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Be ss õ na 

Kaeeoley "Rootsi keele grammatika" on mõeldud õppeva
hendiks Tartu ülikooli üliõpilastele, kes võtavad 

osa ülikooli fakultatiivsetest rootsi keele kursustest. Fo

neetika osas tutvustatakse rootsi keele häälikuid, tähtsa

maid hääldamisreegle id, kõnekeele iseärasusi ning antakse 

lühike ülevaade õigekirjutusreeglitest. Põhjalikult vaadel

dakse rootsi d tina ami lis-muus ikali st rõhku, ilma milleta po

le võimalik omandada õiget rootsi haaldami st. Metoodilistel 

kaalutlustel on paljudes õpiku peatiïkki des muusikaline rõhk 

rootsi sõnadel ara märgitud (akuudi- või graavisemargiga). 

Morfoloogiat ja süntaksit käsitletakse koos, mis praktili

ses õppetöös on end õigustanud. 5ii näiteks järgnevad iga 

sõnaliigi vormiõpetusele kohe peatükid antud sõnaliigi sün

taktilisest kasutamisest. Eraldi käsitletakse sõnajärjes

tust. 

Autor on püüdnud võimaluse korral vaadelda rootsi ja 

eesti keele nähtusi kõrvutavas plaanis, брреоtstarbeliste1 

eesmärkidel on eri teemade lõpul toodud kokkuvõtlikud üle

vaated ja skeemid. 
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Förord 

Derma svenska grammatik: ar avaedd för st Uder ande vid 

laits Universität, вот deltar i univeraitetets 

fakultative (frivilliga) kura i svenska sprüket. Först ges 

en översikt i fonetiki svenska ljud, viktigaate uttalsreg-

ler, talaprSkets aardrag samt rattstavningaregler. TJtförli-

jere behandlas den avenaka dynamisk-musikaliska accenten вот 

ar en förutsattning för ett riktigt svenskt uttal. FÖr att 

underiatta inlarandet av den svenska musikaliska accenten 

her akut och gravis markerats i de fiesta exemplen. Morfo-

login och syntaxen behandlas tillsammans, vilket i Prakti

ken har viaat sig vara en fördel; t. ex, efter formier an av 

en viss ordklass följer omedelbart dess syntax. Ordföljden 

behandlas för sig. 

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

ra jamförelser mellan svenskan och estniskan. TÜl h j alp vid 

inlSrandet har oversikter, scheman och modeller genomgâende 

ut erbet at s. 



F 0 N В В T I К А 

T ä h e d  ja h ä ä 1 i к и d 

Tähestik 

i 1. Rootsi tähestik koosneb 29 tähest: -

A a /ai/ К к Ao:/ U и /G:/ 

В Ъ /be:/ L 1 All/ V V /ve:/ 

С с /se:/ M m Amm/ W w /dm bbalt-ve:/ 

D d /de:/ Я n AW I X /£ks/ 
В е /e:/ Oo /и:/ т у /y:/ 

F f /£ff/ P Р /ре:/ Z z /se:ta/ 

G g /ge:/ Я q. /ки:/ i а /о:/ 
H h /ho:/ R r /агг/ X ä /S:/ 
I i /i:/ S s /ess/ Ö 6 /ö:/ 

J d /ji:/ T t /te:/ 

a о u à on tagavokaalid, e i y ä ö eesvokaalid; 
b  d  g  . j  l m n r v  on helilised, f h к p s t helitud 

konsonandid; £ ja w esinevad ainult üksikutes isiku-
ja kohanimedes, z esineb laensõnades. 

• Siin ja järgnevalt on rootsi sõnade transk
riptsioon toodud piist s ulgudes. Vokaalide pikendus on mär

gitud kooloniga vokaali järel, konsonantide pikendus aga 

kahekordse kirjutamisega. Dünaamiline pearõhk on tähista
tud rõhulise silbi vokaali kohal märkidega (') ja (4), mis 

samaaegselt märgivad sõna muusikalist liht- või liitrõhku, 
vt. § 17. 

Häälikute vältus 

§ 2. Rootsi keeles võivad häälikud olla lühikesed 

või pikad. Pikk konsonant kirjutatakse tavaliselt kahe-

kordselt, vokaali pikkust aga otseselt kirjas ei märgita -

seda saab kindlaks määrata järgneva konsonandi pikkuse 
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järgi. Kõige üldisemad reeglid on järgmised: 
kui konsonant on lühike, siis eelnev vokaal on pikk, 

näit.t 

tal /ta»1/ 'kõne'$ 
vSg /vetg/ 'tee'; 

kui konsonant on pikk, siis eelnev vokaal on lühike: 

tall /tall/ 'aSnd'i 
vägg /уees/ '«»In'; 

konsonantühendi le eelnev vokaal on sameti lühike: 

talk /talk/ 'talk'» 
vSst /vest/ 'veet'. 

Täpsemad reeglid häälikute viltuse kohta vt, §§ 3-4. 

§ 3» Rõhulises silbis on vokaal pikk: 

1) lühikese konsonandi ees: tal /tati/ 'kõne', tala 
/ta:1a/ 'rääkima, kõnelema'; 

2) ühesilbiliste sõnade lõpus: ha 'omama', se 'nägema', 
5 'saar'; 

3) sageli konsonantühendite rd, rl, rn ees, milliseid 
hääldatakse nagu supradentaaleed d, 1, n (8 6): bord /bu:d/ 
'laud', kari /cS:l/ 'anum, nõu', järn /jä:n/ 'raud'; 

4) mõningate konsonantühendite ees üksikutes sõnades, 
nagu: moin /moâln/ 'pilv', /ro:dna/ 'punastama', dold 

/do:ld/ 'peidetud', morgnar /mÕ:nar/ 'hommikud'; 

5) vokaal jääb tavaliselt pikaks ka grammatilisel muut
misel, näit.: 8ker /õtkar/ 'põld' - âkrar /6:кгаг/ 'põllud', 
lasa /l£:ssa/ (e kohta vt. 8 6) 'lugema' - läate /lhsta/ 
'luges', fin /fi»n/ 'kena' - flnt /fi»nt/ 'kenasti'; 

aga» s j 5 / Ш /  'meri; järv' - s.15n /šönn/ (postpositiiv-
artiiliga -n) 'meri; järv', tro /tru»/ 'uskuma' - trodde 
/trudda/ 'uskus*, hõg /hö:g/ 'kõrge' - h5gt /hökt/ Tcõrge, 

kõrgelt'. 
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§ 4. Rõhulises silbis on vokaal 1 В hike: 

1) pika konsonandi või konsonantühendi ees: tall ̂aand', 
kalla 'kutsuma', kasta 'viskena'; 

2) Д ees: ka.j /kai/ kei', ко л a Aole/ 'hütt'; 

3) sõna1 pulise n ja n ees, mida hääldatakse pikalt: 
vem /-vimm/ 'kes', som 'kui; mis', oa 'kui', fram 'ette', hem 

'kodu; koju', rum /гш/ 'tuba, ruum', dröm 'unistus', haa 

'tema' (meessugu), hon /hunn/ 'tema' (naissugu), den 'see', 
man 'mees', man /menn/ 'mehed', men /menn/ 'aga' (vrd. men 

/те:п/ 'kahju'), igen /ijenn/ 'jälle', in 'sisse', mln 'minu', 

din 'sinu', sln 'tema, oma', тип /тишп/ 'suu', an Ann/ *kui', 
van /vinn/ 'sõber', kan 'võib'; 

eesliites an-, näit.: anstelle 'tööle võtma'; 

liitsõnade algosises kun-, nait.: kungöra /kennjötra/ 
'teatavaks tegema'; 

kahekordselt kirjutatakse pikk m sõna lõpus ainult mõ

ningates sõnades, nait.: damm 'pais', ramm 'laevaramm', lamm 
'(lamba)tall' - et hoida neid sõnu lahus pikavokaalsetest dam 

/da:m/ 'daam', ram /га:т/ 'raam', lam /1а:т/ 'halvatud'; 

4) mõnes üksikus sõnas: döma /dümma/ 'otsustama', hade 

/hàddi»/ 'omas, (tal) oli'. 

Markus. Rõhuta silbis on rootsi keeles tavaliselt kõik 
häälikud lühikesed (§ 16). 

Hääldamine 

§ 5. Vokaalid: 

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

keeles; /ta:l/ 'kõne; arv', hat /ha:t/ 'vih

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

/hatt/ 'kübar'; 



e /в:/ pikk в nagu eesti sõnas 'leek'; ae /se:/ 'nägema', 
leke 'mängima' , vèta 'teadma'; 

/е/ lühike e nagu eesti sõnas 'kell': eld /eld/'tuli', 

vecka /vèkka/ 'nädal'; siin on võimalik lahtisem 

hääldamine: 

/е/ e ja a vahepealne lühike häälik, esineb /е/ asemel 
paljude rootslaste häälduses, näit.: penna 
/psnna/ 'sulepea'; 

/а/ г ees lühike ä nagu eesti keeles: herг /hSrr/ ehSr-
ra', berg /barj/ 'magi'; 

/а/ redutseeritud häälik rõhuta silpides, umbes nagu 
lõpp-e eesti sõnades 'mitte', 'mulle' saarte mur
retes; gosse /gossV 'poiss', f&gel /fõ:gal/ lind*; 

i /i:/ pikk i, eespoolse artikulatsiooniga; kõrvale tun
dub, nagu järgneks rootsi i-le j-häälik; frl 

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

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

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

(hääldamisel on huuled rohkem ümardunud); tavaline 

hääldamine lühikese konsonandi ees: blod 'veri', 
stor 'suur', broder 'vend', ko 'lehm'; 

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

/fllkkur/ 'tüdrukud ' ; sufiksis -dom: ungdom /a^dn^ 
'noorus'; 

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

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

kuma') ; 

tuletussõnades nagu rodd /rudd/ 'sõudmine' (vid, 
ro /ru:/ 'sõudma'); 

samuti paljudes sageli kasutatavates sõnades, 

näit.: ond /und/ 'kuri, halb', bonde 'talupoeg', 

blomma 'lill', ost 'juust', hosta 'köhima', oxe 

'härg', stomme 'kere', sõcken 'kihelkond', tom 

'tühi', õnsdap; 'kolmapäev', hon 'tema' (naissugu), 

hos 'juures', orm 'uss, madu'; 

/о:/ pikk o, kitsamini labialiseeritud kui eesti kee-
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les; esineb paljudes sõnades, eriti n-i ja v eesi 

son 'poeg', honung 'mesi', konung 'kuningas', hov 

'õukond', sova 'magama', lov 'luba', lova 'luba

ma', koi 'süsi', t.iog '20 tükki' (mõõt), villkor 

'tingimus'; 

mõnede konsonantühendite ees: moin 'pilv', por-

la 'sulisema', sorla 'sumisema', ordning 'kord', 

sovra 'vaija valima', rodna 'punastama', dold 

'peidetud', mbrgnar 'hommikud'; 
paljudes võõrsõnades nagu: katalõg 'kataloog', 

despõt 'despoot', brosch 'pross', rinnanõel', te

le f6n 'telefon' (võib hääldada ka /telefü:n^ 

/о/ lühike о nagu eesti sõnas 'kolm'; tavaline hääl

damine pika konsonandi ja konsonantühendi ees: 

komma 'tulema', soppa 'supp', konst 'kunst', folk 

'rahvas', kosta 'maksma', bort 'ära', kõrt /kot/ 

'lühike'(vrd. kort /kut/ 'kaart'); 

/о/ hääldatakse ka j ees: кола /koia/ 'hütt', 
skpja' /skoia/ 'petma'; 

mõnedes sõnades m-i ees: om 'kui; ümber', som 

'kui; mis', kom 'tule', ja sõnas honom /honom/ 

'teda' (meessugu); 

u /ü:/ pikk ü, mis aga erineb eesti üü-st: hääldatakse 

ettelükatud ümardatud, kuid kokkusurutud huultega, 

mistõttu hääliku lõpul võib tekki da frikatiivne v 

(w); du 'sina', nu 'nüüd', hus 'maja', ut'välja'; 
/«/ spetsiifiline rootsi häälik, nn. avatud lühike ü; 

hääldatakse labialiseeritult, kuid ilma huuli et

te lükkamata ; eesti ü ja õ vahepealne lühike hää

lik: rund 'ümmargune*, künna 'võima', upp 'üles', 

skulle 'võiks, peaks'; 

У /у:/ pikk vokaal, teravam(enam i-taoline) kui eesti üü; 

hääliku lõpul võib tekkida frikatiivne j : ny 'uus '. 
fyra 'neli', lysa /ly:ssa/ 'valgustama'; 

/у/ lühike häälik, teravam kui eesti ü: syster 'õde', 

nytta 'kasu'; 

- 9 -

2 



& /о:/ pikk о nagu eesti sõnas 'loom': £& 'minema', m8la 

'maalima'} 
/о/ lühike о nagu eesti sõnas 'kolm': l&ng 'pikk', Stta 

'kaheksa'; 

ä /ä:/ г-i ees nagu eesti ää: här 'siin', lara 'õppima'; 

/а/ r + konsonandi ees nagu eesti a: värk 'valu', märka 

'märkama'; 
/£:/ pikk e ja ä vahepealne häälik: nät 'võrk', läsa 

/l£:ssa/ 'lugema'; siin võib hääldada ka pikk /e:/ 

(Stockholmi hääldamises); 

А/ lahtine lühike e: häst 'hobune', äpple 'õun'; 

ö /oe:/ r-i ees lahtisem kui eesti öö; föra 'juhtima', öre 

'öör' (rahaühik); 

/ое/ r + konsonandi ees avar ö: mörk 'tume', dörr 'uks'; 

/ö:/ pikk labialiseeritud ja kinnine öö: snö 'lumi', Öga 
'silm', söka 'otsima'; 

/ö/ lühike labialiseeritud, veidi lahtisem kui /ö:/: 
höst 'sügis', fonster 'aken'. 

Märkus. Tänapäeva rootsi keeles puuduvad diftongid, nad 

võivad esineda ainult võõrsõnades, nagu Europa 

/eürü:pa/, neutral /neüträ:!/ 'neutraalne', au-

diens /aüditnss/ 'audients ', augusti /aügüsti/. 

§ 6. Konsonandid ja konsonantühendid: 

b /Ь/ heliline b: be 'paluma', brev 'kiri', tub /tü:b/ 
'tuub' ; 

/р/ helitu konsonandi ees: stabs /staips/ (genitiiv) 

'staabi'; 

с /s/ eesvokaalide (e, i, y, ä, ö) ees: céntrum 'tsent
rum', суке1 /sykke1/ 'jalgratas' ; 

/к/ konsonantide ja tagavokaalide (a, o, u, â) ees: 

clown /klaun/ 'kloun', cup /к«рр/ 'karikas', 
Carl /ка:1/ (eesnimi); 

cc /ks/ accent /aksint/ 'aktsent', succé /saksé/ 'menu'; 
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ск /кк/ tack 'tänan', flicka 'tüdruk', оeksa /okso:/ v. 
/<5kso:/ 'ka'; 

ch /§/ võõrsõnades: charm 'sarm', chauffeur /Sofde :r/ 

'autojuht', chef /Serf/ 'šeff'. 

Märkus. Sõna och 'ja, ning' hääldatakse /окк/ või /о/. 

d /d/ heliline d: dar 'seal', rida 'ratsutama'; 

dj /j/ sõna algul: djup /jü:p/ 'sügav', d.iärv /järv/ 
'julge'; 

/dj/ sõna keskel: stöd.ja /stö:dja/ 'toetama', keeli а 
/бе:dja/ 'kett'; 

ds /ts/ lühikese vokaali järel genitiivi-vormis: gods-

ägare /gùts€:gare/ 'maaomanik' (on võimalik 

hääldada ka /gudds-/); 

/ss/ genitiivi-vormis sõnast stad 'linn', kui see esi
neb liitsõnades, näit. stadsbud /stassbü:d/ 'pa

kikandja', ja järgmistes sõnades: ledsen /lis-

san/ 'kurb', brltdska /brosska/ *kiire', skridsko 

/skrlssku/ 'uisk'; 

f /f/ fara 'sõitma', fem /f£mm/ 'viis' (arv); 

Märkus. Vanas kirjaviisis (enne 1906. a. ortograafiare-

formi) tähistati v-häälikut sõna lõpul f-ga ja 

sõna keskel f-i ja fv-ga: bref (praegu: brev) 

'kiri', hafva (praegu hàva) 'omama', tafla 

(praegu tàvla) 'pilt, maal; tahvel'. 

g /g/ heliline g: 

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

ees: glIda 'libisema', gâta 'tänav', 5a 'minema, 

käima'; 

2) e ees rõhuta silpides: f&gel /fö:gal/ 

'lind', mager /mâ:gar/ 'kõhn'; 

3) silbi lõpus (välja arvatud 1-i ja r-i jä

rel) : svag /sva:g/ 'nõrk', segra /se:gra/ •võit

ma'; 
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/j/ nagu eesti j sõnas 'jaam' eesvokaalide (e, i, y, a, 
ö) ees: get /je:t/ 'kits', göra /joe:ra/ 'tegema*; 

/i/ spirantne j (vokaali järel), mida tähistame /1/, 
nait. sõnades säga /s£ia/ 'ütlema', säger /stiar/ 

'ütleb', sag! /sei/ 'ütle!' mig /m£i/ 'mind', dig 

/dfci/ 'sind', sig /sei/ 'ennast'; 
/6/ helitu sibilant (vt. sj), esineb e ja i ees mõnedes 

võõrsõnades: geni /Sen£:/ 'geenius', ingenjör /in-

šanj<e:r/ 'insener', trage di /trašadl:/ 'tragöödia', 

energi /enarsl:/ 'energia', bagage /bagä:Š/ 'pagas', 

garage /garä:š/ 'garaaž'; 

gj /j/ sõna algul: gjuta /jü:ta/ 'valama', gjorde /jii:da/ 

'tegi'; 

Igi rg /lj, rj/ sõnades, nagu: alg Дlj/ 'põder', helg 

/helj/ 'püha', talg 'küünlarasv', arg 'kuri', varg 

'hunt', berg /barj/ 'mägi', färg /färj/ 'värv', 

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

'turg', orgel /orjal/'ôrel', Norge /nôrja/ 'Norra', 
Стогige /svärja/ I;cr?bsi'. 

