutma, jaksama", ätr§ "igatsema", värsko /-sku/ 

"hoiatama".

§ 404. IV k o n j u g a t s i o o n .

IV ehk "tugeva" konjugatsiooni verbid moodustavad 

imperfekti ilma ei'ilise lõputa ainult tüvevokaali muutuse 

(ablaudi) abil; supiinumi lõpp on alati -it, kusjuures ka 

siin võib esineda tüvevokaali muutus.

Tüvevokaali muutuse järgi võib IV konjugatsiooni 

verbid jaotada järgmistesse rühmadesse (vanemas kirja

keeles tarvitatud imperfekti mitmuse erivormid lõpuga ^o 

on toodud imperfekti ainsusevormide järel):

1) i - e - i

, i , '
Diua hammustama' biter bet, beto bitit

bli(va) jaama bli(ve)r blev, blevo blivit

driva 'ajama' driver drev, drevo drivit

glida 'libisema" glider gled, gledo glidit

gnida "hõõruma' gnider gned, gnedo gnidit

^ n p a haarama griper grep, grepo . gripit
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kiiva 'ronima' kiiver klev, klevo kiivi b

blip а 'pigistama' kniper knep, knepo knipit

kvida vinguma kvider kved, kvedo kvidit

lida 'kannatama' lider led, ledo lidit
% * ■

niga kniksu tegema' niger neg, nego nigit

£i£ä 'piuksuma' piper pep, pepo pipit

rida 'ratsutama' r{ der red, redo ridit

riva 'rebima' river rev, revo rivit

skina 'paistma' sktner sken, skeno skinit

skrida 'sammuma, 
libisema'

skrider skredl, slcredo skridit

skrika 'karjuma' skriker skrel; skreko skriki fc

skrlva 'kirjutama' skriver skrevr, skrevo skrivit

slita 'rebima' siiber sie с, sleto slitit

siaita 'ära hiilima' smiter sme с., sme to smibi fc

svida 'valutama' .■vider svod, Svedo gvidifc

svika 'petma' sviker svek, svoko svikifc

vi ka 'käänama' .’ike г vek, veko < M»» £7* ct

» * * 4 ■» • jv m a vinguma v m e r ven, veno vinit

vrida 'väänama' vrider vred, vredo vridit

Erijuhud: giva (ge) 'andma 

spi’ida 'levitama

у
*

У

vt. $10?:6t

strida 'võitlema 

ligga 'lamama',

§ 10? •4 %

tißa 'vaikima' - fj 10S :2 .

!) i -  a - u

blnda 'siduma' 

brinna 'põlema' 

brisba 'murduma' 

dricka 'jooma' 

Гхппа 'leidma'

i’örnimma 'teada^
saarna

försvirma 'kaduma'

binder

brianer

brister 

dricker 

finner 

f örninmer

försvinner

band, bundo

bränn, brunno

bräst, brusto

drack, drucko

fänn, funno

förnam,
f örnunmo

f  örsv.'.arij 
Г.: -üVUnnO

bundit 

brunnit 

brustit 

druckit 

funnit 

förnummit

forsvunnit
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hinna 'jõudma' hxnner harm, hunno hunnit

rinna 'jooksma' rinner rann, runno runnit

sitta 'istuma' sitter satt, sutto suttit

slinka 'lotendama' slinker slänk, slunko slunkit

slippa pääsema slipper släpp, sluppo sluppit

spinna 'ketrama' spinner spann, spunno spun; it

spricka 'lõhkema' spricker spräck, sprucko spruckit

springa ' jooksma* springer sprang, sprungo sprungit

sticka 'pistma' 
(vrd. §107:5)

sticker stack, stucko stuckit

stinga 'pistma' stinger _ stang, stungo stungit

svinna 'kaduma' svinner svann, svunnc svunnit

vxnna 'võitma' vinner vänn, vunno vunnit

Erijuhud: slmma 'ujuma' ja

tvin^a 'sundima' - vt. $ 10 7:3 .

3) ä - a - u 

bära 'kandma' bär bar, buro burit
ч / / *'

skära lõikama skär skär, skuro skurit

st.iäla 'varastama' st jäi stal, stulo stulit

Erijuhud: skälva 'värisema',

vaxa. kasvama - vt. § 107

svära 'vanduma' - M $ 107:6»

smälta 'sulama,
sulatama',

svälta nalgima>
näljutama' - 11 $ 1 0 7:5.

4) у - ö - u

bryta 'murdma' bryter
✓

brõt,
4

bröto brutit

'tilkuma' dryper dr õp, drõpo drupit

£1ж 2 'lendama' flyger flog, f lögo flugit

'voolama' flyter flöt, flöto flutit
frysa 'külmuma' fryser frös, fröso frusit

Jsut.a 'sõlmima' knyter knöt, knöto knutit
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krypa "roomama * kryper kröp, kröpo krupit
ryta "kiljuma" ryter röt, :röto rutit

skriHa "hooplema' skryter skröt f skröto skrutit

smyga "hiilima' smyger smög, smögo smugit

snyta 'nuuskama' snyter snöt, snöto snutit

stryka 'maha ^stryker strök , ströko strukit
kriipsutama

tryta "puuduma" tryter tröt, tröto trutit

Srijuhud: dyka 

kl.yva 

nypa

sukelduma'

lõhestuma,,

pigista.ia', 

aevastama', 

r.yka ' suitsema', 

rysa 'värisema'’ - vt. §107:4.

5) u - ö - u

bjuda "pakkuma" bjuder bjöd,
V

b jödo bjudit

gjuta 'valama' gjuter göt, goto gjutit

hugga raiuma hugger högg, höggo huggit

ljuda 'kõlama' ljuder ljöd, 1 jodo ljudit

ljuta kaotama, 
kannatama'

1juter ljöt, ljöto • ljutit

njuta "nauti :a' njuter njöt, njöto njutit

s juda 'keetraa' sjuder sjöd, s jödo sjudit

sjunga "laulma' sjunger sjöng , sjöngo sjungit

sjunka vajuma sjunker s jönk , sjönko sjunkit

skjuta 'laskma,# 
lükkama'

skjdter sköt, sköt о skjutit

siuta 'sulgema, sluter slöt, slöto slutit

(vrd. §107:5)

imema

' jooma, 
napsitama’

"ulguma'

suger

super

tjuter

sog,
/

so

sogo
4

söpo

tjöt, tjöto

sugit

supit

tjutit



6) a - о - a

dra(ga) 'tõmbama' dra(ge)r drog, drogo

fara ‘‘’sõitma' far for,, foro

ta(gg.) 'võtma" ta(ge)r tog, t&go

Srijuhud: begrava 'matma'

gala 'kirema' - vt. § 107:4$ 

vara 'olema| kestma'’ - §107:

dragit

färit

tagit

5.

7) a (£> - 5 - a (Ij

f&lla "kukkuma' faller foil, folio

hi Ila ''hoidma' h&ller höll, höllo

8) ä - ä - II

ftrSte 'autma' gr&ter grät, gräto

lkta 'laskma’ liter lät, läto

fällit

hillit

grfitit

lltit

9) ä - a (&) - ä 
4 *

kvada luuletama, laul- kväder 
ma'

äta sööma äter

kväd, (kvldo) kvädit

о 4o
at, ato ätit

10) kõigis vormides о /о/ või /о:/

komma /-о-/ '’tulema' kommer köm, k&mmo 

sova /-o:-/ 'magama' sover sov, s&vo

kommit

sovit
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Konjugatsiooni eri,juhud

105* S e g a k o n j u g a t s i o o n ,

Mõned verbid konjugeeruvad erinevat© konjugatsiooni- 

de järgi:

1. Kombinatsioon I ja II konjugatsioonist:

heta 'nimetatama' heter hette hetat

leva 'elama' lever llvde levat

(kas levt)

2. I ja IT konjugatsioon:

ltgga 'lamama* ligger
/ 4

läg, lago legat

ttga 'vaikima * tiger teg, tego tegat

3. III ja IV konjugatsioon:

be(dja) 'paluma ber bäd, bädo bett

dö 'surema' dör dõg, dogo
/-UJ-/

dött

С  0
fa зааша| tohtima ' far f{ck, flngo f ätt

'minema, käima' gSr gick, gingo 

/j-/

gltt

le 'naeratama' ler log, lSgo 

/-u:-/

lett

se 'nägema' ser sag, sägo sett

sla 'lööma' sl&r slog, slbgo

/-U:-/

slagit

j .  ° * j *sta seisma stSr stõd, stodo 

/-u:-/

st&tt

4. Segakonjugatsiooni kuuluvad ka nn. preteerito- 

preesensid, mille praegune preesensivorm on vana lõputa 

minevikuvorm:



künna 'võima* kan kunde künna t

skžla 'saama' ska(ll) sk&lle sk&lat

(abiverb - vrd. § 100:2) 

veta 'teadma' vet viaste vetat

vilja "tahtma4 vill ville velat

Märkus: bevilja 'lubama* käändub I konj. järgi.

5. Abiverb viira 'olema' moodustab preesensi suple

tiivselt (eritüveliselt):

vžra 'olema" är, äro var, voro varit
/vu:.ru/

(vrd. $ 108:2)

§ 106. II konjugatsioon tüvevokaali muutusega.

Tüvevokaal muutub (nn. "ümberpõõrdud umlaut”) mõnede 

II konjugatsiooni verbide imperfektis ja supiinumis:

1* ä - a (a). kusjuures tüvelõpuline -j- kaob imper

fektis ja supiinumis:

dväljas 'viibima' dvälj(e)s dväldes dvalts

(depoonens - vt. § 129)

välja 'valima' väljer vllde /a:/ vält /а:/

vänja 'harjutama' vänjer vande /a:/ vant /а:/

(vanja sig vid ngt 'millegagi harjuma')

 ̂ / % / 
svälja neelama sväljer 3valde /a:/ svalt /а:/

4 /
e. sväljde e. sväljt 

tämja 'taltsutama' , tämjer t&mde /a:/ tämt /а:/

e. tämde / £ :/ tämt / t :/ 

sälja 'müüma' säljer silde /с/ sälfc /о/

-j- kaob ka preesensis järgmistel verbidel:

0 0  ̂ % /
gläd.ja rõõmustama gläder gladde glatt

atädja 'palkama' städ(j)er stadde statt



2* ö - o t -j- kaob imperfektis ja supiinumis;

dölja 'var.iama'
/

döljer d&lde /0:/ dõlt /0 :/

smör.ia 'määrima' smörjer smorde /u:/ smort /u:/

spör.ja 'küsima' spörjer sporde /u:/ sport /u:/

• O
: I О -j- puudub üldse:

böra 'pidama' bör b&rde /u:/ bort /u:/

göra 'tegema' gör gjorde /ju:/ gjort /ju:/

töras '.julgema' tors tordes /u:/ torts /и:/

£depoonens - vt . И29)

4. ä - a* - j- puudub:

sätta 'asetama'
/

sätter sätte sätt

5. ä - a* imperfektis kaob tüvelõpuline

läfiga 'panema,r lägger la(de) lägt /läkt/
asetama

säga 'ütlema' säger sa(de) sägt /sakt/

/s i  ia/ /s i  i .) r/

£ 107. Paralleelvormidega verbid*

1. Mõningad I konjugatsiooni verbid võivad moodustada

paralleelvorme Imperfektis ja supiinumis II konjugatsiooni

lõppudega -te ja ;-t } viimased esinevad peamiselt kõne-

ja ka luulekeeles. Näit.:

tala raaxima tälar tälade tälat

täite ta.lt

mena 'arvama' menar menade menat
mbnte

Samuti järgmiued verbid:

betala 'maksma', spela 'mängima' j 

förena 'ühendama', l&na 'laenama', löna 'tasuma', mana 

'manitsema', skona 'säästma, hoidma', tjäna 'teenima', 

botjäna 'teenindama ;
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. # ф ч , #
кока /t U s-/ keetma , ока suurendama, suurenema | 

r&pa /-ü:-/ *hüüdma', skžtpa 'looma* | 

t jusa 'võluma, veetlema', visa 'näitama'*

Verbil bringa on paralleelvormid tüvevokaali muutu

sega imperfektis ja supiinumis:

brtnga 'tooma, viima' brlngar brlngade brtngat

brägte bragt

2« Üksikutel II konjugatsiooni verbidel on paralleel

vormid preesensis ja imperfektis I konjugatsiooni lõppu

dega -ar, -ade:
\ . . / 4 / 

fästa kinniõama fäster fäste fäst
" "" n 4 4

fästar fästade

Samuti* gn&ga 'närima', lyfta 'tõstma', mlsta 'kao

tama', rista Crysta) 'raputama, üles kloppima' (vrd* all 

punkt 5)» sprätta 'lõhki lõikama; lahti harutama'*

3. Järgmistel I konjugatsiooni verbidel on imperfek

tis ja supiinumis harvemini tarvitatavad IV konjugatsioo

ni vormid:

stmma 'ujuma' slmmar slmmade simmat

sam, summo summit 

tvlnga 'sundima' tvlngar tvingade tvingat

tvang, tvungo tvungit

4* Järgmistel II konjugatsiooni verbidel on imper

fektis ja supiinumis vanemad ja tänapäeva}, harvemini tar

vitatavad paralleelvormid IV konjugatsiooni järgi:

begrava 'matma' begraver begravde begravt

begrov, -o (begravit) 

dyka 'sukelduma' dyker (dykte) dykt
‘ 1 / 4

dök, döko -

gala 'kiremaj gäl gälde galt

kukkuma' galer gol, gblo gälit
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klyva 'lõhkuma' klaver klyvde klyvt

klõv, klõvo kluvit

ДУРа 'pigistama' nyper nypte nypt

пор, nõpo nupit (nypit)

nysa 'nuuskama' nyser nyste nyst

nõs, nõso nusit (nysit)

'suitsema' ryker rykte rykt

rök, rõko rukit (rykit)

rysa 'värisema' ryser ryste ryst

rös, röso rysit

skälva 'värisema' skälver skalvde skälvt

skälv, skälvo -

sprlda 'levitama' spr£der sprxdde sprftt

spred, spredo sprldit

strida 'võitlema' strxder strxdde strftt
r stred, stredo strldit

växa 'kasvama' växer vaxte växt

- , vuxo vöxit

Järgmistel verbidel on IV konjugatsiooni paralleel

vormid vananenud, kuid neid võib kohata vanemas kirjakee

les:

dräpa tapma' dräper dräpte 

dräp, drapo

dräpt

dräpit

hjälpa 'aitama' hjälper hjalpte hjälpt

hälp, hulpo hulpit

häva tos Ima häver hävde hävt

hov, hovo hävit

lÖ£a 'jooksma' löper lõpte

lopp, lupo

lõpt

lupit

5* Mõnedel verbidel kaasnevad paralleelvormidega eri 

tähendused:

.уга I konj*: yrar yrade yrat 'sonima'

II " : yr yrde yrt 'tuiskama'
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siuta I: slutar slutade slutat 'lõppema,
lõpetama'

IV: sluter slöt, -o slutit 'sulgema'

sticka I: stickar stickade stickat 'kuduma'

IV: sticker stack,
stucko

ütuckit 'pistma,' 
torkama'

vara I : varar varade varat 'kestiaa'

IV: är, äro var, voro varit 'olema'

smälta II; smälter smälte smält 'sulama,
sulatama'

IV: smälter smält,
smulto

smultit 'sulama'

3välta II: svälter svälte svält 'näljutama

svälter

e* svält

IV: svält, svultit 'nälgima'
svulto

6. Verbid lühemate ja-pikemate vormidega; lühemaid 

vorme eelistatakse kõnekeeles ja uuemas kirjakeeles:

bedja 'paluma' beder bäd, bado bett

be t t ber t t t t

bliva * Jääma 0 (bliver) blev, blevo blivit

bli и blir t t t t

dräga 'vedama' (drager) drog, drogo dragit

drä tt drar t t t t

giva *andma0 giver gäv, g§vo givit

££
t t ger t t gett

häva 'omama' ( 108:1) (haver) hade /hädda / haft

ha t t här TJ t l

kläda 'riietama' kläder klädde klätt

klä t t klär M t t

svärja 'vanduma' svärjer svor f svuro svurit

svara t t svär t t t t

taga 'võtma ' (tager) tõg, tõgo tagit

ta t t tar I t t l
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Abiverbid

ч 108, meeles on kolme liiki abiverbe:

1) t e x r p  o r a a l s e d  abiverbid:

häva С ha) - preesoas har, imperfekt hade /hädd '0 /, supii- 

num
haf £ (vrd. i? 107:6) - moodustab koos supiinumiga per

fekti ja pluskvamperfekti, näit.:

jag har talat 'ma olen rääkinud'

vi har talat (vi ha talat - ■ 110:1) 'me oleme rääkinud' 

jag (vi) hade talat 'ma olin (me olime) rääkinud'

skõla /sku:la/ - prees, sk-зГ1 ska), imperf. skulle, 

supiinum skolat - moodusüab koos infinitiiviga futuu

rumi ja konditsionaali ( {'> 115:2b j 119): 

jag ska(ll) tala 'ma räägin' : levikus) 

jag skulle tala 'ma räägiksin'

ja koos II infinitiiviga II funuuru: i ja II konditsio

naali ( S* 1*14:2, 119):

ha talat 'ma olen rääkinud (tulevikus)

. л-л skulle: ' l:alat 'ma oleksin rääkinud'

?) p :• ?, г i v i abiverbid:

'saama'- prees, blir, imperf. blev (mitm.

olovo) ,

ollvit - moodustab koos perfekti partitsiibiga passii

vi ( " 127), näit.:

- 'maja ehi ta tai зе' (saab ehitatud)'

nenud) 'saama, olema'* - prees, varder, imperf. 

(mitra, võrdo /vu:du/), supiinur puudub; tänapäeva 

kõnekeeles tarvitatakse vahel imperfektivormi vart,

näi t.: han vart

. :.'i 'ta it;ccr-

9



vara 'olema' - prees, är / £:/ e. /ä:r/ (mitm. äro

/ä;ru/), imperf. var (mitm. voro /vu:ru/, supiinum 

värlt - moodustab koos perfekti partitsiibiga pas

siivi (statiivi) ja intransitiivsete verbidega ka 

mineviku liitajad ( $$ 125:5, 127): 

huset är byggt 'maja on ehitatud'; 

varen är kommen 'kevad on tulnud';

abiverb vara esineb ka koopulana: han är sjuk

'ta on haige'.

3) m o d a a l v e r b i d ,  mida tarvitatakse kooa
N

põhiverbi infinitiiviga (ilma infinitiivimärgita att): bõra, 

fit künna, lata. ma, mande, miste, skolat tör« vilja - 

vt. § 109.

Märkus 1 : abiverbid võivad esineda ka iseseisvate ver

bidena, kuid siis on neil teine tähendusi ha(va) 'omama', 

bli(va) 'jääma, muutuma', vara 'olema, viibima', fa 

'(kätte) saama', künna 'oskama', liita 'kuulduma, kõlama' 

jne. Näit.:

Jag har tvä systrar 'mul on kaks õde'

Bliv« där du är 'jää sinna, kus sa oled*.
f . . ^

Vad f&r du för det? mis sa selle eest saad?

Vad fŽr vi till mlddag? 'mis meil on lõunaks?'

De kan ingenting 'nad ei oska (suuda) mitte midagi'.

Det lät som ett pistolskott 'see kõlas nagu^püstoli-
pauk'

Märkus 2 : lühivastuses korratakse abiverbi, näit.:

Har han k&mmit hem? 'kas ta on koju tulnud?'

—  Ja, det har han 'jah, on küll'

—  Nej, det har han Inte 'ei ole'.

Vxll du ta en promenäd med mig? 'kas sa tahad minuga 

jalutama tulla? —  Ja, det vxll jag gärna 'jah, hea

meelega' (vrd. $ 88:6)
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1) böra 'pidama' - preesens bör, imperfekt borde 

/bu:d3 /, supiinum bort /but/ - tähistab:

a) kohustust:

Man bör göra sin pl£kt 'tuleb ona kohust täita'

Du borde ga dit 'sa peaksid sinna minema'.

b) oletust:

Han bör vara ganska trött ta peaks päris väsinud

olema'

2) ££ 'saama, võima, tohtima' - far, fick (mitm. 

fingo), fatt - tähistab:

a) luba, tohtimist või sundi:
✓ v

FŽr man röka här? 'kas siin tohib (võib) suitsetada? 

S8 far du inte gõra 'sa ei tohi nii teha'

Jag fick vanta i en tlmme 'ma pidin tund aega ootama

b) võimalust või juhuslikkust:

Har du fatt sova ordentligt i natt? 'kas sa said 

täna öösel korralikult magada?'

Den som lever f&r se 'kes elab, see näeb'

Vi far väi se hur det kan blx 'eks näe, kuidas olu

kord kujuneb'

Jag fick veta det genom min bror 'ma sain sellest 

kuulda venna kaudu'.

c) viisakuslausetes:

О 4 4 #
Far jag störa dig ett ögonblick ? kas võib sind 

(hetkeks ) tülitada?'

Far det vara en cigarett? 'kas võib teile pakkuda 

sigaretti?'
4 • *

F&r jag be om räkningen? palun arve .

Jag far tacka sa mycket 'ma tänan väga'.

§ 109* Modaalverbide kasutamiseut.



Vi far harmed meddela... 'käesolevaga teatame*,.'

3) künna 'võima, saama' - kan, kunde, kunnat - tä

histab :

a) võimalikkust, tõenäosust:

Jag kan inte kömma i morgon 'ma ei saa homme tulla' 

Fi’an tornet /tu:n o t/ kunde vi se längt 'tornist 

võisime kaugele nähe'

Berattelsen kan vara sann jutustus võib tõeline

olla'

b) võimet, oskust:
% О  / ' , 4 ,

Kan du xnte fa upp dörren? кпз sa ei saa ust lahti? 

Pojken kunde tala engelska 'poiss oslra3 inglise 

keelt rääkida'

Kan ni tala svenska? 'kas te oskate rootsi keelt 

rääkida?

c) oletust:

Boken kan väi konta omkriug tio kronor 'raamat võib 

maksta umbes kümme krooni'.

Var kan han ha blivit av? “"kuhu ta võis kaduda?'

4) lä':q 'laskma' - latur, läb (mitm. läto), latit -

tähistab:

a) 'lubama, laskma':

Lät ; ::” h.jälpa digj 'las ma aitan sind*.

b )  k ä s k u :

KÜagen lät kalla till sig minfstrarna 'kuningas

laskis miniss,rid- ».a-i-i juurde kutsuda'

c) koos reJleksiivpronoomeniga:

Han I at int • õve?’, ila sip; ta ei lasknud end veen

da'
Det la t r *>anka 'see on mõeldav'
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d) imperatiivis (vrd. § 120:2):

Lat oss stejgna en stund 'jääme hetkeks seisma'

e) väljendites nagu;

Lat bl{ att göra detj 'jäta järelel'

L&t mig blij 'jäta mind rahuleI'

Lat s§ vora 'las olla'

5) lär - esinQb ainult preesensis ja tähistab võima

likkust (umbes sama, mis tor, torde, vt. allpool), mida 

eesti keeles väljendatakse tavaliselt kaudse kõneviisi 

abil:

Han lär vara s.juk 'ta olevat haige'

Det lär ga en bra f£lm där 'seal jooksvat hea film'.

Saken lär (=tör e. torde) förhalla sig; sl 'asi ole

vat nii, asi on vist nii'.

6) m§ - ainult preesens ,ia imperfekt matte:

a) kirjeldavas konjunktiivis ( § 115:3)f vastab ees

ti käskiva kõneviisi tunnustele -gu /-ku:/

Det mä vara härmed hur som helst olßu sellega, 
kuidas on'.«

Ja, ma hon leva uti hundert* az>| 'ta elagu sada 

aastatJ ' (tervitüslaulu sõnad)

b) tähenduses 'võima, pidama':

Du ma tro vi hade roligt 'usu (sa vöid uskuda), 

meil oli tore (lõbus)'-

Jag m§ (mžste) säga att ... 'ma pean ütlema, et

Du matte ha daligt minne 'sul peab küll halb mälu 

olema'

7) mande 'võiks' ainult preesensis:

Vad mande detta betyda? 'mida see võiks tähendada?'

8) mäste 'peab, pidi': preesensis ja imperfektis

2ti.

- 201 -



ühine vorm maste. supiinum mast (infinitiiv ainult dialek- 

taalselt mistat tavaliselt asendatakse ühendiga vara tvun- 

gen 'sunnitud olema') tähistab:

a) sundi:

Han saaste кога det ta peab seda tegema ,

Han miste (=var tvungen att) gõra det 'ta pidi seda 

tegema'

Jag mžste hem nu 'nu pean nüüd koju minema".

Jag har mast tala offentligt 'mul on tulnud avali

kult esineda (kõnega)"-

Elliptiliselt, välja jäetud põhiverbiga:

Vi maste till stan i morgon 'me peame homme linna

minema

b) tõenäosust, võimalikkust:

^an maste ha varit sjuk när han skrev brevet 'ta 

pidi haige olema, kui ta selle kirja kirjutas'.

9) skola /sku:1a/ 'saama, pidama/ - skall (ska), 

skulle« skolat - (temporaalse abiverbina rutuurumi moo

dustamisel vrd, $ 108:1) tähistab:

a) kavatsust, lubadust:
V / ,

Jag skall äldrig mera göra sa ma ei tee enam kuna

gi nii'-
\  4  ,  ,

Jag ska siuta röka ma jatan suitsetamise maha ,

Ska(ll) ske. kapteni 'saab tehtud, kapteni'

(sõjaväes).

Elliptiliselt, ilma põhiverbita:

Jag ska med bussen 'ma sõidan bussiga'.

Jag ska in till stän i mSrgon 'ma lähen homme linna".

b) käsku, ettepanekut:

4 i
Du skall p;öra sai sa pead nii tegemal 

En man skall stS vid sitt ord 'mees peab oma sõna 

pidama'.
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\ Ж J
Vad skulle han gõra där? 'mida ta pidi seal tegema?

o) võimalikkust (vrd, lär, tör)» mida saab väljendada 

eesti kaudse kõneviisi abili

Han зка.11 (=lär) vara rik 'ta olevat rikas'.

Det ska vara en brä film 'see olevat hea film',

d) mitmesugustes viisakuslausetes:

Ska(ll) det vara ett glas v£n? 'kas soovite klaas 

veini?'

Ska(ll) det vara lite mera te? 'kaa soovite veel 

teed?'

Skulle det зшАка med en kopp kaffe? '.V.as teile meel

diks üks tass kohvi?'\
Jag skulle rida dig att »«• 'ma soovitaksin «uile ...

10) tör - ainult preesens tör ja imperfekt torde 

/tö:da / - (infinitiiv puudub) tähistab:

a) võimalikkust:

Han tõr (e, torde) vara här när som helst ta peaks 

iga silmapilk siia eaabuma'.

Han torde vara den främste experten pa sitt omrade 

'ta peaks olema suurim asjatundja oma erialal'.

b) viisakuslausetes:

Ni torde ursäkta, men ••• 'te vabandate, aga ... '

Läsaren torde observera att ... 'lugeja peaks märka

ma, et ...

11) vi 1.1 a "tahtma, saama' - vill, ville, velat - 

tähistab:

a) soovi, tahtmist:

Han vill ha ett glas vatten 'ta tahab klaas vett

saada'.

Elliptiliselt:

Vad vill ni? 'mida te tahate (soovite)?'

Om du v£ll kan du gä dit 'kui sa tahad, võid sa

sinna minna'
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Han far allt vad han vill 'ta saab kõik, mida ta

tahab * *

b) käsku või viisakat ettepanekut:

Vill du gSnast stänga av radionl 'pane kohe raadio

kinni!'

Vill ni läsa vldare? 'lugege (^alun) edasi'.

c) viisakuslausetes:

Skulle ni vilja ta av er hatten? 'kas te võtaksite 

. - kübara peast *.

Skulle ni vii,ja hjälpa mig? "kas te võiksite ( tahak

site) mind aidata?*

Jag skulle garna vilja gõra det ma teeksin seda

heameelega'.

d) väljendites:

Vad vill det här säga? 'mida see peaks tähendama?' 

som du vill (=gärna för mig) 'nagu soovid' (minu

gi poolest)' 

kosta vad det kosta vill 'maksku, mis maksab 

om det vill sig väi 'kui kõik läheb hästi'

Indikatiivi ajavormid

Verbi konjugatsioonitüüpide juures, vt. 101- 

107, on kirjeldatud ka ajavormide erijuhte. Alljärgne

valt on toodud aktiivi ajavormid ja nende tarvitamine, 

passiivi kohta vt. Ц 127-128.

£ 110. P r e e s e n s .

1. Preesens moodustatakse lõppudega -ar, -er, -г, 

mis lisatakse verbi tüvele (mille saame, kui eraldame 

infinitiivi lõpu III konjugatsioonis on infinitiiv

võrdne tüvega).
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I konjugatsioon; -ar - tal-ar 'räägin, räägid,

jne. *

II " -er - гхпй-er 'helistan'

III " -r - tro-r 'arvan, usun'

IV ** -er - skrfv-er 'kirjutan' \

Vanemas ja pidulikumas kirjakeeles tarvitatakse mit

muse isikute kohta eri vorme, mis on võrdsed infinitiiviga 

vrd.:

jag talar 'ma räägin' - aga: vi tala 'me räägime',

samuti ni tala 'teie räägite', de tala 'nemad räägivad‘"j

jag skriver 'ma kirjutan' - vi skriva 'me kirjutame"

jag gär 'ma läten' - vi gä 'me läheme'

jag kan 'ma võin' - vi künna 'me võime';

jag har 'mul on*’ - vi ha(va) 'meil on';

jag blir 'ma jään' - vi bli(va) 'me jääme';

jag ska(11) 'me saan, - vi skola /sku:la/ 'me saame, 
pean' peame*

Abiverb vara 'olema' moodustab preesensi supletiivselt 

jag är / e :/ e. /ä:r/ 'ma olen' - vi äro /a:ru/

*me oleme'.

2. Preesens väljendab:

a) seda, mis juhtub käesoleval ajal või mis toimub 

alati, näit.:

Jag sitter vid mitt skrivbord oeh skriver 'ma istun 

oma kirjutuslaua taga ja kirjutan'. ч

Pöreläsningarna börjar klockan atta om morgnarna 

'loengud algavad kell 8 hommikul'.

Jorden g£r runt omkring solen 'Maa keerleb ümber 

Päikese'.

b) tulevikku, kui aeg on main ^ud või mõeldud, eriti 

liikumist tähistavate verbide ja verbi bli(vq) 'saama, 

muutuma' puhul:
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Han komm er j. mbrgon 'ta tuleb 'лвзэ'

Taget g&r om en kvart ‘'rong läteh veerand tunni 

pärast'-

Det blir mörkt om en liten st und 'hetk** pärast läheb 

(ilm) pimedaks'.

c) minevikku, et teha kujutlust elavamaks (M jalooline 

minevik"):

Men kan du tänka dig vad som hände i gSr: bäst vi 

sitter med vara käffekoppar, sS knackar det pa dörren, och 

in trader - Gustav ... 'kuid motle ometi, mis eile juh

tus: meie istume parajasti oma kohvitasside taga, siis ko

putatakse uksele ja sisse astub - Gustrv .

§ 111. I m p e r f e k t .

1. Imperfekt moodustatakse lõppudega (sufiksitega)

-ade, ~de/~te, -dde või ilma lõputa, kuid tüvevokaali muu

tusega:

I konjugatsioon: -ade - tal-ade 'rääkisin,
rääkisid, jen,

II I t -de/-te - rinp-de 'helistasin'

läs-te 'lugesin*

III t l -dde - tr&-dde 'arvasin, usku
sin'*

IV »1 (lõputa) —  skrev 'kirjutasin'

IV ("tugeva") konjugatsiooni verbid moodustavad vanemas 

ja pidulikumas kirjakeeles eri mitmuse vormid lõpuga ^o /-u/ 

vahel koos tüvevokaali muutusega (vt. IV konjugatsiooni ver

bide nimistut § 104). Mõned näited:

jag var 'ma olin' - vi voro ,/vu:ru/ 'me olime'

dag Kick 'me läksin' - vi 'me läksime'

dag fick "ma sain' - vi f ingo 'me saime'

dag tog 'ma votsin' - vi t£>go 'me võtsime'

dag for 'ma sõitsin' - vi for о 'me sõitsime'
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/ # ч
ÕaS aia andsin' - vi g&vo '"me andsime'

jag blev 'ma jäin'" - vi blžvo 'ms jäime*

Märkus: lohakamas kõnekeeles jäetakse I konjugatsi

ooni verbide imperfektis sageli ära lüpp -de, näit.:
4 • s /• /

Han vänta (=väntade) nästan varje dag pa mej oeh jag 

gilla (=gillade) det Inte "ta ootas mind peaaegu iga päev 

ja see ei meeldinud mulle' (M, Weiss, Jänken, Stockholm 

1967, lk, 5).

2, Imperfekt väljendab:

a) tegevust minevikus, mis pole olevikuga seoses või 

mille seost olevikuga ei rõhutata; imperfekti tarvitatakse 

koos minevikku väljendavate sõnadega, nagu i каг 'eile',
\  /  т- l  I I

i morse 'täna hommikul', forra tret 'eelmisel aastal', 

för en vecka sedan (sen) 'nädala eest' jne,, jutustavas 

stiilis või mingi nähtuse kirjeldamisel, mis kunagi minevi

kus oli tavaline; näit,г

Ean var inte hemma i кйг 'ta ei olnu . eile kodus'.

Jag sag; honom för fyra är sedan 'ma nägin teda neli 

aa3tat tagasi'-

Det var länge, sedan jag s&g dig 'see oli ammu, kui 

ma sind viimati nägin'

Svenskarnas vikingafärder Kick mest i österväg 'roots

laste viikingisõidud suundusid enamasti itta'.

b) olevikku emotsionaalse värvinguga lausetes ja hüüd

lausetes, näit.:

Det var bra, att du kommer 'hea, et sa tuled

Det var att du Inte kan komma 'kahju, et sa

ei saa tulla'.

Det var roligt att f& träffa er 'tore teid kohata

Det var 3nällt av dig att ringa 'tore (see on sinust

kena), et sa helistasid'.

Det där var vaekra tävlor] 'need on alles ilusad pil- . - - didJ
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Det var synclž 'kahju! *

Det var bral 'hästi (tehtud)i '

Det fättades baral 'see veel puudusi'

Det var en annan saki 'see on teine asil' (see muudab

asja).

Märkus j siinniaja nimetamisel tarvitatakse imperfekti sur

nud isikute, kuid preesensit elavate isikute kohta, näit.;

August Strindberg föddes 1849 i Stockholm 'August Strind

berg 3ündis 1849.2* Stokholmis'-

När är du (ni) född? 'millal sa oled (te olete) sündi

nud?'

Jag är född i 1922 'ma olen sündinud 1922.a.'

Han är fodd den 12 mars 1950 'ta on sündinud 12, märt

sil 1950'.

$ 112. P e r f e k t .
1. Perfekt moodustatakse abiverbi ha(va) preesensi ja 

põhiverbi supiinumi abilj supiinumi lõpud (sufiksid) on -at, 

- t , -tt, -jt;

I konjugatsioon;

II

III

IV

Vanemas ja pidulikumas kirjakeeles on mitmuse isikute 

puhul abiverb mitmuses, supiinum aga jääb muutumatuks, näit,

jag har talat —  vi ha(va) talat

'ma olen rääkinud' 'me oleme rääkinud'

2. Perfekti tarvitatakse siis, kui tahetakse väljenda

da e e l n e v u s t  o l e v i k u l e  vöi mingit 

muud seost olevikuga. See võib väljenduda mitmel erineval 

viisil, näit.:

har ring-t

har tro-tt

har skriv-it

nud

’olen helistanud'

’olen arvanud, uskunud' 

'olen kirjutanud'
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a) tegevus algas minevikus, kuid kestab kuni kõnemo- 

mendini või toimub olevikus edasi{ eesti keeles tarvitatak

se sellistel juhtudel täisminevikku ja vahel ka olevikku:
N , / ,

Hur länge har ni varit här? kui kaua te olete sixn 

olnud?'

Jag har (redan) varit här en manad 'ma olen siin 

(juba) kuu aega olnud' (ma olen siin juba kuu aega).

Jag har bott här i tre ar 'ma olen siin kolm aastat 

elanud'.

Vi har läst svenska i tre manader 'me oleme rootsi 

keelt kolm kuud õppinud'*

Jag har väntat pt dig en halv timme 'ma olen sind 

pool tundi oodanud' (ma ootan sind juba pool tundi)*

Har ni väntat länge pa mig? kas te olete mind kaua 

oodanud?' (kas te juba ammu ootate mind?)

Märkus: prepositsiooniühendiga sedan + ajamõot esineb 

preesens, näit.:

Jag bor här sedan tre Sr 'ma elan siin (juba) kolm 

aastat .

b) tegevus toimub täielikult minevikus (s.t. on kõnemo- 

mendiks lõpetatud), kuid lauses esinev ajamäärus hõlmab ka 

kõnemomentij eesti keeles on siin tavaliselt lihtminevik:

Jag har varit där i ar 'ma olin seal tänavu'.

Var har du varit hela det här aret 'kus sa olid (oled 

olnud) kogu käesoleva aasta?'

Presidenten H. har i dag pä m&rgonen ŽLVlidit 'presi

dent H. suri täna hommikul'.

Aga: Presidenten H. avled (imperfekt) i gar morse 'pre

sident H. suri-eile hommikul' (vrd. § 111:2a).

c) tegevus toimub täielikult minevikus, kuid selle taga

järjed säilitavad aktuaalsuse olevikus, s.t. on mingil moel 

seotud olevikuga:

rootsi keeles perfekt - eesti keeles lihtminevik:



Наг ni sovit gott i nätt? 'kas te täna öösel hästi 

magasite?' (kuigi aeg minevikus on määratletud, vrd, § 111: 

2a, mcSeld'ikse siin tegevuse eaga järgi olevikus, näit. enese

tunnet).

Vem har uppfunnit telefonen? 'kes leiutas telefoni?'

Vem har lärt dig det? 'kes sulle seda õpetas?'
/ ' * *

Var har du köpt den här boken? kust sa selle raamatu

ostsid?'

rootsi keeles perfekt - eesti keeles täisminevik:

Har ni sett den nya filmen? 'kas te olete seda uut

näinud?'

Nej, det har vi inte hunnit med 'ei, me pole veel

jõudnud'.

Aga: Vi sig (imperfekt) den i_gar ( § 111:2a) 'me 

nägime seda eile'

Perfekti tarvitatakse ka adverbidega nkgonsin 'kunagi' 

ja aldrig 'ei kunagi, iialgi'j eesti keeles on täisminevik:
s о *  *

Наг ni nSgonsin sett nagot sadant förut? 'kas te 

olete kunagi varem midagi sellist näinud?'

Jag har aldrig varit där 'ma pole seal kunagi olnud'.

d) tegevus minevikus vastandatakse formaalselt tegevu

sele olevikus (kui pealauses on preesens, siis eelnevat te

gevust väljendavas kõrvallauses on perfekt, eesti keeles 

aga tavaliselt lihtminevik):

Sedan han har kommit hit, har man ingen ro 'pärast 

seda kui ta siia tuli, pole meil kellelgi rahu'.

Sedan jag har börjat läsa (=lära mig) svenska, 

lyssnar jag gärna pa svensk musik 'pärast seda, kui ma 

hakkasin rootsi keelt õppima, kuulan ma heameelega ka root

si muusikat'.

e) perfekti tarvitatakse ka siis, kui tahetakse väljen

dada tulevikus lõpetatavat tegevust (II futuurumi asemel, 

vt. § 114:2)$ eesti Kecies on. teiSTp.inovik*



När jag aar läst boken, skall du fa den 'kui ma olen 

raamatu läbi lugenud, võid sa ta saada*.

Jag har nog slutat, när du är färdig ma olen kind

lasti (selleks ajaks) lõpetanud, kui sa valmis saad*.

Om ett par manader har du nog glömt bort defc 'paari 

kuu pärast oled sa selle juba ära unustanud'.

3. Rootsi kirjakeelele (mitte kõnekeelele) on ise

loomulik perfekti (ja pluskvamperfekti, vt. $ 113:3) abi

verbi ärajätmine kõrvallauses, nciit.:

Här skickar jag dig en Jiten bok, som jag (har) 

skrivit i sommar 'siin saadan ma sulle ühe väikese raama

tu, mille ma kirjutasin suvel'./ 4  ̂ /
När du (har) läst den, kan du gärna tala om, vad du 

tycker om den 'kui sa oled selle läbi lugenud, võid sa 

mulle öelda, mis sa sellest arvad'.

$ 113. P l u s k v a m p e r f e k t .

1. Pluskvamperfekt moodustatakse abiverbi ha(va) im

perfekti ja supiinumi abil:

I konjugatsioon: hade tal-at 'olin (olid jne.) rääki-

nud'

II vt hade rxnn-t 'olin helistanud'

III tl hade tro-tt 'olin arvanud, uskunud'

I V vt hade skriv-it 'oliu kirjutaoud'

2. Pluskvamperfekt väljendab:

a) tegevust, mis eelneb teatud momendile minevikus; 

eesti keeles - enneminevik:

Haa hade gatt redaa lclockan tre 'ta oli juba kell 

kolm ära läinud'

b) tegevust, mis eelneb teisele tegevusele minevikus, 

nida väljendatakse imperfektiga^ eesti keeles väijendatakse 

sapeli mõlemaid tegevusi lihtminevikuga:
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Han hade varit i Danmark, innan han kom till Tyskland 

'ta oli (olnud) Taanis, enne kui ta tuli Saksamaale*.

fifter att jag hade fltt ditt brev, rlngde jag upp 

min van "pärast seda, kui ma olin saanud (sain) su kirja, 

helistasin ms oma sõbrale'

Kriget hade varit slut länge, d§. detta hände 'sõda 

oli ammu lõppenud, kui see juhtus',

Detta inträffade, sedan han hade kommit 'see juhtus 

pärast seda, kui ta tuli'.

3. Pluskvamperfektis (nagu perfektiski, vrd* § 112:3) 

jäetakse kirjakeeles sageli abiverb ära:

Sedan jag (hade) slutat skblan, begav jag mig till 

universitetet 'kui ma olin kooli lõpetanud, läksin ma üli

kooli '.

§ 114. P u t u u r u m .

Pormaalselt on rootsi keeles võimalik eristada nelja 

liiki futuurumit, mis moodustuvad abiverbi skola ja infini

tiivi abil: preesens abiverbist skola + I või II infinitiiv 

ning. imperfekt abiverbist sk&la + I või II infinitiiv. 

Seega:

I futuurum: ska(ll) tala 'räägin, räägid jne,'

(tulevikus)

II futuurum: ska(ll) ha talat 'olen rääkinud'

(tulevikus)

III futuurum: skulle tala 'pidin rääkima'

IV futuurum: skulle ha talat 'pidin rääkinud olema'

Vanemas ja pidulikumas kirjakeeles on I ja II futuu

rumi mitmuse isikute puhul tarvitusel abiverbi skola 

preesensi mitmus, näit,:

jag ska(ll) tala - vi skola tala

'ma räägin' 'me räägime'(tulevikus)

jag ska(ll) ha talat - vi skola ha talat 

'olen rääkinud' oleme rääkinud'(tulevikus)
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1. I f u t u u r u m  tähistab tegevust tulevikus, 

kuid sellel on tavaliselt modaalne kõrvaltähendus (väljen

dab kavatsust, lubadust, soovi jne., vrd. skola modaal

verbina - f 109:9):

Jag ska(ll) resa i mogon till Stockholm 'ma sõidan 

homme Stokholmi' (mul on kavatsus).

Du ska(ll) fa pengarna i morgon •'sa saad homme raha 

kätte' (ma luban).

Jag hoppas du ska lyckas 'ma loodan, et sul asi õnnes

tub' (ma väljendan soovi).

Märkus: tulevikku puhtal kujul, s.t. (enam-vähem) ilma 

modaalse kõrvaltähenduseta, väljendab rootsi keeles ühend 

komma att + infinitiiv I :

Jag kommer att resa i morgon till Stockholm 'ma sõi

dan homme Stokholmi'

Jag tror det kommer att bli regn 'ma arvan, et tuleb 

vihma'.

Tulevikku väljendatakse sageli ka preesensi abil 

(vrd. § 110:2b):

Jag reser i morgon till Stockholm 'ma sõidan homme 

Stokholmi'.

2. II f u t u u r u m  (futurum exactum), mis esi

neb harva, väljendab lõpetatud tegevust tulevikus, näit.:

Om ett par mänader ska(11) du ha glömt bort det 

'paari kuu pärast oled selle ära unustanud'«

II futuurum asendatakse tavaliselt perfektiga (vrd.

§ 112:2e):
\ у

‘Om ett par manader har du glömt bort det 'paari kuu 

pärast oled selle ära unustanud'.

3« III f u t u u r u m  (futurum .praeteriti) väljen

dab "möödunud tulevikku", s.o. tegevust, mis oli eelseisev 

mingil ajalõigul minevikus, näit.:
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Han visste abt han skulle behöva hjälp ta teadis, 

et tal läheb abi vaja'.

Vi skulle just sätta oss till bords da han kom me 

pidime just lauda istuma, kui ta tuli*

III futuurum esineb alati kaudses kõnes, 

kui oaatelau^e on minevikuline ja vastavas otseses kõnes 

väljendataks tegevust tulevikus, näit.:

Han sa(de), att han skulle resa till Stockholm 'ta 

ütles, et ta sõidab Stokholmi'.

Vrd.: Han sa(de): "Jag skall resa (kommer att resa, 

reser) till Stockholm." 'Ta ütles: "Ma sõidan Stokholmi."'

III futuurum langeb vormilt kokku I konditsionaaliga, 

mille tähendus on aga erinev, vt. §§ 115:2b ja 119»

4. IV f u t u u r u m ,  mis esineb harva, väljen

dab tegevust, mis oli eelseisev ning pidi lõpetatama min

gil ajalõigul minevikus, näit.:
/

% ° %
Han skulle ha avrest redan i gar, men det gjorde han 

inte 'ta oleks pidanud juba eile ära sõitma ("ära sõitnud 

olema"), kuid ta ei sõitnud*.

IV futuurum võib esineda kaudses kõnes, kui saatelause 

on minevikuline ja otseses kõnes seisaks II futuurum, näit.:
ч /

Han sa(de), att om ett par mänader han skulle ha ftlömt 

bort det 'ta ütles, et paari kuu pärast on ta selle juba 

ära unustanud' (vrd. ülal punkt 2)

■ IV futuurum langeb vormilt kokku II konditsionaaliga, 

vt. 115:2b ja 119.
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§ 115» Tänapäeva rootsi keeles on olemas kahte liiki 

konjunktiive: liht- ja liitkonjunktiivid.

1. Lihtkonjunktiivid väljendavad ainult olevikku või 

tulevikku:

a) P r e e s e n s  - k o n j u n k t i i v  vastab 

eesti käskiva kõneviisi tunnustele -gu/-ku ja moodus tatak 

se i n f i n i t i i v i  tüvest sufiksi -e lisamisega, näit.:

lev-a 'elama* - konjunktiiv I : lev-e 'elagu' 

läs-a 'lugema' - " läs-e 'lugegu'

Erandid:

Sl 'minema' - gänge 'mingu' 

stä 'seisma' - Stande 'seisku'

b ) I m p e r f e k t  - k o n j u n k t i i v  väl

jendab tänapäeval ainult olevikku või tulevikku ja vastab 

eesti tingiva kõneviisi olevikule või (ka dses kõnes) kaud 

sele kõneviisile (tuleksin* tulevat). Imperfekt-konjunk- 

tiivi moodustamisel tuleb silmas pidada järgmist:

"Nõrga" (I, II ja III) konjugatsiooni verbidel on Lra- 

perfekt-konjunktiiv võrdne indikatiivi imperfektiga, "äi:-,

(om) jag talade '(kui) ma räägiksin'

(om) vi rlngde '(kui) mc helistaksime'

"Tugeva" (IV) konjugatsiooni verbidest moodusxs i 'aksr 

imperf ekt-kon j unkt i iv sufiksi -e lisamisega indika..:> lvi 

imperfekti mitmuse vormi tüvele, näit.:

vi blev-o 'me jäime' - blev-e 'jääksin, jä^kev.d

jne.'

vi fing-o 'me saime' - fing-e 'saaksin, saaksid

jne.'

vi v*r-o 'me olime' - vor-e 'oleksin, oleksid

jne.'

Konjunktiiv
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2. Liitkonjunktiivid (analüütilised vormid):

a) P l u s k v a m p e r f e k t  - k o n j u n k -  

t i i v langeb vormilt kokku indikatiivi pluskvamperfek

tiga (hade + supiinum) ja väljendab minevikku üldiselt, 

s.t. mitte ainult enneminevikku, näit.:

jag hade gjort det, om ... 'ma oleksin seda teinud,

kui ...'

b) s k u l l e  - k o n j u n k t i i v  ehk k o n 

d i t s i o n a a l ,  mis moodustatakse abiverbi skola 

imperfekt-konjunktiivist + I või II infinitiivi sellele 

vastavalt on skulle-konjunktiivil ehk konditsionaalil kaks

vormi:

skulle + I infinitiiv ehk I konditsionaal, mis väl

jendab olevikku või tulevikku:

jag skulle ga, om ... 'ma läheksin, kui ...'

skulle + II infinitiiv ehk II konditsionaal, mis 

väij endab minevi kku:^

jag skulle ha gätt, om ... 'ma oleksin läinud, kui...

skulle-konjunktiivid (I ja II konditsionaal) langevad 

vormilt kokku vastavalt III ja IV futuuriga, vt. § 114:3 

ja 4.

3. Liitkonjunktiivide hulka võib lugeda ka modaalver

bide ma ja matte ühendid infinitiiviga, mis väljenda

vad soovi:

a ) m ä  - k o n j u n k t i i v :  abiverb (modaalverb) 

ma + I infinitiiv väljendab umbes sama, mis preesens-kon- 

junktiiv; ma vastab eesti käskiva kääneviisi tunnustele 

-gu/-ku või sõnale 'las':

Ma han leva 'ta elagu, las Ua elab'.

MS du lyckas i ditt företag 'õnnestugu sul su ette

võte '-
О ' j  j

Det ma vara hänt juhtugu\ olgu peale'.

Ilarva esineb mä + II infinitiiv, mis väljendab mine

vikku :
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Ma han ha läst 'las ta olla lugenud*.

b) m ä t t e - k o n j u n k t i i v :  abiverb 

(modaalverb) matte + I infinitiiv vastab tavaliselt eesti 

tingivale kõneviisi olevikule + 'ometi ' ('tuleks ta 

ometi' jne):
4

Mätte jag bli_fr£skj 'saaksin ma ometi terveksj'

Mätte det gl dig vili 'peaks sul (ometi) hästi mine

ma! *4
M&bte det vara säntl "peaks see (ometi) tõsi olema!'

Harvemini esineb m&tte + II infinitiiv« mis väljendab 

minevikku s

Mätte Ingen olycka ha träffat honomj 'peaks tal mitte 

mingi õnnetus juhtunud olemal'

Konjunktiivi tarvitamisest

§ 116. P r e e s e n s  - k o n j u n k t i i v  

väljendab soovi või ettepanekut ja esineb tänapäeval ainult 

teatud väljendites, näit.:

Han level e. Leve hani 'ta elagu!'

Man läKge märke till detta 'pandagu seda tähele'.

Rädde sig deu som kan 'päästku end, kes saab'.

Vare därmed hur som helst 'olgu sellega, kuidas tahes'.

Konjunktiiv I esineb sagedamini kiriku- ja seadusekee- 

les, näit.:
,  '  '  '  ,

Den som har öron att höra, han hore kellel on kõr

vad, see kuulgu'.

Frad vare med eder! 'rahu olgu teiegaj'

Det stžnde honom fr£tt ... 'ta võib ...' (kohtukeeles).

Märkus: preesens-konjunktiiv esineb tavaliselt ainult

3. isikus, harva kohtab ainsuse 2. isiku vorme:

Du blive vär förbild! 'saagu sa meile eeskujuksl'

2. isik asendatakse tavaliselt imperatiiviga või ma- 

konjunktiiviga ( § 115:3)«

w f t  k .
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§ 117* i E p e r f e k t - k o n j u n k t i i v  tä

histab ainult olevikku või tulevikku ja seda tarvitatakse?

1) ebareaalsetes tingimuslausetes (tingimus on või

matu või ebakindel), näit.:

Сл* jag firge resa pl landet, bleve jag gläd 'kui ma 

saaksin (võiksin) maale sõita, oleksin ma rõõmus*.

Du handlade inte Snnorlunda, om du vore i bäns ställe 

*sa ei käituks teisiti, kui sa oleksid tema asemel*.

Tingimust võib väljendada ka adverbiaaliga:

Ütan dig vore jag fõrlorad *ilma sinuta oleksin ma 

kadunud*.

Pealauses asendatakse imperfekt-konjunktiiv sageli 

skulle-konjunktiiviga (konditsionaaliga), vt. $ 119:1.

2) võrdluslausetes konjunktsiooniga som om *(nii)

nagu*:

Jag тдТппя det sa väi, som om det vore i dag 'ma mäle

tan seda nii hästi, nagu oleks see (olnud) eile'

Han gar, som om han vore berusad 'ta käib, nagu oleks 

ta purjus*.

3) ebareaalsetes või emfaatilistes soovlausetes:

Ack, om jag vore ung igenl *ah, oleksin ma jälle 

noori *

0, att jag bleve friskl 'oh, kui ma saaksin terveksl'

Ack, om jag kunde spela fiõl /fiu:l/ 'ah, kui oskak

sin viiulit mängida!*

Ack, om det snart bleve xs| *ah, kui varsti tuleks

jää!'

4) vahel sihitislausetes, mis väljendavad aoovi:
4 « / «

Jag onякаг att det aldrig bleve host ma soovin, et 

sügist ei tulekski*.

5) mõningates viisakuslausetes:

Ville ni kanske hjälpa mig? 'kas te tahaksite (võik

site) mind aidata?'
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Künde du visa mig vagen? 'kas sa võikaid mulle teed 

näidata?'

Imperfekt-konj unktiiv asendatakse siin sageli skulle- 

konjunktiiviga (konditsionaaliga), vt* §119*

6) imperfekt-konjunktiiv võib kirjakeeles esineda 

vahel kaudses kõnes ja vastab siis eesti kaudsele kõnevii

sile, näit.:

Han sa(de), att här vore fraga om nägonting heit annat 

'ta ütles, et küsimus seisvat hoopis milleski muus',

7) kõnekeeles ja uuemas kirjakeeles esineb imperfekt- 

konjunktiiv harva, peamiselt ainult verbist vara 'olema': 

vSre /vu:ra / 'oleksin, oleksid jne\ Imperfekt-konjunktii- 

vi funktsioonis tarvitatakse kõnekeeles tavalist indikatii

vi imperfekti (mis "nõrkade", s.o* I, II ja III konjugatsi

ooni verbide puhul niikuinii langeb kokku konjunktiiviga), 

näit.:

Om jag fick (=ftn&e), sa for (=fore) jag med samma 

'kui ma saaksin (võiksin), sõidaksin ma kohe'

Jag vore glad, om jag llg (=lage) i min Igen säng 

'ma oleksin rõõmus, kui ma lamaksin omaenda voodis'-

Jag õnskar, att det äldrig blev (=bleve) höst 'ma 

soovin, et kunagi ei tuleks sügist'

Ack, om sommaren äldrig tog (=toge) slut 'ah, peaks 

suvi üldse mitte lõppemal'

§ 118. P l u s k v a m p e r f e k t  - k o n 

j u n k t i i v  esineb:

1) üldreeglina samades tingimustes, kui imperfekt-

konjunktiiv, kuid väljendab minevikku (kuna aga imperfekt-

konjunktiiv väljendab olevikku või tulevikku, vrd. £117):
/ '

Hade du varit (=om du hade varit) här i gar, hade 

olyckan inte Inträffat 'oleksid sa eile siin olnud, poleks 

õnnetust juhtunud'.
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Han var sÄ glad, som om hade vünnit första pr£sat 

'ta oli nii rõõmus, nagu oleks ta esimese auhinna võitnud*

Ack, om sommaren aldrig had a tagjit slut) 'ah, poleks

(ometi) suvi kunagi lõppenudI'

Pealauses võih pluskvamperfekt-konjunktiivi asendada

II konditsionaal, vt. § 119.

2) sageli koos adverbiga sS när 'peaaegu (et)',
^  Ч ф ф

Jag hade sa när kommit för sent ma oleksin peaaegu 

hiljaks jäänud'.
о * / •

Det hade jag sa när glöat ma oleksin selle peaaegu 

unustanud'

3) pluskvamperfekt-konjunktiiy esineb sageli modaal

verbidest, millele järgneb I infinitiiv, näit«:

Jag hade gärna velat resa till Helsingfors i sõmras 

'ma oleksin meeleldi tahtnud möödunud suvel Helsingisse

sõita'.
N ' / ,

Det hade man kunnat vänta av dig seda oleks võinud 

sinust oodata'.

Selliseid konstruktsioone on sageli võimalik asendada 

paTalleelkonstruktsiooniga: modaalverbi imperf ekb-kon.iunk- 

tiiv (mis vormilt langeb kokku indikatiiviga) + II infini

tiiv, näit,s
✓ /

Han hade velat kI = han ville ha кatt 'ta oleks taht

nud minna'.

Han hade kunnat hltta vägen själv = han kunde ha 

hit tat väjgen själv 'ta oleks võinud teed ise leida'.

Det hade vi bort /but/ tfinka p& = det borde /buda/ vi 

ha tänkt pä 'me oleksime pidanud sellele mõtlema'.

4) plusvamperfekt-konjunktiivi abiverb hade jäetak

se vahel kõrvallauses välja (nagu indikatiivi pluskvamper

fekti puhul, vrd. j 113*3)i

Om jag (hade) haft m&ra t£d, sa hade jag försökt att



' / ,
göra det bättre kui mul oleks olnud rohkem aega, olek

sin katsunud seda paremini teha*.
Q \  S ^

Jag hade fatt stanna längre, om .jap; (hade) velat 

'ma oleksin võinud kauemaks jääda, kui ma oleksin taht

nud'.

§119« s k u l l e - k o n j u n k t i i v  ehk 

k o n d i t s i o n a a l  on kaasaja rootsi keele kõige 

levinum konjunktiivi liik:

skulle ♦ I infinitiiv (I konditsionaal) väljendab 

olevikku või tulevikku ja võib asendada imperfekt-konjunk- 

tiivis

jag skulle v&ra glad ... (sjag v&re glad •..)

'ma oleksin rõõmus' ;

skulle + II infinitiiv (II konditsionaal) väljendab 

minevikku ja võib asendada pluskvaaperfekt-konjunktiivi:

jag skulle ha v&rlt glad ••• (»jag hade varit glad...) 

'ma oleksin olnud rõõmus'.

skulle-konjunktiivi (konditsionaali) tarvitatakse 

väga mitut laadi lausetes:

1) ebareaalse tingimuslause (konditsionaallause) 

juurde kuuluvas pealauses imperfekt- ja piuskvamperfekt- 

kon junktiivi aseaeJ; kõrvallauses väljendatud tingimus on 

võimatu või ebakindel, näit,:
✓

Om jag hade tfd, sl skulle jag ga dit (*sl ginsa jag 

dit) 'kui mul oleks aega, siis ma läheksin sinna*.

Hade jag haft tfd, sä skulle jag ha gatt dit (= s& 

hade jag gätt dit) 'kui mul oleks olnud aega, oleksin ma 

sinna läinud'.

Kõnekeeles esineb kõrvallauses sageli tavaline indi

katiiv, vt, § 117*7*

Märkus. skulle võib esineda ka tingimuslauses (s.t, 

kõrvallauses) endas, nimelt siis, kui tingimus ei tarvitse 

olla ebakindel või võimatu; skulle esineb siin modaal-
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verbina tähenduses 'peaksin, peaksid, peaks jne. :

Jag vet inte, vad aom skulle hända, oa han skulle 

försöka 'ma ei tea, mis juhtuks, feui ta prooviks (seda 

teha)* (kui ta peaks proovima seda teha).

Om han skulle komma pa besök, sa säg, att jag är till- 

baka om en timme 'kui ta peaks külla tulema, siis ütle, 

et ma olen tunni aja pärast tagasi'»

Om det skulle börja rlsna« sa ta £n säkerna *kui 

peaks vibT»a sadam* nakkama, too asjad sisse*.

2) uitmesugustes määrus- ja sihitislausetes (ka kaud

ses kõnes);

Det se v** ß.m om det skulle bll regn "’paistab, nagu 

tuleks vihma ".

Han uppfõr sig, som om han skulle vara hlrre i huset 

'ta käitub, nagu oleks ta peremees majas*

Modern önskade, att pojken skulle komma genast 'ema 

soovis, et poiss tuleks kohe'.

Man uppsköt prövningen, sS att han skulle fa txd att 

förbereda üig arvestus (eksam) lükati edasi, et tal 

jääks aega ettevalmistuseks'.

Hon befallde, att han genast skulle komma 'ta käskis, 

et ta kohe tuleks*.

3) viisakuslauses ja tagasihoidlikus soovlauses, 

tavaliselt modaalverbidega künna 'võima' ja vilja 'taht

ma':

Jag skulle vilja ha nagra vykort 'ma tahaksin saada 

(osta) mõned postkaardid'.

Skulle ni vilja h.jälpa mig? kas te tahaksite (võik

site) mind aidata?' -

Skulle du kunna (e, vilja) visa mig vägen? 'kas sa 

võiksid mulle teed näidata?*

Skulle du ha kunnat visa mig vägen? *kas sa oleksid 

võinud mulle teed näidata?'

Jag skulle(Kärna) vilja resa till Stockholm 'ma ta

haksin (meeleldi) sõita Stokholmi
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4) emotsionaalsetes lausetes:

Skulle d&tta vara mõjligt? 'kas see võib võimalik 

olla?'
\ N e 4

Hur skulle jag ha kunnat drõmma om en sadan kärlek? 

'ma poleks võinud unistadagi sellisest suurest arxnastu- 

sestl'

5) abiverb ha jäetakse vahel välja ühendis skulle +

II infinitiiv (II konditsionaal), näit.:

Vem skulle (ha) trõtt det? 'kes oleks võinud seda 

arvataX '

Jag skulle gärna (ha) velat resa till Stockholm i 

s&mras 'ma oleksin meeleldi tahtnud sõita Stokholmi eel

misel suvel'.