Erandid: kirurg /5irürg/ 'kirurg'," Belgien 

/bélgian/ 'Belgia', he Ige dorn /hèlgadum/ 'pilhamn'. 

gs, gt /ks, kt/: slagsmal /slaksmo:!/ 'kaklus', högt /hökt/ 

'kõrgelt', sagt /sakt/ 'öeldud'; 

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

-het, hääldatakse nagu вякая h в&пяв 'haben': hand 

'kasi', här 'siin', frihet 'vabadus'. 

Markus. Vanas kirjaviisis tähistati v-häälikut sõna algul 

vahel täheühendiga hv: hvad (praegu: vad) 'mis', 

hvilken (praegu vllken) 'milline'. 

hj /j/ sõna algul: hjui /jü:l/ 'ratas', hjälpa /jllpa/ 

'aitama', Hjalmar /jâlmar/ (eesnimi); 

j /j/ sõna algul nagu eesti keeles: ja 'jah', .jui /jü:l/ 
'jõulud'; 

/i/ vokaali järel spirantne j, mida tähistame /i/; um

bes nagu eesti 'majja' : kaja /kaia/ 'hakk', ko .j a 
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/koia/ 'hütt', hö.ja /hoia/ 'tõstma', haj /hai/ 
'hai', ne .j /nti/ 'ei'; 

helitu sibilant nagu eesti sõnas 'šokolaad', esi

neb võõrsõnades: .journal /Šurnärl/ 'šurnaal', pro

jekt /proSékt/ 'projekt', just /Šyst/ 'õige, õig

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

helitu, aspireeritud к (s.t. talle järgneb lühike 

h-haälik), mida hääldatakse eriti tugevalt sõna 

algul: 

1) tagavokaalide (а, о, u, Я) ees: кошта /кот-

та/ 'tulema', kust /k«st/ 'rand'; 

2) e ja i ees rõhuta silpides: vacker /väkkeг/ 

'ilus', trakig /tro:ki/ 'igav'; 

3) konsonantide ees ja järel: kniv 'nuga', 
mžrkret 'pimedus'; 

4) sõna lõpus: bok /bu:k/ 'raamat'; 

5) eesvokaalide ees mõnedes võõrsõnades: 

monarki /monarkl:/ 'monarhia', kö /kö:/ 'järje

kord, saba', kör /кое :г/ 'koor', parkétt. kokétt; 

eesvokaalide e, i, y, ä, ö ees; helitu afrikaat, 

umbes nagu vene 4 , saksa -tch- sTSnas 'Entchen'; 

moodsas hääldamises kaob sageli t-häälik afrikaa

di algul ja jääb järele vaid saksa ich-häälikut 
meenutav helitu spirant ; näit.: kedja /ce:dja/ 

'kett'; Kina 'Hiina', känna /6£nna/ 'tundma', kär 

/6ä:r/ 'kallis', köra /бое : га/ 'sõitma'; 
кjoi /Su:1/ 'seelik'; 

nagu eesti 1: land 'maa', tala 'rääkima'; 

sõna algul: l.jud /jü:d/ 'hääl, heli', lj us /jü:ss/ 
'valgus', ljuga /jü:ga/ 'valetama'. 

1-i ei hääldata sõnades värld /vä:$./ 'maailm', 

kari /ка: г/ 'mees' (vrd. Karl /ka:1/ - eesnimi). 

r.agu eesti m: mai 'eesmärk', то der /mîi:dar/ 'ema' ; 
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n /п/ nagu eesti n: natt 'öö', n«nn 'nimi'; 

ng /^/ nasaalhäälik (ilma g-lõputa): lang /loq/ 'pikk , 

finger /flrjer/ 'sõrm', längre /liryvz/ 'pikem; 
kauem'; 

nk /^k/ nagu eesti sõnas 'tank'; tärika /tc^ka/ 'mõtlema'-

bank /Ъа^к/ 'pank'; 
ns /^s/ mõnedes võõrsõnadest armons /anôrçss/ 'kuulutus', 

pension /paTjSiirn/ 'pension'. 

gn / r jn/ kui g ja n kuuluvad samasse silpit vagn /var jn /  

'vanker; vagun', lugn /1«^п/ 'rahulik, vaikneka 

eesnimedes Agnes /âtjnes/, Ragnar /rér^nar/ Signe 

/ sfijnt/; 
vrd. lagning /largni^/ 'valmistamine', kus g ja 

n on eri silpides: lag- + -ning (laga 'valmista

ma') ; samuti egna /ergna/ 'omad' (egen 'oma'); 

p /р/ helitu, aspireeritud p, mida hääldatakse eriti tu

gevalt sõna algul: park 'park', pàpper 'paber'; 

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

datakse /kv/: Quarnstrüm, Lundqvist; 

г /г/ keeletipu r nagu eesti sõnas 'rahu' : br.yta /br.y:ta/ 

'murdma', lära /lä:ra/ 'õppima', arm /arm/ 'käsi'; 

võib hääldada ka helilise tagapoolselfrikatiivse r-

na, eriti sõna algul: röd 'punane', rida /rl: da/ 
'ratsutama'; 

rd, rl, rn, rs, rt - häälduvad tavaliselt nagu supraden-

taalsed (ehk retroflekssed) /£/, /}/, /п/, /§/, 

/t/ - s.t. nende hääldamisel r kaob ja järgnevad 

konsonandid moodustatakse hääliku r artikuleeri
mi sko ha s (taha suundunud keeleotsaga): h&rd /ho:d/ 

'kõva', sori /so:l/ 'sulin', barn /ba:ç/ 'laps', 

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

sõnalõpuline r mõjustab ka järgneva sõna esi

mest konsonanti, näit. : vad gör du? /va j<5e :dü/ 

'mis sa teed?', var sä god! /vasogü:/ 'palun!'. 
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Märkus. Lcuna-Rootsis, kus r hääldatakse üldiselt tagapool

se velaarse frikatiivina /R/, puuduvad ülalnime

tatud supradentaalid; näit.: hard /ho:Rd/. 

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

nagu eesti ss; transkriptsioonis märgime vokaalide 

vahel ja sõna lõpul kahekordse s-ga, näit,': resa 

/re:ssa/ 'reisima', läsa /lt:ssa/ 'lugema', läs! 

/l£:ss/ 'loe!'; teistel juhtudel ühekordse s-ga: 

sai /sa:l/ 'saal'; 
sch /5/ helitu sibilant (vt. sj) võõrsõnades nagu schack 

/Sakk/ 'male '. marsch 'marss', dusch 'dušš', krasch 

'krahh'; 
sc /ss; S/ võõrsõnades nagu seen /sse:n/ 'stseen', discipel 

/disslptl/ 'õpilane', konvalescens /konvalssstnss/ 

'haigusest toibumine' (võib hääldada ka /-Stnss/), 

lasciv 'nilbe, rõve', võib hääldada /lassi:v/ või 

/laSl:v/, crescéndo /-S-/; 

sh /S/ inglise laensõnades nagu sheriff 'Serif, shilling 

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

dus; revüü'; 

sj /5/ helitu sibilant, tagapoolsem kui eesti š sõnas 
'Šokolaad': s.ju /Sü:/ 'seitse', s j äi /§г:1/ 'hing', 

sjö /šö:/ 'järv; meri; 

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

skriva 'kirjutama', skola /skù:la/ 'kool'; 

samuti tüve lõpus: fisken /fiskan/ 'kala' (fisk 

+ lõppartikkel -en); 

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

ü) ees: ske /Se:/ 'juhtuma', skina /Sl:na/ 'paist

ma', skydda /šydda/ 'kaitsma', skära /ša:ra/ /lõi
kama'', skör /šö:r/ 'habras'; 

samuti sõnades marskaIX /mârSalk/ 'marssal', 

människa /minniŠa/ 'inimene' (aga: mänsklig 
/mfnskli(g)/ 'inimlik'; 

skj /5/ sk.juta /šürta/ '(püssist) laskma', skjorta /šu:ta/ 
'särk'; 
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Stj /S/ 

Märkus. 

t /t/ 

Markus ; 

tj /б/ 

v /у/ 

/f/ 

w /V/ 

X Zks/ 

Markus. 

st.järna /šä:na/ 'täht (taevas) ', st .j äia /St :1a/ 
'varastama'. 

Võõrsufiksid -sion ja -ssion hääldavad /-Sum/ : 

division /diviŠüm/ 'diviis', profession /profa-

8d:n/ 'elukutse '. 

helitu aspireeritud dentaal, mida hääldatakse eri

ti tugevasti sõna algul: tak /ta:k/ 'katus', tack 

/takk/ 'tänan', torn /tu:ç/ 'torn'. 

Võörsufiks -tion hääldub tavaliselt /-Šu:n/, 

näit.: lektion /1ек5й:п/ 'õppetund', generation; 

üksikutes sõnades võib sufiks -tion hääldada ka 

/-5u:n/: nation /пабй:п/ 'natsioon', motion /mo-

бй:п/ 'motsioon', portion /рогбй:п/ 'portsjon'; 

-tie ja -tia- häälduvad võõrsõnades /»tsia/ 

ja /-tsia-/: aktie /âktsid/ 'aktsia', initiativ 

/initsiatî:v/ 'initsiatiiv'; -tior /-(t)sior/ï 

recentior /rass£n(t)sior/ 'värske tudeng'; 

helitu afrikaat: t.jugo /5ü:gu/ 'kakskümmend', 

tjänst /6£nst/ 'teenistus', t.jock /бокк/ 'paks'; 

moodsas hääldamises esineb ka siin saksa ich-

-häälikut meenutav helitu spirant (vrd. к eesvo-» 
kaalide ees); 

nagu eesti v: vara /va:га/ 'olema', liv /li:v/ 

'elu'; 

helitu konsonandi ees: till havs /til hafs/ 'me

rel'; 

ainult nimedes: Wien /vi:n/ 'Viin', WikRtröm 

/vikström/, Beskow /beskov/; 

exempe 1 /eksempal/ 'näide', 1ятгя /leksa/ 'kodune 

ülesanne'. 

Sufiks -xion hääldub /-kšu:n/ : refle-ri on 'mõ

tisklus'. Linnanimi Växjö hääldatakse /vikSö*/. 
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z /s/ zoologi /sorlogl:/ 'zooloogia', zan /so:n/ 'tsoon'. 

Brand: Schweiz /äveits/. 

zz /ts/ razzia /râtsia/ (ka /râssia/) 'haarang'. 

§ 7 .  K o k k u v õ t l i k  ü l e v a a d e  r o o t s i  k e e l e  h ä ä l i k u t e  k o h t a :  

V o k a a l i d :  

Besvokaalid Keskvokaalid Tagavokaalid 

Kinnised i: y: 

i У 

Poolkinnised e: e ö 

u u: 

o: 

£: £ œ: oe о 

Lahtised a: 

ülaltoodud skeemi kohaselt saame kokku 2) täishäälikut. 

Neile võib veel lisada kõnekeeles kohati tekkivad pikkade 

vokaalide /ü:/, /а:/ ja /о:/ lühikesi variante rõhuta silpi

des, eriti sõnaühendites; need lühikesed variandid võivad 

säilitada vastava pika vokaali kvaliteedi, näit.: ausik 

/müssi:k/, võimalik ka /m«tssl:k/, sõnaühendites nagu ta in 
/ta inn/ 'võta sisse' (sõnas ta võib siin esineda lühike ta-

gapoolne a, vrd. ta /ta:/ 'võtma'), gâ bort /go Ьб$/ 'mine 

ära (vrd, ga /go:/ 'minema'). 

Fonoloogiline analüüs annab meile rootsi keeles aga ai

nult 9 vokaalset foneemi: /i/, /е/, /с/, /у/, /й/, /о/, /и/, 
/о/, /а/. Foneemide väiksem arv on seletatav sellega, et vo

kaali pikki ja lühikesi vorme loetakse vastava foneemi vari-* 

antideks ja et häälikud œ ja ä (ja nende pikad vasted) on 

foneemide /0/ ja Д/ positsioonilised variandid r-i ees ning 

redutseeritud a on foneemi /е/ vàriant. 
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K o n s o n a n d i d :  

Klusiilid Spirandid Nasaalid 

Bilabiaalid Ъ p m 

Labiodentaalid v f 

Dentaalid d t sl n 

Supradentaalid d t sir n 

Palataalid j 0 Š 

Velaarid g к 1 

Larüngaalid h 

Meie tabelis on 23 kaashäälikul?, kusjuures pole ar

vestatud mitmesuguseid murdepäraseid variante (näit. r-i 

hääldamises). Kui supradentaale <J, t, s, 1, n lugeda oma

ette foneemideks, siis saame 23 konsonantset foneemi, vas

tasel juhul 18. (Vastavas teaduslikus kirjanduses esinevad 

mclemad lahendused.) 

Helilisuse-helituse tunnuse pchjal on seotud paarid; 

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

/s/ ja /Š/ puuduvad rootsi keeles helilised vastedš 

§ 8. ülevaade tähtsamatest hääldamisreeglitestî 

V o k a a l i d :  

1. Erinev kvaliteet lühikesel ja pikal vokaalil: 

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

о /о/ - /и:/ bort - bo 

/и/ - /о:/ blômrna - sova 

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

и /и/ - /ü:/ full - fui (lahtisem - kinnisem) 

ö /и/ - /ö:/ host - hüg (lahtisem - kinnisem) 

Sageli ka: 

e /£/ - /e:/ penna - peta (lahtisem - kinnisem) 

2. Erinev kvaliteet r-i ees ja mujal: 

ö /се/ r-i ees - /и/ mujal mürk - hüst (lahtisem-kinnisem) 

/oeV " - /и/ " höra - höga ( " " ) 

ä /а/ " - / с  /  " märke - mätt ( " " ) 

/ä:/ " - /t:/ » lära - läsa ( " " ) 
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3. Labialiseerituse kolm astet (kinniselt lahtisele): 

/у:/, /у/ - /li:/ - /«/ вуг, synd - sur - sund 

/о:/ - /о/ - /ое/, /оэ :/ hog - höst - dörr, hör 

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

4. Suur vahe heliliste ja helitute klusiilide vahel: 

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

s.t. neile järgneb lühi

ke h-haalik) 

bar - par 

dam - tarn 

gall - kail 

5. с. g. к, sk erinev hääldamine ees- ja tagavokaali

de ees: 

e, i, y, ä, ö ees: teistes asendites 

с - /s(s)/ céntrum, precis. А/ cup. clown 

ctfkel, casar 

6 - /3/ Kénom, glva, g^l- /fi/ gammal, glad 6 - /3/ 
lene, gast, göra 

/6/ rShuta lõppsilbi /d/ sõna lõpul l,r 

ees: järel: 

fâgel, mäger, séger älg, berg, samuti 

Svérige, Nõrge 

/5/ võõrsõnades: genl /7/ n ees samas tüves 

ingenjSr, gest. 
/7/ 

vagn, regn, lugna 

religiös r 
к - /6/ kèdja, kind, kyrka. А/ kamp, krig 

kar, kora 

/к/ rõhuta lõppsilbi ees 

ja mõnedes võõrsõna

des: 

kâkel, kelt, kö 

sk - /5/ ske, ma skin, skyl- /sk/ skal, skrlka. 

dig, skägg, skön ja fisk 
erandina människa 
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/эк/ rõhuta lõppsilbi ees ja 
mõningates võõrsõnades: 

fisken; skelétt 

6. Konsonant + j hääldamine: 

dj, gj, hj, lj - /j/ djyr, dju£. äÜ£Z» djävul 
g.iorde 
h.jul. h.lälpa, h.lärta, h.lärna 

l.jus, 1.1 ud 

kd, td - /5/ kjol, k.lortel 
t.jàta, t.jock, t.jugo. t.luv, t.lanare 

7. ülevaade /5/ hääldamisest s 

sch, sh, sj, skj, stj, ssj, si(on), ssi(on) - /5/ 
schack, dusch, krasch, shilling 

sjunga, sjö, s.ju, s j äi 

sk.lorta, sk.juta 

st jar na. st .jala 

vyssja 

explosiõn, divisiõn 

diskussiõn. professiõn 

ch - /§/ chef, chock, chokläd 

tion - /šu:n/ lektiõn, statiõn, revolutiõn 

xion - /käu:n/ reflexion 
sk eesvokaalide ees, vt. punkt 4. 