Imperatiiv (käskiv kõneviis)

§ 120. Imperatiivi moodustamisest Ja tarvitamisest:

1. Eootsi uuemas kirjakeeles on ainult üks imperatii- 

vivorm 2. isiku Jaoks nii ainsuses kai mitmuses; see on I 

Ja III konjugatsiooni ning IV konjugatsiooni ühesilbilis

tel verbidel võrdne infinitiiviga Ja ülejäänud verbidel 

võrdne infinitiivi tüvega (s.t. infinitiiv ilma lõputa -a)

I tila 'rääkima' : talal 'räägiI rääkigel'

II rlng-a 'helistama' : rfngl 'helista! helistage!'

III tro 'arvama', uskuma' : tro 'arval' arvakeJ'

IV skriv-a 'kirjutama' ; skrivl 'kirJutal kirjutageJ

Imperatiiv väljendab käsku, õhutust või palvet, näit. 

Tala hõgrej 'räägi (rääkige) kõvemini1'
. 4 , f

Vänta ett ögonblicki oota (oodake) üks silmapilkj 

Hälsa honom] 'tervita (tervitage) tedaj' 

õppna dõrrenj 'ava (avage) uksj'
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* ' ф •
Stäng fönstretl sulge (sulgege) akeni 

Säg /sE x/, att jag är upptagen 'ütle (ütelge),

olen

Sätt diR j 'istul' Sätt eri 'istuge*

Sitt nerl 'istu (istuge) (maha)'

Glöm Inte att ••• 'ära unusta )(ärge uhustage),

Gör det självl tee (tehke) seda isel 

Ge mig en pinnal 'anna (andke) mulle sulepead!'

Ta(g) plõ.rsi 'võta (võtke) istet!'

Kom h£t! 'tule (tulge) siial'

G& bort! 'mine (minge) äral'

Põrlatl 'vabanda! vabandagel'

Sov gõttl 'maga (magage) hästi!'

Var sa godl 'ole (olge) nii hea' (palun).
Q N / У 0

Var sa vänlig (e. snäll) oeh gör det ole (olge) nii lahke

ja tee (tehke) seda'

Märkus; subjekt võib esineda koos imperatiiviga vastan

damise või sõbraliku õhutuse korral, näit*i

Ga du till höger, s& gar jag till vänster 'mine sina 

paremale, siis mina lähen vasakule'.

görsök nlt det g&r nog 'tehke aga proovi, küll läheb'

2. Mitmuse 1, isikus tarvitatakse ühendit lät oss 

('lase meid') ♦ infinitiiv, näit.:

Lat oss ка hem! 'lähme koju!'

Lat oss bor.ial 'alakeml' (algame!)

Vanemas kirjakeeles esineb mitmuse 1, isikus impera

tiiv sufiksiga -om:

S^ungoml 'laulgem!'

Latom oss fröjdasl 'rõõmustagem!'

3* Vananenud on mitmuse 2. isiku vorm sufiksiga -ent 

seda võib kohata veel kirikukeeles, näit*:

et ma 

kinni'.

et * * *
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Sõken. sa skolen I flnnai 'otsige ja te leiatel'

Vananenud on samuti vorm sufiksiga -er:

Такег och äterl võtke ja söögel

4. 3* isikus asendab imperatiivi preesens-konjunk- 

tiiv ( $ 116):

(Han) l|vei '(ta) elagul

5. Sageli hoidutakse otsesest käskivast kõnest ja tar

vitatakse selle asemel pehmendavaid väljendeid, näit. 

skulle-konjunktiivi, ma-konjunktiivi, modaalverbide ühen

deid jm. ( 115:3, 119:3):

Skulle ni vil.ja hjälpa mig? kas te võiksite mind 

aidata?' (vrd.: hjälp migi 'aita (aidake) mindi')
О /'  ̂ /

Vill du vara sa god oeh hjälpa migl kas sa oleksid 

nii lahke ja ^itaksid mindi'

Han ma gal 'ta võib minna, ta mingu'

Fir jag be om räkningenl 'palun arvel'

Väikeste laste poole pöördudes tarvitatakse sageli 

infinitiivi imperatiivi asemel:

Bara s e , m en inte r ö r a j 'ainult vaadata, mitte puu-

t u d a l '

Inte g r a t a ! 'ära n u t a l ' (mitte nutta).

Infinitiiv

§ 121. Infinitiivi liigid ja moodustamine.

1. Rootsi keeles on kolm infinitiivi:

I i n f i n i t i i v  (preesens-inf ir -5 tiiv) : 
(att) tala 'rääkima'

(att) skriva 'kirjutama'



II i n f i n i t i i v  (perfekt-infinitiiv): 

(att) ha(va) tälat 'rääkinud olema 

(att) ha(va) skrlvit 'kirjutanud olema

III i n f i n i t i i v  (infinitivum futurum), 

mis esineb harva:

skola tala = komma att tala rääkima

(tulevikus)

I ja II infinitiivile eelneb tavaliselt infinitiivi 

märk att (vt. allpool, £ 122:1).

Vastavalt kolm infinitiivi on olemas ka passiivis, 

vt. $ 127.

2. I infinitiivi moodustamisest:

a) I, II ja IV konjugatsiooni verbidel on infinitii

vi lõpp (sufiks) ^̂ a, III konjugatsiooni verbidel aga 

puudub infinitiivi lõpp ja infinitiiv on võrdne verbi tü

vega, mis lõpeb mingi rõhulise vokaaliga, näit.:

I konjugatsioon: tal-a 'rääkima'

II " rtng-a 'helistama'

III " tro 'arvama, uskuma'

IV " skriv-a 'kirjutama'

b) I infinitiiv on võrdne verbi tüvega ka mõningatel 

ühesilbilistel segakonjugatsiooni verbidel ( § 105) ja 

mõningate verbide lühematel paralleelvormidel ( $ 107:6) 

ning nende tuletistel, näit.:

яft 'nägema' be 'paluma'

dö 'surema' £e 'andma'

slä 'lõõma' utg;e 'välja andma'

dra 'vedama, tõmbama' niedre 'möönma' jt.

c) Leidub verbe, mille tüvi lõpeb vokaaliga, kuid mis 

siiski moodustavad infinitiivi lõpuga (sufiksiga) ^a$ need
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verbid kuuluvad kõik I konjugatsiooni, tähtsamad on:

d) Mõnedel modaalverbidel puudub infinitiiv: lär, tor, 

ml, maste - vt* § 109«

3. II infinitiiv moodustatakse abiverbi ha(va) ja su- 

piiniumi abil ja II infinitiiv esineb peamiselt ühendites, 

millel on modaalne tähendus:

*  4  *
Hon skall ha varlt en stor skönhet ta olevat olnud 

suur iludus'

Ni maste ha fltt fel nummer 'te olete ilmselt saanud 

vale numbri*’ (telefonis).

Koos prepositsiooniga efter väljendab infinitiiv II 

eelnenud tegevust:

Efter att ha spelat tennis tog vi en dusch 'pärast 

seda, kui olime tennist mänginud, võtsime dušsi'

II infinitiiv esineb ka modaalverbidega pluskvamper

fekti paralleelvormides:

Jag kunde ha varit uppe hela natten (=jag hade kunnat 

vra uppe hela natten) (vrd. $ 118:3)

4. III infinitiiv moodustatakse abiverbi skola (‘'saa

ma*) või sagedamini komma att ('tulema') ja I infinitiivi 

abilj see väljendab tegevust tulevikus, näit.:

Tävlingen tros komma att area rum i morgon 'arvatakse, 

et võistlus toimub h o m m e '

dl a ' imema'

frta 'vabastamaj abielu

ettepanekut tegema' 

befr£a 'vabastama' 

förnya 'uuendama' 

krya pä sig 'tervenema'

roa 'lõbustama'

&roa 'rahutuks tegema' 

s1öa 'lai sklema'■ ■ — ■ Ф
snoa 'lund sadama' 

skria 'kisendama' 

töa 'sulama'



Suuremal osal juhtudel eelneb infinitiivile att, mida 

kõnekeeles hääldatakse sageli /о/ (seega samuti nagu oeh 

'ja'). Tuleb aga silmas pidada, et kui att on konjunktsi

ooni funktsioonis ja tähendab 'et*, siis võib teda hääl

dada ainult /att/, näit*: Han sade, att *** /att/ 'ta 

ütles, et ,** ".

Infinitiivimärgi att ja infinitiivi vahel võib seista 

adverbiaal, näit*:

Följande sidor ävser att i största korthet ge nlgra 

upplysningar om staden 'järgmistel lehekülgedel kavatse

takse and lühidalt (1 största korthet) mõningaid teateid

linna kohta'.

Infinitiivile eelneb att, kui infinitiivi tarvitatakse:

1) a u b s t a n t i  i v i  atribuudina:

Eonsten att skriva är gammal 'kirjutamise kunst on

vana'

Har du t£d att göra det? 'kas sul on aega seda teha?'

Jag har ingen lust att arbeta 'mul pole lusti töö

tada',

2um att hyra 'tuba välja üürida'. «

2) a d j e k t i i v i  j a  a d v e r b i  laien

dina :

Filmen är värd att se 'film on väärt, et seda vaada-

г ч **'
Din handstil är rätt svar att läsa 'sinu käekirja 

on raske lugeda'.

Er fräga är omöjlig att besvara 'teie küsimusele on 

võimatu vastata'.
V O »

Hon var nära att grata ta pidi peaaegu nutma hak

kama' (tal oli nutt kurgus),

3) p r e d i k a t i i v i n a  (öeldistäitena)

§ 122* Infinitiiv sõnaga att*



verbidega vara  'olema' , ha(va) 'omama', bli(va)

'jääma', fa 'saama', finnas 'leiduma' jt.:

Han är inte att leka m ed 'temaga ei saa mängida'
^  V #

Jag har myc ke t att tänka pa m ul on palju (asju), 

mille peale mõelda'.

Det är ingenting att skratta ät 'siin pole millegi üle 

naerda

Här finns det mycket att göra 'siin on (leidub) palju 

teha',

Jag har ett brev att skriva 'mul on vaja üks kiri kir

jutada'.

4) v e r b i objektina või määrusena:

Han lovade att komma 'ta lubas tulla'.

Portsatt att skriva 'jätka(ke) kirjutamist'.

Vi la(de) oss att vila 'me heitsime puhkama'.

Kui infinitiiv väljendab eesmärki, seisab sageli in

finitiivi märk prepositsiooniga för (vrd. allpool punkt 5)s

Han reste till Italien för att studera musik 'ta 

sõitis Itaaliasse, et õppida muusikat'.

Han sprang för att inte komma för sent 'ta jooksis, 

et mitte hilineda'.

5) p r e p o s i t s i o o n i  järel:

Q  ̂ О t
Hon har svart för att lära sig sprak tal on raske 

keeli õppida'-

Är du road av att aka skidor? 'kas sulle meeldib suusa

tada? '

Professorn nöjde sig med att ställa nagra enkla fragor 

'professor piirdus mõnede lihtsate küsimuste esitamisega'

Han gjorde det utan att tänka 'ta tegi seda ilma järele 

mõtlemata',
4 4 / #

Jag övar mig varje dag i att r ima ma harjutan iga 

päev ujumist'

Genom att bromsa fick vi bilen att stanna 'pidurdamise

ga saine auto seisma'.



Efter att ha ätit middag gick hon upp pa sitt rum 

'kui ta oli lõunat söönud, läks ta üles oma tuppa'.

6) tavaliselt ka s u b j e k t i n a :

Att fela är mänskligt 'eksimine on inimlik*..

Att vara eller leke vara, det är frägan 'olla või mit

te olla, see on küsimus'

Vahel ka ilma infinitiivi märgita, eriti vanemates väl

jendites ja vanasõnades, näit.:

Tala är silver, tiga är guld 'rääkimine on hõbe, vaiki

mine kuld'.

Bättre fržga än viise fara 'parem küsida, kui eksida'.

Gageli seisab infinitiiv subjektina predikaadi järel, 

kusjuures lause algab korrelaadiga det ( § 88:2). Sel ju

hul ei või infinitiivimärk ära jääda:

Deb ör roligt att studera spräk 'keeli õppida (uurida)

on tore

Det var m y cket behagligare abt flyga än abt fara 'len

nata oli palju m õ n u s a m  kui sõita'.

7) mõningates väljendites, nagu:

Av handsbilen abi; döma är brevskrivaren en äldre man 

'käekirja ^‘-rgi otsustades on kirja kirjutaja vanem mees'

Av a lit -‘bb döjQ.-j ii <r lob hänt en olycka 'kõige järgi 

otsustades en juhtunud õnnetus'

Till att börja med bör aet sägas act ... 'kõigepealt 

tuleks ütelda, et ...

Sanningen att ... 'tõtt öelda...

v 12'-. Infinitiiv i l m a  infinitiivi märgita ai;t

1 ) m o d a a l v e r b i d e g a  skola 'saama, pi-

dam ' (lvi temporaal, .e abiverbina futuurnumi ja skullo-vor- 

' ! soodustamisel), böra pldwnn', jTa 'saama, vöiaa",



k ü n n a  'võima', lata 'laskma; lubama", lär ja tör (kaudse 

kõneviisi valjendamiseks), ma 'võima, pidama', mande 

'võiks', maste 'peab, pidi', vilja 'tahtma' (vrd. § 109).

Erandina^lisatakse infinitiivile att, kui fa tarvita

takse tähenduses 'saavutama, sundima, panema', näit.:

Han fick mig att skratta 'ta pani mu naerma'.

2) v e r b i d e g a  bruka 'tavatsema', pläga 

'tavatsema* , synas 'paistma', tyckas 'paistma, tunduma'|

tavaliselt verbidega behöva 'tarvitsema', börja 'al

gama, alustama', hoppas 'lootma', nödgas 'sunnitud olema', 

гака 'juhtuma, sattuma', tänka 'mõtlema, kavatsema', 

vaga 'julema', önska 'soovima' |

ja sageli verbidega begynna 'algama', besluta 'ot

sustama', förma 'sundima, saavutama', försöka 'proovima, 

katsuma', förtjana 'teenima, väärt olema', glömma 'unus

tama', hinna 'jõudma', lova 'lubama', lyckas 'õnnestuma', 

lära 'õpetama', lära sig 'õppima', slippa 'pääsema', 

siuta 'lõpetama', söka 'proovima, katsuma', vägra 'keel

duma', ämna 'kavatsema'.

Mõningaid näiteid:

V 4 к /
När brukar du ata middag? millal sa tavatsed lõunata

da?' (millal sa tavaliselt lõunatad?)

Plägar of ta ga sl 'see juhtub tihti nii'.
/ / 0 0

Hon tycks ha glömt alltsammans ta paistab koik unus

tanud olevat'
S \ \ 4 *

Du behöver inte svara om du inte vill sa ei taryitse 

vastata, kui sa ei taha'.

Han har börjat översätta en roman ta on hakanud tõlki

ma üht romaani', ,

Jag tänkte (ämnade) just £a ut 'ma mõtlesin (kavatse

sin) just välja minna'.
\ \ 4 *

Han har slutat röka ta on suitsetamise maha jätnud .

Det hai' slutat (att) regna 'vihm on üle jäänud'.
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/  ̂ ~ . J
Du kan fõrsõka (att) läsa en svensk bok sa void 

katsuda lugeda üht rootsi raamatut*.

Märkus: kui nendel verbidel on isikuline objekt, on 

infinitiivi ees att:

Han lovade honom att komma 'ta lubas talle, et ta

tuleb *.

Det lyckades mig att ta mi к fram ''mul õnnestus edasi

pääseda*.

3) konstruktsioonides o b j e k t  i n f i n i 

t i i v i g a  (vrd. ladina k. "accusativus cum infini- 

tivo") ja s u b j e k t  i n f i n i t i i v i g a  

("nominativus cum infinitivo") verbidega nagu se 'nägema*, 

höra 'kuulma', anse 'arvama, pidama (millekski)*, känna 

'tundma*, me na 'arvama', be(d.ja) *paluma', latsas(s) 'teesk

lema ’, säffa 'ütlema', pžstS 'väitma', försäkra 'kinnita

ma', tiycka 'arvama', tro 'arvama, uskuma', veta 'teadma, 

arvama *:

a) objekt infinitiiviga; rootsi infinitiivile vastab 

eesti keeles infinitiivi seesütlev kääne (-mas), verbi kaud

ne kõneviis (~vat) või kõrvallause, näit.:

Jag sag honom komma *ma nägin teda tulemas*.
^  ^  /I f

Vi hörde henne sлипка ma kuulsime teda laulmas .
 ̂ \  ̂ Ф

Hon kände sitt hjärta klappa ta tundis oma südant

kloppivat'

Jag trodde honom vara klokare 'ma arvasin ta olevat

targema*.

Gör älltid det, som du vet vara~rätt 'tee alati seda,

mida sa arvad õige olevat*.

b) objektiks on sageli refleksiivpronoomeni eesti kee

les on sel juhul kaudne kõneviis (-vat) või kõrvallause:

Jag tror mig ha rätt *ma arvan endal õiguse olevat'.

Han trodde sig vara ensarn 'ta arvas end olevat üksi'.
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Hon latsade sig inte förstä 'ta tegi, nagu ei saaks

ta aru*»

Han pastod sig ha tappat körkortet ta ütles end ole

vat juhiloa kaotanud'

с) subjekt infinitiiviga (passiivi konstruktsioonis)} 

eesti keeles sama, mis ülal punkt a:

Skepget sags sjunka 'laeva nähti vajumas (vajuvat)
Ж

(Vrd. Jag sag skep^et sjunka 'ma nägin laeva vajuvat' 

- objekt infinitiiviga).
/ \ O O  x  0

Mõtet väntas рака ett par dagar arvatakse (oodatak

se), et kokkutulek kestab paar päeva'.

Märkus_: eesti infinitiiv verbi 'jääma' järel (jääb 

seisma, istuma jne.) antakse rootsi keeles edasi I partit

siibi abil (vrd. § 125:2b):
\ * * *

Han förblev staende (e. han stod kvar) 'ta jäi seis

ma'»

Partitsiip (kesksõna)

$ 124, I p a r t i t s i i p  (preesensi partitsiip)

1. I partitsiip (preesensi partitsiip) moodustatakse 

sufiksi -ande abil, kui verbi infinitiiv lõpeb ^a*ga, ja 

-ende abil, kui infinitiiv lõpeb muu vokaaliga:

tal-a: I partitsiip tal-ande 'rääkivj rääkides'

skriv-a: -"- skriv-ande 'kirjutavj kirjutades'

tro: tro-ende 'uskuv$ uskudes'

sta: -”- stl-ende 'seisevj seistes'

Märkus: verbid paralleelvormidega, nagu bli(va) 'jää- 

aa', ta(Ka) 'võtma', be(dja) 'paluma' jt. (vt. $107:6) 

moodustavad I partitsiibi pikemast vormist:



bliv-ande 'jäävj jäädes' 

täg-ande 'võttevj võttes' 

bed.j-ande 'paluvj paludes'

2. I partitsiip on muutumatu ja teda tarvitatakse 

peaasjalikult adjektiivi tähenduses a t r i b u u d i -

n a või p r e d i k a t i i v i n a  (öeldistäitena), 

vrd. £ 77.

En älskande moder 'armastav ema'.

Ett brinnande ljus 'põlev tuli'.

Luften var tr.yckande 'õhk oli lämmatav^

I partitsiibi laiendid seisavad partitsiibi ees:

Med främsträckt hais oeh av_£ver darrande vingar 

griper tälgoxen biet (S. Lagerlöf) 'õieliaetud kaelaga 

ja ärevusest värisevate tiibadega haarab rasvatihane me

silase'.

3. I partitsiip võib esineda ka v e r b i  

l a i e n d i n a ,  näit.:

Hon svarade skrattande 'ta vastas naerdes'.

Eriti tuleb tähele panna I partitsiibi tarvitamist 

verbide komma 'tulema', bli(va) ja förbl£(va) 'jaa

ma', ha(va) 'omama*, finna 'leidma', se 'nägema' jä

rel:

а) кошта + I partitsiip; eesti keeles les-tegevus-

n i m i :

Han kom ridande (springande, akande) 'ta tuli rat

sutades (joostes, sõites)'"

põjken kommer inrusande 'poiss tuleb tormates 

sisse'

En liten flicka kom sjungande ne^Q-p trappan 'väi

ke tüdruk tuli lauldes trepist alla'.

Rahvakeeles tarvitatakse vahel vorme lõpuga ~s:

Han kom akandes (springandes) 'ta tuli sõites 

( joostes) '•
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b) bli(va) või förbl£(va) + I partitsiipi eesti 

keeles ma-tegevusnimi:

Han föll oeh blev liggande pä golvet 'ta kukkus ja 

jäi põrandale lamama'.

Där blev han stäende 'seal jäi ta seisma'.

Hon blev (förblev) sittande (=hon satt kvar) 'ta 

jäi istuma' (toolile).

c) ha(va). finna või se + I partitsiipt eesti kee

les mas-tegevusnimi või tavaline lause:

% ' о * ,
Han hade tavlan hängande’ pa väggen tal rippus 

pilt seinal',

Jag fann det li^ande pä bordet 'ma leidsin selle 

laualt' (laual lamamas).

Jag sig honom sittande till häst 'ma nägin teda 

hobuse seljas istumas'.

Verbiga se tarvitatakse aga sagedamini ühendit 

infinitiiviga, vt. £ 123:3a.

4. Mõningaid partitsiipe tarvitatakse prepositsioo

ni funktsioonis, näit.:

lakttagelser beträffände väderleken 'vaatlused 

ilma kohta';

ängaende denna sak är meningarna delade 'selle 

asja suhtes on arvamused lahkuminevad' ;

vidkoiomande denna ängelagenhet 'selle asja 3uhtes' 

(rais sellesse puutub).

Jag sag i.ngen undantagandes ett bärn 'ma ei näi

nud kedagi peale ühe lapse (välja arvatud üks laps)'

>. I pax'üitsiip vuib esineda s u b s t a n t i 

v e  c* r u n u d kujal, kusjuures mitmust tähistatakse 

. ;nSäratud vaba artikli (adjektiiviartilcli) de abil:

en talande 'kõneleja' (määramatu vorm)

den talande 'kõneleja' (määratud vorm)

dc talande 'kõnelejad'



V ,
Eia av de närvarande üks juuresolijaist .

Mõned partitsiibid on täielikult substantiveerunud ja 

käänduvad VI deklinatsiooni järgi (vt. j 55c):

en x"esande 'reisija' - resande-n 

(tvž) resande 'reisijad' - resande-na

Mõlemat liiki substantiveerunud partitsiibid moo

dustavad genitiivi lõpuga ^s, näit.:

Bn döendes sista ord 'surija viimased sõnad'.

De promenerandes skuggor 'jalutajate varjud'.

6. I partitsiip langeb vormilt kokku verbaalsubs- 

tantiividega, mis moodustatakse sufiksite -ande ja -ende 

abil| seda liiki verbaalsubstantiivid on ainsuse neutru- 

mid (mitmusevormid puuduvad):

4 * 0
(ett) läsande lugemine

(ett) springande 'jooksmine'

■> * 4 •
Det ideliga resandet tröttar (see) alaline rei

simine väsitab'.

JJan tycker om att resa för resandets skull 'tal 

meeldib reisida reisimis# (enese) pärast'*

7» I partitsiip esineb paljudes väljendites, 

näit.:

pa resande fot 'reisides, reisi ajal' ;

i talande stund 'just nüüd' (kui ma räägin) ;
\ j  0 

för närvarande praegusel silmapilgul )

ga i väntande dägar 'last ootama (lähemal ajal)';

vara havande 'rase olema' ;

gä havande med en ide 'mingi küpse ideega ringi käima'; 

den sprlngande punkten 'oluline, kõige tähtsam'.
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$ 125. I I  p a r t i t s i i p  (perfekti partit

siip).

1* II partitsiip (perfekti partitsiip) muutub nagu 

tavaline adjektiiv, s.t. tal on kolm põhivormi: 1) ainsuse 

utrum, 2) ainsuse neutrum ja 3) mitmusevorm, mis on üht

lasi ainsuse määratud vorm. II partitsiibi sufiksid on 

järgmised:

I konjug.: -ad -at -ade

II ii -d -t -da (kui tüvi lõpeb helile kons.)
ii -t -t -ta ( " " " helitu « )

III и -dd -tt -dda

IV »• -en -et -na

Näit.:

I käll-a 'kutsuma'

II stang-a 'sulgema' 

köp-a 'ostma'

III tro /tru:/ 'uskuma'

IV skrlv-a 'kirjutama'

käll-ad
✓

stäns-d

köp-t

tro-dd

käll-at

stäng-t

köp-t

tro-tt

ka11-ade

atäng-da
\

köp-ta

tro-dda

skriv-en skriv-et skriv-na

Rootsi II partitsiip vastab olenevalt kasutusviisist 

eesti tud- või nud-partitsiibile; mõnel juhul tuleb teda 

tõlkida eesti keelde teiste sõnade abil.

II partitsiip transitiivsetest verbidest väljendab 

passiivi, intransitiivsetest verbidest aga aktiivi: 

en plundrad stad 'rüüstatud linn'; 

en bortsprungen hund 'ärajooksnud koer',

Märkus: II partitsiipi ei saa moodustada mõnedest in

transitiivsetest verbidest nagu vara 'olema', leva 'ela

ma', ligga 'lamama', sova /-o:-/ 'magama', sitta 'istu

ma', vška 'valvama', lyssna 'kuulama', tvivla 'kahtlema'; 

mõningatel juhtudel on II partitsiip võimalik selliste ver

bide liitvormidest, kus sõna saab teise tähenduse, näit.: 

förlegad 'seiskunud', utvakad 'väsinud, magamata', för- 

sutten 'kaotsiläinud' (vt. allpool punkt 4).
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2. II partitsiipi tarvitatakse peamiselt adjektiivi 

tähenduses a t r i b u u d i n a  vöi p r e d i k a 

t i i v i n a ,  vrd. { 7 8.

Näiteid:

Det talade spräket är lättare än det skrivna 'kõne

keel (kõneldud keel") on kergem kui kirjakeel ("kirjuta

tud keel")'.

Bakom stängda dörrar 'suletud uste taga'.
N 0 0

Rökning är här fõrbjuden suitsetamine on siin kee

latud '•

Är den här platsen upptagen? 'kas see kohta on kin

ni?'

Numret är upp taget '(t e l e f o n i n u m b e r  on kinni'.

Vaskorna är ställda i tamburen 'reisipaunad on ase

tatud esikusse'.

3. Rootsi grammatikas loetakse II partitsiipi predi

katiiviks ka juhtudel, kui see esineb mõne iseseisva ver

bi l a i e n d i n a ,  näit.:

Du sex* trött och utarbetad ut 'sa n оd väsinud ja 

(tööst) kurnatud välja'.

lion lag ävsvimmad pS golvet ' ta lamas minestunult 

põrandal'.

Kõnekeeles esineb sageli konstruktsioon fa 'saama'

+ il partitsiip, mida tuleb eesti keelde tõlkida iga 

г: :j rd erineval viisil, näit.:

Jag fick min klocka lägad 'ma sain оша kella lasta 

ira parandada' (sõna-sõnalt: ma sain oma kella ära pa

randa tud)

Han Tick sin ÖKiskan uppf .ylld 'ta soov läks täide'

Jag fick ingenting ;;jort 'ma ci saanud midagi ‘uh-

tud'.

Han fick sina 1;J aer f örs t ’Vrda 'ri i «.led laksi , l.;?l 

katki'



Uuemale rootsi keelele on tüüpilised ka järgmised 

konstruktsioonid (E. Wellanderi järgi):

Tiden för Programmen önsKas ändrad (=Man önskar fa 

ändra tiden för Programmen) 'eeskavade aega soovitakse 

muuta '.

Man önskade saken debatterad i pressen 'asja soovi

ti arutada ajakirjanduses'.

Vi änsag ämnet slutbehandlat 'me lugesime küsimuse 

(teema) lõpetatuks'.

Man fänn försläget förhästat 'ettepanek loeti järe

lemõtlematuks (liiga rutuliseks)',.

Samuti lauselühendites nagu:

Priset är 2.000 kronor, allt Inräknat 'hind on 2.000 

krooni, koik k a a s a a r v a t u d”.

4. Osa II partitsiipe moodustavad nn. a d j e к - 

t i i v s e t e  p a r t i t s i i p i d e  rühma.

Siia kuuluvad:

a) partitsiibid, millel ou teine tähendus võrreldes 

vastava verbi tähendusega, näit.:

en bildad person 'haritud isik' - vrd. bilda 'ku

jundama, moodustama' ;

en förtjänt m än 'teenetega mees' - förtjäna 'tee

nima

en förlegad vara 'seiskunud kaup' - li^ga 'lamama'.

b) liitvormid, mida muidu pole võimalik moodustada 

vastavast verbist:

mäläten 'koitanud, koi söödud' - vrd. mai 'koi' ja 

äõa 'sööma'; ka piltlikus tähenduses: han sõr gänska 

maläten ut 'ta näeb võrdlemisi vilets vai ja'-,

en välkänd person '(hästi)tuntud isik' - va 1 'hästi', 

künna 'tundma' (puudub aga verb *vällmnna) ;

ett nybildat ord 'uus sõna (uuslooming)';

de s o l b e l y sLa alperna 'päikesepaistelised Alpid'

" i -



с) eitusvormid eelsilbiga /и;/;

Brevet är odaterat 'kiri oa dateerimata'.

Ea fcuppfostrad /-fustrad/ man 'kasvatamatu mees'.

Jag har en gls oplockad med dig 'mul on sinuga kana 

kitkuda' (sõna-sõnalt: hani kitkumata).

5. Intransitiivsetest verbidest võib II partitsiibi 

ja abiverbi vara abil moodustada l i i t a e g u ,  mis 

tähistavad lõpetatud tegevust; nende tähendus on lähedane 

supiinumi abil moodustatud liitaegadele, vt. $ 126:4. 

Näit.:

Han är rest till Italien 'ta on (ära) sõitnud Itaa

liasse'-

Varen är kommen 'kevad on tulnud (kätte jõudnud)'.

II partitsiibi ja abiverbide bllva ja vara abil moo

dustatakse ka rootsi keele p a s s i i v »  vt. § 127.

6. II partitsiip esineb s u b s t a n t i v e e -  

r и n и 1 t ja võib sel juhul moodustada genitiivi 

vormi lõpuga

min älskade 'mu armsaim' ;

den älskades namn 'armastatu nimi';

de fällnas minne 'langenute mälestus';

undertecknads adress är ... 'allakirjutanu aadress

on ...

7* II partitsiip esineb paljudes väljendites, näit.:

Välkommen 'tere tulemast'

Saken är avgjord 'asi on otsustatud'.

Det är lättare sa^t än gjort 'kerge ütelda, raske

teha'.4 / 9
Bättare sagt ... õigemini öeldud'.
\ ,

Ingen nämnd oeh ingen glömd kedagi nimetamata ja 

kedagi unustamata' (näiteks kirja lõpus ühistele tutta

vatele tervitusi saates).