, 8. Supradentaalsed (retroflekssed) häälikud: 

rd - /£/ ord. bord 
rt - /%/ ort, bort, кarta 

rl - /1/ sorla. pbrla 

rn - /п/ barn, järn. horn 

rs - /щ/ kors. mars, forsta 

9. ng ja gn hääldamine : 

ng - /\/ (g ei kuuldu) ring, rxnga. finger 
gn - /г[п/ regn, régna 
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Kõnekeele iseärasused häälduses 

§ 9. Rootsi kirjakeele ja (haritud) kõnekeele vahel 
leidub suuri erinevusi. Peamised kõnekeele iseärasused hääl
damises on järgmised: 

1) mõningate lõppkonsonantide kadu (eriti g, d, t)î 
.jag /ja:/, /ja/ 'mina' 

vad /va:/, /va/ 'mis' 

med /me:/, /те/ '-ga, koos' 

det /de:/, /de/ 'see' 

myofret /туккз/ 'palju' 

litet /lï:td/ 'vähe' 

dag /da:/ 'päev', artikliga dagen /da:n/; mitmus: 

dagar /da:г/ 'päevad' 

god /gu:/ 'hea', mitmus: goda /gù:a/ 'head' 

-ig adjektiivi lõpus /-i/: ständig /stindi/ 'alaline', 

kesksugu ständigt /sttndit/, mitmus ständiga /fetindia / 
'alalised' 

och /о:/, /о/, /окк/ 'ja, ning' 

är /е:/, /£:/, /t/, ka /а:г/ 'on' 
var /va:/, /va/ 'oli' 

ska11 /ska:/, /ska/ 'saab, peab' 

ne,j 'ei' - /пе/, /ПЕ:Е/, /nthf::/ 

2) rõhutute silpide kadu sõna lõpul ja keskel:-

taga /ta:/ (võib kirjutada ka: ta) 'võtma' 
hava /ha:/ (ha) 'omama' 

kläda /kl£:/ (klä) 'riietama' 

bliva /bli:/ (bli) 'saama, muutuma' 
sade /sa:/ (sa) 'ütles' 

lade /la:/ (la) 'asetas, pani' 

kastade /kasta/ 'viskas' 

Staden /sta:n/ (stan) 'linn' 

sedan /stnn/ (sen) 'siis' 

sadan /sonn/ 'selline' 

nagot /not/ 'midagi' 

nâgonsin /nõnssin/ 'kunagi' 

ladugârd /lâ:go$/ 'laut' 

- 21 -



3) assimilatsioonijuhud: 

ledsen /lBssan/ või /lessan/ 'kurb' 

akridsko /skrlssku/ 'uisk' 

вtund /st«nn/ 'hetk' 

morgon /morron/ 'hommik' 

4) muud näited; 

de /di/, /domm/ 'nemad' 

dem /domm/ 'neid' 

mi к /m£i/ (me .j) 'mind' 
dig /dci/ (de.j) 'sind' 
sig /sei/ (se.j) '(teda) ennast' 

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  p r i n t s i i p  l u b a b  

kirjas ära tunda etümoloogiliselt suguluses olevad sõnad ja 

mingi sõna selle rai muutevormides, vaatamata erinevale hääl-

dami sele, näit,: vaga /vo:ga/ 'julgema' - vagsam /vo:ksam/ 

'ohtlik'; hög /hö:g/ 'kõrge' - högt /hökt/ 'kõrgelt'; 

2 ) f o n e e t i l i s u s e  p r i n t s i i p ,  n ä i t , :  röd 

/rö:d/ 'punane' - rött /rött/ (neutrum); skriva 'kirjutama' 

- skrift 'kiri'; 

3 )  k o n s e r v a t i i v s u s e  p r i n t s i i b i  a l u s e l  

säilitatud vana traditsiooniline kirjaviis, kuigi hääldus on 
vahepeal muutunud, näit,: hjälpa /;jtlpa/ 'aitama', lj us 

/jü:ss/ 'valgus', djur /jü:r/ 'loom'; siia kuulub ka /0/ ja 
/5/ kirjas märkimine (vt, § 6) ja paljude võõrsõnade kirju

tamine, näit. journal /Šurna:1/ 'žurnaal', chauffeur /šo-
f6e:r/ 'autojuht'. 

§ 11. Häälikute pikkuse märkimisest kirjas vt. §§ 2 -
4. Järgnevalt esitatakse mõningad täiendavad reeglid. 

1. Kui rõhulisele lühikesele vokaalile järgneb мияя tü-
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vesilbis kaks või enam erinevat konsonanti, kirjutatakse need 

tavaliselt igaüks ühekordselt. Näit.: bätsk /hctsk/ 'vihane, 

vimmane'. Kahekordne konsonant jääb aga püsima: 

a) muutevormides -de, -d, -te, -t, -s eeä: b.ygKde 'ehi

tas', byggd 'ehitatud^ visste 'teadis', b.yggt 'ehitanud', 

b.VRKS 'ehitatakse ' (vrd. bygga 'ehitama') ; snabbt 'kiiresti ' 

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

Erandid: n ei kirjutata kahekordselt -d ja -t ees, nait.: 

kände /Scnnda/ 'tundis', känd 'tuntud', känt 'tundnud' (vrd. 
Уялпя /Senna/) 'tundma'); tunt 'õhuke' (neutrumi vorm ad

jektiivist tunnj, sant 'tõsi' (sann) ; 
vahel ka g: lagd 'asetatud', lagt 'asetanud' (lägga 

'asetama'); 
1 sõnades skilde 'lahutas', skild 'lahutatud', skilt 

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

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

brennbar 'põlev', sällskap 'seltskond', stallvis 'kohati' 

jt.; 
samuti sufiksite ees, mis algavad häälikutega 1, n, г : 

kvinnliK 'naiselik', p.yssling; 'kääbus', öppna 'avama', st iil-

na 'vaikima, rahunema', lyssna 'kuulama', bullra käratsema', 

.fttre 'väline'. 

Erandid: manskap 'meeskond', kimskap 'teadmine' (künna 

'võima'), vänlig 'sõbralik', inre 'sisemine' jt.; ka Finland 
'Soome' (finne 'soomlane'). 

2. Pikk intervokaalne m ja n kirjutatakse harilikult 

kahekordselt, näit.: kamma 'kammima', finna 'leidma'; ka muu

tevormides sõnadel nagu rummet (vrd. rum /гemm/ 'tuba, ruumO, 

vännen (vrd. vän /vtnn/ 'sõber'). Vrd. § 4:c. 

Erandid: intervokaalne m kirjutatakse ühekordselt sõ

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

/dùmmar»/ 'kohtunik', düma /domma/ 'otsustama', romare 

/rummara/ 'roomlane'» 
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§ 12. Sõnade poolitamine 

1. Põhireeglina kehtib, et lihtsõnade poolitamisel 

viiakse ainult Oks konsonant üle teisele reale: vâns-ter 

'vasak', hed-ra 'austama'. 

2. Kui mingit häälikut märgitakse kirjas mitme tähe 
kombinatsiooniga, võetakse seda kui ühte konsonanti: du

schen /d45Šan/ 'dušS', männi-ska /mènniôa/ 'inimene'. 

3. X ja ng ei viida üle teisele reale : väx—er Arskear/ 

'kasvab', ring-en 'sõrmus, rõngas'. 

4. ck /кк/ poolitatakse : m.yc-ket /туккэ/ 'palju'. 

5. Liitsõnad poolitatakse liitosade järgi: be-träffa 

'puutuma', ut-om 'peale, välja arvatud', ln-uti 'sees', 

hàlv-o 'poolsaar', 

§ 13, Suure algustähega kirjutatakse : 

1) pärisnimed, näit,: Grönnar, Stockholm. Malmö; kui ni

mi koosneb kahest sõnast, millest teine sõna pole pärisnixl, 

kirjutatakse suure algustähega ainult esimene sõna: Svarta 

hAvet 'Must meri', Fôrënta stàterna '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', Ni 'Teie' ja 

nende muutevormid; samuti isiku tiitel kirjades: Bäste Dok

tor Nilsson 'austatud doktor Nilsson'. 

§ 14. Kirjavahemärkide kasutamisest : 

1, Komaga eraldatakse : 

a) pea- ja kõrvallause liitlauses, näit. : jap; vét. att 

du кап hjälpa mip; 'ma tean, et sa saad mind aidata'; jag 

vét inte, от .jag кап котта i тогкоп 'та ei tea, kas та saan 
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homme tulla'; neil juhtudel võib koma puududa, kui ee lg us sel

le all ei kannata; 

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

desõna och 'ja': s6len sken. och ftKlarna kvittrade 'päike 

paistis ja linnud sädistasid'. 

2. Koma ei tarvitata: 

a) juhul, kui kõrvallause sõltub prepositsioonist : .1ag 
är ledsen /llssan/ över att .jag inte кап komma 'mul on 

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

ska11 komma 'ta igatseb selle järele, et nad tuleksid; 

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

manen l#ser men värmeг Icke 'kuu paistab, kuid ei soojenda* 

(ühine alus: m&nen) ; av skàdan blir man vis men inte rik 

'kahjust saab targaks, kuid mitte rikkaks' (ühine öeldis; 
blir); 

c) infinitiivi ees: jag har inte tid a t t  v ä n t a  
här 'mul pole aega siin oodata'; 

d) relatiivpronoomeni som 'kes, mis' ees ühenditee, 

nagu: den som '(see,) kes', vem som 'kes', vad som '(see,) 
mis', vilken som' (selline,) kes' jt.; näit.: den som 

léver 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 (forata 
klass 'esimene klass'); ka kroonide ja ööride vahel» 2t50 
(kr ) '2 krooni 50 ööri'. 

5. Jutumärgid seisavad alati ülal: "Vi lcnmmer strax". 
sado han 'me tuleme kohe, ütles ta'. 
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föli 
ht 
isht = i 

f 

AS* 
kl. 
m fl 

a 2 

8 15. Mõningaid rootsi 1 G h e n d e id: 

ялтпя-nkn-i ng 'märkus ' 

bland annat 'muuhulgas, muuseas' 

densamme 'seesama' 
s. det vill säga /de vil scia/ 'see tähendab' 

'või, ehk' 
'pärast lõunat ' 

'näide' 

'endine' 
'enne lõunat ' 

'alates ...' 

'muide, muuseas' 

'ja järgnevad' = f 

= 1 éller 

èftermiddagen 

exémpe1 

före detta 
förmiddagen 
fr&n och med 

för ovrigt 

= ff och följande 

= _nb 

hösttermln 

sht i synnerhet 

i stället för 

jämför 

klass; klockan 

med fiera 

med mèra 

nédre bôtten 

nümmer 

och àndra 

observéra! 

d.yl och dylikt 

V och sa vidare 

'sügissemester' (kõrgkoolis) 

'eriti' 
'... asemel' 

'võrdle' 

'klass; kell' 

'ja teised* 

'ja nii edasi, 
teised' 

ja muud, ja 

'esimene korrus' (aadressil) 

'number' 

'ja teised' 

'tähelepanu!' 

'ja muud sellesarnast' 

'ja nii edasi' 

£ ç procént 'protsent' 

P S a pS grund av '... põhjusel, 
s_ sidan 'lehekülg' 
s к sa kallad 'niinimetatud' 

t ex till exémpe1 'näiteks' 
und ùndantag 'erand' 

ung ungefär /«nj£fä:r/ 'umbes' 
vt vartermln 'kevadsemester 

Märkus. Uuema reegli kohaselt on punktid lühenditest kao
tatud nii masinakirjas kui trükis. Käsitsi tohib 
(ja nfifne käekirja puhul isegi soovitatakse)nunkte 
kasutada. 
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H б h к 

Dünaamiline .ja muusikaline rõhk 

Rootsi keeles on dm^m-iline rõhk, s.o. tavaline pinge -

rõhk, ja muusikaline rõhk (intonatsioon), mis on helikõrguse 

liikumine sõnas ja lauses. Mõlemad rõhud funktsioneerivad 

rootsi keeles liitunult. 

§ 16. Dünaamilist rõhku on rootsi 

keeles nelja liiki: 

pearõhk, mida tähistame tugevuspalliga 3î 

tugev kaasrõhk n 2$ 

nõrk kaasrõhk " 1; 

nuilrehk (rõhu piiudumine) " 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 ja tugeva kaasrõhuga silpe hääldatakse pikalt. 

Hõrk kaasrõhk (.1) on intensiivsuselt nõrgem tugevast 

kaasrõhust, kuid intonatsioon on siingi tõusev või tõusev-

-langev. 

Nullrchu (0) puhul hääldatakse silpi väikese inten

siivsusega ja intonatsioon on siin ühtlaselt tasane või lan

gev. 
Nõrk kaasrõhk ja nullrchk asuvad silpidel, mida tavali

selt kutsume rõhuta silpideks - nendes silpides on rootsi 

keeles kõik häälikud lühikesed. Rõhuta asendis lühenenud vo

kaalid säilitavad aga harilikult oma kvaliteedi, s.t. nad ei 

redutseeru täielikult, näit.: god dag (rõhuskeem: 0-3) /gu-

dâ:(g)/ 'tere' - vrd. god /gu:d/ 'hea'. Ainult e võib re-
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dutseeruda /3/-ks (vrd. § 5)î fâgel (rõhuskeem: 3-0) /f6г — 
gal/ 'lind'. 

§ 17. Rootsi keelele on iseloomulik scna muusi
kaline rõhk, s.t. helikõrguse muutumine sõnas ja 

lauses. Selle järgi, kas sõnas on üks või kaks helitcusu 

tippu, eristatakse kaht 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  o n  h e l i  ü h e k o r d n e  t õ u s  j a  l a n g u s ,  u m 

bes nagu eesti keele kolmanda välte sõnades : (lähen) linna, 

(kaks) kaalu, ühesilbilistes sõnades on rootsi keeles alati 

lihtrõhk. Mitmesilbilistes sõnades on rootsi lihtrõhule ise

loomulik heli tõus ja kõrge toon pearõhuga silbis, millele 

järgneb heli võrdlemisi järsk langus - umbes heliredeli 
kahe tooni võrra - sõna järgnevates silpides. Lihtrõhuga 

rootsi keele sõna on seega tooniline ühik, mida iseloomus

tab intonatsiooni skeem: tõus-tipp-langus. 

Rootsi lihtrõhk 
(akuut) Stokholmi 
häälduses (E.A, 
Meyeri järgi) 

Lihtrõhku tähistame akuudimärgiga (') sõna pearõhuga 

silbi vokaalil, näit. tälet 'kõne', hAnden 'käsi', hgnrig-гтчя 
'käed'. 

L i i t r õ h k  e s i n e b  k a h e —  j a  e n a m a s i l b i l i s t e s  s õ 
nades. Liitrõhk jagab sõna tinglikult kaheks tooniliseks ük

suseks , millele mõlemale on iseloomulik intonatsiooniskeem: 
tõus-tipp-langus. Helitcusu tipud asuvad tavaliselt vokaa

lidel vci helilistel konsonantidel. Piir tooniliste üksuste 

vahel asub kahesilbilistes sõnades morfoloogiliste silpide 

vahel, enamasilbilistes sõnades kuskil sõna keskel (vt. lä

hemalt §§ 19:2 ja 20). Helitõusu esimene tipp asub Stokhol

mi häälduses heliliselt veidi kergemal kui teine tipp, kuid 

1. silp 2. silp\ 
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murdeliselt ja individuaalselt võib olukord vastupidine olla 

s.t. teine tipp vcib heliliselt kergem olla kui esimene). 

T 
Rootsi liitrõhk 
(graavis} Stok-
holmi häälduses 
(E.A. Meyeri 
järgi) 

Liitrõhku tähistame graavisemärgiga (x) sõna pearõhuga 

silbi vokaalil; tala 'rääkima', flicka 'tüdruk', fllckorna 

'tüdrukud'. Vahel märgitakse akuudimärgiga ka liitrõhu teise 

tipu asukoht: flickorna /flikkunâ/. 

§ 18. Rootsi muusikaline rõhk pole kõikjal ühtlane ja 

esineb palju murdelisi erinevusi. Lihtrõhk on näiteks mõnes 

Lääne-Rootsi murdes ainult tõusev, kuna liitrõhk on seal ja 

Lcuna-Rootsis vähem esiletungiv kui Ida-Rootsi ja Stokholmi 

kõnekeeles. Dalarna murdes ja ka Soome rootslaste keeles puu

dub aga liitrõhk üldse, kusjuures Dalarna murdes on selle 

asemel langev rõhk, mis siiski erineb tavalisest lihtrõhust. 

Olenemata detailidest rõhumeloodias, jääb aga kõigis riigi

rootsi (mitte Soome rootsi) dialektides püsima kahe muusika

l i s e  r õ h u t ü ü b i  t e i n e t e i s e l e  v a s t a n d a 

mine, mis sageli aitab eristada sõnu ja vorme. Muusika

lisel rõhul on seega rootsi keeles fonoloogiline ülesanne. 