S. k. (=sa kallad) 'nn. (niinimetatud)',
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Supiinum

§ 126. 1. Supiinum esineb ainult liitaegade moodusta

misel koos abiverbiga ha(va). Supiinum on välja kujunenud

II partitsiibi neutrumi vormist ja ta on muutumatu. Eesti 

keele vasteks on nud-partitsiip.

Supiinum! sufiksid on eri konjugatsioonide järgi:

-at» -t, -tt ja -it.

\

I konj.: tal-at 'rääkinud', frag-at 'küsinud'

II " rxng-t 'helistanud', köp-t 'ostnud'

III ” tro-tt 'uskunud', sy-tt 'õmmelnud'

IV ” skriv-lt 'kirjutanud', k&mm-it 'tulnud'

Näit. liitaegades:

' ' * *
Jag har redan köpt biljetterna ma olen juba piletid 

ostnud' (perfekt).

Taget hade gatt, när jag кот till Stationen 'rong 

oli läinud, kui ma jaama jõudsin' (pluskvamperfekt).

Jag skulle ha kommit 'ma oleksin tulnud' (II kondit

sionaal).

2. Supiinumile lisandub ^s järgmistel juhtudel:

a) passiivis ( $127):
 ̂ * / »

Boken har översatts av honom raamat on tema tõlgi

tud'.

b) depoonensverbides ( § 129):

Vi hade hoppats fä se dig 'me lootsime (olime loot

nud) sind näha'.

c) impersonallsetes konstruktsioonides ( j 132):

Här har dansats hela natten 'siin tantsiti (on tant

situd) terve öö'..

3. Abiverb ha(va) jäetakse sageli kirjakeeles ära 

supiinumi ees kõrvallauses; supiinum moodustab üksi pre-
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dikaadi ja alles kontekstist ilmneb, kas predikaat väljen

dab perfekti või pluskvamperfekti:

Sedan ban (hade) blxvit pensionerad, bosatte han sig 

i Narva 'pärast seda, kui ta pensionile läks, asus ta 

elama Narva'» 4 /
Om jag (hade) haft mera txd, sa skulle jag ha försökt
4 * / ,

att göra det bättre kui mul oleks olnud rohkem aega, 

siis oleksin katsunud seda paremini teha'.

Vrd. $$ 112|3, 113:3, 118:4.

4. Nii supiinum kui ka II partitsiip (liitaegades, 

vt. £ 125:5) väljendavad lõpetatud tegevust. Erinevus 

nends vahel seisneb selles, et II partitsiip juhib rohkem 

tähelepanu tegevuse resultaadile (näitab tavaliselt, et 

tegevuse resultaat on alles, kuna aga supiinum jätab sel

le küsimuse lahtiseks), vrd.:

Han har k&mmit (supiinum) 'ta tuli (on tulnud) ' .

Han är kommen (II partitsiip) 'ta tuli (ja on prae

gu siin)
I  /  /  #

Jag har rxvit sönder (supiinum) min rock ma tõmba

sin oma kuue katki'-
, 4  /

Min rock är sönderriven (II partitsiip) mu kuub 

on katki'.

Pandagu tähele sõnajärjestust abiverbi ha(va) järel:

Han hade skrivit (supiinum) ett brev 'ta oli kirju

tanud ühe kirja',

Ha n  hade brevet s krxvet (II partitsiip) 'tal oli 

kiri valmis kirjutatud'.

Passiiv

£ 127. Passiivi moodustamine.

Passiiv moodustatakse rootsi keeles kolme moodi:

1 ) lõpuga (s-passiiv):

affären stäng(e)s 'kauplus suletakse'- 

huset mälas 'värvitakse maja';
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2) abiverbi bli(va) + II partitsiibi abil (bli-passiiv): 

affären blir stänred 'kauplus suletakse (saab suletud)'; 

huset blir malat "värvitakse maja (saab värvitud)*;

3) abiverbi vara + II partitsiibi abil (vära-passiiv): 

affären är stängd 'kauplus on suletud';

huset är malat 'maja on värvitud'.

s-passiivi nimetatakse ka sünteetiliseks passiiviks, 

bli- ja vara-passiivi analüütiliseks või perifrastiliseks 

(ümberütlevaks) passiiviks, vara-passiivi võib vaadelda 

ka nominaalse predikaadina.

s-passiivi ja bli-passiivi saab tavaliselt tõlkida 

eesti keelde umbisikulise tegumoe abil.

1 ) s — p a s s i i v i s  lisatakse sufiks ^s pree

sensile, imperfektile, supiinumile ja infinitiivile. Pree

sensis langeb lõpp ^r välja; II ja IV konjugatsiooni ver

bidel, mis preesensis lõpevad -er, on passiivis -es või 

lühem vorm :ss, mida eelistatakse kõnekeeles ja ka uuemas 

kirjakeeles. Näiteks s-passiiv verbidest:

I

II

konjug. öppna

stänga

avama 

'sulgema'

preesens: oppna-s 

imperfekt: öppnade-s 

perfekt: har oppnat-s 

pluskvamperf.: hade öppnat-s 

futuurum: skall öppna-s
4

supiinum: öppnat-s 

infinitiiv: (att) öppna-s

stänp;-(e)s

stangde-s
/

har stängt-s 

hade stängt-s
4

skall stänga-s 

stängt-s 

(att) stänga-s

Passiivis esineb ka II infinitiiv:
\ У

(att) ha(va) öppnat-s (att) ha(va) stängt-s

miile abil saab moodustada II futuurumi ja II konditsionaa

li:



skall ha(va) öppnat-s skall haСva) stängt-s 

skulle ha(va) öppnat-з skulle ha(va) stäng;t-s

Harva esineb III infinitiiv (futuurumi infinitiiv):
V \

(att) skola öppna-s (att) skola stänga-s

s-passiiv ei muutu soos ega arvus:

' s * * 
dörren öppcas uks avatakse ;
/’ N / p

fönstret öppnas aken avatakse ;

dörrarna (fönstren) öppnas uksed (aknad) avatakse .

2 ) b l i - p a s s i i v i s  muutub abiverb bli(va)

ajas:
ч /

preesens: blir öppnad blir st äng; d

imperfekt: blev öppnad blev stängd
■> ч У

perfekt: har blivit öppnad har blivit stängd 

pluskvam-
perf•: hade blivit öppnad hade blivit stängd

futuurum: skall bli(va) öppnad skall bli(va) stängd

infinitiiv: (att) bli(va) öppnad (att) bli(va) stängd

On võimalik moodustada ka II ja III infinitiiv:

(att) ha blivit öppnad (att) ha blivit stängd 

(att) skola bli(va) öppnad (att) skola bli(va) stängd

ja II futuurum ning II konditsionaal:
/  ̂ ч / % /

skall ha(va) blivit öppnad skall ha(va) blivit stängd 

skulle ha(va) blivit öppnad skülle ha(va) blivit stängd

Nagu näha, ei muutu II partitsiip küll ajas, kuid ta 

k o n g r u e e r u b  subjektiga soos ja arvus:

dörren blir stängd uks suletakse ; 

fönstret blir stängt 'aken suletakse'; 

dörrarna (fönstren) blir stängda 'uksed (aknad) sule

takse '
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Märkus^ abiverbi bli£va) tähenduses kasutati vanemas kee

les ka abiverbi varda perifrastijjse passiivi moodustamisel; 

praegu esineb see vorm ainult murdeliselt ja mõnes kõnekee

le väljendis, nagu:

han vart förvänad (=blev förvanad) 'ta imestus'.

Peale selle kasutatakse vahel preesensi vormi ametli

kus (pidulikus) keeles:

härmed varder kungjort /kunn-jut/ att ... 'sellega an

takse teada, et ...'

3 ) v a r a - p a s s i i v  moodustatakse samal põhi

mõttel kui bli-passiiv; abiverb vara muutub ajas ja II par

titsiip kongrueerub subjektiga soos ning arvus:

' • ' • * 
preesens: dörren ar stängd uks on suletud

S S j  /

fõnstret är stängt aken on suletud
4 4 ^ ,

dörrarna är stängda uksed on suletud

imperfekt: dörren var stän^d 'uks oli suletud'

fönstret var stängt 'aken oli suletud' 

dörrarna var stängda uksed olid suletud jne.

4) Rootsi keeles on võimalik moodustada kõiki kolme 

liiki passiivi ka siis, kui lauses on nimetatud t e g i -  

j a (agens). Need konstruktsioonid esinevad aga harva ja 

tavaliselt eelistatakse neil juhtudel aktiivi.

Tegijat väljendatakse passiivis prepositsiooni av kaas

abil, näit.:

aktiiv passiiv

/ 0 0  0 0 *

Pojken malar baten Baten maias av pojken

'poiss värvib paati' '(paat värvitakse poisi poolt)'

Biten blir maiad av pojken 

'(paat värvitakse poisi poolt)' 

Baten är maiad av pojken 

'paat on poisi värvitud'
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Fienden intog staden Staden incogs av fienden

'vaenlane vallutas lin- 'linn vallutati vaenlase poolt 
n a ' %

Štader ^>lev intagen av fienden

linn vallutati vaenlase poolt 

Staden var intagen av fienden 

'linn oli vaenlase poolt vallu- 

* tatud'

Kui tegijat väljendab personaalpronoomen, siis peab 

see prepositsiooni av järel olema objekti käändes, s.t. 

äv mig. äv dig jne. ( § 86). Näit.:

aktiiv: De držjz; upp gardinerna

'nad tõstsid kardinad üles' 

passiiv: Gardinerna drogs upp av dem

* '(kardinad tõsteti nende poolt üles)'

\ , 
aktiiv: Hon har redan tvattat skjortan 

'ta on juba särgi ära pesnud' 

passiiv: Skjbrtan har redan tvättats äv henne 

'(särk on juba tema poolt ära pestud)'

Märkus.: kui aktiivis väljendatakse tegijat impersonaal

se pronoomeniga man, siis kaob see passiivis| konstruktsi

oonid on oma tähenduselt võrdsed, näit.:

4 ' * * 
aktiiv: Man stängde dörren uks suleti ; 

passiiv: Dörren stängdes 'uks suleti'.

£ 128. Passiivi kasutamine.

1. Rootsi keele kolme passiivi abil saab vajaduse kor

ral eristada tähendusnüansse. Üldreeglina tähistab s-pas- 

siiv seda, mis on just teoksil, bli-passiiv rõhutab olu- 

. korra muutumist, kuna aga vära-passiiv väljendab lõpetatud 

tegevust ja seega muutumatut olukorda. Kõige selgemalt tu

leb see vahe esile preesensis, näit.:
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s-passiiv: huset byggCe^s 'ehitatakse maja'

bli-passiiv: huset blir byggt 'maja saab ehitatud' 

vara-passiiv: huset är byggt 'maja on (valmis) ehitatud'

Lähemad reeglid eri passiivide kasutamise kohta vt. 

allpool.

2. s - p a s s i i v i  ja b l i - p a s s i i v i  

kasutamisest:

a) imperfektis, perfektis ja pluskvamperfektis kasu

tatakse mõlemaid vorme ilma tähendusvaheta (kõnekeeles 

eelistatakse bli-passiivi), näit.:

ELäderna syddes för hand 'riided õmmeldi käsitsi'.

(=blev sydda)

Brevet har lästs upp 'kiri on ette loetud'.

(=har blivit u p pläst)

/ / / »
En grav hade grävts i trädgarden üks kraav oli aeda

(=häde blivit grävd) kaevatud'

b) preesensis on s-passiivil tavaliselt oleviku, bli- 

passiivil aga tuleviku tähendus, v r d . :

\ , /
Hon älskas teda armastatakse .

Hon blir alskad (=hon kommer att bli älskad) 'teda * 

hakatakse armastama',

bli-passiiv võib (olenedes kontekstist) väljendada ka 

olevikku, eriti üldkehtivat fakti* sel juhul on bli-passiiv 

võrdne s-passiiviga, näit.:

Säden blir lätt skadad av frost =

Säden skädas lätt av frost 'vili saab kergesti kül

mast rikutud'.

c) konstruktsioon skall + s-passiiv tähistab soovi 

või käsku, skall + bli-passiiv väljendab lubadust, kinni

tust:



\

Brevet skall skickas till Moskva 'kiri culeb saata 

Moskvasse '<

Han skall bli väi mottagen 'ta võetakse hästi vastu'

(me võtame, nad võtavad ta hästi vastu)
4

d) modaalverbid mfste, bör, torde + s-passiiv väljenda

vad soovi või vajadust, kuna aga samad modaalverbid bli- 

passiiviga väljendavad võimalikkust:

Biljetterna maste hämtas klockan tolv 'piletid peab 

kell 12 ära tooma'. ‘

Temat bör Inlämnas pl mindag 'kirjand tuleb ehitada 

esmaspäevaks

Recensioner torde ävsändas till undertecknad 'ret

sensioonid tuleb saata allakirjutanule'.

Vrd.:

Tjuven maste förr eller senare bli upptäckt 'varas 

peaks varem või hiljem selguma'.

Brevet torde bli avsänt om en vecka 'kiri peaks näda

la aja pärast ära saadetama'.

\
3. v a r a - p a s s i i v i  kasutamisel on tähtis 

vahet teha nn. kursiivsete ja terminatiivsete verbide vahel* 

kursiivsed verbid (fortgangsverb) väljendavad kestvat
X - 0 , %

tegevust või olukorda, näit.: älska armastama , frukta 

'kartma', leva 'elama', sova 'magama

terminatiivsed verbid (övergAngsverb) väljendavad üle-
\

minekut uude seisundisse või resuldaadile jõudmist: bör.ja 

'algama', siuta 'lõpetama', tända 'süütama', glömma 'unus

tama' jne.

a) kursiivsetest verbidest on vara-passiiv ja s-passiiv 

võrdse tähendusega: -

4 % 4 
Hon är älskad av alla -- Hon älskas av alla

'ta on kõigi poolt armastatud'
\  v \  e *

Han var fruktad av undersatarna = Han fruktades 

av undersatarna 'ta oli alamate poolt kardetud' (alamad

kartsid teda).
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b) terminatiivsetest verbidest moodustatud vära- 

passiiv väljendab lõpetatud tegevust (näitab valmis resul

taati), näit.:

Säden är förstörd av torkan 'vili on rikutud põua

poolt'.

Siin vastab vara-passiivi preesensile aktiivi perfekt:

Torkan har förstört säden 'põud on rikkunud vilja'.

Vrd. s-passiivi preesens:

Säden förstors av torkan 'vili rikutakse põua poolt', 

millele vastab aktiivi preesens:

Torkan förstör säden 'põud rikub vilja'.

4. s - p a s s i i v i  i n f i n i t i i v  esineb

sageli:

a) verbide sse 'nägema' ja höra 'kuulma' järel lause

lühendites, mis asendavad täielikku lauset predikaadiga pas

siivis, näit.:

Jag sap; denna pjäs uppföras pä teatern 'ma nägin seda 

näidendit esitatavat teatris'.

Vrd.: Jag säg, att denna pjäs uppfördes pl teatern.

Vi horde talas om henne 'me kuulsime temast räägita

vat '.

Vrd.: Vi horde, att det talades om henne.

bet har jag äldrig hört talas om 'sellest pole ma ku

nagi kuulnud rä ä g i t a v a t '-

Vrd. Jag har äldrig hört, att det har talats om det .

b) s-passiivi infinitiiv võib esineda ka verbiga läta 

'laskma, lubama', eriti kui sellele järgneb otseselt pro

noomen sig 'ennast', näit.:

han ärbetade vidare utan att lita sig störas (=utan 

atc luua ctüra sig) 'ta töötas edasi, ilma et ta oleks laslb- 

nud end segada'

32.
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Han lät sig föras bort av strömmen 'ta laskis enc. 

voolust edasi kanda'-
'■ 4 / V Д

Det läter sig göras (=det l&ter göra sig) seda on 

võimalik teha' - vastavas eitavas väljendis on aga tava

liselt aktiivi infinitiiv:

Det later sig inte göra 'seda pole v õ i mali k teha ,

5* Rootsi keelele on iseloomulik i m p e r s o 

n a a l n e  p a s s i i v  pronoomeniga d e t $ see vastab 

eesti umbisikulisele tegumoele.

a) impersonaalne passiiv võib väljendada põhitegevust:

Det dansades hela kvällen 'tantsiti terve õhtu'.

Efter mlddagen spelades det kort /кис/ 'pärast lõunat 

m ängiti kaarte'.

b) impersonaalne passiiv sissejuhatavas pealauses:

Det pastäs att han har gift sig 'väidetakse, et ta 

olevat abiellunud'-

Det säges att han är rik 'räägicakse, et ta olevat 

rikas'.

Л 0 *
c) sageli esineb konstruk tsioon säges öeldakse ,

plstäs 'väidetakse', a n s es 'arvatakse, loetakse' jms.

+ aktiivi infinitiiv (punktis b toodud konstruktsiooni la

hendatud variant)* siin puudub pronoomen d e t :

 ̂  ̂ / /
Han säges ha gift sig ta öeldakse olevat abiellunud ,

Han anses vara mycket begävad 'teda loetakse väga an

dekaks '•

H an troddes komma 'arvati, et ta nuleb'.

Depoonens

I 123. Rootsi keeles leidub hulk verbe, mis väliselt on 

passii vid lõpuga - s , kuid tähenduse poolest aktiivid* „Milli

seid verbe nimetatakse depoonens it eks. Suurev. osa depooi: ■- 

seid kuulub I ja II konjugatsiooni.
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Depoonensice konjugeerimisel tuleb silmas pidada järg

mist:

1 ) ajavormide, infinitiivi ja supiinumi moodustamisel 

säilib kõikjal lõpp - s , näit. verbidest hoppas (I k o n j u g . ) 

'lootma , trivas (II) 'end hästi tundma', bras (III) 

'sarnanema', finnas (IV) 'leiduma':

preesens: (jag) h o p p a s , t r x v s , b r ä s , finns (finnes) 

imperfekt: h o p p a d e s , trivdes, braddes, fanns

perfekt: har h o p p a t s , t r i v t s , brštts, funnits 

pluskvamp.: hade h o p p a c s , trxv ts. b r a t t s , funnits 

futuurum: skall h o p p a s , trivas, b r a s , f i nnas 

nilinitiiv: h o p p a s , t r i v a s , bras, finnas 

supiinum: h o p p a t s , trivts, bracts, funnits

Märkus_: II, III ja IV konjugatsiooni depoonensitel on 

preesensis eelistatav lühike lõpp - s , mis teda võimaldab 

eraldada passiivist lõpuga - e s , näit. verbis rivas 'küünis

tama' (vrd. r iva 'riivima'):

Katten rxvs 'kass küünistab'.

Potatisen rives 'kartuleid riivitakse'.

Tuleb ka vahet teha järgmiste vormide vahel:

Pojkarna slSss /slõss/ 'poisid kaklevad'-

Gräset släs /slo:ss/ 'rohtu niidetakse'

2) ainult üksikud aepoonensid moodustavad I partitsiibi 

ja sealjuures ilma lõputa - s , n ä i t . :

äldras 'vananema' - en aldrande man 'vananev mees'.

Lõpp -s säilib verbil minnas 'mäletama, meelde tuletama 

nüi^.: minnandes sitt löfte 'tuletades meelde oma lubadust' 

ja mõnes väljendis, nagu: vax*a till firmandes 'leiduma, ko

hal o l e m a ', n o p p andes pa bättre tider 'lootes paremaid aegu

у) II partitsiip esineb samuti harva, kusjuures alati 

iln:, loputa — q , ni'"it* :



lyckas 'õnnestuma' - en lyckad fest 'õnnestunud pidu' 

aidras 'vananema' - ett aldrat änsikte 'vananenud nägu' 

vredgas 'vihastuma' - ett vredgat svar 'vihane vastus' 

tnandas 'sisse hingama” - den inandade luften 'sisse-

hingatud õhk'

4) depoonensitest ei saa moodustada passivi;

5) mõnest depoonensist on võimalik imperatiiv:

Xndas djuptl 'hinga(ke) sügavaltl'

6) peaaegu kõik depoonensid on intransitiivsed verbid* 

transitiivsed on ainult minnas 'mäletama' ja ävundas 'ka

destama'; peale selle võib otsese sihitisega kasutada ka 

verbi andas 'hingama': andas frxsk luft 'värsket õhku

hingama'.

? 130. Depoonensid võib jaotada kolme rühma:

1) t a v a l i s e d  d e p o o n e n s i d ,  täht

samad neist on järgmised:

I konjug.: andas 'hingama', avundas 'kadestama', 

brottas 'maadlema', dagas 'koitma', fattas 'puuduma', 

felas 'puuduma', färdas 'reisima, matkama', hoppas 'loot

ma', hämnas 'kätte maksma', lätas 'laisklema', lyckas 

'õnnestuma', latsas 'teesklema', nalkas 'lähenema', svet- 

tas 'higistama', vistas 'viibima, asuma', väsnas 'lärma

ma ', aidras 'vananema';

II konjug. : blygas 'häbenema', idas 'viitsima, vae

vaks võtma', minnas 'mäletama, meelde tuletama', nöjas 

'rahul olema, leppima', synas 'paistma, näha olema', rädas 

'kartma', trivas 'end hästi tundma', tyckas 'näima, psist- 

ma , toras julgema , vamjas pooritust tundma, vastii: Jt 

tundma';
/

III konjugatsiooni kuuluvad bras 'sarnanema', leds (le- 

das) 'igavust tundma'%



IV konjug.: Гinnаз 'leiduma*.

Näiteid kasutamise kohta:

Jag hoppas att lyckas i mitt företag *ma loodan, et nu 

ettevõtmine õnnestub*.

Det gick sämre än man hade hoppats *(asi) läks halvemi

ni, kui loodeti*.

PS dörren felades händtaget 'uksel puudus link*.

Han vistades pl. landet *ta viibis maal'..

Jag iddes inte svara pä hans dumma fragor *ma ei võtnud 

vaevaks vastata ta rumalatele küsimustele*..

Jag t n v s  mycket bra här ma tunnen end siin väga hästi, 

mulle meeldib siin väga'-

Jag minns inte vad han sa(de) *ma ei mäleta, mis ta 

ütles*.

Han rnlndes inte var han hade lagt пускеln 'ta ei mäle

tanud, kuhu ta oli võtme pannud'*

Vem bras pojken pl? 'kellesse on poiss läinud? kellega 

poiss sarnaneb?'

Märkus_: mõned depoonensid esinevad nii isikulistes kui

ka umbisikulistes konstruktsioonides, näit.:

Det fattas nägra kronor i hundra 'paar krooni puudub 

sajast'-

Är du sjuk eller vad fattas dig? 'oled sa haige või 

j mis sul puudub (mis sul viga on)?'

Han tycks vara försenad 'ta paistab olevat hilinenud'

Det tycks mig att ... 'mulle tundub, et ...

Om inte m&nen fanns (funnes), skulle det inte finnas 

; nagot tldvatten 'kui poleks olemas kuud, siis poleks ka 

tõusu ja mõõna*.

Han lyc&ades rädda henne (=det lyckades honom att rädda 

! henne) *tal õnnestus ta päästa'.

i’örsoket lyckades (för honom) 'katse õnnestus (tal)'.

- 253 -



2) r e b s i . p r o o k s e d  (vastastikused) d e 

p o o n e n s i d  , mis vastavad verbi aktiivi vormile +■ 

varandra 'üksteist, teineteist', näit.:

träXTas = tr äi'i‘a varandra 'kohtuma'.

I konjug,: uiias 'kokku leppima', mötas 'kohtuma , 

x'&kas 'icohtuma', träxfas 'kohtuma', retas 'kiuslema', 

sain lae 'kogunema', skingras 'hajuma, laiali minema', 

skxljas 'lahku minema

II K.o£fjug. : i öi'likas 'ära leppima'* 

ebareeglipärased verbid ses 'üksteist nägema' ja 

släss 'kaklema'.

Näi cci d :

V ^ 9 0
Deras blxckar mõttes aende pilgud kohtusid .

4 /

De hade gjor app att mötas utanför universitetet 

' m d  olid kokku leppinud, et n a d ‘kohtuvad ülikooli ees'

De trailades av en slump 'nad kohtusid juhuslikult'

Vi har roligt när vi rakas 'meil on tore olla, kui 

me kohtume (koos o l e m e ) '.

Vi har into setts pä länge 'me pole teineteist (üks- 

teist) ammu näinud •

Vi ses igenl 'nägemiseniI' (me näeme üksteist jälle) 

kotas oeh skxl,j as är lxvets gäng 'kohtuda ja lahku 

ninna on elu käik'.

De skxldes som vänner 'nad lahkusid sõpradena'.

3 ) a b s o l u u t s e d  d e p o o n e n s i d  

vastavad transitiivsele verbile, mille objekt on mõeldav

(kuid mitte välja öeldud):

I k o n j u g . : narras 'narrima'%

II konjug.: и linnas 'põletama', nypas 'näpistama's

IV konjug. : b i tas 'hamnusüaiua', rtvus 'küünistada', 

.̂ xc... ' tox'i.ama *-'•
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Mä  'I'It e l d :

Du narras väi inte? 'ega sa ei narri (mind.)? (ega sa

ei luiska?)

Nässlan bränns 'nõges kõrvetab'- 

K atten rivs 'kass k ü ü n i s t a b '.

Hunden bits 'koer hammustab 

Ilyps Intel 'ära näpista (mind)l'

Refleksiivne (enesekohane) verb

£ 131. Refleksiivseteks verbideks nmeeacaxso verbe, 

nida kasutatakse koos refleksiivpronoomenida (vt. £ 89).
Neid võib jaotada kahte rühma:

1 ) a l a l i s e d  refleksiivsed verbid, mis esine-
/

vad ainult koos reflekaiivpronoomeniga, näit.: förälska sig 

' armuma', förivra sig * äge s t u m a ', missta(gaj sig 'eks i m a ', 

bcfinna sig 'asuma, a s e t s e m a '5

2) j u h u s l i k u d  refleksiivsed verbid, näit.:
\ v , v # 9

tvätta sig end pesema (vrd. tvätta pesema j,

raka sig 'kabet ajama', förb ereda sig 'ette valiflis о uma', 

kanna sig 'ena tundma', glädja sig 'rõõrnustuma'  ̂ nende 

hulgas refleksiivsed liitverbid, nagu: klä pa sig 'riietu

da', ta(ga) av sig '(seljast, peast) ära võtma' :;t.

Uõnedel refleksiivsetel verbidel on cle?.:as sa: ar tähen

duslikud paralleelvormid - depoonensid: 1
laua sig = läcas 'laisklema'

sänla sig - sämlas 'kogunema'

änr-sla si£ = ängslas 'muretsema* kir.-kii ol«iras'

•j-ic:.. i ' . . J Les e refleksiiv setest vcroLc-.-s i •;:r . 1-csdustada

srtitciipi, kusjuures ref l e K s i i v p r o : ' . ' j • -Ъ ära:



H on var fördjupad i sin roman 'ta olv süvenent/.d oma 

r o m a a n i ' (vrd. fördjupa sig 'sü v e n e m a’) .

H an är upp över öronen f örälskad i henne ' ta on kõr- 

vuni temasse armunud' (vrd. förälska sig 'armuma').

N äiteid refleksiivsete verbide kasutamise kohta:

Om jag inte misstar mig, befinner han sig nu i Stock

holm 'kui ma ei eksi, asub ta praegu Stokholmis .
^ 0 0  *

H an lär sig svenska ta õpib rootsi keelt .

Vi mäste öva oss i att tala svenska 'me peame harju

tama rootsi koele k õ n e t *>

Jag ,;läder mig mycket (at) att fa träffa er 'me rõõ

mustan väga kohtumise üle teiega'-

Tillat raig att presentera mig 'lubage mul ennast 

(teile) tutvustada'.

Jag förbereder mig till exämina 'ma valmistun eksami

teks ette'.

Skynda d i g ] 'kiirusta!' Skynda e r i 'kiirustage]'

Vi maste skynda oss till Stationen 'me peame kiirus

tama jaama'.

Äkta d i g ] 'hoia end] ole ettevaatlik] '

Känner du di;; bättre? 'kas tunned end paremini?'

L i i t v e r b i d e g a :

Jag klär pa mi'’: *ma riietun'.

H on satte pä si ••• hätten 'ta pani kübara pähe'.

Ta äv dir rocken] võta mantel ,iahaj '

H an tor; ua ci,; glasögonen 'ta pani prillid ette'

Han tar äv sir; glasõgonen 'ta võtab prillid ära'.

Vi slog oss ncd i skuggan 'me istusime varju' -

Vad vi i:'. os--, !;']]. nu? 'mis me n üüd peale hakkame?

Samuti väljendites:

H ur kommer det sig, att han inte gör nSgra irämsteg? 

millest see tuleb, et La ei tee edusamme?'

Det kommer si.g äv, att han är lät 'see tuleb sellest, 

et ta on laisk'.
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sätta sig 'istuma'(kuhu?) - sitta 'istuma' (kus?) 

lägga sig 'pikali heitma' - llgga 'lamama'

Л о y * /
Jag sätter mig pa en bänk ma istun pingile - vrd.:

Jag sitter pi en bänk 'ma istun pingil'.

Sätt dig! 'istuj' Sätt eri 'istugei'

Impersonaalne (umbisikuline) verb

£ 132. Rootsi keeles leidub verbe, mida saab kasutada 

ainult umbisikuliseltj foimaalse subjektina esineb pronoo

men det, mida eesti keelde ei tõlgita. Sellised verbid 

väljendavad ilmastikku:

dot regnar 'sajab (vihma)', det snöar 'sajab lund', 

det bläser 'puhub, on tuuline', det stormar 'on tormine',

det mörknar 'pimeneb', det l.jusnar 'valgeneb' jt.

Näit.:
/

I gar regnade det 'eile sadas vihma'.

Har det frusit i natt? 'kas täna öösel külmetas?'

Ka muid verbe saab kasutada umbisikuliselt ( £ 88:1 b),

näit.:

Det knackar pš dörren 'uksele koputatakse' ;

Sageli depoonenseid (  ̂130:1): det finns 'leidub',

dot t.ycks 'tundub, näib' jt.;

impersonaalse passiivi konstruktsioone ( § 128:5):

Det har talats mycket om denna säk 'sellest asjast 

on palju räägitud'.

Det: dansades till längt pä natten 'tantsiti hilja

ööni

Mõnel juhul võib pronoomen det ka puududa, näit.:

Här har dansats hela natten 'siin tantsiti terve öö'.

Pandagu tähele verbide paare:

33
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Umbisikulisi konstruktsioone saab moodustada ka pro

noomeniga man ( f 97:1).

Liitverb

§ 135* Liitverbid koosnevad põhiverbist Ja eesliitest; 

eesliiteks võivad ollaj

a) prefiksid, prepositsioonid või adverbid: an-, av-, 

in- jt., näit.:

ankomma 'saabuma' Can- + komma 'tulema');

avskil.ja 'eraldama'(av- + skilja 'lahutama');

inträda 'sisse astuma' (in- + ti-äda 'astuma').

Prepositsioon või adverb eesliitena on tavaliselt oma 

algse tähenduse kaotahud, näit.:

inträffa 'toimuma, juhtuma' (vrd. adverb in_ 'sisse')

b) adjektiivid või substantiivid, näit.:

rödinRla 'punaseks värvima' (röd 'punane' + mäla 'väiv

vima');

hushžlla 'maja pidama, majapidamist juhtima'

(hus 'maja' + halla 'hoidma, pidama').

Liitverbe konjugeeritakse samuti nagu vastavaid põhi- 

verbe ilma eesliiteta:

bista 'abistama, toetama' - imperf. bistod - perf. 

har blstätt,

vrd. stä 'seisma' - stod - har st&tt;

avbryta 'katkestama' - avbröt - har avbrutit, vrd. 

bryta 'murdma' - bröt - har brutit.

Liitverbe jaotatakse kahte suurde rühma:

1) kindlad (lahutamatud) liitverbid, milles eesliidet 

ei saa üheski muutevormis lahutada põhiverbist;

2) vabad (lahutatavad) liitverbid.
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§ 134. K i n d l a d  (lahutamatud) l i i t v e r 

b i d  on:

1) liitverbid järgmiste prefiksitega: be-, ent-, er-, 

fore-, gen-, miss-, o-, sam-, um-, und-, van-, veder-, 

näit,:

betala 'maksma', entlediga 'vallandama*, Irkänna 

'tunnustama', härstamma 'pärinema, põlvnema', misstänka 

'kahtlustama*', ogilla 'pahaks panema, laitma', ump;as 'suht

lema', undkomma 'pääsema', vaaställa 'moonutama', veder- 

gälla. 'tasumat kätte tasuma', äskäda 'vaatlema'.

Lahutamatult liituvad tavaliselt ka prefiksid: an-, 

bi- ja för-, näit.:

änklaga 'süüdistama', blfalla 'nõustuma', förklara 

'seletama';

nende prefiksitega võib vahel esineda ka vaba (lahuta

tav) liitverb, näit.:

Det gär inte an 'see ei lähe, see ei kõlba'.

Dra(g) för gardxnenj 'tõmba kardin ettej'

Om kräfterna stžr bi 'kui jõudu jätkub'.

Märkus_: prefiksid be-, ent- ja för- on alati rõhuta 

ja vastavad verbid on muusikalise lihtrõhuga:
✓

bevxsa 'tõestama', entlediga 'vallandama', först&

'aru samma, mõistma',
4  ,  , » t

aga: förbereda ette valmistama , förutse ette nä

gema' jt. kahekordsed liitverbid, vt. allpool punkt 4.

2) liitverbid, mille eesliiteks on adjektiiv või sub

stantiiv, näit.:
\

godkänna 'heaks kiitma', rlldfrap;a 'nõu küsima',

l.yckönska 'õnne soovima', skrx.nläg;-.‘,a 'kirstu panemaj 

piltlikult: 'kalevi alla panema', hemsõka 'karistama,

nuhtlema' *
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3) mõned liitverbid, mille eesliiteks on prepositsi

oon või adverb, nagu:

frambrinp;a 'esitama, esile tooma', f örebygga 'takis

tama, ära hoidma', Kenomskada 'läbi nägema', Inverka 'mõ

justama', undersöka 'uurima', undervisa 'õpetama', utmana 

'välja kutsuma', uppoffra 'ohverdama', övertala 'veenma', 

översätta tõlkima ;

4-) kahekordsed liitverbid, mis koosnevad prepositsioo

nist või adverbist ♦ prefiksiga liitverb, näit.:

inbegripa 'kaasa arvama', förbereda 'ette valmistama',
\  r " “ jj' ф Ч ф /

överbevisa veenma , förbise kahe silma vahele jätma .

Üksikud kahekordsed liitverbid võivad esineda ka eeslii

test lahus, aagu: avbetala 'ära maksma', inbetala 'sisse 

maksma *, utbetala 'välja maksma:

inbetalade = betalade in 'maksis sisse'

§ 135« V a b a d  (lahutatavad) l i i t v e r b i d .

1, Vabade liitverbide eesliiteks on tavaliselt kas 

prepositsioon või adverb:

av-. om-, pa-, at-, med-, tili-, efter-, genom-, under-, 

over-»

in-, ut-, upp-, ned-, fr am-, före-, dit-, hit-, undan-, 

ater-, igen-, ihop- jt.

Vabu liitverbe võib jaotada kolme alagruppi:

a) alati lahusolevate osadega liitverbid (välja arvatud

II partitsiip, vt. allpool punkt 2 c), näit,: ta(p;a) slut 

'otsa saama, lõppema', tycka om 'meeldima', resa bort

'ära sõitma^ ära reisima'|

b) verbid, mis võivad ilma tähendusvaheta esineda kahel 

kujul: eesliitega seotult või eesliitest lahus, näit.:

inedfölja = följa med 'kaasa tulema, järgnema'; 

framläKga = lägga fram 'esitama';
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igenkänna = känna igen "ära tundma' ; 

bortkasta = kasta bort 'ära viskama'; 

understryka = stryka under 'alla kriipsutama'.

Vanemas kirjakeeles ja ametlikus stiilis kasutatakse 

lahutamatut liitverbi:

Tldningen utkoomer en gang i veckan 'ajaleht ilmub 

üks kord nädalas'.

Kõnekeeles ja vaoamas kirjakeeles eelistatakse aga 

lahusolevate osadega liitverbe:

Tldningen kommer ut en gang i veckan 'ajaleht ilmub 

üks kord nädalas'.

Teisi näiteid:

Hon inlamnade (=lämnade in) sin avskedsansökan 'ta 

esitas oma lahkumisavalduse'.

De främkom (=kom fram) med ett förslag 'nad tegid ühe 

ettepaneku'.

Skräddaren fästsyr (=s.yr fast) knappen 'rätsep õmbleb 

nööbi kinni'-

Han ävtog (=top; äv) hatten 'ta võttis mütsi peast'-

c) verbid, mis esinevad kahel kujul, kuid teatava tä- 

hendusvahegaj lahusoleva eesliitega variandil on tavaliselt 

konkreetsem tähendus, vrd.:

Han ävbröt samtalet 'ta katkestas kõneluse'.
,  f j  л

Han bröt av käppen ta murdis kepi katki .

Sageli esineb aga tähendusvahe, mille kohta kindlat 

reeglit ei saa andaj sõnade tähendused ja kasutusviisid tu

leb leida sõnaraamatust. Mõned näited:

Det än^Sr dig inte 'see ei puutu sinusse'.

Det gär an 'see läheb küll, see kõlbab

Han pastar det 'ta väidab seda'»

Vad stär pa? 'mis siin toimub?'



M a n  b o r  avhalla sig f ran rökning "peab hoiduma suit

setamisest '«

Han halier mycket av henne 'ta hoiab (armastab) teda

v ä g a '.

2, Vabade (lahutatavate) liitverbide kasutamisel tuleb 

silmas pidada järgmisi reegleid;

a) vabadel liitverbidel on rõhk alati eesliitel, näit.;

a v b r y ta = bryta av 'katkestama; katki murdma'.

Vabu liitverbe tuleb lahus hoida verbidest, mida määrab 

prepositsioon? liitverbi eesliide on rõhuline, prepositsioon

on aga tavaliselt rõhutu (välja arvatud pronoomeni ees):

Han satte pa radion 'ta pani raadio käima'.

Han sabte sig pa stolen 'ta istus toolile'

Kribi tuleb lahus hoida sageli esinevat liitverbi 

tala žm '(ära) rääkima, jutustama' lihtverbist bala + pre

positsioon om, näit,:

Kan du inte bala om för mig vad som trycker dig? 'kas 

sa oi või mulle (ära) rääkida, mis sind rõhub?'

, Hon tälar alibid väi om sina kolleger 'ta räax'ib ala-

ci head om kolleegide .kohta',

b) lahusolev eesliide asub alati verbi järel, n ä i t , : 

kasta bort 'ära viskama' - preesens: kastar bort - im

perfekt: kastade box-t - supiinura: kästat bort jne*, 

ainult II partitsiibis on eesliide verbiga seobud, vt, all

pool [.unkt

kui predikaadile järgneb objekt, asub eesliide tavali

selt objekti ees, näit,:

La onen trodde, att hon skulle ge upp a n d a n pa 

flicken 'mees arvas, et ta heidab kohe hinge'

Han to;; emot d e t  ux* hennes händer 'ta võttis 

selle tema käest vastu'.
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K a  refleksiivsete liitverbide eesliide eelneb tavali

selt refleksiivpronoomenile:

Hon sprang in i sitt r um  för att klä(da) om s i g  

ta jooksis oma tuppa, et ümber r i i e t u d a ".

c) liitverbi I partitsiip on atributiivses kasutuses 

alati eesliitega seotud, n ä i t . :

i nedstigande led "laskuvas joones';

dagarnas ävtagande längd "päevade kahanev pikkus*,

Lauselühendis on aga eesliide verbist tavaliselt lahus:

stip;ande ned för berget "mäest laskudes'

Tagande av hatten, steg jag ät sidan "võttes mütsi 

peast, astusin ma kõrvale".

d) II partitsiibis on liitverb alati oma eesliitega 

seotud - ka siis, kui teised vormid on lahutatavad, näit.:

Han är hemkommen "ta on koju tulnud" - infinitiiv: 

hemkomma või komma hem - preesens: hemkommer või kommer 

faem jne.

En omtyckt bo k  "meeldiv (armastatud) raamat" - vrd.: 

Han tycker oa den här boken "talle meeldib see raamat".

Bilen är inställd i garaget "auto on pandud garaazi' - 

vrd. Han har ställt i.n bilen i garaget 'ta pani (on pannud) 

auto garaazi".

A d v e r b  (määrsõna)

Rootsi keele adverbe kasutatakse nagu eesti keeleski 

teiste sõnade või terve lause laiendina. Rootsi keele ad

verbe võib jaotada kahte rühma: adverbid, mis 1) on tule

tatud adjektiividest, 2) ei ole t-> .etatud adjektiividest. 

Viimaste hulka kuuluvad ka nn. pronominaalsed (asesõnali- 

sed) adverbid. Adverbid on muutumatud soos ja käändes, kuid  

mõningaid adverbe võib kompareerida.



§ 136. 1. Paljud adverbid tuletatakse adjektiividest 

sufiksi ^t lisamisegaj sellised adverbid langevad seega vä

liselt ühte adjektiivide neutrumi vormiga.

Vrd.:
,  У . У ,

Han talade med hop; och tydll& röst ta rääkis kõva ja 

selge häälega' (hög ja tydlig ~ adjektiivid).

Han talade högt oeh tydli^ *ta rääkis kõvasti ja 

selgelt' (högt ja tydligt - adverbid).

2. Adjektiividest sufiksiga -lig saab moodustada 

adverbe:

a) sufiksiga -en: verkligen 'tõesti', möjligen ’'võib

olla' juhuslikult', slutllfr-en 'lõpuks', h.jartligen 'зй- 

damlikult', n.yligen 'hiljuti" jt.,

mõnel selle rühma adverbil võib sufiksi -en kõrval esi

neda ka sufiks -t, näit.: plötsligen = plötsligt 'järsku, 

äkki'j

b) sufiksiga -vis, mis lisatakse adjektiivi neutrumi 

vormile: mojligtvis 'võib-olla, juhuslikult', naturlietvis 

'loomulikult'.

Näiteid:

Har ni möjliKen sett min hatt? 'kas te olete võib-olla 

(juhuslikult) mu kübarat näinud?'

Har ni mö jligtvis en gŠrdagstidning kvär? 'ega teil ju

huslikult pole järel eilset ajalehte?'

Han är visserligen äldre än jag, men han ser mycket yngre 

ut 'ta on küll minust vanem, aga ta näeb palju noorem välja'.

Adverbid, mis ei ole tuletatud adjektiividest

§ 137. A e g a  tähistavad adverbid* tähtsamad neist 

on järgmised:

Adjektiividest tuletatud adverbid
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älltid 'alati' 

äldrig '(ei) iialgi' 

ibländ 'vahel' 

sällan 'harva' 

ofta 'sageli' 

da och da 'vahetevahel' у- ■ ^
nagonsin (nansin) 'kunagi 

redan 'juba' 

genast 'kohe' 

sträx 'kohe

sedan (sen) 

ater 'jälle 

igen 'jälle

lange 'kaua
\

längesedan (-sen)

n.yligen 'hiljuti' 

nyss 'hiljuti' 

snärt 'varsti'

siis, seejärel'

ammu ta
gasi'

när 'millal'

/nu 'nüüd'

da 'siis'

ä n m i 'veel'

förr 'enne'

förut 'varem'

efterSt 'hiljem'

därefter 'seejärel'

till s£st 'lõpuks'

sist (senast) 'viimati'

alltjämt 'järjest'

fortfarande 'ikka, järjest'

hittills 'seni'

först 'alles'

först oeh främst kõige- 
pealt'

Näiteid:

Bättre sent än äldrig 'parem hilja kui mitte kunagi'.

Det värade gänska länge 'see kestis üsna kaua'.

Det var längesedan jag sag honom 'see oli ammu tagasi, 

kui ma teda nägin'. ^

Tack för senast (|sist) 'tänan eelmise korra eest'.

När jag senast säg honom, var han nyförlovad 'kui ma 

teda viimati nägin, oli ta just (hiljuti) kihlunud'.

Först ville han inte 'algul ta ei tahtnud'•

Forst och främst vill jag bäda 'kõigepealt tahan ma 

vanni võtta'-

Först i gar fick jag veta det 'alles eile sain ma 

seda teada'

Han kom älltjämt med samma klägan 'ta tuli ikka (jär

jest) sama kaebusega'.

Han stod fortfarande kvär 'ta seisis ikka samal kohal'.
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Poxtfarande taget svar? 'ikka veel pole vastust?

Adverbi aldrig *(ei) iialgi* kaeutatakse vahel em

faatiliselt, näit.s

Det menar du aldrig! 'kas tõesti?'

Han mä vars aldrig sa rlk 'olgu ta nii rikas kui tabes 

Aega tähistavad ka paljud prepositsiooniühendid, vt.§/4£

§ 138* K o h t a  tähistavad adverbid:

1) samatüvelised adverbid, mis vastavad küsimustele 

kus? kuhu? kust?

v a r t ?  'kuhu?* 

hit 'siia'

dit

v a r ?  'kus?' 

här 'siin' 

där 'seal' 

uppe 'üleval' 

nere all

varifrln? 'kust?' 

harifran 'siit'

Inne 'sees' 

ute 'väljas' 

hemma 'kodus' 

borta 'mujal' 

framme 'ees'

sinna 

upp 'üles' 

ner Cned) 'alla*

in 'sisse' 

ut 'välja' 

hem 'koju'

därifrin 'sealt* 

uppifrän 'ülevalt' 

nerifran 'alt' 

(nedifran)

Inifran 'seest' 

utifran 'väljast' 

hemifran 'kodunt'

bort 'mujale, ära' bortifrSn 'mujalt'

fram 'ette* frlimifrtn 'eest
(poolt)'

*võõrsil on hea, kuid kodus

Kom hit! 'tule (tulge) siial'

Ga inte dit! 'ära sinna mine (ärge sinna minge)!*

Sitt ner! 'istu (istuge)l'

Borta brä men hemma b äst 

on kõige parem* (rootsi vanasõna).

Ga hem oeh lägg digl *mine koju magama!'

Framifran sett ter sig huset välhallet 'eestpoolt vaa

dates näeb maja korralik välja'-

Det är kailt ute 'väljas on külm'.

Stig £nl 'astu (astuge) sissel'

Han gick in i huset 'ta läks majja (sisse)'.
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Han gär in pa en restaurang 'ta astub restorani

(sisse)

2) mõned adverbid võivad rootsi keeles tähistada kohal

olekut ja vahel ka suunda: 4

inomlands 'kodumaal(e)', utomiands 'välismaal(e)', 

ntgonstans 'kuskil(e)', Ingenstans 'ei kuskil', överallt 

'igal pool', nära 'lähedal', f.järran 'kaugel', lan^t 

'kaugel(e)', langt borta 'kaugel' jt., näit.:

Han reser utomlands 'ta sõidab välismaale'.

Han vistas utomlands 'ta viibib välismaal'./ ✓
Hur längt skall du gä? 'kui kaugele sa lähed?'

Han var langt borta 'ta oli kaugel'.

Han stod llngt därifr&n 'ta seisis sealt kaugel'.

Samuti: till höger paremal(e) , till vänster vasakul(e) »

3) osa adverbe tähistavad ainult suunda, s.t. vastavad 

küsimusele 'kuhu?'} neid moodustatakse lõppude -ät ja -ut 

abil, näit.:

främät 'ettepoole', utžt 'vfiljapoole', bortät 'eema

le, poole', hemat 'kodu poole'j

n&rrut 'põhja poole', söderut 'lõuna poole', vasterut 

'lääne poole', österut 'ida poole'}

bakat, bakut ja baklänges tähendavad 'tagasi, tagur

pidi', kuna tillbaka tähendab 'tagasi', näit.:

Han bö.ide sig bäkat 'ta painutas end tagasi'.
О \  ‘-4 /  #

Det gar bakut (baklänges) för honom tema asjad lähe

vad tagurpidi'.

Jag är snart tillbaka 'ma olen varsti tagasi'-

Han gick õroligt fram oeh tillbaka pa golvet 'ta käis 

põrandal rahutult edasi-tagasi'.

'edasi-tagasi' reisipileti kohta: tur oeh retur, näit.: 

Stockholm-Göteborg tur oeh retur 'Stokholm-Göteborg edasi- 

tagasi (-pilet) '-
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Märkus: erinevalt eesti keelest tuleb rootsi keeles 

kasutada kohta (mitte suunda) näitavaid adverbe järgmiste 

verbidega:

lägga 'panema, asetama', ställa 'panema, asetama', 

sätta 'asetama', hänga 'riputama', 1ятпя 'jätma', st auana 

'jääma', bil(va) 'jääma', glömma 'unustama; näit.s

Ställ stolen därl 'pane tool sinnal'

Sätt dig härl 'istu siial '

Lägg boken härl 'pane raamat siial'

Var har du hängt min hatt? 'kuhu sa mu mütsi riputasid'

Stanna hari ';Jää siial'

Lämna boken kvär pa bordet 'jäta raamat lauale'.

Jag glömde pengarna hemma 'ma unustasin raha koju'.

Tarför blev (stännade) du inte här? 'miks sa siia ei

jäänud?'

§ 139. V i i s i  ja 

bid, mis vastavad küsimustele

bar(u) 'kuidas' 

bra 'hästi' 

väi * 'hästi' 

illa 'halvasti' 

sl 'nii'

Kärna 'meeleldi' 

nagorlunda 'kuidagi' 

annorlunda 'teistmoodi'

annars muidu‘

noga 'täpselt' 

mycket 'palju; väga' 

lite(t) 'vähe' 

föga 'vähe'

Pianska 'üsna, kaunis' 

rätt 'päris' 

tämligen 'võrdlemisi'

m ä ä r a  väljendavad adver- 

'knidas?', '»il maäafel?' jms.

särdeles 'eriti' 

tyvärr 'kahjuks' 

förresten 'muidu' 

rent äv 'lihtsalt' 

atminstone 'vähemalt' 

även 'ka, samuti' 

ocksa 'ka'

lagom

nästan

nog 'küll, küllalt' 

'parajalt' 

'peaaegu' 

närapa 'peaaegu' 

baura 'ainult' 

blott 'ainult' 

endast 'ainult' 

just 'just' 

precis 'täpselt'
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älldeles 'täiesti' alltför 'liiga'

knappt 'vaevalt' för 'liiga'

ti llräckligt 'küllalt' ungefär 'umbes'

ännu veel f örst^s' /föstoss/ 'muidugi'

Näiteid:

Han reste mycket i utlandet 'ta reisis palju välis

maal '-

Hon kan läga mat mycket bra 'ta oskab väga hästi süüa 

teha'.

Tack sž mycket 'palju tänu, tänan, väga'*

Kom llte(t) närmarej 'tule natuke lähemalel'

Vill du lina mig llte(t) pengar 'kas sa void mulle 

vähe raba laenata?' ✓ #
Det visste han förstäs inte 'seda ta muidugi ei tead

nud'

О Л  Ф #
Märkus2 ocksa ja även ka kasutatakse ainult jaata

vas lauses, kuna eitavas lauses tuleb kasutada inte heller 

(heller inte) 'ka mitte', näit«:

Han har ockaž vau?it i St&ckholm 'ta on ka olnud Stok- 

holmis'.

Han har inte heller varit i Stockholm 'ta pole ka ol

nud Stokholmis

Mõningatel juhtudel kasutatakse 'ka' tähenduses pre

positsiooni med, näit.:

Gär du med hem? 'kas sa lähed ka koju?'

Det tycker jag med 'seda arvan ka mina'-

'veel' tähenduses kasutatakse teatavates väljendistes
\
ännu kõrval ka än ja till, näit.:

Han har' inte kommit än 'ta pole veel tulnud'.

An finns det hopp 'veel on lootust'.

En gSng till 'veel ükskord'.

Skall det vara en kopp käffe till? 'kas võib veel pak

kuda tass kohvi?'
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§ 140* Adverbid, mis väljendavad . j a a t u s t ,  

e i t u s t  või k a h t l u s t :

.ia jah

j aha 'jah, nii'

л o 'jah, küllu 
/ . / , / 

пел ei

Inte 'mitte'

leke 'mitte”

e.j 'mitue'

alls inte« inte alls '’mitte 

sugugi' 

ingalunda 'ei kuidagi' 

inte ens 'isegi mitte'

tv&j-'jom. (tvärtom) 'vastu

pidi '

minsann 'tõepoolest' 

i alla fail 'igal juhul' 

känske 'võib-olla' 

kanhända 'võib-olla' 

knappast 'vaevalt' 

för all del 'palun väga' 

,jasl (jasa) 'ah nii'

Näiteid;

Tack sl mycketJ 'tänan väga' - För all delj 'palun

^ f väga]'

Det förhlller sig precis tvärtom 'asi on täpselt vastu

pidi'.

Det är minsann inte s§ lätt 'see pole tõepoolest nii

kerge'

Märkus_: sõna ja kasutatakse rootsi keeles vastusena 

jaatavale küsimusele, kuna до /ju:/ on vastuseks eitava küsi

muse korral, näit.:

Vill du ha ett äpple? - Ja, tack.

'kas sa soovid õuna? - jah,, tänan'

Vill du Inte ha ett äpple? - Jo, tack.

'ega sa ei taha õuna?' - tahan küll'

Peale selle kasutatakse sõna jo kõnekeeles sissejuha

tava sõnana, näit.:

Vad är det där? 'mis asi see on?' - Jo, det är en 

dätamaskin 'ah see? see on raal (elektronarvuti)'.



f 141# P r o n o m i n a a l s e d  (asesõnalised) 

a d v e r b i d .

Mõned adverbid võivad esineda pronoomeni (asesõna) 

funktsioonis ja neid nimetatakse vastavate pronoomenite 

järgi demonstratiivseteks, relatiivseteks, interrogatiiv- 

eeteks või indefiniitseteks adverbideks:

1) demonstratiivsed adverbid on: här 'siin', där 

'seal*, hit 'siia', dit 'sinna', sfi 'nii', nu 'nüüd'f 

neljast esimesest võib mooduetada liitadverbid prepositsi

ooni lisaiuisega, näit.: häxmed 'sellega', härigenom

'selle läbi', därvid 'sealjuures', hltžt 'siiapoole' jne.*

2) relatiivsed adverbid võivad olla: där 'kus', dit 

'kuhu', var 'kus', vart 'kuhu', dS 'kui', samuti liit

adverbid, nagu: varefter 'mille järel', varöver 'mille 

üle' jne., näit.:

Eh sten visar platsen, där han stupade 'üks kivi näitab 

seda kohta, kus ta langes'.

Där han kan.hjälper han älltid 'kus ta saab, aitab ka 

alati'

G&rden,dit han kom,l&g avsides 'talu, kuhu ta jõudis, 

asus teest eemal'

var ja vart saab aga kasutada ainult kaudses küsimuses:

Jag undrar var han är 'ma imestan, kus ta on'.

Jag visste inte vart jag skulle ga "ma ei teadnud, Kuhu 

□a pidin minema .

Relatiivsed lo.itadverbid moodustatakse alati var- abil:
/  4  4  #

Hon kom först varefter de övriga följde ta tuli esi

mesena, seejärel (mille järel) tulid teised'
% %  ̂ #

Han ville veta,varom det rörde sig ta tahtis teada, 

milles asi seisnes'.

Just da han kom började det regna 'just siis, kui ta 

tuli, hakkas vihma sadama'.
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3) interrogatiivsed (küsivad) adverbid on: aur kui~ 

das?', när 'millal?', var 'kus?', vart 'kuhu? , samuti 

liltadverbid varför 'miks?', värifržn 'kust? jne*, 

näit.:

När gir täget? 'millal läheb rong?'

Varpa beror mlestaget? 'millest tuli viga?
4

4) indefiniltsed (umbmäärased) adverbid on: n&gonfltädea 

(n&gonstans) 'kuskil', annorlunda 'teisiti' jt., samuti 

var 'kus', när 'millal', hur 'kuidas' jt., sageli ühendu

ses sõnadega helst või än, näit.:

Jag har läst det lilgonstädes (nagonstans) 'ma olen 

seda kuskil lugenud

Sätt dig var du vflll ( =varhelat) 'istu, kuhu ta

had I '

Det gfir bra var som helst 'seda võib teha ükskõik kus 

kohas'.

Gä vart du vfll! 'mine kuhu tahesj'

Vare härmed hur som hel3t 'olgu sellega kuidas tahes'.

Hur det än gär 'kuidas ka ei läheks'.

Märkus^ liitadverbe moodustatakse adverbide här, där ja 

var + prepositsiooni abil, kuid kõnekeeles kasutatakse 

liitadverbide asemel ühendit prepositsioon + den (denna), 

det (detta) või vad (som), näit.:

Härav (= av detta) följer ... 'sellest järgneb ...

Därlgenom (=Renom det) vinner vi Ingenting 'selle läbi 

rae ei võida midagi'.

Relatiivsete või interrogatiivsete adverbide juurde kuu

luv prepositsioon asetatakse kõnekeeles tavaliselt lause lõp

pu (vrd. 95:8, 96:5):
/

Varpa (=pa vad) beror det? = Vad beror det £a? 'mil

lest see oleneb?'
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Pennan, varaed jag »krfver = Plnnan, saa jag skr£ver 

med 'sulepea, millega ma kirjutan'*

Adverbi komparatsioon (võrdlusastmed)

§ 142« Teatud adverbe, peamiselt selliseid, mis on adjek- 

tiividest tuletatud, saab koa&pareerida (võrrelda)« Adverbi 

kompareeritakso samuti nagu adjektiive, vt* § 74-«

Näit* t

positiiv

anabbt

'kiiresti' 

lflngt 

^'kaugel' 

diligt

'halvasti'

komparatiiv

sn&bbare 

"kiiremini'
У .

längre

'kaugemal'
J

sämre

'halvemini'

saperlatiiv

snabbast 

'kõige kiiremini* 

langst

'kõige kangemal'
/

sämst 

'kõige halvemini'

On võimalik kompareerida ka mõningaid adjektiive, mis

ei ole tuletatud adjektiividest, näit*:

ofta 'sageli' of tare oftast

fort 'kiiresti' ffcrtare f&rtast

/fut/

mycket. 'palju' m&ra 'enam me3t 'kõige

enam

nära 'lähedal' närmare närmast

länge 'kaua' längre längst

väi, bra 'hästi' bättre bäst

illa 'halvasti' värre värst

Kärna 'meeleldi hellre helst

Superlatiivis esineb ainult lühike vorm, välja arvatud 

mõningates väljendites, nagu:
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Нал mottog oss p§ det h.iärt ligas te 'ta võtti3 meid 

kõige südamlikumalt vastu'.

Han sprang det fortaste. han kunde 'ta jooksis nii 

kiiresti, kui suutis'-

Teisi näiteid adverbi komparatiivi ja superlatiivi 

kasutamise kohtas

Det är närmare tjugo grader varmt i dag täna on 

ligemale 20 kraadi sooja'

Han kom senare än du 'ta tuli hiljem kui sina',

Jag vill inte höra pa dig längre 'ma ei taha sind 

en ем kuulata'

Bättre sent än aldrig 'parem hilja kui mitte kunagi' 

Bättre en fägel i handen än tlо i skogen 'parem lind 

peos kui kümme metsas' (parem varblane peos kui kümme põõ

sas;.

Eellre dõ än ge sig 'ennem surra kui alistuda*

Han drlcker hellre kaffe än te 'ta joob parema mee

lega kohvi kui teed'.

Vad v£ll du heist hä, kžffe eller te? 'mis sa tahad 

parema meelega juua, kohvi või teed?'

Vilken lek tycker du bäst om? 'milline mäng meeldib 

sulle kõige enam?'

Kõnekeele väljendites:

Inte sa värst bra 'mitte eriti hästi'

ч X О y
Hur mar du? - Inte sa värst,

'kuidas läheb' - mitte eriti (hästi)'
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P r e p o s i t s i o o n  (eessõna)

Prepositsioonide liigid .ja kasutamine 

^ 143. Rootsi keele prepositsioonid võivad oma vormilt

nllai

1) lihtprepositsioonid: av '-st, -It', bland 'seas, 

hulgas', efter 'pärast, järel', fržn '-st, -lt' jt.j

2) liitprepositsioonid: ibland 'seas, vahel', bredvfd 

'kõrval', intill 'kuni' jt.j

3) ühendprepositsioonid (koosnevad mitmest lahkukirju

tatavast sõnast)s p§ grund av 'põhjused', i stället för 

'asemel', i fržtga om 'mis puutub ... ', tack vare 'tänu 

(millelegi)' jt.

Prepositsiooni funktsioonis võib esineda ka partitsiip, 

näit.: ängäende, beträffande 'suhtes', oaktat, õavsett 

'vaatamaca, hoolimata'.

Rootsi keele prepositsioon asub üldreeglina oma põhi

sõna eesj põhisõnaks võib olla s u b s t a n t i i v  

põhikäändes ( f 44:1) või p r o n o o m e n  objekti 

käändes ( § 86). Kui prepositsioon asub substantiivi ees, 

siis on prepositsioon rõhutu ja substantiiv rõhuline| pro

noomeni ees on aga prepositsioon rõhuline ja pronoomen rõ

hutu, näit. :

med brõdern 'vennaga' till staden 'linna' 

med mig 'minuga' till honom 'temale'

£l44. üldreeglist esineb kõrvalekaldumisi preposit

siooni asendi ja põhisõna käände ning liigi suhtes:

1. Üksikuid prepositsioone kasutatakse põhisõna järel, 

näit.:

hela natten i,?;enom 'terve öö jooksul'- 

oss emellan meie omavahel • 

detta oaktat 'sellele vaatamata'.
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2. Kui prepositsiooni põhisõna on lauses esimene, 

siis asetatakse prepositsioon tavaliselt lause lõppu:

Sästar är han inte rädd för 'hobuseid ta ei karda'.

Det har jag Inte tänkt £& 'sellele ma pole mõelnud'.

Belatiivse pronoomeniga som on prepositsioon alati 

lause lõpuss

Papperet som jag skrxver pl 'paber, millele ma kir

jutan'.

Prepositsioon asetatakse sageli lause lõppu ka .inter- 

rogatiivpronoomenite puhul:

Vad pratar du om? 'millest sa räägid?'

Vad sysslar du aed? 'millega sa tegeled?'

Vem heror det pft? 'kellest see oleneb?'

Vilket land kommer ni ifrŽn? 'mis maalt te tulete

(olete)?'