Liht- ja liitrõhu kasutamisel on kõikuvusi ka kirjakee

les. üldjoontes aga kehtivad järgnevates paragrahvides too
dud reeglid. Rõhkude tundmaõppimine ja õige kasutamine tagab 

välismaalasele rootslasega rootsi keelt kõneldes parema vas

tastikuse mõistmise ja hoiab ära nii mõnegi arusaamatuse. Na

gu öeldud, oleneb rootsi keeles muusikalise rõhu tüübist va

hel ka sõna tähendus, mille kohta toome näiteid: 

ânden 'part 

âxel 'õlg' 

- lihtrehk - liitrõhk -

ànden 'vaim' 

Axel (eesnimi), àxel 'telg' 
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- lihtrõhk -

biten 'tükk' 

brünnen 'kaev' 

- liitrõhk -

büren 'puur' 
b6na 'pesad' 
héden 'nõmm' 
mõder 'moed' 
släget 'lüök' 
slûtet 'lepp' 
tânken 'tank' 

tômten 'krunt' 

blten 'hammustatud' 

brunnen 'põlenud' 
bùren 'kantud' 
bona 'poonima' 

heden 'paganlik' 

moder 'ema' 

slaget 'löödud' 

slutet 'lõpetatud' 

tàriken 'mõte' 

tomten 'haldjas' 

Vrd. Samuti järgmisi lauseid (C.-C. Elerti järgi): 

Han riktade stégen mot fönstret 'ta suunas s a m 

mud akna poole'. 
Han riktade stègen mot fonstret 'ta asetas rede' 

1 i vastu akent'. 
Selliseid sõnapaare leidub rootsi keeles kokku umbes 

500, kuid paljudel juhtudel on paari üks komponentidest har

vaesinev sõna. Muusikalise rõhu fonoloogiline toime tuleb 
aga märksa sagedamini esile siduskõnes (hääldatud sõna

ühendis või lauses) mõnede tavaliste foneemijärjendite mor

foloogilisel identifitseerimisel, eriti lõppsilpide puhul, 

om jag vet att... /véstat/ 'kui ma tean, et 

Peale selle on muusikalisel rõhul vahel ka stilistili
ne funktsioon, nii näiteks esineb liitrõhk vandesõnades na
gu kàtten. tùsan, vrd. lihtrõhuga kätten 'kass', tûsen 'tu
hat'. 

§ 19. Kui võrrelda erineva muusikalise rõhuga sõnu, 
näit. tâlet 'kõne' (lihtrõhuga sõna) ja tala_ 'rääkima' 
(liitrõhuga sõna), siis võime täheldada vahet ka nende sõ

nade dünaamilise rõhu jaotuses. Nii on viimane silp sõnas 
tälet nuilrõhuga (0), s.t. sena rchuskeem on 3-0, kuna aga 

sõnas tala viimane silp on nõrga kaasrõhuga: rchuskeem 3—1, 

näit.: 
om jag vetat /vè:tat/ 'kui ma oleksin teadnud 



Muusikaline rõhk on seega tihedalt seotud dünaamilise rõhu

ga ja ainult liitunult moodustavad nad rootsi keelele ise
loomulikud rShuvoraid. 

Järgmisi reegleid tuleb arvestada rootsi rõhkude tund

maõppimisel: 

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 intonat

siooni tõusu-langusega, mistõttu see ei muuda üldreeglit 

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

reeglid muusikalise lihtrõhuga sõnade kohta on järgmised: 
a) kui dünaamiline pearõhk on esimesel |ilbil, siis on 

kõigil järgnevatel silpidel nullrõhk: fa^ge^l 'lind', 
hŠn^de°rna° 'käed', kõ^ffe^rta^rna0 'kohvrid'; 

b) kui dünaamiline pearõhk on teisel silbil, siis võib 

eelneval rõhuta silbil olla kas nullrõhk (tavaliselt lühi

kestel prefiksitel) või nõrk kaasrõhk: be^té^la^ 'maksma', 
o'i"rdé^ntli0g 'korralik ' ; pearõhule järgnevatel silpidel on 

nullrõhk i 
c) 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: каЦа°1б^к, u1ni^ve1rsi^té^t. кгаНи°1ё^га°: 

pearõhule järgnevatel silpidel on tavaliselt nullrõhk, 

kuid võib ka esineda nõrk kaasrõhk rütmiliselt nullrõhuga 

vaheldudes: bi^bli^o^te^â^ri 1̂ 'bibliotekaar '. 

2. Muusikalise liitrõhuga (N) 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 kcr-
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ge, on silp ise lühike, näit. sõnas tala (3-1) ei tohi vii

mast a-d venitada! 
Kehtivad järgmised reeglid liitrõhuga sõnade kohta: 
a) kahesilbilistes lihtsõnades on teisel silbil nõrk 

kaasrõhk: fll^cka1 'tüdruk', fll^cko^T 'tüdrukud'; enam 
kui kahe silbilistes sõnades on nõrk kaasrõhk tavaliselt 

viimasel silbil ja nullrõhk (ühtlasi nõgu tippude vahel) va
hepealsetel silpidel: fll^cko°i>na1 'tüdrukud', ö^vni°nga°rna1 

'harjutused'; 

b) liitsõnades ja rõhuliste prefiksitega tuletussõna

des on teisel liitosal, resp. tüvisõnal vähemalt üks tugev 

kaasrõhk, ülejäänud pearõhuta silpidel on nullrõhk (vrd. 
aga § 24:c), näit.: 

jä^rnvä^s 'raudtee', 1а^го°Ьо2к 'õpik', ba^ndspe%a^re° 

'magnetofon' (liitsõnad); 
ml^ssta^g 'viga', o^ly2cka° 'õnnetus', be^aQrbe2taQ 

'töötlema', u^nde°rsö2ka° 'uurima' (tuletussõnad); 

c) kui pearõhk on mujal kui esimesel silbil (erandsõ

nades), siis võivad eelnevatel silpidel esineda ebaoluline 

nõrk kaasrõhk või nullrõhk: prixnse^ssa1 'printsess', 
lä1raQrl^nna1 'naisõpetaja'. 

§ 20. Kokkuvõtlik ülevaade tähtsamatest rõhu— ja into-
nat s i о oniske e mide st. 

L i h t r õ h u g a  s õ n a d  ( ü h e s i l b i l i s t e s  s õ 
nades toon tõusev—langev; enamasilbilistes sõnades pearõhu
ga silp tõusev, ülejäänud silbid langevad või ühtlaselt ma
dalad) : 

3 tal 'kõne' 

3-0 taiet 'kõne' (lõppartikliga -et) 
3-0-0 bänderna 'käed' (lõppartikliga -na) 
3-0-0-0 koffertarna 'kohvrid' (lõppartikliga -na) 
0-3 beröm 'kiitus' 
0-3-0 totals 'maksma' 
0-3-0-0 betalade 'maksis' 
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L i i t r õ h u g a  s õ n a d  ( p e a r õ h u g a  j a  k a a s r õ h -

kudega silbid tõusvad-langevad, nullrõhuga silbid langevad 
või ühtlaselt madalad)î 

3-1 tala 'raakima' (viimane silp lüheml) 

3-0-1 talade 'rSakis' 

3-0-0-1 bvnlngarna 'harjutused' (lõppartikliga -na) 

3-2 lèksak /le;ksa:k/ 'manguasi' 

3-2-0 lèksaken 'manguasi' (lõppartikliga -en) 

3-2-0-0 lèksakerna 'manguasjad' (lõppartikliga -na) 

3-0-2 vardagarum 'elutuba' 

3-0-2-0 vardagsrummet 

Dünaamilise rõhu kasutamine 

8 21. Dünaamiline pearõhk on rootsi keeles 

harilikult sõna esimesel silbil, nfiit.: Ъбкеп 'raamat', 
fàlla 'kukkuma'« Margid (') ja (x ) tahistavad pearõhku ja 

ühtlasi sõna muusikalist liht- või liitrõhku, vrd. § 17. 

Pearõhk ei ole esimesel silbil: 

a) paljudes võõrsõnades, nait,: professor, paragrâf. 

revolutiön. socialism, grammatik: 

b) sõnades sufiksitega -era, -eri, -inna* тагвсЫга 

'marssima', tryckerl 'trükikoda', lararlnna 'naisõpetaja'; 

c) peaaegu alati sõnades, mis algavad prefiksitega be-; 

för-. ent-: betAla 'maksma', förklAra 'seletama', ent-

lédlga 'vallandama'; 
neljasilbilistes sõnades nihkub rõhk rütmi mõjul pre

fiksitele be- ja for-: bèarbeta 'töötlema', förolampa 'sol-

varna'; 
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rõhk on ka eessilbil för— sel juhul, kui selle "tähendus 

on 'ees-, eel—, esi—' jms#, näit,î förnamn 'eesnimi , 

förstuga 'eestuba', fordom 'eelarvamus', förfader esivane

mad' (aga: föräldrar 'vanemad#), förbereda ette valmistama j 

d) kolme— ja enamasilbiliste1 adjektiividel sufiksitega 

-ig ja -lig, näit,: barmhärtig 'halastav', egéntlig 

/ejéntli(g)/ 'tegelik', or dé nt lig 'korralik', vaséntlig 'olu

line', fiéntlig 'vaenulik' (vrd, flende 'vaenlane ') ; 

e) ilma kindla reeglita sõnades nagu omkrlng 'umber', 

igen /ijenn/ 'jälle', iblžnd '(vahete)vahel', eméllan'(mil

legi) vahel', em6t 'vastu', tyvarr 'kahjuks', varAndra 'üks

teist ', liitarvsõnades nagu t.jugofém '25', mõnedes kohani

medes, näit, Göteborg /jötabõrj/, Yasterâs /vcstar6:ss/« 

Märkus, Mõnedes sõnades on pearõhk kõikuv, näit,: 

tillräcklig = tillracklig 'küllaldane', nödvändig = nödvand-

ig 'vajalik', ursäkta = ursäkta 'vabandage', 

§22, Tugev kaasrõhk (2) on: 

a) liitsõna teise liitosa mingil (harilikult esimeset) 

silbil: ka^pp/sä2ck 'kohver', va^rdags/ru^mmet 'elutuba', 

vä^ckar/klo cka 'äratuskell', u^nder/sö^ka 'uuriTna", cent-

ra^l/statio2n 'peajaam'; siia gruppi kuuluvad ka mõned 

vanad liitsõnad, näit.: a^nda2kt 'hardus, palvus', dy^li2k 
'selletaoline', a^rbe2te 'töö'; 

b) sufiksitel -bar, -dorn, -het, -lek, -sam, -skap, 
-aktig, -faidig, -haftig: u^ppenba2r 'Длив', u^ngrto2a'nxrus'. 

skö^nhe2t 'ilu, iludus', kä^rle^k 'armastus'. lžPngsa^m 

'aeglane', sä^llska2p 'seltskond', sma\2ktig 'väiklane', 
e^nfa2ldig 'kohtlane', ma^nha2ftig 'mehine'; 

c) sõnades eesliidetega an-, av-, bi-, er-, här-, i-, 

in—, med—, miss-, mot-, <)—, pa-, till-, um-, und-, ur—, van—, 

XÜ-» över— jt«; eesliitel asub pearõhk ja tüvisõnal tu
gev kaasrõhk: a3nbli2ck 'vaade', mi3ssta2g 'viga, eksimus', 

Ц ndfl.y paasema ; kahesilbilise tüvisõna puhul on tugev 

kaasrõhk tüvisõna esimesel silbil: e^rsä2tta 'asendama', 
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o^ly2eklig 'õnnetu', u-*rsä2kta 'vabandama'; vrd. aga: 
" V 2 ' 7 2 
crorde ntlig 'korratu', i^aktta ga 'vaatlema'; 

d) neljasilbilistes sõnades prefiksitega be- ja för-

(vrd. § 9tc) ; be"arbeite 'töötlema', fö^rolä2nrpa 'solvama*. 

§ 23. Nõrk kaasrõhk (1) esineb ; 

a) muusikalise liitrõhuga lihtsõnades harilikult viima-

sel silbil; ta^la"*" 'rääkima', taelade'1" 'rääkis'; fli^cka^ 

'tüdruk', fll^cko^r ja lõppartikliga fli^ckorna1 'tüdrukud'; 

hu^vu^d ja lõppartikliga hu^vude^t 'pea', hu^vudena1 'pead'; 

lu^stigare1 'lõbusam'; 

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

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

eelneval silbil (harilikult rütmiliselt igal teisel silbil 

pearõhulisest silbist lugedes) ; ka^alo^g, u^nive^rsite^tt 

gx'aHule^ra 'õnnitlema' (vrd. § 19); 

c) liitsõnas muutub tugev kaasrõhk (2) nõrgaks (1), kui 

see sõna on omakorda teise liitsõna osa, näit,; u^ndervi^s-
3 1 2 " ning 'õpetus' - u ndervi sningsmeto d 'opetusmeetod'. 

§ 24. Nullrõhk (0) on ülejäänud pearõhuta 

silpidel, näit.; 

ta^la^de^, u^ni^e^rsi^e^t, u^ndeQrvi^sni°ngsme^tо2d. 

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', s.ju^nge^r 'laulab', ta^le^t 'kõne ' (vrd, liitrõhuga 
sena ta^la t 'rääkinud'), po^jka°rna° 'poisid', ko^ffe°r-

ta^rna^ 'kohvrid'; 

b) pearõhule eelnevatel silpidel võib nullrõhk vaheldu
da nõrga kaasrõhuga: beQta^la° 'maksma', be°ta^la^deQ 'mak

sis', o^rde^ntli^g 'korralik', o^rde^ntli^ga re 'korrali

kum', di^re^tö^r , di^re^ktö^re rna 'direktorid' (vrd. § 

19); 
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c) liitsõna muute lõppude st na^tt/ö2vni°nga°r "älsed har

jutused' (vrd. ö^vni^nga'r 'harjutused'), sa^kt/mo2di°ga re 

'leebem' (vrd. mo^cü^ga0̂ 1 'julgem'); 

d) liitsõnas võib pearõhk rütmi mõjul muutuda nullrõ-

huks, kui see liitsõna on omakorda teise liitsõna osa, näit,: 
fa^rty2g 'laev' - a?ngfa°rty2g 'aurik'. 

Muusikalise rõhu kasutamine 

§25. Muusikaline lihtrõhk (akuut) 

esineb järgmistel juhtudel: 

1) kõigil ühesilbilistel sõnadel, näit,: t&l 'kõne; 

arv', f6t 'jalg', büs 'maja', stärk 'tugev', sé 'nägema', ga 

'minema'; 

2) paljudel kahesilbiliste1 sõnadel, mille lõpus on -ei, 

-en, -er: 
fagel 'lind', nžgel 'küüs', bõtten 'põhi', sõcken 'ki

helkond' , vâpen 'relv', vâtten 'vesi', finger 'sõrm', séger 

'võit', vécker 'ilus', vinter 'talv', oster 'ida' jt, - need 

on sõnad, mis varem on olnud ühesilbilised ja millele hiljem 

on lisandunud siirdevokaal e /а/ konsonandi ja sõnalõpulise 

1, n või r vahele, näit.: vana-rootsi foghl, vatn, fingr? 
fSgel, vatten, finger; 

samuti järgmistel laensõnadel alamsaksa keelest: médel 

'vahend', adel 'õilis', hžndel 'kaubandus', froken 'preili', 
säker 'kindel'; 

sidesõnal éller 'või, ehk', eessõnadel över 'üle, peal', 
ünder 'all', asesõnal éder 'teie (oma)'. 

Erandid, Mõningad sõnad lõppsilbiga -ei, -en või -er 
on liitrõhuga, näit.: fader 'isa', moder 'ema', broder 'vend', 

dotter 'tütar', faster 'sõtse (isa õde)', moster /muster/ 

'tädi (ema õde)', himmel 'taevas', ängel 'ingel', spègel 
'peegel', пуске1 'võti', papper 'paber', trogen 'truu, us

tav', även 'isegi, ka'; rõhk kõigub sõnas syster - sister 
'õde'. 
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, ülaltoodud sõnade mitmuse vormides on liitrõhk, vrd.* 

fagel 'lind' - f&glar 'linnud', froken 'preili' - früknar 

'preilid', vâcker 'ilus' - vàckra 'ilusad' jne., välja ar

vatud mitmuse vormid lõpuga -er, näit.: fäder 'is$d', hroder 

'vennad' (vrd. punkt 5), régler 'reeglid' (vrd. punkt 6). 

3) suuremal osal ^aensõnadel, näit.: p6jke 'poiss' 

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

âktie 'aktsia', série 'seeria', köffert 'kohver', pràxis 

'praktika'; ka nende sõnade mitmuse vormid säilitavad liht-

rõhu: põjkar 'poisid', kéffertar 'kohvrid'; 

4) sõnadel, mille pearõhk on mujal kui esimesel silbil: 

privât 'isiklik', biblioték 'biblioteek', gratuléra 'õnnit

lema', fürklära 'seletama', välslgna 'õnnistama', omkrlng 

'ümber'. 

Mõned näited selle kohta, kuidas eesliite lisamine viib 

pearõhu esimesest silbist kaugemale ja muudab ka muusikalist 

rõhku: 

liitrõhk 

tala 'rääkima' 

halla 'hoidma' 

söka 'otsima' 
följa 'järgnema' 

dödlig 'surelik' 

Erandid: emèllan 'vahel', e me dan 'sest', e hu.ru 'kuigi' 
ja vrd. ka § 27:4. Rõhk kõigub sõnades fürutom - fürütom 

'välja arvatud', forùtan - fürdtan 'ilma', tillsàmmans -

tillsâmmans 'koos'. 

5) Substantiivide mitmuse vormidel, mis on moodustatud 

metafooniaga (umlaudiga) ja lõpuga -er. vrd.: 

ainsuses b6k 'raamat' - mitmuses böcker 

fõt 'jalg' - futter 

händ 'käsi' - hander 

bonde 'talupoeg' - bonder jt. 

- lihtrõhk 

vrd. betàla 'maksma' 

behâlla 'säilitama' 

besoka 'külastama' 

förfolja 'jälitama' 

ododlig 'surematu' 
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Erandid: son /з6:п/ 'poeg'- mitm. süner; lèdamot 'lü
ge' - ledamöter. Reegli alla ei käi samuti mõned sõnad, mil

lel metafoonia esineb ka ainsuses, näit.: vän /v£nn/ 'sõ
ber' - mitm. vanner; bon /Ъо:п/ 'palve' - böner. 