3» Mõ&el .jahul võib prepositsiooni põhisõna olla geni

tiivis või mõnes vanas käändevormis:

a) liltprepositsiooniga for skull on põhisõna ge

nitiivis, näit«:w А

• for baraets skull 'lapse pärast'; ̂

för hftrmes skall 'tema pärast'.

Märkus2 personaalpronoomeni puuduvaid genitiivi vorme 
asendab possessiivpronoomen (vt. § 86):

för min <d£n, vär, er, sin.egen) skull 'minu (sinu, 

meie, teie, tema/nende enda) pärast';

b) prepositsioon till, mis nõudis varem genitiivi, 

esineb nüüdki genitiiviga mõningates väljendites, nagu:

till fots 'jalgsi' ;

till s.joss 'merel(e)' (vrd, $47:9);

c) prepositsiooni i järel kasutatakse mõningates 

aega tähistavates substantiivides lõppe ^s, -se või -as, 
näit.:



i söndags 'eelmisel pühapäeval' ;

i morse täna hommikul')

i vintras 'möödunud talvel' (vrd. f 146) ;

d) mõningates väljendites esineb vanu käändevorme,

nagu:

till g&do 'heaks' ;

till salu 'müügil';

för vioso 'kindlasti* (vrd.. ^44:2).

4, B&epoeitsioon võib peale substantiivi ja pronoo

meni määrata ka teisi sõnaliike ja väljendeid:

a) a d v e r b i  , näit,:

Han skall stanna här för alltid 'ta jääb siia ala

tiseks

b) i n f i n i t i i v i  (sõnaga att)s

Pojkeo. -är mycket intress erad av att läsa 'poisa on 

väga lugeotleest huvitatud'-

Vi miste öva oss i att tala svenska me peame harju

tama rootsi keele rääkimist'.

Genom att lära andra vinner vi själva kunskap 'õpe

tades teisi omandame ise teadmisi',

c) üksikutel juhtudel määrab prepositsioon ka teist 

p r e p o s i t s i o o n i ü h e n d i t  , näit.:

Jag stannar här till om ons dag; 'ma jään siia kolma

päevani '»

Sedan i somras har jag inte hört av honom 'suvest 

peale pole ma temast midagi kuulnud' (pole mul temalt min

git teadet).

till p§ köpet 'pealekauba"'.

d) prepositsioon määrab tervet l a u s e t :

Han tähkte pg att han snart skulle resa 'ta mõtles 

sellele, et ta varsti pidi ära sõitma'.
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Kan tank te pg hur han skulle fä pensar till res&n 

'ta mõtles selle Ülo, kuidas saada reisiks raha'.

Jag är õvertygad pm att han ~nart коштег tillbaka 

'ma olen veendunud, et ta varcti tuleb tagasi'

e) prepositsioon esineb järgmist laadi väljendites 

med järel:

Jag vill ha en smörgls med ost pfl 'ma tahan saada

juustuga võileiba'-
/  ̂ о #

Haa icom m  lued overrocken pa ta tuli sisse mantel 

seljas'. ,
N

Ett fSgelbo r.eo ungar £ 'pesa linnupoegadega\

§ 145. Prepositsioonide tähendusi ja kasutusvõimalusi 

tuleb leida sõnaraamatust* Alljärgnevalt on toodud valik 

näi beid 20 kõige sagedamini esineva prepositsiooni (C* Hass

le r-Gör ans soni rootsi sagedussõnaraamat järgi) kasutamise 

kohta. Prepositsioonid on esitatud tähestikulises järje

korras,

(Prepositsioonid aega ja kohta tähistavates väljendi

tes, vt. $$ 146-148).

a v '—st, -lt, käest, poolt jm.':

Den här r£ngen är (gjord) av guld 'see sõrmus on 

(tehtud) kullast'.

Hon grät av gläd.je 'ta nuttis rõõmust'.

Ett brev av den 20 augusti 'kiri 20. augustist'»

En del av publ£ken 'osa publikust'.

Jag fick boken av min bror 'ma sain raamatu oma ven

nalt '

Jag hörde av min bror om olyckan 'ma kuulsin õnnetu

sest oma venna käest'.

Han träffades av bl£xten 'teda tabas pikne' (tegija 

passiivikonstruktsioonis, vrd. $ 127:4)

Ett dräma av Str£ndberg 'Strindbergi draama' (geni

tiivi asendajana).

Ägaren av huset 'maja omanik'.
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b l a n d  (ibland) "hulgas, seas":

8 4
Han har manga vänner bland .journallsterna 'tal on 

palju sõpru ajakirjanike hulgas'.

Han sir bland de bättre i klassen *ta on klassi pa

remate hulgas *.

bland annat (lühendatult: bl« a.) 'muuseas'.

Mitt (i)bland ruinerna 'varemete keskel'. 

e f t e r  'järel(e), pärast, järgi, kohaselt';

Han kommer efter mis 'ta tuleb minu järel'.

Efter гекп kommer solsken 'pärast vihma tuleb päike 

Hon är klädd efter senaste modet 'ta on viimase moe 

järgi riietatud'.

Jag ringde efter doktorn 'ma kutsusin (telefoniga) 

arsti välja'.

efter m£n mening; 'minu arvamuse järgi (kohaselt)'.

f r ž n (ifrSn) '-st, -lt, poolt':

Han är frän Finland 'ta on Soomest (pärit)'.

Pojken kom frän skolan 'poiss tuli koolist'.

Ett minne frän skoltiden 'mälestus kooliajast'. 

Hälsa honom frln migl 'tervita(ge) teda minu poolt' 

frän bör.jan till slut 'algusest lõpuni'*, 

frän morgon till kväll 'hommikust õhtuni'; 

frän oeh med (lühendatult: fr. o. m.) den 1 juni

'alates 1. juunist'. 

Han var alldeles ifrln sig 'ta oli täiesti endast

väljas

Allt ifrfln barndomen 'lapsepõlvest saadik'

f ö r  '-le, jaoks, ees, ette, eest, kohta, -ks jm.

Det har jag gjort for dig 'seda ma tegin sinule

(sinu jaoks) '.
/  4

Jag talade om det för henne ma rääkisin sellest

temale'.



Har ai n&got serskllt fdr зг 1. о g? ceil >n mi

dagi erilist ees täna?”

Hon satte en gardln f yr: fönstret 'ta pani kardina 

akna ette'«

Jag köpte mig en rcck för femtio rubel ma ostsin 

endale mantli viiskümne rubla eest'- 
# , *

Pojken är stor för вla &lder 'poiss on oma vanuse 

kohta suur'.

Har kallas för Kalle 'teda kutsutakse Kalleks'.

Eager* for avresan är redan bestamd ärasõidu päev 

oa juba kindlaks määratud' (genitiivi asendajani-

för det första (crcra, tr-ad.je) 'esiteks (teiseks, 

kolmandaks) ;
4 ,

för närvaranäe (lüaeadatult: f. n.) käesoleval ajal 

för övrigt (lüh«: f . ö . ) 'muuseas, muide'; 

för m£n del 'mis minusse puutub ...'.

g e n о m (igenom) 'läbi, kaudu';

Vi gxck genom skogen 'me läksime läbi metsa'.

Han kom in genom fönstret '’ta tuli aknast sisse'. 

Genom denna oförsiktighet rojdes planen 'selle ette

vaatamatuse läbi saadi plaanist teada'.
/  ^  $

Genom min bror har jag hört att ... oma venna kaudu 

ma kuulsin, et ...

tn rinnei' m£tt (i)genom staden 'jõgi jookseb linna 

keskelt läbi'.

S6 (i)genom fxngrarna med nlgot 'millelegi läbi 

sõrmede vaatama'.

h о s 'juures' (ainult isikute kohta* vrd. v id);

Han b or hos sin farfar 'ta elab oma vanaisa juures' 

Jag beställde en rock hos skräddaren 'ma tellisin 

endale mantli rätsepa juures (rätsepalt)',

Skulden ligger hos mig 'süü lasub minul' (rõhuta

tud m i g ).

drdet förekommer hos Strindberg 'see sõna esineb 

Strindbergil (Strindbergi teostes)'.
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J ^  Ф
i  -8, -ase, -st, sees, sisse jne. :

Jag bor i Tallinn ma elan Tallinnas*.

Han gar i skolan 'ta käib koolis'.

Hon lade brödet i korgen 'ta pani leiva korvi (sisse) 

Vi steg In i rummet 'me astusime tuppa (sisse)’,

Han var förälskad i henne 'ta oli temasse armuhud'.
Ф \ / ✓

Pojken klattrade upp i ett träd poiss ronis puu otsa 

Han var klädd i frack 'ta oli riietatud frakki'.

Hon dog i luagsot (kräfta) 'ta suri tiisikusse 

(vähki)

Jag har läst det 1 tldningen 'ma lugesin seda aja

lehest'.

Han tog mig 1 handen 'ta võttis mul käest kinni', 

Boken är inte 1 min amak 'raamat pole minu maitse, 

järgi',
>  4  #  ,

Lärobok 1 svenska rootsi keele õpik (genitiivi 

asendajana).

Strunt j detl 'löö sellele käega J (ära panei tähele)'. 
ildri^ 1 livetl 'mitte ilmaski1'

Vt. ka H  146-146.

m e d  *-ga, ühes, kaasas' ;

Han dansar med en fltcka 'ta tantsib tüdrukuga'. 

Flickan skrlver med en penna 'tüdruk kirjutab sule

peaga '-

Jag reser med täg (med buss, med bit, med flyg) 'ma 

sõidan rongiga (bussiga, laevaga, lennukiga)'.

Har du ällfc med dig? 'kas sul kõik kaasas?'

Han stod med hatten i bänden 'ta seisis müts peos'. 

Üpp med händernal käed üles!

med andra ord (lüh.s m. a. o.) 'teiste sõnadega'.

m e 1 1 a n (emellan) 'vahel(e), vahelt':

Bärnet sattjce^mellan oss 'laps istus meie vahel'. 

Bärnet satte sig|(e)mellan oss 'laps istus meie vahele
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Natten (e)mellan lördag och sönda^ 'öö vastu püha

päeva '.
У ' . % 9 /

läsa (e)mellan räderna ridade vahelt lugema - 

täla (e)mellan fyra окоп 'nelja silma vahel räakira 

Han holl nŠgot (e)mellan flngrarna 'ta hoidis midagi 

sõrmede vahel’

Han satt mitt emellan tva systrar 'ta istus (otse) 

kahe õe vahel'- \

oss emellan sagt ... 'omavahel õeldes'.

ni о t (emot) 'vastu, poole' ;

Han är god (e)mot mig 'ta on minu vastu hea*.

Har ni nŠgonting (e)mot det? 'kas teil on midagi 

selle vastu?'

Hon vände sig (e)mot mig ta pöördus minu poole 

(minu suunas).

Jag satt mitt emot honom 'ma istusin otse ta vastas'.

о m '-st, kohta, ümber, pärast jm.':

Han talade (berättade, skrev, visste) mycket om 

vetenskapen "ta rääkis (jutustas, kirjutas, teadis) palju

teadusest'
\ /

Vandraren frägade mig om vägen 'rändur küsis mult

teed'.
htan hade en duk om haisen 'tal oli rätik kaelas'.

Jag band snöret om paketet 'ma sidusin nööri paki

ümber'.

Mannen försvänn om hörnet 'mees kadus nurga taha'. 

Jag ber om oraet 'ma palun sõna'

Jag ber om ursäkt 'ma palun vabandust'

Det gör mig ont om honom 'mul on temast kahju', 

norr om staden 'linnast põhja pool'; 

till höger om huset 'majast paremal'; 

vid sldan om huset 'maja kõrval'.

Vt. ka $$ 146:2, 147:1,2,3.
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Boken ligger pa bordet 'raamat lebab 1япяГ.
✓ ф

Lägg boken pfl bordetl 'рэпе raamat lauale 1'

Han knackade pji dörren ta kopubas uksele'.

Jag trycker pS knappen 'ma vajutan nupule'

Taket pa huset maja katus' (genitiiv asendajana)' 

Titeln pa boken 'raamatu pealkiri' "

En flicks pg Itta är 'kaheksa-aastane tüdruk'.

Han skakade pa huvudet 'ta raputas pead'.

Han ryckte pa axlarna 'ta kehitas õlgu'

Har du nSgon klocka pg dig? 'kas sul kell kaasas?' 

Jag har inga pengar pl mig 'mul pole raha kaasas'- 

Hon skrev brev pg brev 'ta kirjutas kiri kirja järel 

FŽ aterseendef 'nägemiüenij'

Vt. ka Ц 146-148.

t i l l  'juurde, -sse, -le, -ni, -ks, kuni jm.' ;
v / У *

Läraren gick till fönstret 'õpetaja läks akna juurde 

Pojken gick till sin färfar 'poiss läks oma vanaisa 

juurde '•

Han reser till Stockholm 'ta sõidab Stokholmi'.

Vi gär till ärbetet 'me läheme tööle'.

Hälsningar till din far 'tervitusi su isale'- 

Jag skrev ett brev till min lärare 'ma kirjutasin 

tirja oma õpetajale'.

Till min kära vän (som minne) Oma kallile sõbrale 

'mälestuseks) '-
 ̂ \ Ф

Kan du översätta det till svenska? kas sa saad 

'oskad) seda tõlkida rootsi keelde?'

Det här räcker till fredagen 'seda jätkub reedeni' 

Han väides till ordi'örande 'ta valiti juhatajaks'. 

Till tack för ditt besök 'tänuks su külaskäigu 

jest'.

Till mlnne av ditt besök sinu külaskäigu mälestu

seks '
Hon är liten till växten 'ta on kasvult väike'.

£ j  -1» -le, peal, peale jm.' ;
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Hau d? ikrare till yrket 'ta on elukutselt õpeü&{it 

tio till femton personer kümme kuni viisteist isi

kut'.

Forf&ttaren till boken 'raamatu autor' (genitiivi 

asendajana)., ✓ ф #
Han är en vän till mig ta on mu sõber • 

till ooh aed (lüh.s t. o. m . ) t£sdag 'kuni teiüiyäe- 

vani (kaase srvatud)';

till exempel (lüh.s tt ex.) 'näiteks (näit.)'.

Vt. ka § 146:4.

u n d e r  'all, alla, -s, -l' :

Satten är ander bordet 'kass on laua all'.

Blyertsen foil under bänken 'pliiats kukkus pingi

alla'.

Han arbetade under tystaad 'ta töötas vaikuses'

(vaikides).

Boken är under tryckning 'raamat on trükkimisel'.

Ron är under medellängd 'ta on alla keskmist kasvu', 

inget nytt under sžlen 'pole midagi uut päikese all'

Vt. ka f 146s5.

ujr '-st (välja), -lt' :

Han kom ut t-r rummet 'ta tuli toast välja'.

Pengarna föll ur flckan 'raha kukkus taskust'.
> / # 0 

Hon läste högt nr en bok ta luges kõvasti raama

tust ette'
, \  У
Spädbaraet drack mjölk ur en дПяяУя 'imik fõi pude

list piima'.

Ga ur vägenl mine (tee pealt) eest ära'. 

ur denna synpunkt 'sellelt seisukohalt'.

u t a n  'ilma, -ta' :

Han g&r utan hatt 'ta käib ilma kübarata'.

Jag är utan pengar 'ma olen ilma rahata'.
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Hon g£ck utan att säga ett ord 'ta läks sõna lausu
mata •

utan tvfvel 'kahtlemata'-

„ v i d juures, juurde, ääres, äärde (ainult esemete 
kohtaI vrd. hos) jm*' ;

Eleven stod vid fftne-trrgt: (vid bordef) 'õpilane sei
sis akna juures (laua ääres)'.

% /
Han satte sig vid fönstret *ta istus якпя juurde 

(äärde)'.

SkŠpet stžr vid väggen 'kapp seisab seina ääres'- 

Han är anställd vid universitetet; 'ta töötab ülikoo

li juures'.

Han tog mig vid handen 'ta võttis mul käest kinni \ 

Eh man vid naian Bäckman 'mees nimega Bäckman '.

Vi är vana vid det 'me oleme sellega harjunud'. 

vid genomresa 'läbisõidul'.

Vt. ka $ 146:6.

i t '-le, poole, — sse, üle':

Han gav en bok St system "’ta andis raamatu õele'

Jag sade det at honom 'ma ütlesin seda talle'- 

Ett rum med utsikt ftt soder 'tuba vaatega lõunasse' 

De g£ck ftt staden till 'nad läksid linna poole', 

illa skr&ttade ftt skamtet 'kõik naersid nalja ule' 

Makten st£ger &t huvudet 'võim läheb pähe' 

indenting att göra ftt 'pole midagi teha'.

Öet är rätt ftt honom 'see on tfüLle paras'.

õ v e r  'üle, kohal, läbi' ;

Han gick ö^er g&tan 'ta läks üle tänava'- 

Lampan hänger õver bordet 'lamp ripub laua kohal'. 

Нрп gick tvärs õver parken 'ta läks otse läbi pargi'. 

En karta over Sverige 'fiootsimaa kaart' (genitiivi 

asendajana).
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Prepositsioonid aeg3 tähistavates väljen

dites

(vrd. j 85: Arvud aastaaegades, kuupäevades ja kella

aegades)

£ 146. Järgmiste prepositsioonidega moodustatakse aega

tähistavaid väljendeid:

1) px 3positsiconiga i.:

i -lap: (ida к) /ida:(g)/ 'täna';

1 (igäxQ 'eile';

i morion /imorron/ 'homme';

i övermorgcn fülehomme'.

i förrgär 'üleeile', „

i morse = (i dag) pS morgonen 'täna hommikul' 

i förmiddags = (i dare) pä förmiddagen 'täna enne

lõunat'

i middags = (i dag) p§ midclagsn 'täna lõuna ajal', 

i efteimiiddag = (i dag) pa eftermiddagen 'täna pärast

lõunat',

i kväll = i äfton 'täna õhtul',

i natt 'täna öösel',

i mox^goo bitti (da) 'homme hommikul vara'.
4 / ч '

i morgon förmiddag (middag, eftormiddag, kväll e. 

afton) 'homme enne lõunat (lõuna ajal, pärast lõunat, 

õhtul)

1 gär morse = i gär pä morgonen 'eile hommikul'
4 / % / % 

i g£r £örmiddag (mxddag, eftermiddag, kväll e. afton)

'eile enne lõunat (lõuna ajal, pärast lõunat, õhtul);

i dag för en vecka sedan (sen) 'täna nädala eest'

(i) förra veckan, 'eelmisel nädalal';

(i) den här veckan 'sel nädalal'

(i) näsba vecka 'järgmisel nädalal';

i ar 'tänavu',

i f.jol /-u:-/ = i f jor /-u:-/ 'möödunud aastal' 

i januari (mänad) 'jaanuaris (jaanuari kuus)'
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-1- 1Э68 = ar 19в8 (ilma prepos.2) '1968.a.' ; 
i Ьоглац (i slutet) av sextiotalet 'kuuekümenedate 

aastate alguses (lõpus)',

komma i tid õigel ajal tulema'] 

i sinom t£d 'omal ajal'. 

mitt i vintern 'kesk talve' ; 

i vinter '(tuleval) kevadel',

i__vir, i sommar, i höst '(tuleval) kevadel, suvel, 

sügisel'

Aega tähistades võib prepositsioon i esineda ka geni

tiiviga} sel juhul osutab väljend äsja möödunud minevikule

i vintras, i varas, i somras, i höstas 'möödunud 

talvel, kevadel, suvel, sügisel';

i m§ndagst i tisdags, i onsdags 'eelmisel esmaspäe

val, teisipäeval, kolmapäeval'.

2) prepositsiooniga om:

om (pa, under) natten, dagen 'öösel, päeval';

Solen lyser om dagen 'päike paistab päeval'; 

om (pa) s o m a r e n , hösten, vintern, vären 'suvel, 

sügisel, talvel, kevadel';

om tre minuter, tva veckor, fyra ar 'kolme minuti, 

kahe nädala, nelja aasta pärast'.

3) prepositsiooniga pa:
О * y * 4

pa morgonen, dagen, kvällen, natten, förmiddagen. 

eftermiddagen 'hommikul, päeval, õhtul, öösel, enne lõu

nat, pärast lõunat';

Väckarklockan ringer klockan sju pa morgonen 'ära

tuskell Kõliseb kell seitse hommikul'.
•x *’

pa (om) morgnarna, dägarna, kvällarna, nätterna, 

förmiddagarna, eftermiddagarna 'hommikuti, päeviti, õhtu

ti, ööseti, ennelõunati, pärastlõunati ;

pa torsdagen, fredagen, lördagen, söndagen 'nelja

päeval, reedel, laupäeval, pühapäeval ;

oa torsdagarna, fredagarna 'neljapäeviti, reedeti';
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pa vären. s&mmarea "kevadel, suvel'.

Han blev student (pž) т&геп 1968 'ta lõpetas keskkooli 

kevadel 1963'.

sent pž kvällen 'hilja õhtul';

ttdigt pa morfionen 'vara hommikul'; %

p& 1900-talet (pl nitboahundratealet) = i t.jügonde ar

hundradet 'kahekümnendal sajandil';

p§ den tiden *sel ajal (tol ajal)'; 

pS (under) Gustav Adolfs t£d 'Gustav Adolfi ajal'. 

Minutvisaren gfir en gžng runt urtavlan pft en ttmme 

'osuti käib ühe tunniga ümber numbrllaua'-

4) prepositsiooniga -sili? *

natten till lõrdagen 'öötvastu laupäeva'; 

till slutet av vžckan 'nädala lõpuni';

Vanta till i mSrgonl 'oota homseni2'

Han skall stänna här till om mändag 'ta jääb siia esmas

päevani '

Han skall ЪЗг ja skolan till hdsten (=i höst) 'ts läheb 

sügiseks kooli'-

till sfst (still slut) 'lõpuks'

5) prepositsiooniga under: 

under medeltiden 'keskajal';

under de första (de senaste) tre veckorna 'esimese 

(viimase) kolme nädala jooksul'.

Under slsta veckan har ingenting hänt 'viimasel nädalal 

pole midagi juhtunud'”.

Sitt stilla under maltiden (under lektionen)! 'istu 

vaikselt söogi ajal (tunni ajal)!'
ф У /  M ^  ••

Under natten föll det mer sno oo jooksul sadas veelgi 

lund'.

Under päusen gick han ut 'vaheajal läks ta välja'.

Under resan läser jag den här boken 'reisi ajal loen 

ma seda raamatut'.

under kriget 'sõja ajal';
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musik under ärbetet 'muusika töö ajal*; 

under tžden vahepeal*.

6) prepositsiooniga vid: 

vid midnatt 'keskööl*;

vid tolvtiden (=откг£пк klockan tolv) 'kella 12 pai

ku (umber kell 12)':

Han dog vid ättio ärs aider 'ta suri 80-aastaselt'

Han dog vid hög älder 'ta suri kõrges vanuses'. 

vid mitten av 1900-talet (nittonhundratalet) 'kahe

kümnenda sajandi keskel*.

Vid vilken t£d träffas han? 'mis (kella) ajal võib . 

temaga kokku saada?'
I

7) teiste prepositsioonidega;

för tre är sldan (sen) 'kolme aasta eest, kolm aas

tat tagasi'.
» 4 y 4 »

Huset blir färdigt inom tvfi mänader maja saab kahe 

kuu jooksul valmis'

Du lär dig nog svenska med tfden 'küll sa aja jooksul 

rootsi keele selgeks õpid'.

mot slutet av är 1968 '1968.a. lõpu poole'.
" 0  +' j

Det blev lugnt (e)mot kvällen õhtu poole muutus 

vaikseks *

inemot klockan fyra 'kella nelja paiku'- 

Det lider (e)mot vären 'kevad läheneb'.

Det led (fram) ät äftonen 'õhtu lähenes'.

Hon är över femtio ar Rammal 'tajon üle viiekümne 

aasta vana'.

Jag stännar över natten hos dig 'ma jään ööseks sinu 

juurde'.

§ 147. Pandagu tähele järgmiste aega tähistavate väl
jendite kasutamist:

1) om tvä är 'kahe aasta pärast';
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om tre ̂ veekor 'kolme nädala pärast'’“,

för tva är sedan (sen) 'kahe aasta eest ;

för tre veekor sedan 'kolme nädala eest .

/ ' ' 4
2) en ging, tva ganger i Sekunden, i minuten, i tira-

men, i veckan, i manaden 'üks kord, kaks korda sekundis, 

minutis, tunnis, nädalas, kuus';7 ✓ * / ч ' #

en gang, tva ganger om dagen. om natten, om aret 

'üks kord, kaks korda päevas, öö jooksul, aastas'.

3) Om (pa) söndagarna (pa söndagen) brukar vi ha 

främiaande 'pühapäeviti (pühapäeval) on meil tavaliselt 

külalised'- _ у V / ,

Vi ska träffas pa (om) sönda^ (=nästa söndag) me 

kohtume (järgmisel) pühapäeval'.
\ ' 4 /  f

Han re3te i söndags (=förra söndagen) ta sõitis ära 

möödunud pühapäeval'.

Vi har snö om (pä) vintern (om vintrarna) 'meil on 

talvel (talviti) lumi maas'

Jag skall fara till Stockholm i vinter (i höst) 'ma 

sõidan eeloleval talvel (sügisel) Stokholmi'.

. 4) Hon reste i fredags morse = pa fredag morgon 'ta 

sõitis reede hommikul'.

Hon reste pa fredagsmorgonen 'ta sõitis reede hom- 

mikül '•

Hon kommer igen pä söndag morgon (förmiddag, middag, 

eftermiddag, kväll) 'ta tuleb tagasi pühapäeva hommikul 

(enne lõunat, lõuna ajal, pärast lõunat, õhtul)'-

5) Vastates küsimusele 'kui kaua?' (minevikus) tuleb 

kasutada prepositsiooni i., rais vahel võib ka ära jääda:
.4  x

Mõtet varade i tva veekor 'kokkutulek kestis kaks 

nädalat'-

De stännade (i) tre dagar 'nad jäid (siia) kolmeks 

päevaks'.
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Vi spelade tennis i fyra timmar 'me mängisime tennist 
neli tundi'.

Hon lag till sängs i tvl 3r (=i_ -bva яга t'ri4) 'ta lamas 

voodis kaks aastat'.

Vastates aga küsimusele 'kui kauaks?' kasutatakse pre

positsiooni pä:

Vi tänkte resa till Riga pä en vecka 'me kavatsesime 

sõita Riiga nädalaks ajaks'.

Han reste bort pä (=för) tre manader 'ta sõitis ära 

kolmeks kuuks'.

Prepositsiooni £a kasutatakse ka vastates küsimusele 

'kui kaua, mis ajast peale' eitavas lauses:

Jag har inte sett henne pä flera är 'ma pole teda 

mitu aastat näinud'.

Jag har inte varit pä bio pä ett heit ar 'ma pole 

terve aasta Kinos käinud'.

Prepositsioonid kohta tähistavates väljendites

§ 148. Kohta tähistavate väljendite moodustamisel on 

kasulik moeles pidada järgmisi reegleid:

1. Vastates küsimustele 'kus?' või 'kuhu?' kasutatak

se sageli prepositsioone 1 ja £Š. Ühendeid prepositsiooni

ga i_ tuleb tõlkida eesti keelde tavaliselt s i s e к о - 

h a k ä ä n e  t e  seesütleva ja sisseütleva abil, üheja- 

deid prepositsiooniga joa aga v ä l i s k o h a k ä ä 

n e t e  alalütleva ja alaleütleva abil. Näit.:

Kan gick med händerna i fickan 'ta käis, käed taskus'.

Han stoppade handen i fickan 'ta pani käe taskusse'.

Tavlan hänger pä väggen 'pilt ripub seinal'.

Häng tavlan pa vüggeni 'riputa pilt seuialej'



Märkus: vastates küsimusele "kuhu?* on prepositsioon 

till tavalisem} vrd.:

i affären 'kaupluses' - till affären 'kauplusse ; 

p§ arbetsplatsen 'töökohal' - till lucbetsplatsen

'töökohale

2, Paljüdes väljendites tuleb aga ühendeid preposit

siooniga _i tõlkida eesti keelde v ä l i s k o h a k ä ä 

n e t e ,  ühendeid prepositsiooniga £a s i s e k o h a 

k ä ä n e t e  abil:

a) rootsi i = eesti -1, -le:

/ % * *
I fõnstret stär en blomma aknal on lill •

Sätt blommorna i f ons treti 'pane lilled aknale! '

Sätt dig 1 stolen, i soffan! 'istu (tugi)toolile, 

sohvale!'

Vrd.: Sätt dig p§ stolen! 'istu (tavalisele) toolile!' 

Han slar näven i bordet 'ta lööb rusikaga lauale'.

Hon stod i dorren ta seisis uksel .

Jag bor i utlandet, i hemlandet. i Žngland, i Frank- 

rike, i Tysklanda i Ryssland 'ma elan välismaal, kodu

maal, Inglismaal, Saksamaal, Venemaal'-

Vrd.: i Sverige, i Norge, i Danmark, i Finland, i Est

land. i Sov.jetunionen, i Amerika 'Hootsis, Norras, Taanis, 

Soomes, Eestis, Nõukogude Liidus, Ameerikas'.

b) rootsi = eesti -s. -sse:

Han ärbetar pg ett bibliotek. pa ett kontor /kontu:r/, 

pa ett s.jukhus 'ta töötab raamatukogus, kontoris, haiglas' 

Jag satt pg biblioteket 'ma istusin raamatukogus'.

Jag gick p§ biblioteket 'ma läksin raamatukokku'.

Den boken finns pl biblioteket 'see raamat on olemas 

raamatukogus '-

Vrd.: Vi drack käffe i biblioteket 'me jõime kohvi 

raamatukogus (raamatukogu hoones)'.
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Den boken films i mitt blbliotek 'see raamat on minu 

(isiklikus) raamatukogus olemas'.

Jag satt pi kontoret 'ma istusin kontoris'*

Jag gick £n pi kontoret 'ma läksin kontorisse (sisse)'

Han ärbetar pi en fabrlk 'ta töötab vabrikus'.

Vrd.: En rundvandring 1 fabrlken 'ringkäik vabrikus 

(vabriku hoones )'.

Han ligger pa s.jukhus 'ta lamab haiglas'.

Han bodde pi (ett) hotell 'ta elas hotellis'.

I g&r var jag pi apoteket oeh köpte aspirin 'eile ma 

olin apteegis ja ostsin aspiriini'.

Vi var pa b£o, pa besök. pa restauranp;, pa teatern i 

gir kväll 'me olime eile õhtul kinos, külas, restoranis, 

teatris'-

Ska vi gi pi b£o. pi besök. pfl restaurant. pä teatern 

i kväll? 'kas läheme täna õhtul kinno, külla, restorani, 

teatrisse?'

Vi befinner oss pi Stationen, pi konditor£et, pi 

bröllopet, p§ stranden 'me viibime jaamas, kohvikus, pul

mas , rannas

Han gir pa gymnasiet 'ta käib gümnaasiumis'.

Vrd.: Han gir i skolan, i folkskolan. 1 mellanskolan 

'ta käib koolis, algkoolis, keskkoolis'.

Han har studerat pa hÖRSkolan, e L  institutet 'ta on 

õppinud kõrgemas koolis, instituudis'.

Vrd.: Han studerar (=l£gger) vid universitetet 'ta 

õpib ülikoolis'-

Han är luaställd vid universitetet 'ta töötab ülikoo

lis'. * .