6) Paljude laensõnade mitmuse vormidel lõpuga -er: 

ainsuses régel 'reegel' - mitmuses régler 

mûskeI 'muskel' - mûskieг 

doktor 'doktor' - doktorer jt. 
~7H3ktor/ /doktù:r*r/ 

Lihtrõhuga on ka sõna péngar 'raha'; rõhk kõigub sõnas 

saker - sakeг 'asjad'. 

7) Lõppartikliga substantiividel, mille vastavatel ar

tiklita vormidel on lihtrõhk; see kehtib nii ainsuses kui 

ka mitmuses, näit.: 

ainsuses: 

artiklita händ 'käsi' - lõppartikliga hânden 

fagel 'lind' - fâgeln 

täi 'kõne' - télet 

vâtten 'vesi' - vàttnet 

mitmuses: 

artiklita hander 'käed' - lõppartikliga handerna 

fötter 'jalad' - fotterna 

barn 'lapsed' - bârnen 
Ъбп • 'pesad' - Ъбпа 

Kui aga artiklita vormil on liitrõhk, siis on ka lõpp

artikliga vormil alati liitrõhk, näit.: flicka - flickan 
'tüdruk', früknar - fröknarna 'preilid'. Seega on üldine 
r e e g e l :  s õ n a  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 komma 'tulema' — preesens kömmer 
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léker 

skriver 

s .jünger 

Preesensivormidel lõpuga -ar on aga alati liitrõhk, 

näit,: tala 'rääkima' - tklar. 

9) Komparatiivivormidel lõpuga -re: bättre 'parem', 
3torre 'suurem', mindre 'väiksem'. 

Komparatiivivormidel lõpuga -are on aga alati liitrõhk! 

vàckrare 'ilusam'. x 

10) Lihtrõhk on paljudel adjektiividel sufiksiga -sk, 

näit.: kõmisk 'koomiline', nördi sk /nd:$isk/ 'põhjamaa, põh

jamaine ', éngelsk 'inglise'; kui aga adjektiiv on tuletatud 

liitrõhuga substantiivist, säilitab ta liitrõhu: stockholmsk 

'Stockholmi', vrd. Stockholm* 

11) Mõningatel liitsõnadel, mida kaasaja keeletunnetus 

võtab lihtsõnadena, näit.: trädgärd /tr/: god/ 'aed', slags-

m&l /slâksmol/ 'kaklus', verkstad /varksta/ 'töökoda', riks

dag /rlksda/ 'riigipäev, parlament', nende hulgas vanad 

liitsõnad dsel 'vilets', âllting 'kõik'; 

nädalapäevade nimetuste1: söndag /sonda(g)/'pühapäev', 

mandag /mõnda(g)/ 'esmaspäev'jt.; 
arvude nimetustel: hdndra (vana liitsõna) 'sada', tûsen 

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

trétti(o) '30', f.yrti(o) /foti(u)/ või /föti(u)/ '40' jt. ; 
aga: liitrõhk on arvsõnal tjùgo '20' ja liitarvsõnadel lõ

puga -ton: trètton '13', fjorton /fjù:£on/ jt.; 
samuti paljudel liitadverbide1, näit.: därför 'seepä

rast ', värför 'mispärast', frâm&t 'ette, edasi', üpp&t 

'üles', därefter ehk dâréfter 'seejärel'. 

§ 26. Muusikaline liitrõhk (graa

vis) on seega ülejäänud sõnadel, mis ei kuulu § 25-s loet

letud juhtude alla. Tähtsamad grupid on siin järgmised. 

1) Suurem osa kahe- ja enamasilbilisi (mitte laen-) sõ

nu, millel rõhk asub esimesel silbil, näit.: fllcka 'tüd-
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ruk*, gösse 'poiss', kalla 'kutsuma', bö.ia 'käänama, pöcra
ma', gammoi 'vana', hemrna 'kodus', ute 'väljas', mbdan ku-» 

na'; 
samuti kahe- või enamasilbilised muutevormid (välja ar

vatud juhud 8 25: 5-Ô)î fllckan 'tüdruk', fllckor, flxckorna 
'tüdrukud'; kàllar 'kutsub', kallade 'kutsus', kallat 'kut

sutud'; bö.lde 'käänas, pööras'; bunden, bundet 'seotud', và* 
rit 'olnud'; gàmla 'vanad'; ka sel juhul, kui algvorm on ühe

silbiline, näit,: st61 'laud' - atolar. stolarna 'lauad' 

(aga: stôlenl vrd. 8 25:7); fést 'pidu' - fester, fèsterna: 

stärk 'tugev* - stärkere 'tugevam' (vrd. § 25:9), tr6 'usku

ma' - trodde 'uskus', 

2) Liit- ja tuletussõnad, millel pearõhk asub esimesel 

silbil (vrd. § 25:11): akolflicka 'koolitüdruk', skol-

flickor 'koolitüdrukud'; ùngdom 'noorus'; ankörnst 'saabumi

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

sealhulgas liitarvsõnad, nagu nittonhundra 'tuhat ühek

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

trettiofyra 'kolmkümmend neli', halvannan 'poolteist', 

У) Sõnades ladina sufiksiga -or (ainult ainsuses 1), 

näit. doktor /-от/, lektor: ka siis, kui pearõhk pole esime

sel silbil: professor, inspektor, kondltor 'kondiiter'; 

mitmuse vormides nihkub rõhk nendes sõnades sufiksile ja 
muutub lihtrõhuks: doktõrer /-d:r»r/ 'doktorid', 

4) Naisisikuid tähistavad sõnad sufiksitega -inna, 

-essa. -anska, -enska. kusjuures pearõhk asub sufiksil: 
lärarinna 'naisõpetaja', prlnsessa 'printsess', атег^япяУ-я 

'ameeriklanna', italienska 'itaallanna'. 

Märkus. Kolme- ja enamasilbilised substantiivid ja ad

jektiivid sufiksiga -ska, mis tähistavad keeli, on lihtrõhu

ga, näit. : (han talar) italiénska '(ta räägib) itaalia keelt*, 

kahesilbilised on üldreegli kohaselt liitrõhuga: (han talar) 
svènska '(ta räägib) rootsi keelt'. 
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§ 27. Muusikaline rõhk pärisnimedes: 

1. Seenimed. 

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

lõpevad silpidega -er, -ar, -it, Birger. Ivar, Dâgmar, 

Birgit. Jõnny: samuti saksa päritoluga nimed Otto. L&dvig. 

Rickard jt. 

b) Liitrõhk on kahesilbilistel eesnimedel, mis lõpevad 

häälikutega -a, -e, -int Bva, Tage, Karin. Bnamasilbllistel 

nimedel kõigub rõhk, näit.: Charlètta - Charlõtta. Vlktbria 

- Vlktžria. 

Liitrõhk on veel paljudel sageli esinevatel eesnimedel 

nagu Gustav, Erik, Olof /u:lof/, Torsten /toçten/.Siin võib 

aga esineda ka lihtrõhk. 

2. Perekonnanimed. 

a) Lihtrõhk on kahesilbilistel nimedel lõpuga -son: 

Hânsson, Nilsson. Jопввод /jdnsson/; kolmesilbilistel on aga 

liitrõhk: Andojggon. Johansson /jù:ansson/. 

b) Kahesilbilistel nimedel lõppudega-berg, -blad. -blom 

/blum/, -borg, /borj/, -back, -dal, -fors /fog/, -gren. -ström 

jt. on tavaliselt liitrõhk, kuid võib olla ka lihtrõhk: 

Strlndberg - Strlndberg. Llndgren - Lindgren: ko Ime silbilis

tel on aga alati liitrõhk: Runeberg. Lindegren. 

3. Kohanimed. 
a) Suuremal osal maade nimedel on lihtrõhk: Sverige 

/svarje/ 'Rootsi', Norge /nörja/ 'Norra', Denmark 'Taani', 

Finland 'Soome', Estland /lühike e-/ 'Eesti', R^ssland 'Ve

nemaa', T^skland 'Saksamaa', ItAlien 'Itaalia'. Sp^i^n 'His

paania', jt. Rõhk kõigub: Kina ja Klna /6i:na/ 'Hiina', Jà-

pan - JApan, Ukraina - UkrAina, Israel - Israel. 

Lihtrõhk on Rootsi maakonnanimedel, nagu Södermanland. 

Angermanland. Böhuslän. Narke. üksikute eranditega: Skj^ge, 

Ostergötland. Vasterbotten, Har.jedalen. 

Kolme- ja neljasilbilistel rootsi kohanimedel lõppudega 
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-berg, -borg, -hamn, -holm, -etad, -вund, -as jt. on pea

rõhk viimasel silbil ja lihtrõhk: Sundbybérg, Göteborg 

/jötabdrj/, Drottninghõlm. Yasteržs: pearõhk on eelviimasel 

silbil: Krlsti«"Rtad /kriêénsta/. Erandid liitrõhuga: R&-

sunda, Karl^V^ona /-krù:na/, Kinnekùlle, Norrtälje, 

b) Kahesilbilistel rootsi kohanimedel on tavaliselt 

liitrõhk, näit.: Stockholm, Malmö, Erandid: Karistad 

/kâ: j.sta/, HAI met ad /-sta/, Bor&s /burô:ss/, D.1ursholm 

/jiiçhôlm/. 

Rõhud siduskõnes 

§ 28. Siduskõnes kehtib rootsi keeles rütmili

suse printsiip, s.o. rõhuliste ja rõhutute silpide va

heldumine. Boçtsi lauset siduskõnes võib seega vaadelda kui 

silpide jada, mille hääldamisel kehtivad omad seadused. See 

toob endaga kaasa sõnade algsete rõhkude nihkumisi. 

On tähtis silmas pidada järgmisi reegleid. 

1, Sõnaühendis ja lauses säilitavad oma algse rõhu ai

nult üksikud (tavaliselt mõtte edasiandmise seisukohalt 
tähtsamad) sõnad, ülejäänud sõnades: 

a) dünaamiline rõhk nõrgeneb ja toimub nullrõhu ni ng 

nõrga kaasrõhu rütmiline vaheldumine olenemata üksikute sõ
nade piiridest; 

b) nõrgenenud silpide häälikud lühenevad; 

c) rõhutus asendis kaob kontrast muusikalise liht- ja 
liitrõhuga sõnade vahel. 

Vrd.: , i 
ta^la /ta:1a/ 'rääkima' -

ta^la^u^t /talaü:t/ 'välja rääkima' ; 

hoHe^ll 'hotell' -

ЬоЧе°11 Sve^a1 'hotell "Svea"' -

ыАе1!! Ku°ng Ka3rl 'hotell "Kung Karl"'. 

Samuti järgmises lauses: 
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Bvénska(11) kasta i -Vag böllen fiven viskab palli ara'. 
/sve^nska°ka1stai° v t : g  bo^llЛ1/ 

Kiiremas kõnes võivad rõhuliste silpide kõrval mitu sil

pi korraga muutuda täiesti rõhutuks, näit. (C.-C. Elerti 

järgi): 
0 ^ 

Det var inte aagot markvärdigt i pakétet 'pakis ei ol

nud midagi märkimisväärset'. 

/davaintanot mä^rkvä;2£it i paker^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 intonate 

sioon tõusev: 

a) lihtrõhulistel sõnadel on lause keskel pidevalt tõu

sev või ühtlane intonatsioon: 

handen är varm 'käsi on soe'; vrd. eraldi sõnana: 

handen; 

b) liitrchulistel sõnadel võib lause keskel põhiskeemi 

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

langev-tõusev intonatsioon (kahetipulisus jääb aga põhimõt
teliselt püsima), näit.: 

alla Rossar кал inte simma ^'kõik jpoisid ei oska ujuda*; 
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' - banden? 'seotud?'. 

3. Liitrõhuga sõna koos eelneva rõhuta sõnaga võib moo

dustada sõnaühendi, kus liitrõhk asendub lihtrõhuga samal 

põhimõttel kui eessõna lisamisel sõnale (tala 'rääkima' -
betâla 'maksma', vt. § 26:4), näit.: 
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fàaïâi 'vana' - für -iUga там< 
iiîîS 'välke' - för Ilten 'liiga välke* 
SZfiket 'palju' - for mfcket 'liiga valju' 
morgom -hommik' - Kod mfaron -tere hommikust 

(ka: £od_morgon) 
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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 SURU 

§ 29. Rootsi keeles on substantiividel (nimisõnadel) 

kaks grammatilist sugu: utrum (üldsugu) ja neutrum (kesk

sugu) . 

U t r u m  ( l a d i n a  k .  uter 'kumbki, mõlemad', s.o. mõ

lemasse soosse kuuluv) ühendab endas maskuliini,, feminiini 

ja nn. reaali. 

Maskuliini (meessugu) ja femj niini (naissugu) erista

takse tänapäeva rootsi keeles ainult nende substantiivide 

puhul, millel on loomulik sugu. Neid substantiive võib asen

dada vastavate pronoomenitega, näit.: 

p6jke 'poiss' - han /hann/ 'tema' (mask.) 

flicka 'tüdruk' - hon /hunn/ 'tema' (fem.) 

Asjanimede puhul asendab vanemas rootsi keeles esine

nud maskuliini ja feminiini ühine reaal: 

fot /fu:t/ 'jalg' (varem maskš) -1 , , , ,. 
7 , .. „ X I den see (reaal-) 
hand /hand/ kasi (varem fem.) J 

N e u t r u m  e h k  k e s k s u g u :  

bord /bu:d/ 'laud* - det /de:/ 'see' 

§ 30. Utrumi sõnadele on võimalik ette asetada määra

mata artikkel en või liita sõna lõppu määratud lõppartikkel 

-(e)n (vrd. §§ 36, 37)» näit.: 

en händ - hând-en, en pöjke - p6.jke-n. 

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

ett b6rd - bördlet, ett äpple - äpple-t. 

On võimatu anda täielikke reegleid substantiivide gram

matilise soo kohta ja seepärast on soovitatav sõnad ära õp

pida koos artikliga; vajaduse korral tuleb sõnaraamatust jä

rele vaadata. 
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Mõningad üldreeglid on aga järgmised. 

§ 31. U t r u m i d on: 

1) isikut märkivad sõnad: studént-en 'üliõpilane', 
morm jska—n /mlnniäan/ 'inimene', kvlnna-n 'naine', mAnn-en 

'mees' (en man); 

2) suurem osa loomade nimetustest: hast—en hobune , 

Rsna-n 'eesel', örn-en 'kotkas'; 

3) puude nimetused: ék-en 'tamm', b.iork—en 'kask', 

p6ppel-n 'pappel'; 
4) aastaaegade, kuude, nädalapäevade ja pühade nimetu

sed: höst-en 'sügis', tisdag-en 'teisipäev', .jil 1- n 'jõu

lud'; 
5) substantiivid sufiksitega -a, -are, -dom, -else, 

-het. -nad, -ing, -ion, -lek. -skap: blomma-n 'lill', 
l^k-are-n 'arst', ùngdom-en 'noorus, noorsugu', händelse-n 

'juhtum', frihet-en 'vabadus', b.yggnad-en 'ehitus', tld-

ning-en 'ajaleht', stati6n-en 'jaam', kärlek-en 'armastus', 

vètenskap-en 'teadus'; 

erandiks on mõned substantiivid sufiksitega -are, -else 

ja kollektiivnimetused sufiksiga -skap. näit.: ànkare-t 'an
kur ' , fängeIse-t 'vangla', mànskap-et 'meeskond', sallskap-
et 'seltskond', mästerskap-et 'meistrivõistlused, esivõist
lused'; 

6) Skandinaavia järvede ja jõgede nimed: Mälaren, 
Vettern, Lagan jt. 

§32. Neutrumid on: 

1) maailmajagude, maade, linnade ja asulate nimed: 

Euräpa, Asien. Sverise /svärja/ 'Rootsi', Estland. Stock
holm; näit.: det modérna Stockholm 'moodne Stokholm', det 
gamla Euröpa 'vana Euroopa'; 

kohanimed on neutrumis ka siis, kui neil on mitmuse ku
ju, näit.: det vackra Dalarna 'ilus Dalarna'; 

Sov.iétunlonen 'Nõukogude Liit', sest sõna union 
/«njü:n/ on utrum; 
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2) erandlikult mõned isikut markivad sõnad: bàrn-ot 
'laps', frùntimr-et 'naisterahvas' (ett frùntimmer). vitt-

ne-t 'tunnistaja', sõnad sufiksitega -bud ja -rad: sànde* 

bud-et 'saadik', stàtsr&d-et 'riiginõunik, minister'; 

3) mõned loomade nimetused; bl-et 'mesilane', far-et 

'lammas', föl-et 'varss', höns-et 'kana', kid-et /61 :dat/ 

'kitsetall', lémm-et 'lambatall', le.jon-et 'lõvi', sto-et 

/std:et/ 'тага', svin-et 'siga'; 

4) substantiivid sufiksitega -eri, -dorne, -um ja abst

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

'trükikoda', omdöme-t 'otsus, hinnang', élbum-et 'album', 

förhällande-t 'suhe', betéende-t 'käitumine'; 

5) kreeka laensõnad, mille lõpus on -a, nagu schema-t 

/Séîmat/ 'tunniplaan', dilémma-t 'dilemma', samuti kolm root
si sõna: h.järta-t 'süda', öga-t 'silm', öra-t 'kõrv'; 

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

§ 33« Grammatiline sugu kõigub paljudes sõnades, näit.: 
en finger, finger~n või ett finger, flngr-et 'sõrm', samuti 

sõnadee pabb 'nokk', blod 'veri', s.ylt 'keedis' jt., eriti 

sageli võõrsõnades, näit.: parapl.f-n või parapl.f-et 'vihma

vari ', hektâr, margarln. 