Han s£tter pa sitt rum 'ta istub oma toas'.

Vrd.: Han har mattor pi golvet i sitt rum 'tal on 

toas vaibad põrandal'.

Jag lägger brevet рЭ brevlädan ma panen kirja post

kasti '
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Han hade hätten pa huvudet« 'skor pa fötterna« sn 

ring p§ fingret *tal oli kübar peas, kingad jalas, sõr

mus sõrmes '•

Han sätte hatten oi huvudet 'ta pani kübara pähe .

Vrd.: Han tog p§ skorna 'ta pani kingad jalga'.

Han tog av (sig) sicõrna, hätten "ta võttis kingad 

jalast, kübara peast'.

Pa \ '.Ikon gata bor du? 'mis tänavas sa elad?'

Vrd.: Jag bor pa Kungsgatan i Stockholm 'ma elan

Kungsgatanil Stokholmis'.

3 » Eesti keele s e e s t ü t l e v a l e  ja 

a 1 a 1 t ü t 1 e \ a l e  koha tähistamisel (kust? mil

lest? millelt?) vastavad tavaliselt rootsi keele preposit

sioonid fran (ifrŠn)t ur, av. Näit.:
4 , ,

Jag tog ner mössan frän kroken ma votsin mütsi var

nast '.

Bullret fran gatan 'lärm tänavalt'.

Hon kom ut ui- skžgen 'ta tuli metsast välja'.

Han reste ur ländet 'ta sõitis maalt välja'.

Hon strök ringen av fingret 'ta tõmbas sõrmuse sõr

mest'.

De vek av vägen 'nad kaldusid teelt eemale'.

4. Teatud väljendites tuleb rootsi keeles küsida var? 

'leus?', kuna aga eesti keeles on küsimus 'kust?':

a) koha tähistamisel, kust otsitakse, leitakse või 

ostetakse midagi, näit.:

Leta pa golvetl 'otsi põrandaltj'

Vad hittade du pa marken? 'mis sa maast leidsid?'

Jag kopte den i affären ma osts- n selle kauplusest

b) eseme tähistamisel, millest kinni haaratakse või 

hoi takse:

Jag tog henne i handen 'ma votsin tal Käest kinni'.

Jag hällor dig i - handen, i fingret, i orat 'ma hoian 

c.fl käest kinni, sõrmest kinni, kõrvast kinni',
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Hunden bet mig i benet 'koer hammustas mind jalast'.

Polisen grep tjuven i кгакеп 'politseinik haaras var
gal kraest kinni'.

c) raamatu, ajalehe, raadio jm. puhul, näit.:

Jag läste det i boken, i tidningen, i ditt brev 'ma 

lugesin seda raamatust, ajalehest, sinu kirjast'.

Jag lyssnar pa nyheterna i radion 'ma kuulan raadiost 

päevauudiseid

Vrd.: läsa högt ur en bok 'raamatust kõvasti ette lu

gema

Märkus: pandagu tähele ka järgmisi väljendeid, kus 

eesti keele seestütlevale vastavad mitmesugused rootsi kee

le prepositsioonid või substantiiv põhikäändes:

Jag gar üppför trappan 'ma lähen trepist üles'.

Jag klättrar nedför steten 'ma ronin redelist alla'.

Jag gär ut genota dörren 'ma lähen uksest välja',

Tjuven kom m  genom fönstret varas tuli aknast 

sisse'

Taget passerar Stationen 'rong möödub jaamast'.

4. Erinevalt eesti keelest tuleb rootsi keeles mõnin

gatel juhtudel küsida var? 'kus?', kuna aga eesti keeles 

küsitakse 'kuhu?':

a) tähistades kohta, kuhu jäädakse või kuhu midagi jäe

takse või unustatakse:

Han stännar kvär pä sjukhuset 'ta jääb haiglasse'.

Lämna boken kvar p§ bordetj 'jäta raamat lauale]'

Jag glömde pengarna pa bordet ■ 'ma unustasin raha 

lauale'.

b) tähistades kohta, kuhu midagi pannakse või aseta

takse, näit.:

Var lägger du boken? 'kuhu sa raamatu paned?'

Väskorna är ställda i tamburen 'kohvrid on pandud



с) mitmesugustes väljendites, kuu roocsiane näeb 

kohalolekut, eestlane aga suunda, näit«:

Denna lilla bok ryms i fickan 'see väike raamat 

mahub taskusse

Jag skrfver pi tavlaü» i häftet 'ma kirjutan tahv

lile, vihikusse'

Jag knäckar pi dörren 'ma koputan uksele'.

Jag sätter mig pä stolen 'ma istun toolile'.

San hžnger bilden pä väggen 'ta riputab pildi sei

nale '.

Han gömmer sig bakom trädet ta peidab end puu 

taha'.

Vrd. ka ülal punktid 1 ja 2«
• /
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K o n j u n k t s i o o n  (sidesõna)
•Э

Rootsi keele konjunktsioonid (sidesõnad) jagunevad 

kahte rühma: 1) rinnastavad ja 2) alistavad konjunktsioonid.

Rinnastavad konjunktsioonid

$149. Rinnastavad konjunktsioonid seovad samaväär

seid lauseid ja lauseosi. Rinnastavaid konjunktsioone võib 

jaotada järgmisteks alagruppideks:

1) kopulatiivsed (ühendavad) konjunktsioonid: 

och 'ja, ning';

samt 'ning' (esineb peamiselt kirjakeeles);

bade - och 'nii(hästi) - kui (ka)' (ainult kahe eseme kohta)

saväi - som 'niihästi - kui (ka)';

dels - dels 'niihästi - kui (ka)' (osalt - osalt);

än - än 'nii - kui ' (kord - kord) ;

Inte bara - utan ocksa 'mitte ainult - vaid k a '; 

leke blott - utan även 'mitte ainult - vaid ka'

(kirjakeeles) ; 
vare sig - eller 'ei - egaj (ükskõik) kas - või'; 

varken - eller 'ei - ega'-

Näiteid kasutamise kohta:
» ' г  *

Kom oeh hjälp migj tule ja aita mindi

Möblerna och tavlorna' samt b£len säldes 'mööbel ja 

pildid ning auto müüdi ära'.

Jag känner bäde honom oeh hans bror 'ma tunnen nii

hästi teda (ennast) kui ka ta venda'.

Sžväl konst oeh litteratur som vetenskap 'nii kunst 

ja kirjandus kui ka teadus'.

Husen är b^ggda dels av sten, dels av trä 'majad on 

ehitatud osalt kivist, osalt puust'-

Än här, än där 'nii siin, kui seal' (kord siin, kord 

seal).

38.
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Konjunktsioon varken - eller 'ei - ega' võib esined^ 

ainult jaatavas iauses (varken on ise eitav sõna ja rootsi 

keel ei tunne kahekordset eitust, nagu eesti keel). Näit.:

Hon sover varken dag eiler natt 'ta ei maga ei päeval 

ega öösel'.

Kui lause on eitav, tuleb kasutada vare sig - eller 

'ei - ega*, mis aga võib esineda ka jaatavas lauses tähen

duses '(ükskõik) kas - või'. Näit.:

Jag vill inte resa vare sig i morgon eller senare 

'ma ei taha sõita ei homme ega hiljem'.

Han maste komma, vare sig han vill eller inte 'ta 

peab tulema, (ükskõik) kas ta tahab või ei taha'.

2) disjunktiivsed (eraldavad) konjunktsioonid:

eller 'või, ehkj kas - või' ;

antingen - eller 'kas - või' (üks kahest).

Vill du inte, eller kan du inte? 'kas sa ei taha või 

sa ei saa?'

Nu eller aldrigj '(kas) nüüd või mitte kunagi'.
ч / ( j v
Antingen är han sjuk eller ocksa har han kommit för 

sent till täget 'ta on kas haige või jäi ta rongile hil

jaks'.

3) adversatiivsed (vastandavad) konjunktsioonid:

men *aga, kuid'" (erinevalt eesti keelest võib seista ai

nult lause algul) ; 

utan 'vaid' (nagu eesti keeleski eitava lause järel).

Hon var förargad, men visade det inte 'ta oli vihane, 

kuid ei näidanud seda välja (ei näidanud seda aga välja)'. 

Hon var inte arg utan ledsen /1 £ ssan/ 'ta ei olnud 

kuri, vaid kurb'.

Mõningad adverbid adversatiivse konjunktsiooni tähen

duses :✓
ända, dock, likväl 'siiski, ikkagi; kuid siiski' ; 

emellertid 'ometij kuid, aga'.
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En stor gädda, dock inte av de ällra största 'suur 

havi, kuid siiski mitte kõige suuremate hulgast .

Det lät besynnerligt, emellertld var det verkligen 

sant see tundus imelik olevat, kuid see oli tõesti tõsi'

S§ mycket är emellertid säkert att ... 'see on aga 

kindel, et

4) eksplanatiivsed (seletavad) konjunktsioonid:

för 'sest, sest et' (peamiselt kõnekeeles) ;

'sest, sest et' (kirjakeeles),

Han kommer inte för (ty) han är sjuk 'ta ei tule, sest 

(et) ta on haige'.

Mõningad adverbid konjunktsiooni tahenduses:

älltsg 'seega, siis, järelikult' ; 

sžledes 'seega'; 

nämligen 'nimelt'; 

där för 'seepärast'; 

följaktligen 'järelikult'.

\ 0 О * N
Han vaknade först sent pa dagen - han hade nämligen

 ̂ N /

glömt att dra upp väckarklockan ta ärkas alles päise 

päeva ajal - ta oli nimelt unustanud äratuskella üles 

keeramata'.

Alistavad konjunktsioonid

§ 15>0. Alistavad konjunktsioonid seovad kõrvallauset 

pealausega. Alistavad konjunktsioone võib jaotada järgmis

teks alagruppideks:

1) üldised alistavad konjunktsioonid:

att 'et' ja selle ühendid, nagu: 

utan att 'ilma et ; 

i det att 'sellega et *

(däri)Kenom att seeläbi et ;
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Jag tror, att_han blev glad, 'ma arvan, et ta rõõmustas. 

Han sKrade henne utan att han vlsste det 'ta solvas 

teda, ilma et ta oleks seda teadnud'*

Märkus_i konjunktsioon att jäetakse kaudses kõnes sa

geli ära, näit.: ,

Han sä(de), (att) han skulle komma 'ta ütles, et ta 

tuleb'-

Jag hoppas, (att) det mitte gS bra 'ma loodan, et see 

läheb hästi'.

Man säger, (att) han är bortrest räägitakse, et ta

olsvat ära sõitnud'.

Emfaatilistes väljendites kasutatakse att asemel som, 

mis võib ka ära jääda:

4 О ' а  *
Det är inte första gangen som han gör sa see pole 

esimest korda, et ta nii teeb'.

Det är sällan (som) jag dricker kaffe 'see juhtub 

harva, et ma joon kohvi'.

2) temporaalsed (aega määravad) konjunktsioonid: 

da, när 'kui';

sedan 'kui, pärast seda kui'; 

innan 'enne kui';

förrän 'enne kui' (eitavate väljendite järel); 

mldan. 'kuna, sel ajal kui'; 

under det (att), i det (att) 'sel ajal kui' ; 

tills, till dess (att) 'kuni';

(just) som '(just siis) kui'; 

sä länge (som) 'niikaua kui'; 

sa snärt (som) 'niipea kui'; 

bäst som 'parajasti (siis) kui' 

jt.

DŽ (e. när) han kom tillbaka, var huset tomt 'kui 

ta tuli tagasi, oli maja tühi'.
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— dag kom hit, har jag inte rökt 'pärast seda 

kui ma siia tulin, pole ma enam suitsetanud'.

Slack lampan, innan du gar2 'kustuta tuli, enne kui 
sa lähedj'

Jag tror det inte, förrän jag f§r se det 'ma ei usu 

seda, enne kui ma olen seda näinud✓ 4
Har det hänt nSgot, medan jag var borta? 'kas midagi 

juhtus, (sel ajal) kui ma är olin?'

Bäst som vi satt och prätade, hordes en small Уpara

jasti kui me istusime ja vestlesime, kõlas pauk'.

3) kausaalsed (põhjendavad) konjunktsioonid:

därför att, för att seepärast et' ;

М» emedan, eftersom, som 'sest, kuna, et' ;

enär, t£ '(ainult kirjakeeles) 'sest, kuna';

för (kõnekeeles) 'sest, kuna'.

Baten кот sa sent, därför att (e. för att) det var 

storm 'laev tuli nii hilja, sest oli torm'.

Han kommer inte, för han är sjuk 'ta ei tule, sest 

ta on haige'.

Da (e* eftersom e. emedan) han var sjuk, kunde han 

inte gä i skolan 'kuna ta oli haige, ei saanud ta kooli 

minna'.

Som det regnade, uppsköts avfärden 'et vihma sadas, 

lükati ärasõit edasi'.

4) konditsionaalsed (tingivad) konjunktsioonid: 

om 'kui'

ifall '(juhul) kui';

bara, blott, allenast 'kui (vaid), niipea kui' ;

sävida, sävitt, säframt, därest '(juhul) Kui, niipalju kui'.

Om det regnar i morgon, stannar jag hemma 'kui homme 

vihma sajab, jään ma koju .

Ja^ mSr illa, bara jag tänker p§ det 'mul läheb süda 

pahaks, niipea kui ma mõtlen selle peale .
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Savfda (e. om e. ifall) allt g£r efter beräkring, 

är vi framme i morgon ‘’kui kõik läheb plaani kohaselt, 

oleme homme kohal'.

SSvitt jag kan första, har han rätt niipalju kui ma 

aru saan, on tal õigus'.

Märkus^ kui konditsionaallause on enne pealauset, 

võib viimane alata sõnaga £§ (peamiselt kõnekeeles), näit.:
о / e ,

Om han gar, (s§) följer jag med 'kui ta läheb, (siis) 

lähen ma kaasa'.

5) finaalsed (sihilised) konjunktsioonid:

för att, pž det att ’(selleks) et' ; 

att (ainult kirjaKeeies) '(selleks) et'; 

sŽ (att) (kõnekeeles) '(selleks) et' .

Jag steg upp txdigt, för att jag skulle ävsluta mitt 

arbete 'ma tõusin vara üles, et lõpetada oma töö'.

Skynda dig, sŽ (att) du inte kornmer för sent till 

tagetj 'kiirusta, et sa rongile hiljaks ei jääj'

6) komparatiivsed ('võrdlevad) konjunktsioonid:

som, sžsom 'kui, nagu' ; 

som (om), liksom 'nagu'; 

än 'kui';

ju - desto (e. de3s) 'mida - seda'.

/  О / # *
Gör som (e. sa.som) du villj tee, nagu tahadj

Detta är mer, än jag kan täla ' 'sr-e on enam, kui ma

suudan taluda'.

Ju mer jag lär ^cänna honom, desto (e. dess) bättre

tycker jag om honom 'mida rohkem ma teda tundma õpin, seda

rohkem ta mulle meeldib'.
' x x ✓ /

Ju mer du läser, dess tröttare blir du mida rohkem

sa loed, seda rohkem sa väsid'.

9
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7) konsekutiivsed (järeldavad) konjunktsioonid:
У

sa att '(nii) et';

att 'et' (pealauses peab olema sa või sadan) .

о ' / ,
Tala högre, sa att jag hör, vad du sägerJ räägi kõ

vemini, nii et ma kuuleksin, mida sa räägid'.

Han skrattade sl, att han fick tHrar i ögonen 'ta 

naeris nii, et tal tulid pisarad silma'.

8) kontsessiivsed (möönvad) konjunktsioonid:

fastan, aven om, om än, ош 6ck(s§) 'kuigi, ehkki, olgugi et'; 

oaktat 'sellest hoolimata at't 

ehuru, änskönt (ainult kirjakeeles) kuigi ; 

fast (kõnekeeles) 'kuigi, ehkki'.

Det var alldeles mörkt, fastän klockan' bära var fem 

'oli täiesti pime, kuigi kell oli vaid viis'.

Jag gar med, fast jag är trott 'ma lähen kaasa, kui

gi ma olen väsinud'.

9) interrogatiivsed (küsivad) konjunktsioonid: 

om 'kas';

huruvida (kirjakeeles) 'kas'.
\

Min far fragade mig, om jag ville följa med honom 

'mu isa küsis minult, kas ma tahan temaga kaasa minna'.

Jag vet mte, om han är färdig ma ei tea, kas ta on 

valmis '«

Huruvida detta är sant, vet jag inte 'kas see on tõsi,
,

seda ma ei tea .
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I n t e r ; i e k t s i o o n  (hüüdsõna)

$ 15'K Interjektsioonid on muutumatud ja väljendavad 

tundmusi, kutsumist, peletamist ja loodushääli, näit.: 

ackj 'ahi' 

ahal 'ahaai'

a.il од! 'ail' 

bravol 'braavol' 

homl /Ъитт/ 'põznml'

brrl 'oi, (kui külm} kui kole jne.)l'

fjrj 'ptüi!'

f.y skaml 'häbil."

hallal 'halloo!'

he.H 'heil tervistl'

he.jsanl 'hõissal'

hurraI 'hurraal'

hui 'aih! oihJ'

hutl 'häbil' (koerale)

.jahal 'ahahl'

.iasžl 'ah niil' 

korsl 'oh heldekeI' 

kors bevarsl 'tohohl' 

krasch'1 'krahh!' 

na 'nohf'

paff1 'põmdi 1 kõmdil' 

pangi 'põmml pauhl' 

pladäskl 'plärtstil prauhtil' 

plumsl 'sulpsti!'

Ptrol /ptru:/ 'ptruu!' 

st! 'tss! kuss! tasa!' 

t.jal 'noh!.' 

uschl 'ptüil päh!' 

ve! 'oh hädal' 

vipsl 'viuhti!'

- 304 -



Interjektsioonide hulka loetakse ka vandesõnu, nagu: 

för tusani 'pagana pbhtal' - sama leebemalt: för s.j&t- 

tonl för katteni

Interjektsioonid moodustavad harilikult ilma teiste 

lauseliikmeteta lauseid, kuid vahel võivad esineda ka koos 

laienditega, näit.:

Ve migl 'häda mulle1 '

Mõned interjektsioonid võivad esineda substantiveeri-

tult:

Det ljöd hurra pÄ höjden 'kõrgendikul kõlas hurraa'

S õ n a j ä r j e s t u s  

Otsene sõnade .järjekord ja inversioon

Eootsi keeles võib esineda nii otsene sõnade järje

kord kui ka inversioon (vastupidine sõnade järjekord).

$152. Otsene sõnade järjekord, s.t. kui subjekt eel

neb predikaadile (alus eelneb öeldisele), esineb rootsi 

keeles järgmistel juhtudel:

1) pealauses, mis algab subjektiga või subjektile 

(subjektigrupile) otseselt eelneva rinnastava konjunktsi

ooniga (oeh, men, eller jt., vt. fl49):

Vi lär oss svenska 'me õpime rootsi keelt'.

lil början är svar 'iga algus on raske'.

1. talade, oeh 6. hörde pŠ 'a . rääkis ja B. kuulas'.

Märkus: disjunktiivse konjunktsiooni antingen - eller 

järel on inversioon:

Xntingen är han sjuk eller ocksl har han kommit för 

sent till tÄget 'ta on kas haige või jäi ta rongile hil

jaks'.
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2) jaatavas hüüdlauses, mis algab sissejuhatava sõnag& 

(vad, vilken, sa jt»):

Vad det är väckert härl 'kui ilus siin onl'

Vad bx'a du talar svenskal #kui hästi sa rootsi keelt 

räägidl'

Vilket förekr^okli^t väder det är i dagl 'milline kole 

ilm ос tänal'

SÜ vat du äri *kui märg sa oledl'

3) kõrvallauses:

Jag hoppas att han kommer 'ma loodan, et ta tuleb'.

Hriti tuleb tähele panna kõrvallauseid, mis väljenda

vad kaudset küsimustj ka siin on otsene sõnade järjekord:
f t ‘ # ». 0

Säg mig, vad du gõr ütle mulle, mis sa teed - vrd.:

Vad gör du? 'mis sa teed?'

Jag kän inte förstä, vad den här meningen betyder

- 'ma ei saa aru, mida see lause tähendab' - vrd,:

Vad betyder den här meningen? 'mis tähendab see lause?'

Otsene sõnade järjekord on ka kõrvallauses, mis kuulub 

küsilause koosseisu:
'  ̂ > ,

Hur länge är det, sedan det hande? kui palju aega on 

sellest möödunud, kui see juhtus?'

Kõrvallauses säilib otsene sõnade järjekord ka konjunkt

siooni ärajätmisel, välja arvatud tingliku konjunktsiooni om 

ärajätmisel, mis toob endaga kaasa inversiooni:

Jag hoppas (att) han kommer i morgon 'ma loodan, et 

ta tuleb homme'.

Regnar det i morgon, stannar jag hemma 'kui поште sa

jab, jään ma koju' - vrd.:

Om det regnar i morgon, stannar jag hemma'.

Märkus^ kõnekeeles ja lohakamas kirjakeeles esineb kõr

vallauses inversioon, kui adverbiaal (määrus) voi mõni teine
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kõrvallause asetatakse' otseselt konjunktsiooni afct järele, 
näit.:

Han sä(de), att pa tre dagar hade han inte fatt nagon
9 , 0 ,

mat ta utles, et ta polnud kolme päeva jooksul süüa saa

nud ' - parem:
✓

Han sa(de), att han pa tre dagar inte hade fätt nSgon

mat.

Han sa(de), att sSvitt han kunde finna, var priset 

billigt 'ta ütles, et tema arvates oli hind odav' - parem:

Han sa(de), att priset, savitt han kunde finna, var 

billigt.

§153» Inversioon, s.t. kui subjektile eelneb predi

kaat (liitpredikaadi puhul abiverb), esineb järgmistel 

juhtudel:

1) küsilausetes, välja arvatud juhtudel, kui subjektiks
on küsiv pronoomen või kui subjekti määrab küsiv pronoomen:

/ 4 * ,
Ringer väckarklockan? kas äratuskell heliseb?

Är han hemma? 'kas ta on kodus?'

När kommer han? 'millal ta tuleb?'

Har han redan gStt? 'kas ta on juba läinud?'

Skall du gä hem? 'kas sa lähed koju?'

Varför vill du inte göra det? 'miks sa ei taha seda

teha?'

Vad heter han? 'mis ta nimi on?'

Vilket dätum är det i dag? 'mis kuupäev täna on?'

✓
Aga: Vem stfl-̂ där? 'kes seal seisab?

Vilken bok ligger där? 'milline raamat seal on?'

\

Märkus 1_: kui küsimus algab sõnaga manne 'kas'

(esineb peamiselt vanemas keeles), on otsene sõnade järje

kord:
imSnnp han kommer i dag? 'kas ta (ikka) tuleb täna?'

- 307 -



Kui aga manne on lause keskel või lõpus, toimub in

versioon: ~

Har hon m^Lnne glömt alltsammans? "(ei cea,) kas ta 

on kõik juba unustanud?'

Regnar det m&nne? '(ei tea,) kas vihda sajab?'

Märkus_2j: ‘küsimust võib esitada ka tavalise jutusta

va lause vormis otsese sõnade järjekorraga, kui vastus on 

ettearvatav. Harilikult lisatakse siis sõnad ju *ju',- 

väi 'küll' või küsimust rõhutavad väljendid eller hur? . 

'eks ole, (või kuidas)' või inte sant? 'eks ole (tõsi)', 

näit.:

Du har ju varit i Stockholm? 'sa.oled ju olnud Stok- 

hoimis?' - vrd.: Har du varit i Stockholm? 'kas sa oled 

olnud Stokholmis?'

jJu hlttade väi boken? 'sa leidsid raamatu?'"""* r " 1 у
Ni har väi hört att han är sjuk? 'te olete ju kuulnud, 

et ta on haige?‘

N1 gar (väi) hem nu, eller hur? 'te lähete nüüd koju,

eks ole?'

2) lausetes, mis algavad laiendiga:

a) objektiga:

T i n  dricker han aldrig 'veini ta ei joo kunagi'

- vrd.: Han dricker aldrig vin 'ta ei joo kunagi veini'.

D e t  h ä r  b r e v e t  har jag inte skrivit 

'seda kirja pole ma kirjutanud' - vrd.:

Jag har inte skrivit det här brevet 'ma pole kirjuta

nud seda kirja'.

b) adverbiaaliga (määrusega)ä
/

N u gSr jag 'nüüd ma lähen' - vrd.:

Jag gar nu 'ma lähen nüüd'.
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K l o c k a n  Ä t t a bõr.jar vi arbetet 'kell 8
me alustame tööd' - vrd.:

\ N
Vi börлаг arbetet klockan dtta 'me alustame tööd kell

8'.

I d a g  har det r&gnat 'täna on vihma sadanud
- vrd.:

Det har regnat i dag 'täna on vihma sadanud*.

P S g o l v e t  lfgger en matta 'põrandal on 

vaip' - vrd.:

Mattan ligger pl golvet 'vaip.on põrandal'.

I s t ä l l e t  f ö r  k a f f e  vill .jag ha 

te 'kohvi asemel tahan ma saada teed'. - vrd.:

Jag vill ha te i stället för kldTfe 'ma tahan saada 

teed kohvi asemel'.

f  ' ,
I n t e  behövde de göra det seda polnud neil

(küll) vaja teha' - vrd.:
f. % > /

De behövde inte göra det neil polnud vaja seda

teha'.

c) liitpredikaadi osa (infinitiiv, supiinum, öeldis

täide) :

S j u n g a kan .jag; inte ’laulda ma ei oska' -

vrd.:

Jag kan inte sjunga 'ma ei oska laulda' •

X r b e t a t har лак (gjort) i h&la mitt l£v 

'töötanud olen ma kogu oma elu — .vrd.:

Jag; har ärbetat i hela mitt l£v *ma olen kogu oma 

elu töötanud'.
. О '

S j u k har .jaк inte varit pa länge haige pole ma

kaua olnud' - vrd.: ч
jag; har inte varit sjuk pa länge 'ma pole kaua olnud

haige'.
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Märkus_: laiendiga algavas lauses võib esineda otsene 

sõnade järjekord vanemas keeles ja luulekeeles, näit.:

Pa berget .jag sitter, 

runt om mig allt tiger.

i kvällen jag s,junger för mig själv... (E.G. Geijer)

'mäel ma istun, minu ümber kõik vaikib, õh^ul ma laulan 

iseendale

3) pealauses, millele eelneb kõrvallause:

När väckarklockan ringer, stiger jag upp 'kui ära

tuskell heliseb, tõusen ma üles' - vrd.:

Jag stxger upp, när väckarklockan ringer 'ma tõusen 

üles, kui äratuskell heliseb'

0 0 О 4  0 0
Innan du reser hem, maste du träffa min bror 'enne 

kui sa koju sõidad, pead sa mu vennaga kohtuma' - vrd.:

Du maste träffa min bror, innan du reser hem 'sa 

pead mu vennaga kohtuma, ennen kui sa koju sõidad'.

De bor i Stockholm, tror jag 'nad elavad Stokholmis, 

arvan ma' 'vrd.:

Jag tror (att) de bor i Stockholm 'ma arvan, et nad 

elavad Stokholmis'.

4) pealauses, millele eelneb tsitaat:
у \

"Hur stšr det till?" fr&gade Rolf 'kuidas käsi käib,

küsis Rolf'.

"i'ack, bra", svärade tngrid 'tänan, hästi, vastas

Ingrid'.

"Vill du", fragade han, "läna mig din cykel?" 'kas 

sa ei tahaks, lcüsis ta, laenata mulle oma jalgratast?'

5) sageli soovlausetes, nagu:

Ui det l y c k a s i 'peaks see õnnestuma! '

Ja, r:an leva! 'jah, ta elagu J' (õnnitluslaulust)

l-_.'/o frcdejil 'elagu rahui '
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hüüdlausetes, milles peitub eitus:

Hur stark är han intei 'kas ta pole tugev1' — vrd.:

Vad stark han äri 'kui tugev ta onl' (vt. § 152:2)

7) käskivates lausetes, kui esineb subjekt (vrd. ^120:
1, märkus) t

Sov dü nui 'maga (sina) nüüdl'

Sköt ni er, sa skall jag sköta migi 'hoolitsege teie 

enda eest, küll mina hoolitsen ise enda eesti'

Lauseosade asend omavahel 

jj 154-« Atribuudi (täiendi) asend.

1. Atribuut e e l n e b  peasõnale üldreeglina siis, 

kui atribuudina esineb:

a) adjektiiv, pronoomen või numeraal:

en llten pojke 'väike poiss'; 

min bror 'minu vend' ; 

tva vänner 'kaks sõpra';

b) substantiiv genitiivis:

bokens författare 'raamatu autor' ; 

problemets lõsning 'probleemi lahendus'.

2. Atribuut j ä r g n e b  peasõnale:

a) kui atribuudina esineb prepositsiooniühend:

förfättaren till boken .'raamatu autor'; 

lösningen av problemet 'probleemi lahendus'

(vrd. § 47:8 );

b) kui atribuudina esineb kohta tähistav adverb:

resan hit 'reis siia ; 

ärbetet utomhus töö õues ;
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с) kui adjektiivi kasutatakse apositsioonina: 

Alexander den St&re *Aleksander Suur*)

d) adjektiiv lilla Сlille« smž) võib esineda diminu- 

tiivses ja hellitavas tähenduses peasõna järel:

mamma lilla "emake (kallis)'; 

õlle lille 'Olleke'; 

barn sinž 'lapsekesed';

e) mõningates kõnekeelelistes väljendites asub posses- 

eiivpronoomeniga väljendatud atribuut peasõna järel, näit.:

fär min 'minu isa'; 

mor dia 'sinu ema'; 

ayster hans 'tema õde';

f) laienditega atribuut võib esineda peasõna järel, 

kusjuures laiendid järgnevad atribuudile:

Pl gätorna vimlade det av människor klädda i
4 % ,

f ä r g s t a r k a  f o l k d r ä k t e r  tänav kihas 

inimestest, kellel olid värvirikkad rahvarõivad seljas'.

Han sjunger den ena vlsan fulare ä n d e n  

ä n d r a  'ta laulab (üksteise järel) ühe viisi koledama 

kui teise'.

Märkusji kui aga laiendiga atribuut esineb peasõna ees, 

on ka laiendid atribuudi ees, näit.:
✓

en kedja av gra, v a r ä n d r a  lika värdagar 

'hallide, üksteisele sarnaste argipäevade ahel';^

d&ssa f r ä n  f r ä m m a n d e  s p r ä k  
4 » • 
õversatta böcker need võõrkeeltest tõlgitud raamatud .

3. Mitme atribuudi olemasolu korral:

a) hela 'kogu' ja alla 'kõik' eelnevale teistele 

atribuutidele:

b.ela hans familj 'kogu ta perekond' 

kila världene skitter 'kõik maailma varandused;
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b) adjektiivne atribuut järgneb reeglina teistele 
atribuutidele, näit.:

min fars goda vän 'mu isa hea sõber'; 

tvl unga .pojkar 'kaks noort poissi ';

c) mitme adjektiivse atribuudi puhul seisab peasõna

le mõtteliselt lähem adjektiiv peasõnale lähemal, näit.:

den lilla svenska kolonien 'väike rootsi koloonia'; 

det knäppa däglig;a brödet 'kehv igapäevane leib'.