Mõningatel juhtudel oleneb grammatilisest soost sõna 

tähendus, näit.: 
d^mm-en 'pais, tamm' - dàmm-et 'tolm' 

grûnd-en 'põhi, põhjus' - grûnd-et 'madalik, kari' 

làg-en 'seadus' - lâg-et 'võistkond' 

not-en 'pähkel' - not-et 'veis' 

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

Liitsõnadel on viimase koostissõna geenus, näit.: 

sžk-en 'asi' - lèksak-en 'mänguasi' 

râd-et -'nõunik' - statsrRd-et 'riiginõu-
nik 
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§ 54. Maskuliini pronoomenit han kasutatakse 
sageli ka suuremate loomade kohta (olenemata loomulikust 

soost): 
elef^nt-en — han» hast—en 'hobune' — han» örn—en 'kotkas — 

han» Võib aga kasutada ka pronoomenit den. 
Feminiini pronoomenit hon kasutatakse vahel loomade koh

ta, mille nimetused lõpevad —a'ga: &sna-n 'eesel' - hon, 
ratta-n 'rott' - hon, dùva-n 'tuvi' - hon, samuti sõnadega 

m я nn-j ska—n 'inimene ', klocka—n 'kell'f nait. : 

Hur mycket är klockan? Hon är halv Stta. 

'kui palju on kell? (Ta on) pool kaheksa'. 

Artikel .ia substantiivi määramata ning määratud vorm 

§35. Rootsi keeles on järgmised artiklid: 

1) määramata artikkel (obestämd artikel); 

2) määratud (lõpp)artikkel (bestamd artikel); 

3) määratud vaba artikkel (bestamd frlstâende artikel). 

Substantiivil võib olla määramata vorm 

(obestämd form), millel puudub artikkel, näit. 

ainsuses hand 'käsi', bord 'laud'; 

mitmuses hander 'käed', bord 'lauad'; 

või määratud vorm (bestamd form), kui määra
mata vormile on lisatud määratud lõppartikke1: 

ainsuses hénd-en. bžrd-et: 

mitmuses händer-na. börd-en. 

§ 36. Määramata artikkel on en ut
rumi ja ett neutrumi sõnadel ainsuses, kuna mitmuses määra
mata artikkel puudub. Määramata artiklit kasutatakse subs
tantiivi määramatu vormi ees: 

en pöjke. en fllcka. en hand, ett bord. 

Määramata artikliga substantiiv tähistab üldiselt min
git varem mainimata isikut või asja, näit.: 

det är en põ.jke 'see on poiss'; 

här är ett bord 'siin on (üks) laud'. 
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Markus» Artiklid en ja ett on rõhuta ja erinevad 

selle poolest arvsõnadest en, ett 'üks', mis on alati rõhu

lised. 

8 57« Määratud artikkel, mida kut

sutakse ka postpositiivseks ehk lõpp art lkl iks (plütt art ike 1), 

liidetakse substantiivi määramata vormi lõppu: 

-en, -n (ainsuse utrum) : hând-en, p6Ljke-n; 

-et. -t (ainsuse neutrum): bördlet, äpple-t; 

-na. -a, -en (mitmuses): hander-na. äpplen-a. b6rd-en. 

Ainsuse määratud artikleid -en. -et kasutatakse siis, 

kui substantiiv lõpeb konsonandiga (hând-en. börd-et); ar

tikleid -n ja -t aga siis, kui substantiiv lõpeb vokaaliga 
(p6jke-n, apple-t). 

Mitmuse määratud artikkel -na liidetakse substantiivi

dele, mille mitmuse vormi lõpp on -(e)r (hander-na). artik

kel -a aga substantiividele, mille mitmuse lõpp on -n 
(äpplen 'õunad' - applen-a); artikkel -en lisatakse neutru

mi substantiividele, mis ainsuses ja mitmuses on samakuju

lised (bord 'laud; lauad' - b6rd-en 'lauad0. 

Määratud artiklit kasutatakse üldiselt substantiivide

ga, mis tähistavad mingit varem mainitud või tuntud isikut 

või asja, näit.: 

Det är ett rum» I r ü m m e t firms det en student» 

Studénten héter Gunnar. 'See on tuba» Toseœ üli

õpilane. üliõpilase nimi on Gunnar'. 

§ 38. Määratud vaba art ikke 1, mi

da kutsutakse ka adjektiiviartikliks, on den utrumi sõnadel 

ainsuses, det /de:/ neutrumi sõnadel ainsuses, de /di, dom/ 

mõlema grammatilise soo sõnadel mitmuses. Määratud vaba ar

tikkel on rõhuta. 
Määratud vaba artiklit kasutatakse peaasjalikult sel 

juhul, kui lõppartikliga substantiivile eelneb atributiivne 

adjektiiv (omadussõnaline täiend), näit.: 
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ainsuses: den unga flicken 'noor tüdruk'; 
det store hilset 'suur maja'; 

mitmuses: de unga fllckorna 'noored tüdrukud'; 
de stora hüsen 'suured majad'. 

§ 39. Ainsuse määratud vormi erijuhud: 

1. Utrumi sõnad rõhutute lõppudega -el, -er, -or moo

dustavad määratud vormi lõppartikliga —n (mitte -en): 

en fägel - f&gel-n 'lind'; 

en séger - séger-n 'võit'; 

en doktor - doktor-n 'doktor'. 

2. Neutrumi sõnad rõhulise lõppvokaaliga saavad lõpp-

artikli —ett näit.: bi-et 'mesilane', ho—et 'hein'. 

3. Võõrsõnadel, mis lõpevad rõhulise vokaaliga, võib 

olla nii lühem kui ka pikem määratud vorm: 

en - idé-n ehk idé-en 'idee'; 

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

ett kafé - kafé-t ehk kafé-et 'kohvik'. 

4. Neutrumid lõppudega -ei, -er ja mõlemast soost subs

tantiivid lõpuga -en kaotavad määratud vormi moodustamisel 

artiklile eelnevas silbis vokaali -e-: 

ett exémpel - exémpl-et 'näide'; 

ett finger - ffngr-et 'sõrm'; 

ett técken - téckn-et 'märk';« 

en bétten - bõttn-en 'põhi'. 

Erandid: pàpper - papper-et 'paber', siden - slden-et 

'siid', backen - backen-et 'vaagen; nõgu'; sffnal 

'taevas' võib määratud vorm olla h^immel-en, himTne 1—n või 
himl-en. 

5. Lühikese vokaali järel kirjutatakse konsonandid m, n 
kahekordselt sõnades, nagu: 

en kam - к^ттп-еп 'kamm'; 

ett rum — rrômm-et 'tuba, ruum'; 

en man - mânn-en 'mees'. 
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6. Utrurnid lõpuga -are kaotavad kõnekeeles lõppartikli 

ees vokaali -es 

en käilare - källar-n 'kelder'; 

en skomakare - skomakar-n 'kingsepp'. 

Sõnal herre 'härra' on määratud kuju herr-n (Herre-n 

kasutatakse jumala kohta). 

7. Ladina lõppudes -eum ja -ium kaob -um- näär abud vor

mis: 

ett musé-um - musé-et 'muuseum'; 

ett laboratõri-um - laborat6ri-et 'laboratoorium'. 

8. Ladina laensõnadel lõppudega -us ja -um võib määra

tud vorm olla ilma lõppartiklita: 

ett genus /j-/ - genus või genus-et 'geenus, sugu'; 

ett centrum - centrum või céntrum-et 'keskus'; 

ett fakt um - fakt um või faktum-et 'fakt'. 

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

album-et 'album'. 

9. Lõppart iklita määratud vorm on (s.t. määratud vorm 

langeb kokku määramata vormiga): 

a) verbaalsubstantiividel lõpuga -an, näit.: borjan 

'algus', längt an 'igatsus', väntan 'ootus', inbjudan kül

lakutse ' ; 

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

âme n 'eksam', fröken 'preili', orden /6$an/ 'orden'; 

c) kuunimetuste1: januâri, februâri jt. 

§ 40. Mitmuse määratud vormi erijuhud: 

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

lärare 'õpetaja; õpetajad' - lärar-na 'õpetajad'; 

källare 'kelder; keldrid' - kallar-na 'keldrid'. 

2. Neutrumite rõhuta lõpus -ei, -en, -er kaob -е- mit

muse määratud artikli -en ees: 
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exémpel 'näide ; näited' - exénrpl-en 'näited' ; 
técken 'mark; margid' - téckn-en 'märgid'; 

mõnster 'muster; mustrid' - monstr-en 'mustrid'• 

Aga: pappeг 'paber; paberid' - papper-en 'paberid'. 

3. VI deklinatsiooni neutrumitel on kõnekeeles mitmu

se määratud artikli —en asemel võimalik ka —(e)na: 

hus 'maja; majad' - hüs-en või hus-ena 'majad'; 

fonster 'aken; aknad'- fonstr-en või fonster-na 'ak-
nad' 

Vrd. ka: barn 'laps; lapsed' - b&rn-en või barna. 

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

hùvud—ena (kõnekeeles lüh. hüvena)» 

4. Ebareeglipärase mitmuse määratud vorm: 

man 'mehed' 
л  

- mann-en; 

gags 'haned' - gass-en: 

mös s 'hiired' - möss-en; 
ögon 'silmad' - ogon-en; 

õron 'kõrvad' - bron-en. 

5. Pidulikus, vanamoodsas keeles esineb (tavaliselt 

meesisikuid tähistavatel) substantiividel mitmuse lõpuga -ar 
või -are määratud vormis lõppartikkel -ne (-na kõrval), 
näit.: 

kùngar 'kuningad' - kùngar—ne või kùngar—na; 

рблкаг 'poisid' - p6jkar-ne või põ.jkar-na: 

larare 'õpetajad' - lärar-ne või larar-na. 

Artikli kasutamine 

§41. Määramata artiklit kasuta
takse peamiselt järgmistel juhtudel (vrd. § 36). 

1) Kui mingit isikut või asja mainitakse esimest korda* 

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

Det dar är ett bõrd 'see (seal) on laud'. 
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2) Öeldistäitega, mis tahistab liikii 

Järnet är en met&ll 'raud on metall'. 

HŽsten är ett djûr 'hobune on loom'. 

3) Vahel substantiiviga, millel on üldistav tähendus: 

Det är alltför sv&rt für en nybör.jare 'see on lii

ga raske algaja jaoks'. 

Det kan ett bàrn begripa 'sellest saab lapski aru*. 

4) Tavaliselt substantiiviga, millele eelneb sadan 

'selline' ja dylik 'selline, säärane': en sâdan lärobok 

'selline õpik'; ett sadant bârnl 'milline laps!* en dylik 

upplevelse 'säärane elamus'. 

5) Mõningates väljendites, nagu: till en dél 'osalt', 

en hél dél '(suur) hulk', en hâlv timme 'pool tundi'; vi var 

en tjÙKO persöner 'meid oli oma kakskümmend inimest*. 

§ 42. Määratud artiklit (lõppertik-

lit) kasutatakse järgmistel juhtudel (vrd. § 37)» 

1) Kui juttu on tuntud või varem mainitud isikust või 

asjast: 

Det gick en p6jke oeh en fllcka pa gàten. F 6 .1 к e n 

tyektes vara tlo och f 1 i с к a n âtta &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 sâ god! 'pane uks kinni, palun!'. 

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

gis: 

Sõlen skiner vârnrfc i dag 'päike paistab täna soojalt\ 

J6rden är ränd 'maakera on ümmargune'. 

4) Kui substantiiv tähistab mingit liiki tervikuna, 

sealhulgas abstraktseid mõisteid üldises tähenduses: 

Raven är ett rovdjur 'rebane on röövloom'. 

Hilnden är en människovän 'koer on inimese sõber', 

sàdan är ungdomen 'selline on noorus'. 
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LjAset gar fortare än ljûdet 'valgus levib kiiremini 

kui heli'. 
Tiden gâr 'aeg läheb (möödub)' (aga: Tid är péngar 'aeg 

on raha')• 
Han skydde àldrig fàran 'ta ei kartnud kunagi hädaoh

tu'. 

5) Sageli Rootsi tänavate, jõgede, järvede, merede ni

medes: Sturegatan (tänav), Klarälven (jõgi)» Mälaren (järv), 

ka östers.jön 'Läänemeri' ; näit. : 

Няп Ъог pä Odensgatan /и:dans-/ 'ta elab Odensgatanil 

(Odeni tänavas)'. 
6) Tiitlite ja elukutsenimetuste puhul kõnetluses (kui 

nimi ei järgne): 

Kan jag fâ tala med profèssorn? 'kas ma võin teiega 

rääkida, (härra) professor?' 
Magistern /-jî-/f jag кап inte min läxa i dag 'õpeta

ja, ma pole tänaseks õppinud'. 

Aga: Sitt stllla, p6 jke! 'istu vaikselt, poiss !' (sõ

nadel, mis pole tiitlid ega elukutseni metused, on kõnetluses 
määrsõnata vorm). 

7) Aastaaegade, nädalapäevade ja päevaosade nimetustes 
üldises tähenduses: 

6 .. X 
Varen är en härlig ârstid 'kevad on tore aastaaeg'. 

Om somrama bor vi pä länget 'suviti elame maal'. 

Affärerna är stängda om mŠndaKarna 'ärid on kinni es
maspäeviti '. 

Vi gick ût efter midda(p;e)n 'me läksime pärast lõunat 
välja'. 

8) Kui substantiivile eelnevad demonstratiivpronoomenid 

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

Dén sâken är klar 'see asi on selge'. 
Den här põ.iken 'see poiss'. 

Det där hüset 'see maja (seal)'. 

De här põ.ikarna (hüsen) 'need poisid (majad)'. 
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Märkus. Kui pronoomenit den (det. de) tarvitatakse de-

terminatiivselt ja järgneb relatiivlause, on substantiivil 
määramata vorm: 

Dén_mân, som st&r dar, är min gàmla vän 'see mees, kes 
seal seisab, on mu vana sõber'. (Vrd. § 94:2b.) 

9) Kui substantiivile eelnevad indefiniitsed pronoo
menid bžtda (bägge) 'mõlemad', s j äi va 'isegi, iseenesest' ja 

-dera-lõpulised (nagondera 'keegi neist', Ingendera 'ei kee

gi neist', vardera 'kumbki, igaüks neist'jt.): 

B&da põjkarna var ùte 'mõlemad poisid olid väljas'; 

Pâ Ingendera sidan 'ei kummalgi pool'. 

Samuti väljendis: dènna sidan (av flõden) 'siinpool 
(jõge)'. 

10. Indefiniitsete pronoomenite alla 'kõik' ja de fiesta 

'enamjagu' järel on substantiiv määratud vormis, kui tähis

tatakse piiritletud hulka, ja määramata vormis, kui tähis

tatakse piiritlemata hulka, näit.: 

Alla p<5.jkarna i klÄssen dèltog i tavlingen 'kõik poi

sid klassis võtsid võistlusest osa'. 

Vrd.: Alla medborgare /-borjars/ har rätt till arbete 

'kõigil kodanikel on õigus tööle'. 

De flèsta eléverna hade redan g&tt hém 'suurem osa õpi

lastest oli juba koju läinud'. 

Vrd.: De flèsta männlskor vét det 'suurem osa inimesi 

teab seda'. 

11) Määratud vormi kasutatakse paljudes väljendites, 

nagu: 
hèla dâgen 'terve päev', hàlva nétten 'pool ööd', 
till n^mnet 'nimega', till yrket 'ameti poplest', 

till ùtseendet 'välimuselt', tre ganger om aret, om 

dâgen, i vèckan, i t\mmen 'kolm korda aastas, päe
vas, nädalas, tunnis', förlöra t&lamodet 'kannatust 

kaotama' jt, 
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g 43. Ma&ramata vormi ilma arti*1̂ * 

kasutatakse Järgmiselt• 

1) Miteuses juhtudel, kui ainsuses kasutatakse -sära

mata artiklit (6 41), n&it. x 

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

тЛтх*л 'möödus kuu'; aidana bSoker 'sellised raamatud' -

vrd. en sidan bok 'selline raamat'. 

2) Pärisnimedes, näit. 1 larin. Gunnar. Stockholm. 

Estland; erandid» Sovjétunlonen 'Hõukogude Liit', Forénta 

stàterna 'ühendriigid', HèderlSndarna 'Madalmaad', Turkiet 

/-kl-/ 'Türgi' (vrd. aga 42*5). 

3) Abstraktsete substantiivide ja aine nimetuste puhul: 

vàlet av утке 'elukutse valik' ; jag fore dr ar té framför 

kàffe 'ma eelistan teed kohvile'. 

4) Substantiiviga väljendatud öeldistäites, kui see 

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

Denna man är svensk. est, ryss. finne 'see mees on 
rootslane, eestlane, venelane, soomlane'. 

A. är vètenskapsman. sjoman, studént 'A. on tead
lane, meremees, üliõpilane'. 

Be dan som ЪАгп skrev han dlkter 'juba lapsena kirju
tas ta luuletusi'. 

Han ar kusin till profèssorn 'ta on professori nõbu'. 

Han ar vän till min bror 'ta on mu venna sõber'. — 

Aga: Det ar en van till mln bror 'see on mu venna sõber' 
(§ 41:1). 

Han arbetade som s lav p& plantâgen 'ta töötas orjana 

( s. t * oli ori) istanduses '. — Aga: Han àrbetade som en s lav 

p& plantâgen 'ta töötas nagu ori istanduses ' (määramata 

artikliga sõna iseloomustab kedagi teatava omaduse poo
lest) . 

Märkus. Kui sõnal on täiend või järgneb täiendlause, 
lisatakse määramata artikkel. Vrd.î 

•• >, X 
B. ar lakare till yrket 'B. on ameti poolest arst' 



В .  ä r  e n  ù t m a r k t  läkare 'B. on suurepärane 

arst'. 

В. blir kanske en läkare, som alla ù p p -

s к a t t a г 'В'st võib saada arst, keda kõik hindavad'. 

See reegel ei kehti väljendites; vara god vän, bli god 

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

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

sõber'. 

5) Substantiivide puhul, mille ees on genitiiviatribuit 

või posse ssiivpronoomen: 

pôjkens bok 'poisi raamat', ârets slût 'aasta lõpp', 

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

föräldrar 'tema vanemad'. 

6) Juhul, kui substantiivi ees on mingi muu pronoomen 

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

raal (arvsõna), näit.: 

dènna flicka 'see tüdruk', dètta hus 'see maja'; 

dessa põ.jkar 'need poisid'; 

viIken Ъбк? 'milline raamat ?'; 

vàrje studént 'iga üliõpilane'; 

Ingen manni ska 'ei ükski inimene'; 
nagra tidningar 'mõned ajalehed'; 

vi barn 'meie, lapsed'; 

fem põ.jkar 'viis poissi'. 

7) Nn. absoluutse superlatiivi järel (§ 75î6b)î med 

största nöje 'suurima heameelega'. 

8) Sõnapaarides ja loetluses: 

Far och son àrbetade dag och natt 'isa ja poeg tööta

sid ööl kui päeval'. 

Han köpte hàtt, skor oeh hàndskar 'ta ostis kübara, 

kingad ja kindad'. 

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

närmaste 'lähim, järgmine', föl.jande 'järgnev', foreg&ende 

'eelnev', ovannämnda 'ülalmainitud', samma '(see)sama' jt., 

näit.: 
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nasta vècka, sommar. ar 'järgmine nädal, suvi, aas va ; 

fol.lande dag 'järgmine päev' ; 
i яятптпя Hgonblick 'samal silmapilgul' 

Aga: Jag träffade honom förra vèckan 'ma kohtasin teda 

eelmisel nädalal'; förra aret 'eelmine aasta', förra gangen 

'eelmine kord'. 

10) Paljudes väljendites: 

a) Det är kväll 'on õhtu'. 
Jag har huvudvärk Сtandvärk) 'mul on peavalu 

(hambavalu)'. 
Jag har fatt brev 'ma sain kirja'. 

Ряп skriver brev till Karin 'ta kirjutab Kari

nile kirja'. 
Han vantar pa svAr 'ta ootab vastust'. 

Han steg av vid fel stati6n 'ta tuli (rongilt) 

vales jaamas maha'. 
Ta pl&ts! 'võta (võtke) istet!'. 

Det är pa höger (vänater) sida 'see on paremal 
(vasakul) pool'. 

b) Briti kehaosade ja riiete nimetuste1: 

Han har böjd näsa 'tal on kongus ninga'. 

Ta parapl# méd dig! 'võta vihamavari kaasa!'. 

c) Spela fotboll. kõrt Aut/, piàno 'jalgpalli, 
kaarte, klaverit mängima'. 

d) Paljudes ajamäärustes: 

SCndag morgon 'pühapäeva hommikul'. 
M&ndag kväll 'esmaspäeva õhtul'. 

Han är född ar 1922 'ta on sündinud aastal 1922'. 

11) Prepositsiooniväljendites: 

a) i dâfi 'täna', i morgon 'homme', i kvall 'täna 
Shtul', i nâtt 'täna öösel', j ar 'tänavu'; 
kJ^IL 'põhjas', i suder 'lõunas'; 

b) fàra med bil, med bûss. med .iärnväg. med Ъя-h 

scitma autoga, bussiga, rongiga, laevaga" (kc-
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nekeeles ka: äka bil, buss, tag, bat); 

c) p& allvar, pa akämt 'tõsiseIt, naljaks'; 

i .jämförelse 'võrreldes'; 
med Kläd.je 'rõõmuga ' ; 

till tâck, till belöning 'tänuks, tasuks'; 

till héder, till sträff 'auks, karistuseks'; 

till exémpel 'näiteks'; 

d) valja till ordförande 'esimeheks valima' ; 

vara vid liv 'elus olema'; 

ga p8i .jžkt 'jahil käima'; 

kàsta i fängeIse 'vanglasse heitma'; 

höra i râdio 'raadiost kuulma'; 

bo p& hotéll 'hotellis elama'; 

äta pa restaurâng 'restoranis sööma'; 

aka pa seméster 'puhkusele sõitma'; 

vara pa seméster 'puhkusel olema'. 

Käänded 

§ 44. Tänapäeva rootsi keeles on substantiivil ainult 
kaks käänet: 

1 )  p c h i k ä ä n e  (  g r u n d f o r m )  ,  m i l l e s  o n  ü h t e  

sulanud vanemas keeles esinenud nominatiiv, akusatiiv ja 
daativ: 

en fliска või määratud vorm flickan 'tüdruk'; 

flickor " fllckorna 'tüdrukud'; 

2 )  g e n i t i i v  (g é n i t i v ) ,  m i s  m o o d u s t a t a k s e  
käände lõpu -s liitmisega p3Mkä'in6ele: 

en filска-s bok, flickan-s bok 'tüdruku raamat'; 
dèssa flickor—s mor 'nende tüdrukute ema'; 

flickorna-s föräldrar 'tüdrukute vanemad'. 

Märkus. Säilmeid vanadest käänetest võib leida pal
judes väljendites ja liitsõnades, näit.: 

ga till väga 'toimima, talitama'; 

vàra till salu 'müügil olema'; 

ga mân ur hüse 'tervikus välja minema'; 
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i япНяпош 'vaimus'; 
i sa matto 'sel määral'; 
i frânvaro, i närvaro 'äraolekul, juuresolekul ; 

gàtubelysning 'tänavavalgustus'; 

laroverk 'keskkool'; 
mànnamod 'mehemeel'. 

§ 45. Genitiivi moodustamise erijuhud, 

1. Kui substantiiv lõpeb sisihäälikuga (-s, -z, -sch, 

-st, -X, -xt), ei lisata genitiivis käändelõppu -в; kirjas 

tähistatakse genitiivi sel juhul apostroofiga, näit.: 
Paris1 gator 'Pariisi tänavad'. Tavaliselt aga välditakse 

selliseid vorme ja võetakse genitiiv sõna määratud vormist 

või kasutatakse prepositsiooniväijendit, vrd.: 

en lax1 ögon - léxens ögon 'lõhe silmad' ; 
ett hüs1 tâk - tâket pâ ett hds 'maja katus ' ; 

Schweiz1 âlper - âlperna 1 Schweiz 'Šveitsi alpid'. 

2. Skandinaavia kohanimedes, mis lõpevad vokaaliga (ja 

kohanimes Kalmar) on alalistes väljendites genitiivi vorm 
lõputa, näit.: 

Bromma flygplats 'Bromma lennuväli'; 

Sala sllvergruva 'Sala hõbedakaevandus'; 
Kalmar län 'Kalmari maakond (lään)'; 

Uppsala universitét 'Upsala ülikool'. 

Vrd. ka: TArtu universitét 'Tartu ülikool' - aga: 
Bolégnas universitét 'Bologna ülikool'. 

Kui aga pole tegemist alalise väljendiga, tuleb geni

tiivi vormile lisada -s: Uppsalas äldsta Invanare 'Upsala 
vanim elanik', Staden Tartus befolkning 'Tartu linna ela
nikkond'. 

5. Ladina laensõnades kasutatakse vahel ladinapärast 
genitiivi, näit.: 

kollégll (kollegiets) be eliit 'kolleegiumi otsus ' ; 

dekfeil (dekanene) förslag 'dekaani ettepanek'; 
medicine (lad. medicinae) doktor 'meditsiinidoktor'; 
filosofie licentiât 'filosoofia litsentsiaat' (tea
duslik kraad); 
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(põhivormid: kollégium, dekânus, medicln, filo— 

soff). 

Käänete kasutamine 

§46. Substantiivi põhikäänet kasutatakse 

üksi või prepositsioonidega. Peamised kasutusjuhud on järg

mised. 

1) Lause alusena: 
Põ.jken s jünger 'poiss laulab ' 

B1.7 är en metâll 'tina on metall'€ 

2) Öeldistäitena: 
Han är sjoman 'ta on meremees '. 

3) Akusatiivse sihitisena: 

Jag ser hûset 'ma näen maja'. 

4) Datiivse sihitisena: 
M6r gav bârnen att drlcka 'ema andis lastele juua'. 

Kahe sihitise puhul seisab datiivne sihitis enne aku-

satiivset sihitist: 
Pàdern köpte p6.1 ken en Ьбк 'isa ostis pojale raamatu'. 

Hon visade fllckoma sin nva klanning 'ta näitas 

tüdrukutele oma uut kleiti'. 

Datiivset sihitist võib väljendada ka prepositsioonide 
at, till, för abil; võrreldagu sõnade järjekorda: 

Fàdern köpte en bok àt pé.jken. 

Hon visade sin nya klänning för flickorna. 

5) Intransitiivsete verbidega, nagu fàttas 'puuduma', 
hända 'juhtuma', li 'sarnanema', lyckas 'õnnestuma', 

mèddela 'teatama', passa 'sobima', tillhüra 'kuuluma' jt., 
näit. : 

Vad fattas bârnet? 'mis lapsel puudub?' 

Hanliknar sin bror 'ta sarnaneb oma vennaga'. 

Bõken tillhör min mor 'raamat kuulub mu emale'. 

6) Paljude adjektiividega, nagu bekânt 'tuttav, tea

da', l.ydig 'sõnakuulelik', skyldig 'võlgu', tillgiven 'us-
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tav, andunud', trogen 'ustav', vard 'väärt', överläßsen üle

olev, tugevam' jt., näit.: 

Xr det doktorn bekänt att ... 'kas doktorile on teada, 

et ... . 
Sin ràna. trögen giok han tldigt hea ustav oma har

jumusele , lüke ta vara koju'. 
Bõken är sitt pris värd 'raamat on oma hinda väärt'. 

Han var överlägsen sin motständare 'ta oli oma vasta

sest üle'. 
Fllckan är lik sin тот = ... lik med sin mor 'tüdruk 

on oma ema sarnane'. 

7) Partitiivse lisandina hulga tähtistamisel: 

ett glas vétten 'klaas vett' ; 

en flàska vin 'pudel võini'; 
en hop människor 'hulk (trobikond) inimesi'; 

ett par skor 'paar kingi'. 

8) Koha- ja ajamäärusena: 

Han bor Stùregatan 16 'ta elab Sturegatan nr. 16'. 
Mannen àrbetade dâg och nâtt 'mees tcötas ööl kui 

päeval'. 

En dag träffades de igén 'ühel päeval kohtusid nad 
jälle'. 

§47. Genitiivi kasutamine. 

1. Substantiivi genitiivis kasutatakse esmajoones 
substantiivi atribuudina (täiendina) ja see peab rootsi 

keeles seisma põhisena ees, kusjuures põhisõna on alati 
määramata vormis, s.t. ilma artiklita: 

flickans bok« böeker tudruku raamat, raamatud'; 

fllckornas bok, böeker 'tüdrukute raamat, raamatud'. 

2. Erinevalt eesti keelest võib genitiivi üksi kasu
tada ka öeldistäitena: 

Bõken är flickans 'raamat on tüdruku oma'. 

Ljüsets hàstighet är st õrre än l.jüdets 'valguse kii
rus on suurem kui heli oma'. 
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3. Genitiiv võib tahistada omamist, tegevuse subjekti 
või objekti jm., näit.: 

studéntens föräldrar 'üliõpilase vanemad'; 
l.jddets hàstighet 'heli kiirus'; 

bArnens lek 'laste mäng'; 

bArnens ùppfostran 'laste kasvatus'. 

•4. Genitiivi kasutatakse sageli Rootsi kohanimedes sõ

nade stad 'linn', köplng 'alev', socken 'kihelkond', län 

'maakond (lään)' jt. ees: 

Stockholms stâd (=stâden Stockholm) 'Stokholmi linn'; 

Jämtlands län 'Jemtlandi maakond' 

5. Genitiivi kasutatakse sageli väljendites, mis tä

histavad hulka, aega, liiki: 

hùndratals askadâre 'sadasid pealtvaatajaid'; 

ett tre vžningars hua 'kolmekorruseline maja'; 

fem minuters väg 'viie minuti tee'; 

tre veckors semester 'kolmenädalane puhkus'; 
vid fyrtio ârs aider 'neljakümneaastaselt'; 
tvâ sorters pàpper 'kahte sorti paberit'; 

ett slags làmpa 'teatud liiki lamp'; 

samuti: olika slags 'mitut sorti, liiki\ alla slags 'kõi

ki sorte, kõiksuguseid', m&nga slags 'î>alju sorte, liike'. 

6. Koos pärisnimedega ja elukutse nimetustega kasuta

takse genitiivi ilma põhisõnata (korter, perekond jt.): 

Han bor hos Gustavsons 'ta elab Gustavsoni juures'. 

KArlsons har redan kommit tillbâka 'Karlsonid (Karl-

soni perekond) on juba tagasi tulnud'. 

Bokhallarens har kalAs 'raamatupidaja juures on pidu'. 

7. Kui isikut või asja tähistab mitu sõna, lisatakse 

genitiivi lõpp -s viimasele sõnale (nn. grupigenitiiv): 

kùngariket Sveriges gränser 'Rootsi kuningriigi pii

rid'; 
Alexander den stores rike 'Aleksander Suure riik'; 
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ataden Tértus Invânare 'Tartu linna elanikud'; 
tandläkaren Gustav Svénssons adrése 'hambaarst Gustav 

Svensaoni aadress'; 
en del av befõlkningens ünskningar 'elanikkonna ühe 

osa soovid'; v 

rektor vld läroverket i Uppsalas yttrande Upsala 

keskkooli direktori avaldus' - kirjakeeles eelistatakse 
siiski sellisel juhul; rektors vid läroverket i Uppsala 

yttrande; vSib ka vaijenduda ilma genitiivivormi kasutama

ta; dét av rektor vid läroverket i Uppsala avgivna ytt

rande t (vrd. punkt 8). 

8. Genitiivi vorm asendatakse sageli prepositsiooni-

valjendiga; see tendents on tugevnemas tänapäeva rootsi 

keeles, kusjuures kasutatakse peamiselt prepositsioone av, 

i, £&, till, ka efter. hos jt. Näit.: 

vâlet av ordförande 'esimehe valimine'; 

tõppen av bärget 'mäe tipp'; 

i början, i sldtet av vèckan 'nädala algul, lcpus'; 
gatorna i stâden 'linna tänavad'; 

prlset p& Ъбкеп 'raamatu hind'; 

nâmnet pa stâden 'linna nimi'; 

förfättare till Ьбкеп 'raamatu autor'; 
dörren till nimmet 'toa uks'; 

ett ord till tâck 'tänuscna'; 

änkan efter profšssorn 'professori lesk'; 

hèrre over situatiõnen 'olukorra peremees'. 

Samuti eelistatakse prepositsiooniväljendit juhul, kui 
esineb mitu genitiivi vormi järjest; 

Sveriges städers Invânare 'Rootsi linnade elanikud' 
- parem: Invânare i Svériges stader. 

Vrd. kat Ъбкеп till pojkens bror 'poisi venna raa

mat'; siin tuleb kahte genitiivivormi järjest igal juhul 
vältida. 

9. Genitiiv esineb paljudes alalistes sõnaühendites 
ja väljendites, näit.: 
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till s.jöss, till hžvs /hafs/ 'merel'; 

rèsa till lànds 'reisima maad kaudu'; 

g& till börds 'lauda istuma'; 

g§ till sangs 'voodisse minema, heitma'; 

till f6ts 'jalgsi'; 

vara till hAnds 'käepärast olema'; 

h.järtans glâd 'kõigest südamest rõõmus' ; 

ùtomlands 'välismaal'; 

hur dâgs /daks/? 'mis kella ajal?'; 

vad s lé. Rs? 'mis sorti?'. 

Mitmus .ja deklinatsioonitüübid 

§ 48. Mitmuse moodustamise järgi jaotatakse rootsi 

substantiivid kuude deklinatsioonis 

mitmuse lõpp artikkel näited 

1. dekl. -or -na flickor - fllckorna 

2. dekl. -ar -na gossar - gossarna 

3. dekl. -er -na tlder - tlderna 

4. dekl. -г -na skõr - skõrna 

5. dekl. -n -a äpplen - äpplena 

6. dekl. — -en/-na hiis - hûsen 

män , — mannen 

lärare - lärarna 

Märkus. Vanemas keeles kasutati meessoost substan

tiivide lõppartiklina -ne. näit.; lararne 'õpetajad', 

gossarne 'poisid'. 

§ 49. Substantiivi põhivormid. 

Substantiivi deklinat si о oni määramiseks esitatakse ta

valiselt kolm põhivormi : 

1) ainsuse määramata vorm; 

2) ainsuse määratud vorm (lõppartikliga vorm); 

3) mitmuse määr aimata vorm; 

näit.: flicka, fllckan, flickor 'tüdruk'; 
lühendatult: 

flick/a. -an, -or 'tüdruk'. 
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Õppeotstarbel on kasulik nimetada esimest põhivormi 
koos määramata artikliga ja lisada neljanda põhivormina 

mitmuse määratud vorm: 

en flicka, fllckan, flickor. flickorna 'tüdruk'. 