§ 155« Objekti (sihitise) asend.

1. Neutraalses jutustavas lauses objekt j ä r g 

n e b  p r e d i k a a d i l e :

' 4 * *
Han läser en svensk bok ta loeb rootsikeelset

raamatut'.

Den hšndlar сна ett tekniskt problem 'see käsitleb

üht tehnilist küsimust'

Tuleb eriti tähele panna, et liitpredikaadi puhul ob

jekt järgneb liitpredikaadi viimaaeLe osale - infini

tiivile v3i supiinumile - nii pealauses kui ka kõrval

lauses, näit.:
N , ,

Han skall 1 ä s a boken ta loeb raamatut

(tulevikus) '.

Jag har 1 ä s t boken ma olen raamatu läbi lu

genud'

Jag vill v e t a det 'ma tahan seda teada'.

Han har redan к ö p t bil.jetterna 'ta on juba

piletid ostnud'.

Han sa(de), att han redan hade к ö p t biljet- 

terna 'ta ütles, et ta oli juba piletid ostnud'.

Objektina kasutatud indenting ei midagi kohta 

vt. § 157:2a. Objekti asendi kohta väljendites II partit

siibiga vt. $ 126:4.
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2. Objekt voib olla lause algul, kusjuures toimub 

inversioon ( § 153:2a):

a) küsilausetes, kui objektina esineb küsiv pronooren*

Vad gõr du här? mis sa siin teed?

Vem gav du min bok? 'kellele sa andsid mu raamatu?

b) objekti loogilisel rõhutamisel:

Romaner läser han aldrig 'romaane ei loe ta kunagi .

c) lause algul esineva objelcti puhul asetatakse vaja

lik prepositsioon tavaliselt lause lõppu (vrd.  ̂144:1):

Vad händlar det om? 'millest see räägib? (millest

siin juttu on?)'

Det är jag säker £§ 'sellele ma olen kindel'.

3. Kui lauses on kaks objekti, siis prepositsioonita 

’•kaudne objekt" (indirekt objekt) ehk "isikuobjekt" seisab 

enne "otsest objekti" (direkt objekt) ehk "esemeobjekti" 

(vrd. § 46:4 ), näit.:

Modern gav sin son en bok 'ema andis oma pojale

raamatu'.

Hon gäv honom den 'ta andis talle selle'.

Prepositsiooniga "kaudne objekt" asub aga "otsese 

objekti" järel:

Modern gäv en bok St sin son 'ema andis raamatu oma

pojale'.

Hon gäv den at honom 'ta andis selle talle'.

$ 156. Adverbiaali (määruse) asend.

Adverbiaale võib sõnajärjestuse reeglite alusel liigi

tada kahte gruppi: 1) adverbiaalid, mille asend määratava 

sõna või lauseosa suhtes ei muutu olenevalt sellest, kas nad 

on pea- või kõrvallauses* 2) adverbiaalid, mille asend pea-
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lauses ja kõrvallauses on erinev* selliseid adverbiaale 

nimetatakse "liikuvateks laienditeks", vt. £ 157.

Esimese grupi adverbiaalide kohta kehtivad järgmised 
reeglid:

1. Kõik adverbiaalid, välja arvatud liikuvad laiendid 

( $ 157)» j ä r g n e v a d  üldreeglina subjektile ja 

predikaadile nii pea- kui ka kõrvallauses. Siia kuuluvad 

esmajoones kohta, viisi või enamvähem täpset aega tähista

vad adverbiaalid, näit.:

* ' »
Han bor här ta elab siin .

Jag vet, att han bor här 'ma tean, et ta siin elab'. .

När kommer han hem? 'millal ta koju tuleb?'
/  ^  /  /  /

Vet du, när han kommer hem? kas sa tead, millal ta

koju tuleb?'

Läraren sä(de), att pojken läser brä men skriver illa 

'õpetaja ütles, et poiss loeb häsfci, kuid kirjutab halvasti'

Han sa(de), att han reser i morgon bitti 'ta ütles, 

et ta sõidab homme hommikul vara'.

Tuleb eriti silmas pidada, et ülalmainitud adverbiaa

lid järgnevad alati ka liitpredikaadile ega asetu liitpre- 

dikaadi üksikute osade vahele (võrreldagu analoogilist reeg

lit objekti asendi kohta - vt. £ 155:1)

Han s k a l l  r e s a  till Sverige 'ta sõidab 

Rootsi'.
Han h a r  r e s t  till Sverige 'ta sõitis Root-

. /
Sl .

Vet du, att han h a r  r i s t  till Sverige?

'kas sa tead, et ta sõitis Rootsi .  ̂ ^

Vlttnet h a r  f r u s i t  till följd av.köld 

'vesi on külma tõttu jäätunud .

2. Adverbiaal võib olla lause algul, kui teda rõhuta

takse või kui ta seob antud lauset eelneva jutustusega;
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lause algusse paigutatud adverbiaal kutsub esile inversi

ooni ( $153). Näit.:

4 #
Klockan s.ju äkte han hem 'kell 7 sõitis ta koju .

Varje dag arbetar han pa kontoret 'iga päev töötab ta

kontoris'

I skogen vändrar jag gärna 'metsas jalutan ma meelel

di'

Vid stranden stod en koja 'kaldal seisis onn'.

Lause algul võivad esineda ka üldised lauseadverbi- 

aalid, mis määravad kogu lauset, vt. f157:2c.

3. Kui lauses esineb mitu adverbiaali, siis on neut

raalses lauses (s.t. ilma üksikuid sõnu esile tõstmata) 

tavaline järjestus: koha-, riisi-, ajaadTerbiaal. Näit.:

Kan du komma hft i morgon? 'kas sa saad homme siia

tulla?'

Ska vi gä pä bio 1 kväll? kas läheme täna õhtul

kinno?'^

Han sä(de), att han inte hade varit där p§ t.jugo ar 

'ta ütles, ta pole (polnud) 20 aastat se%l olnud'

Jag far till Tallinn medtaget i kväll 'ma sõidan

täna rongiga Tallinna'
V  4 ,

Han fördes till sjukhuset i ambulans ta viidi kiir

abiga haiglasse'.

Adverbiaalide asend omavahel võib muutuda üksikute ad

verbiaalide loogilise rõhutamise tagajärjel: rõhuline ad

verbiaal asetatakse kas lause algusse (vt. ülal punkt 2) 

või lause lõppu, näit.:

N / ч
Han avlod fõrra äret i följd av en längvarip; sjükdom 

i sin födelsestad 'ta suri möödunud aastal kauakestva 

haiguse järel oma kodulinnas'.

Sageli määrab adverbiaalide omavahelise järjekorra ka
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lause rütm ja hea kõla, kusjuures lühemad adverbiaalid 

asetatakse tavaliselt pikemate ette, näit.:

Jag kom med tSgret fran Tallinn för en tlmme sedan 

ma tulin tund aega tagasi rongiga Tallinnast'.

4* Adverbid, mis määravad adjektiivi või teist adver

bi, asetsevad määratava зопа ees:

Ett mycket stort hus 'väga suur maja'.

Han är rätt (ganska, tämligen, mycket) beglvad 'ta 

on päris (kaunis, võrdlemisi, väga) andekas'.

Han läser rätt daligt 'ta loeb võrdlemisi halvasti'.

5* Nn. erilised lauseadverbiaalid (vrd. üldised lau- 

seadverbiaalid - $ 157:2c) asuvad harilikult antud lause 

mõtteliselt tähtsaima sõna ees* Selliste adverbiaalidena 

võivad esineda adverbid, nagu bara, blott, endast 'ainult' 

(kaks viimast on kasutusel peamiselt kirjakeeles), först 

'alles', ocksa 'ka', kanske 'võib-olla', till oeh med 

'isegi', även 'ka, samuti', redan 'juba', bra 'hästi, 

väga'.

Det var bara e n d r ö m see oli vaid unistus

(unenägu) *.
Bara h a n  vet det 'ainult tema teab seda',
■ " ■ ■ N # #
Han skulle bara v a g a \ julgegu ta ainult.»

Han till oeh med г о d n a d e ta isegi punastus .

Han är bra t r ö t t efter ressn 'ta on hästi 

(väga) väsinud pärast reisib

Redan k l o c k a n  s j u  var vi pa benen 

'juba kell'7 olime üleval'.

£ 157. Liikuvad laiendid.

Eootsi keeles on rida adverbe, mis muudavad oma asen

dit predikaadi suhtes olenevalt sellest, kas nad on pea- 

või k õ r v a l l a u s e s .  Adverbiaali funktsioonis nimetatakse 

neid '»liikuvateks laienditeks .
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1, Liikuvate laiendite asendi kohta lauses кеЬЛ .vad 

järgmised reeglid:

a) p e a l a u s e s  ja iseseisvas lauses asuvad 

liikuvad laiendid p r e d i k a a d i  j ä r e l ,  liit

predikaadi puhul konjugeeritava verbi (abiverbi, modaalver

bi) järel, kuid liitpredikaadi muutumatu osa (infinitiivi, 

supiinumi, predikatiivi) ees:

Jag 1 ä s е г inte den där boken 'ma ei loe seda

raamatut'.

Jag s ка1 1 inte 1 ä s a den dar boken

'ma ei loe (tulevikus) seda raamatut'.

Jag h
*
аг inte 1 ä s t den där boken 'ma pole

seda raamatut lugenud'

Jag к
•
ап inte 1 ä s a den där boken 'mä ei

saa seda raamatut lugeda'.

Den ä г inte i n t r e s s ä n t  'see pole

huvitav'.

Inversiooni puhul asuvad liikuvad laiendid predikaadi 

ja subjekti järelj liitpredikaadi puhul konjugeeritava 

verbi ning subjekti järel, kuid liitpredikaadi muutumatu 

osa ees:

L ä s e r du inbe den där boken? 'kas sa ei loe

seda raamatut?' 

H a r  du inte 1 ä s t den där boken? 'kas sa

pole seda raamatut lugenud?' 

v i l l  du inte 1 ä s a den där boken? 'kas 

sa ei taha seda raamatut lugeda?'

Л r den inte i n t r e s s ä n t ?  'kas see pole

huvitav?'

b ) k õ r v a l l a u s e s  asuvad liikuvad laiendid

otseselt subjekti järel ja p r e d i k a a d i  e e s ^  

liitpredikaadi puhul konjugeeritava verbi ees:

Du vet, att jag inte l ä s e r  den där boken 

'sa tead, et ma ei loe seda raamatut* .
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^  Ve^> att jag Inte s ' k a l l  l ä s a  den där

boken 'sa tead, et ma ei 

loe (tulevikus) seda raama
tut*.

ÖaS x.nte h a r  1 ä s t den där boken 

sa tead, et ma pole seda 

raamatut lugenud'.

" " 9 jag inte k a n  l ä s a  den där boken

'sa tead, et ma ei saa seda 

raamatut lugeda'.

11 " • " den inte ä r  i n t r e s s ä n t  'sa

tead, et see ei ole huvi

tav'.

Märkus: konstruktsioonis "infinitiiv verbi objek

tina" ( $ 122:4) asub infinitiivi juurde kuuluv laiend 

att ja infinitiivi vahel, konjugeeritava verbi juurde kuu

luv laiend aga att ees:

Han lovade a t t  inte s ä g a  det 'ta lubas

seda mitte ütelda'.
ч % ^ /

Han lovade a t t  aldrig g ö г а о m det

'ta lubas mitte kunagi 

enam nii teha'

Värdinnan bad honom a t t  xnte s t a n n a

till supen 'perenaine 

palus teda õhtusöögiks 

mitte jääda' - vrd.: 

Värdinnan bäd honom inte a t t  s t a n n a
till supen 'perenaine 

ei palunud teda õhtusöö

giks jääda'.

2* Liikuvate laiendite funktsioonis esinevad:

a) e i t a v a d  adverbid inte, ickc , ед .ei, mi tie 

(kaks v i i m a s t  on kasutusel peamiselt kirjakeeles), aldrig



'ei kunagi', Ingalunda 'ei kuidagi' ja kirjakeeles ka 

ingenting 'ei midagi' objektina ning objekt, mille ees 

seisab eitus Ingen, näit.:

kõrvallauses:
[

Han säger, att han inte reser 

'ta ütleb, et ta ei sõida'.

Jag tror, att han aldrig har 

varit där 'ma arvan, et ta 

pole seal kunagi olnud'.

Han sa(de), att det indenting 

gjorde (kõnekeeles: ... att 

det inte gjorde nagonting)

'ta ütles, et see ei tee mi

dagi '.

Märkus: objekti eitus ingen muutub kõnekeeles ühendiks 

Inte + n&gon pealauses liitpredikaadi puhul ning kõrval

lauses alati: eitus inte allub üldreeglile liikuvate laien

dite asendi kohta, vt. ülal, punkt 1. Näit.:

Han har ingen radio 'tal pole raadiot' - vrd.:

Han säger att han inte har nagon radio 'ta ütleb, et

tal ei ole raadiot'.

Han har in^cn radio häft - parem:

Han har inte häft nagon rädio 'tal pole olnud raa

diot '.

» !
Samuti muutub eitus ingenting objektica ühendiks

inte + nägon tin;-;:

Har du indenting hört? - vrd.:I / ' /
Har du inte hört nägonting? kas sa pole midagi kuul

nud ?'

\ -ж т  ■

pealauses:

Han reser inte 'ta ei sõida'

Han har aldrig varit där 

'ta pole seal kunagi 

olnud'

Det gör ingenting 

'see ei tee midagi'"
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bj indefiniitsed (umbmäärased) aega tähistavad adver- 

4 d » nag u : alltid alati , ofta 'sageli', da "siis", 

da och dä 'vahetevahel', dägligen 'iga päev', allt.iämt 

'ikka, tiha', förr, förut 'varem', strax. genast 'kohe' 

(viimane on kasutusel peamiselt kirjakeeles), redan 'juba4 

snart 'varsti', nyss 'äsja', ständigt 'pidevalt' jt.j 

aega tähistavad adverbid nagu i däg 

f51jande däg

vahel ka sellised 

'täna', i gär 'eile 

i morgon 'homme'; näit.:

'eelmisel päeval',

pealauses:

Han kommer alltid för sent 

'ta jääb alati hiljaks'

Kommer hon ofta hit?

'kas ta tuleb sageli siia?'

Vi ska snärt flytta 

'me kolime varsti'.

Han har redan kommit 

'ta on juba tulnud'.

Himlen är bl§ i däg = himlen

kõrvallauses:

Jag tror inte, att han all

tid kommer för sent 'ma 

ei usu, et ta jääb alati 

hiljaks'
ч

Han fragar, om hon bfta 

kommer hit 'ta küsib, kas 

ta tuleb sageli siia'.

De fragar, om vi snärt ska 

flytta 'nad küsivad, kas 

me varsti kolime'

Hon undrade, om han redan 

hade kommit 'ta imestas 

(küsis), kas ta on juba tul

nud'. x 

är i däg bla 'taevas on täna 

sinine*.

c) üldised l a u s e a d v e r b i a a l i d ,  mis määravad kogu lau

set, nagu:  ̂
gärna 'meeleldi', känske 'võib-olla', t^värr 'kahjuks', 

väi 'küll,' nog 'küll', mö.iligen 'vahest, ehk', säkerli- 

gen, säkert 'kindlasti', lyckligtyis 'õnneks', förmod- 

llgen 'arvatavasti', äntagli^en 'toenäoliselt | näit.:

4 1.
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pealauses: kõrvallauses:

/ ' % » '
Hon drxcker gärna kaffe Hon sa(de), att hon Kärna

'ta joob meeleldi kohvi'. drxcker kaffe *ta ütles,

et ta joob meeleldi kohvi,

Jag kan kamske göra det De undrar, om jag känske
9  ̂  ̂ • M  •

ma saan seda- võib— olla kan göra det nad kusx-

teha', vad, kas ma võib-olla

saan seda teha*.

Märkus^ üldised lauseadverbiaalid võivad esineda ka 

lause algul, ilma et nad eriti rõhutatud oleksid, näit.:
У

Förntždligen reser jag pa mandag = jag reger förmod- 

ligen pä mlndag *ma sõidan arvatavasti esmaspäeval*.

LyckliKtvis hande xngentxng onneks ex juhtunud 

midagi*.

Tyvärr kan jag xnte hjälpa dig 'kahjuks ma ei saa 

sind aidata*.

d) sageli on liikuvad ka adverbid, mis iseloomusta

vad verbi tegevust subjekti mingi omaduse alusel, näit.: 

artigt 'viisakalt', bestämt "kindlalt, otsustavalt^ 

beslutsamt 'otsustavalt', blygt 'aralt', förvlnat 

'imestunult', högmodip;t 'kõrgilt, ülbelt', vanli^t 

'sõbralikult' jm.

De lyssnade andaktsfuilt pa hans ord 'nad kuulasid 

hardumusega tema sõnu* - vrd. kõrvallauses:

Han var omgiven av en skara, som andaktsfullt 

lyssnade pS hans ord 'teda ümbritses rahvahulk, kes 

hardumusega kuulas ta sõnu'.

§ 158. Objekti ja adverbiaali omavaheline asend.

Neutraalses lauses on tavaline järjestus: liikuv 

laiend - objekt - muu adverbiaal. Näit.:
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1) lihtpredikaadi puhul:

a) Pealauses voi Iseseisvas lauses:

Han läser böcker i l ä s e s a l e n  'ta loeb 
raamatuid lugemissaalis'.

Han laser о f t a böcker i l ä s e s a l e n  

'ta- loeb sageli raamatuid lugemissaalis'.

b) kõrvallauses:

Han sade, att han läser -böcker i l ä s e s a 

l e n  'ta ütles, et ta loeb raamatuid lugemissaalis'.

Han säde, att han o f t a läser böcker i 

l ä s e s a l e n  'ta ütles, et ta loeb sageli raa

matuid lugemissaalis'

2) liitpredikaadi puhul:

a) pealauses või iseseisvas lauses:

Han har läst böckox1 i l ä s e s a l e n  'ta on 

lugenud raamatuid lugemissaalis'.
У  *  \

Han har а 1 1 t i d läst böcker i l ä s e 

s a l e n  'ta on alati lugenud raamatuid lugemissaalis'

b) kõrvallauses:

" s.

Han säde,- att han hade last böcker i l ä s e 

s a l e n  'ta ütles, et ta luges (oli lugenud) raama

tuid lugemissaalis'

Han säde, att han a l l t i d  hade läst böcker 

i l ä s e s a l e n  'ta ütles, et ta oli alati luge

nud raamatuid lugemissaalis .

Üksikute sõnade rõhutami el lauses võib tavaline 

sõnade järjekord muutuda«
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Abiverb 197-204 

Adjektiiv 93-120

- komparatsioon 108-114
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Hüüdlause 1G1

Hüüdsõna vt. interjektsioon

Indikatiiv 180, 204-214 

54 Imperatiiv 180, 223-225

Imperfekt 180, 181, 206-208. 

•Impersonaalne passiiv 138 

Impersonaalne subjekt 138 

Impersonaalne verb 257-253

„ 326 -



I*, dej. Xui.itae pronoomen 167-
17ö

Infinitiiv -155, 18O, 181, 
225-233, 277 

Interjektsioon 304-305 

Interrogatirvpronoomen 157- 

161, 276 

Intonatsioon 29 

Inversioon 305, 307-311 

Isikuline asesõna vt, 

personaalproneomen

Järgarvud 126-129

Kaasrõhk 29» 37, 38 

Kaudne kõne 214, 219, 222, 

300
Kellaaeg 133 

Kesksugu vt, neutrum 

Kindel kõneviis vt, 

indikatiiv

Kirjavahemärgid 26 

Kohanimed 45, 51, 59» 62- 

Komparatiiv 108, 110, 273 

Komparatsioon 108-114, 

273-274 

Konditsionaal 180, 221-223 

Konjugatsioon 183-196 

Konjunktsioon 297-303 

Konsonandid 5» 11-18, 20-22 

Korrelaat 138 

Kõnekeel 22-23 

Käskiv kõneviis vt, 

imperatiiv 

Käänamine vt* deklinatsioon 

Küsiv asesõna vt» interrOg,a—

- - r . '• 'Г С . - i!

Laensõnad 79» 80, 81, 88, 
Laiend 234, 238 

Lihtrõhk 30, 39-43, 122 

Liikuv laiend 317-322 

Liitajad 182, 242 

Liitrõhk 31, 43-45 , 122 

Liitverb 258-263 

Lühendid 27-28 

Liitsõnad 37, 33, 39, 43, 

44, 75, 82

Maskuliin 49 

Meessugu vt, maskuliin 

: ^tafoonia vt, umlaut 

Linevik vt, imperfekt, per

fekt, pluskvamperfekt 

Liodaalverbid 198-204 

Murdarvud 129-131 

Muusikaline rõhk 29-36, 39

- pärisnimedes 45—46 

Määramatu artikkel 53, 58 

Määramatu deklinatsioon 93 

Määramatu vorm 53» 55» 56, 

61-65, 93» 103, 105»

115» 156 

Määratlussõna 107 

Määratud artikkel 54, 58-61 

Määratud deklinatsioon 93 

Määratud vaba artikkel 54 

Määrsõna vt. adverb 

Määrus vt, adverbiaal

Naissugu vt. feminiin

Neutrum 49, 51, 90 

Nimisõna vt. substantiiv

Nominatiiv 65, 135 

Numeraal 121-133



Nullrõhk 29, 38, 39 

Nõrgad verbid 181, 183-186 

Näitav asesõna vt.

demonstrati ivpronoomen

Objekt 67, 313-314, 322-323 

Objektiiv 134, 136, 165 

Objektikääne vt. objektiiv 

Olevik vt. preesens 

Omadussõna vt. adjektiiv 

Omastav asesõna vt.

possessiivpronoomen 

Ortograafia 23-28 

Otsene sõnade järjekord 

305-307

Partitsiip 116-118, 180, 

233-240 

Passiiv 139, 180, 197, 

242-250 

Perfekt 180, 208-211 

Personaalpronoorcen 135-141 

Piiritlev asesõna vt. 

determinatiivne ase

sõna

Pluraliatantum 81, 89 

Pluskvamperfekt 180, 211- 

212
Possessiivpronoomen 145- 

146

Predikaat 313, 318-320,

323

Predikatiiv 102-103, 234, 

238
Preesens 180, 181, 204- 

206

Prepositsioon 275-296

- aega tähistav 286-291

- kohta tähistav 291-296 

Prepositsiooniühend 137, 155,

165, 275 

Ргопот1паз1пе adverb 271 

Pronoomen 106, 134-179 

Põhiarv 121-126 

Põhikääne 65, 67, 68 

Põhivormid (verb) 181-182 

Pärisnimi 45, 46, 62, 107 

Pööramine vt. konjugatsioon

Rahvusenimetused 75, 79, 81 

Refleksiivne possessiivpro

noomen 145, 147-149 

Refleksiivne verb 255-257 

Refleksiivpronoomen 142-144 

Rektsioon 119 

Relatiivlause 154 

Relatiivpronoomen 161-167,

276
Retsiprookne pronoomen 142, 

144 

Rõhk 29-48

- pärisnimedes 45-46

- siduskõnes 46-48

Segakonjugatsioon 191-196 
Skulle-konjunktiiv 221-223 

Sidesõna vt. konjunktsioon 

Siduskõne 46-48 

Siduv asesõna vt. relatiiv

pronoomen 

Sihitis vt. objekt 

Singulariatantum 81, 89



Substantiiv 49— 92
ougu vt. geenus 

Superlatiiv 111-114, 178 

Supiinum 180, 181, 182, 

241-242 

Suur algustäht 26 

Sõnade poolitamine 25 

Sõnajärjestus 142, 262,

272, ЗО5-З2З

Tagavokaalid 5» 20 

Tugevad verbid 181, 186- 

190

Tulevik vt. futuurum 

Tähestik 5 

Täiend vt. atribuut 

Täisminevik vt. perfekt 

Tüvi 182

Umbisikuline verb vt. im

personaalne verb

Umbmäärane asesõna vt. indefl- 

niitne pronoomen 

Umlaut 41, 76, 78, 81, 86, 90 

Utrum 49, 50, 90 .

Vastastikune asesõna vt. ret

siprookne pronoomen 

Verb 180-263

- ajavormid 204— 214

- konjugatsioon 183-196
- põhivormid 181 

Vokaalid 5, 8-11, 18, 19 

Võrdlusastmed vt.

komparatsioon 

Vältus 5-7

Õigekirjutus vt.

ortograafia 

öeldis vt. predikaat 

öeldistäide vt. 

predikatiiv



S I S U K O R D

E e s s õ n a ............................................ * 3

F ö r o r d .............................................. 4

I. F o n e e t i k a

1 . Tähed .ja häälikud LSI 1-15)

Tähestik ( § 1 ) ......... ...........................  5

Häälikute vältus ( §§ 2-4) ........................ 6

Hääldamine (vokaalid § ?> konsonandid § 6) . . .  8
Ülevaated häälikute ja hääldamise kohta (§§ 7-8) 18

Kõnekeele iseärasused (§9) .......................  22

Ortograafia ( §§ 10-14) . . . . . . . . . . . . .  23

Mõningaid rootsi lühendeid (§15 )  • •  .........  27

2. Rõhk

Dünaamiline ja muusikaline rõhk ( §§ 16-19) . . .  29

Ülevaade rõhu- ja intonatsiooniskeemidest ( § 20) 35
Dünaamilise rõhu kasutamine ( §§ 21-24) . « • . . 36

Muusikalise lihtrõhu kasutamine ( § 25) . . . . .  39

Muusikalise liitrõhu kasutamine ( § 2 6 ) ......... 43

Muusikaline r'Shk pärisnimedes ( § 2 7 ) ......... 45

Rõhk siduskõnes ( § 2 8 ) ......... .................46

II. M.o r f o l o o g i a  j a  s ü n t a k s

1. Substantiiv l  а  2 9-61)

Grammatiline sugu ( §§ 2 9 - 3 4 ) ................... 49

- 330 -



Artikkel ja substantiivi määramatu ja määratud

vorm (§§ 3 5 - 4 0 ) ...........................  53
Artikli kasutamine ( §§ 4 1 - 4 3 ) ................ 58
Kääne (§§ ....................................... 65

Käänete kasutamine ( §§ 4 6 - 4 7 ) ................ 67

Mitmus ja deklinatsioonitüübid (§§ 48-61) . . 72

2. Adjektiiv ■ C »  62-79)

Adjektiivi de^linatsioon (§§ 6 2 - 6 6 ) .........  93
Adjektiivi erivormid (§§ 67-68) .............. 96

Muutumatud adjektiivid ( § 69) ................  99

Adjektiivi määramatu ja määratud vormi kasu

tamine (§§ 70-73) .........................  100
Adjektiivi komparatsioon (§§ 74— 75) .........  108

Substantiveeritud adjektiiv (§ 76) . . . . .  114

Adjektiivselt kasutatud partitsiip (§§ 77-78) 116

Adjektiivi rektsioon ( § 79) ................ .. H 9

3. Numeraal (§§ 80-85)

Põhiarvud (§§ 80-81) .........................  121

Järgarvud (§§ 8 2 - 8 3 ) .........................  126

Murdarvud ( § 84) ..............................  129

Arvsõnad aastaarvudes, kuupäevades ja kella

aegades ( § 8 5 ) ........................... 131

4. Pronoomen _ L i L  86-98)

personaalpronoomen (§§ 86-88) . . . . . . . .  134

Refleksiiv- ja retsiprookne pronoomen (§§ 89-

Possessiivpronoomen ja refleksiivne possessiiv-

pronoomen ( §§ 91-92) .......................... *45

Demonstratiivpronoomen (§ 9 3 ) »  ................... *49

Determinatiivne pronoomen ( § 9 4 ) ........... ..... 154

- 331 -



Interrogatiivpronoomen (§ 95) ...................

Relatiivpronoomen (§ 96) .......................

Indefiniitne pronoomen ( § 97) ...................

Pronoomen ja substantiiv С § 98) • • • .........

5. Verb (И 9Э-135)

Verbi vormid (' § 99) ..............................

Verbi konjugatsioon ( §§ 100-107) ..............

Abiverbid (§108 ) ..............................

Modaalverbide kasutamine ( § 109) ..............

Indikatiivi ajavormid (§§ 110-114) ............

Konjunktiiv (§§ 115-119) .......................

Imperatiiv ( § 120) . . . . . . . . . . . . . .

Infinitiiv ( §§ 121-123) .........................

I partitsiip ( § 124) ............................

II partitsiip ( § 125) ............................

Supiinum ( § 126) .............. ............... ..

Passiiv ( §§ 127-128) ............................

Depoonens ( §§ 1 2 9 - 1 3 0 ) .................. ..

Refleksiivne verb ( § 131) .......................

Impersonaalne verb ( § 132) .....................

Liitverb ( §§ 133-135) ....................... . .

6. Adverb (§§ 136-142)

Adjektiividest tuletatud adverbid ( § 136) . . .

Tavalised adverbid ( §§ 137-140) ................

Pronominaalsed adverbid ( § 141) . . ............

Adverbi komparatsioon ( § 142) ..................

7. Prepositsioon (§§ 145-148)

Prepositsioonide liigid ja kasutamine (§§ 143-

1 4 5 ) .........................................

Prepositsioonid aec;a tähistavates väljsndites

(§§ 1 4 6 - 1 4 7 ) ..............................
/

- 332 -



Prepositsioonid kohta tähistavates väljendi
tes ( § 1 4 8 ) ................................  291

8. Konjunktsioon ( §§ 149-150)

Einnastavad konjunktsioonid ( § 1 4 9 ) .........  297
Alistavad konjunktsioonid ( § 1 5 0 ) ............ 299

9. Interjektsioon ( § 151)

Interjektsioonid (§151 )  ................  . . .  304

10. Sõnajärjestus ( S§ 152-158)

Otsene sõnade järjekord ja inversioon ( §§ 152- 305

1 5 3 ) .........................................
Lauseosade asend omavahel ( §§ 154-158) . . . .  311

*

Kasutatud kirjandus ...................................324

Tähestikuline sisuregister ..........................326

Sisukord ...............................................330

- 3?л -



/

Юл ав Тулдава

ГРАММАТИКА ШВЕДСКОГО ЯЗЫКА

На эстонском и шведском языках 
Тартуский государственный университет 

ЭССР, г. Тарту, ул. Сликоолш, 18

TRÜ rotaprint 1969. Paljundamisele antud 31. H I  1968. 

Trükipoognaid 20,88. Tlngtrükipoognaid 19,4. Arveatus- 

poognald 11,7. Trükiarv 800. Paber 30 x 42. 1/4.

ИВ 09639. Teil. nr. 798.

Hind 70 kop.




	Eessõna
	Förord
	I. Foneetika
	1. Tähed ja häälikud (§§1-15)
	2. Rõhk (§§16-28)

	II. Morfoloogia ja süntaks
	1. Substantiiv (§§ 29-61)
	2. Adjektiiv (§§ 62-79)
	3. Numeraal (§§ 80-85)
	4. Pronoomen (§§ 86-98)
	5. Verb (§§ 99-135)
	6. Adverb (§§ 136-142)
	7. Prepositsioon (§§ 143-148)
	8. Konjunktsioon (§§ 149-150)
	9. Interjektsioon (§§ 151)
	10. Sõnajärjestus (§§ 152-158)

	Kasutatud kirjandus
	Tähestikuline sisuregister
	Sisukord