§ 50. 1. deklinatsioon - mitmuse lõpp 

-or /-ur/, mitmuse lõppartikel -na: 

.... . määratud vorm maaramata vorm 
a) en fllck/a fllcka/n (ainsus) 

fllck/or fllckor/na (mitmus) 

b) en ros /rü:ss/ r6s/en (ainsus) 
ros/or ržsor/na (mitmus) 

Esimesse deklinatsioon! kuuluvad ainult utrumid: 

a) substantiivid, mille ainsuse lõpus on -a, kusjuures 

-a kaob mitmuse lõpu ees, näit.: flicka 'tüdruk', kvlnna 

'naine', manni ska /menniŠa/ 'inimene', blomma /blumma/ 

'lill', skola /sku:la/ 'kool', pènna 'sulepea', tàvla 'tah
vel, maal', krlta 'kriit', klocka 'kell', fraga 'küsimus', 

sida 'lehekülg, külg', vècka 'nädal', rèsa 'reis', flagga 

'lipp', krona 'kroon', mossa 'müts', sk.jorta /šu:ta/ 'särk', 

strumpa 'sukk', nasa /n£:ssa/ 'nina', tràppa 'trepp', t"^p;« 
'keel', skida /šl:da/ 'suusk'; 

erandid: hist6ri/a. —en. —er 'ajalugu, lugu', 

kollég/a, -an, -er 'kolleeg'; ne utrumid h.järta 'süda', 
oga 'silm' ja ora 'kõrv' vt. 5. dekl.; 

b) mcned utrumid, mille ainsuse määratud vormi lõpul on 
-(e)n, näit.: ros /rû:ss/, -en, -or 'roos', v|g, -en, -or 

'laine', ader (=Idra), -n, adror '(vere)soon', tõffel. -n, 

t-off lor tuhvel , s van, -en, -or (ka: — ar) 'luik', vad, —en, 
-or (ka: -er) 'sääremari'. 

MâEîEBS-J:• Ainult mitmuses kasutatakse : anor 'esivane
mad (ainsusevorm ana esineb erialakirjanduses), bànnor 

noomitus, laitus', inälvor 'sisikond', matvaror 'toiduai
ned'. 
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Märkus 2. Kõnekeeles asendatakse sageli mitmuse lõpp 
-or /-иг/ lõpuga -er /-эг/, näit.: flickor hääldatakse 

/fllkkar/. 

Märkus 3. Mitmuse vormid lõpuga -or hääldatakse muusi

kalise liitrõhuga: blommor, skolor. tavlor. 

§ 51. 2. deklinatsioon 

-ar. mitmuse lõppartikkel -na: 

mitmuse lõpp 

määramata vorm määratud vorm 

a) en Ross/e gosse/n (ainsus) 

goss/ar gossar/na (mitmus) 

b) en dag däß/en 
dàg/ar dàgar/na 

c) en f&gel f|gel/n 

fàgl/ar faglar/na 

d) en Ъго /Ъгй:/ bro/n 

Ъго/аг broar/na 

Teise deklinatsiooni kuuluvad ainult utrumid: 

a) utrumid, mis lõpevad rõhuta -e-ga, kusjuures -e kaob 

mitmuse lõpu ees, näit. : gösse 'poiss', põjke'poiss', tflnlfp 

'mõte', gubbe 'vanamees', herre 'härra' (nime ees: herr), 

ande 'vaim', base 'kaar, vibu', backe 'küngas', hi alte 'kan
gelane', spàde 'labidas', hare 'jänes', abborre 'ahven'; 

tlmme ehk tlmma 'tund', mitmus ainult tlmmaœ; 

b) suur hulk ühesilbilisi utrumeid, mis lõpevad kon

sonandiga, näit.: dag 'päev', stol /stu:l/ 'tool', dörr 
'uks', arm 'käsivars, käsi', väg /v£:g/ 'tee', vägg /vggg/ 

'sein', kväll /kv£ll/ 'õhtu', del 'osa', hatt 'kübar', bil 

'auto', bat 'paat, laev', buss 'buss', hund 'koer', fisk 

'kala', häst /h£st/ 'hobune', vagn 'vanker, vagun', gârd 

'õu', sten 'kivi', kriiv 'nuga', skog /sku:g/ 'mets', ek 

'tamm', gran 'kuusk', tall 'mänd', leк 'mäng', hâl 'auk', 

kropp 'keha', höst 'sügis', vâr 'kevad', säng /sfrj/'voodi', 

tar 'pisar', eld 'tuli', värld /vä:d/ 'maailm', säck /st-kk/ 
'kott'; 

- 67 -

9* 



nende hulgas paljud rahvusenimetused: 
evensк 'rootslane', ryss 'venelane', dansk 'taanlane , 

tysk 'sakslane' aga: est - 3. dekl.; 

stall, -en (ka: -et), -ar 'tall'; 

neutrum f.jäll, -et 'tundur, paljasmägi' - luulekeeles 

mitmus: f.iällar; 
ka liitsõnad, mille viimane liitosa on siia gruppi kuu

luv scna: sparvagn 'tramm', trädgard 'aed', kappsäck 'koh

ver' jt.; 

samuti substantiivid rõhutute sufiksitega -dom, -ing. 

-ling, -ning, -ung, näit.: s.jukdom 'haigus', aning'aimdus', 

utlänning 'välismaalane', vaning 'korter, korrus', segling 

'purjetamine', hälsning 'tervitus', tidning 'ajaleht', 

konung (kung) 'kuningas'; 

c) utrumid, mille lõpus onr-el. -er, -en, kusjuures -e 
kaob mitmuse lõpu ees, näit.: fSgel 'lind', spègel 'peegel 

пуске1 'võti', cykel 'jalgratas', artike1 'artikkel'; him-

•eL, himmeln (e. himraelen e. hlmlen). himlar 'taevas'; 

syster 'õde', séger 'võit', vinter 'talv', tester 'tea

ter', f.iader 'sulg', äke г 'põld', tiger 'tiiger', finger 
(ka neutrum: finger, ffngret. vt. 6. dekl.) 'sõrm'; 

samuti sõnad àfton. -en, àftnar 'õhtu'-, morgon. -en, 
morgnar /то:паг/ 'hommik'-, sommar. -(e)n. somrar 'suvi'^ 

djävul / j £ : vül/, -en, d.jSvlar 'kurat'; 

kaks sõna umlaudiga mitmuses: moder /mù:dar/, -n, 

mödrar 'ema'; dotter /dottar/, -n, döttrar 'tütar'; 

d) mõned ühesilbilised utrumid, mis lõpevad vokaaliga: 

bro /bru:/ 'sild', b£ 'küla', sk£ /Šy:/ 'pilv, taevas'; s.iõ 
/šö:/, s.jün /Sõnn/, sjoar 'järv, meri'; fru 'proua', â 
'j^gi'« 2 'saar'. 

• Ainult mitmuses kasutatakse: föraldrar 'va-
nemad', tvlllinfiar 'kaksikud1, péngar 'raha' (en peng 
'münt'). 
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Märkus 2. Mitmuse vormid rõhuga esimesel silbil lõ

puga -ar hääldatakse muusikalise liitrõhuga: dagar, fagier, 

broar; aga: pénRar lihtrõhuga. 

§52. 3» deklinatsioon 

/-dr/; mitmuse lõppartikkel -na: 

- mitmuse lõpp -er 

määramata vorm 

a) en tid 

tld/er 

b) en händ 

händ/fer 

c) en régel 

régl/er 

d) en studént 

studént/er 

e) en ddktor 

dokt6r/er 

f) ett tryckeri 

tryckeri/er 

g) ett muséum 

musé/er 

määratud vorm 

tid/en (ainsus) 

tlder/na (mitmus) 

hând/en 

händer/na 

régel/n 

résler/na 

studént/en 

studénter/na 

doktor/n 

doktõrer/na 

tryckeri/et 

tryckerier/na 

musé/et 

muséer/na 

Kolmandasse deklinatsiooni kuuluvad utrumid ja neutru

mid: 
a) paljud ühesilbilised utrumid, mis lõpevad konso

nandiga, näit.: tid 'aeg', sak 'asi', klass 'klass', plats 

'koht', bild 'pilt', vas 'vaas', rad 'rida', röst 'hääl', 

к&пк 'kord' (K&ng, -en, -ar 'käik'), plan 'plaan', katt 
'kass', blad 'leht', grad 'kraad', flod 'jõgi', gräns 

/grCnss/ 'piir', sed 'komme, tava', strid 'võitlus', färg 

/färj/ 'värv', mängd 'hulk', park 'park', form 'vorm', fest 

'pidu', gäst / j ist/ 'külaline'*, vän, vännen, vänner 'sõber'; 

mõned rahvuste nimetused: est Дst/ 'eestlane', lett 'lät

lane', кгек 'kreeklane ', t.jeck 'tšehh', s lav 'slaavlane'; 
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kahe- ja enamasilbilised utrumid sufiksitega -ad» -Jä2£» 
—пят, -skap: m&nad 'kuu', byggnad 'ehitus', hemlighet sa
ladus', frlhet 'vabadus', nvhet 'uudis', konstnar 'kunst
nik', к»пя!сяр 'teadmine, oskus', vètenskap 'teadus'egen-
skap 'omadus'; aga: neutrumid sallskap 'seltskond', man-

skap 'meeskond' jt. - 6. dekl. 

b) järgmised utrumid umlaudiga mitmuses: 
hand 'kasi'- hander; land 'maa'— lander; and 'part' - Safer,-

brand 'tulekahju' - brander; rand 'aar' - ränder; strand 

'rand, kallas' - stränder; tand 'hammas' - tander; natt 'öö' 

- natter; stad 'linn' - städer; bokstav '(kirja)täht' - bok-

stäver; stang 'ritv, latt' - stänger; tang 'tangid' - tfeiger: 

son /sõ:n/ 'poeg' - söner; ledamot /le:damu:t/ 'liige' 

- ledamöter; bok /Ъй:к/ 'raamat' - böeker; fot /fü:t/'jalg' 
- fötter; rot /rd:t/ 'juur' - rotter; 

siia gruppi kuuluvad ka: get /jé:t/ 'kits' - gétter« 

nöt /по:t/ 'pähkel' - nötter; 

c) utrumid - laensõnad, mille lõpus on -ei, -er, kus
juures -e- kaob mitmuse lõpu ees, näit.: régel 'reegel', 

müskel 'muskel', möbel 'mööbel', f6rme1 'vormeГ', fAbel 

'valm', néger 'neeger'; 

samuti sägen /s£:gan/ (või sägn /stip/), sägnen, sägna-

'mui Ftend ; neutrum sékel. séklet. sékler (või sékel) 
'sajand, aastasada'; 

d) paljud laensõnad rõhuga viimasel silbil, näit.: 

studént 'üliõpilane ', kamrAt 'seltsimees', lektion /l£kšü:n/ 
'õppetund,^loeng', nation /na(t)Sü:n/ 'rahvus', station 

/staM:n/ 'jaam', familj 'perekond', kost.fm 'ülikond', gar
den 'kardin', fabrik 'vabrik', net All 'metall', na tiir 'loo-

dus', elév 'õpilane', minilt 'minut', sekünd 'sekund', tele
fon /-fd:n või -f6:n/ 'telefon', turist 'turist', p n̂ 

/pt|û:n/ 'isik'; 

akademi, -lejin, -er 'akadeemia', ш, -(e)n. -er 
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'ideearmé, -n, -er 'armee', allé, -n, -er 'puiestee', 

stat#. -n, -er 'kuju', byra /by:ro v3i Ъу:го/, -n, -er 'bü
roo; kummut'; 

ka rahvuste nimetused: span.jor /-jü:r/ 'hispaanlane ', 

portugls 'portugallane', Japan /japâ:n/ 'jaapanlane', ger-

mén 'germaanlane', skandinâv 'skandinaavlane' jt.; 

e) laensõnad rõhutu sufiksiga -or /-or/, millele mit

muses kandub pearõhk ja mida hääldatakse mitmuses /-А:r-/; 

vaadeldagu ka muusikalise rõhu muutumist; nSit.: doktor, 

-n, doktõrer 'doktor'; lektor, -n, lektõrer 'lektor'; motor 

/mù:tor/, -n, motorer /mutй:гэг/ 'mootor'; professor, -n, 

professérer 'professor'; 

ka: konsul. -n, konsüler 'konsul'; 

f) neutrumid sufiksiga -eri /-ari:/ ja rõhulise lõpp

vokaaliga, näit.: tr.yckeri, -et, -er 'trükikoda'; baseri. 

-et, -er 'pagaritöökoda, pagariäri'; samuti: konditori 
/-ori:/, -(e)t, -er 'pagariäri, kohvik'; 

seni /Seni:/, -(e)t. -er (või -n) 'geenius'; parti, 

-(e)t, -er 'partei'; kompan!. -(e)t. -er 'kompanii'; kafé. 

-(e)t, -er 'kohvik, õllebaar'; relä /-le:/, -(e)t. -er 

'relee'; 

g) neutrumid - laensõnad ladina sufiksitega -eum ja 

-ium, kusjuures -um- kaob määratud vormis (vrd. § 39:7) ja 
mitmuse lõpu -er ees: muse/um /müssé:«m/, -et, -er 'muuse

um'; .jubilé/um, -et, -er 'juubel'; l.ycé/um, -et, -er 'lüt

seum'; laboratõri/um. -et. -er 'laboratoorium'; samuti audi

torium 'auditoorium', koHélium 'kolleegium', privilésium 

'privileeg', gymnAsium /j-/ 'gümnaasium' jt.; 

ka mõned utrumid sufiksiga -us kaotavad -us- mitmuse 

lõpu -er ees: dekAnus, dekânus, dekAner 'dekaan'; géni/us 

/g-/, -en, -er (või géni/e, -n, -r) 'kaitsevaim, vaim'; 

aga: cirkus, cirkusen, oirkrisar 'tsirkus' - 2. dekl. 

Markus 1. Erigrupi moodustavad mõned neutrumid - ai

nenimetused, mis mitmuses tähistavad aine liike või sorte% 
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näit.: te, -Ce)t, -er 'tee', mitm. 'teesordid'; vin» ""§£> 

—er 'vein, veinisordid' ; salt, —et. —er 'sool' ; 

-er 'lõng'; lärft, -et, -er 'lina, lõuend'. 

Märkus 2. Ainult mitmuses kasutatakse: kladeг 'riided, 

rõivad', gronsaker 'aedvili', ranker 'riukad, intriigid', 

kalsénger 'aluspüksid', finénser 'finantsid, rahaasjad' 

(ains. finans 'rahamaailm'), specerler 'maitseained; gast-

ronoomiakaubad', viktuàlier 'toiduained', böter 'rahatrahv', 

tavaliselt ka férier 'puhkeaeg, (kooli)vaheaeg'. 

Märkus_2. Muusikaline rõhk varieerub sõnades mitmuse 

lõpuga -er. ühesilbiliste sõnade mitmuses on reegli koha

selt liitrõhk, näit. tid - tlder. fest - fester, välja ar

vatud laensõnad nagu bomb 'pomm' - bõmber, nerv 'närv' -

nérver, rahvuste nimetused est - éster jt. ja sõnad, mis 

moodustavad mitmuse umlaudiga (vt. punkt b): hand - hander 

(erandid: söner, ledamöter). Mitmesilbiliste laensõnade mit

musel on lihtrõhk, näit.: régel - régler, studént — stu-

dénter. 

§ 53e 4-. deklinatsioon — mitmuse lõpp 

-г, mitmuse lõppartikkel -na: 

maaramata vorm määratud vorm 

a) en sko /skd:/ sk6/n (ainsus) 

sk6/r вкбг/na ( mitmus) 

b) en händeIse händeIse/n 

händelse/r händelser/na 

Neljandasse deklinatsioon! kuuluvad: 

a) utrumid, mis lõpevad vokaaliga (harva -a): sko 

/skii:/ 'king', ko /kd:/ 'lehm', klo /klû:/ 'küüs, sõrg', 

t8#'varvas', m£ ja un^ü 'neiu, imb', .jungfru 'neiu, neit

si , hustru /httstrü/ 'abikaasa, naine', bastu /bastü/ 

'saun', vallmo /vàllmu/ 'moon', vrl, -n, -r (ka; _ar) 

'nurk, vinkel', fiende 'vaenlane', frände 'sugulane, hõii7, 
bonde /bunda/ 'talupoeg'; 
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paar aona, mis lõpevad -a-ga: lusLa 'himu, iharus'; 
vrd. ka stàdgar 'põhikiri, statuut' - mitmusevorm sõnast 

stàdga 'eeskiri, määrus' (stadgor 'eeskirjad, määrused')> 

liitsõnad lõppliitega -bo /-bu:/ lantbo 'maaelanik', 

stadsbo 'linnaelanik', üalmübo 'Malmö elanik, mnlmölane'; 

b) utrumid ja neatrumid sufiksiga -eise ja utrumid su

fiksitega -arie, -ies hände Ise. -n, -r 'juhtuni', bake Ise, 

-n, -r 'kook'; fängeIse, -t, -r 'vangla'; 

bibliotekArie 'bibliotekaar', vik&rie 'asetäitja, vi-

kaar', aktie /âktsia/ 'aktsia'. 

Märkus, ühesilbiliste sõnade mitmuses on muusikaline 

lihtrõhk, näit.: sk6 'king' - mita, skõr(na). Mitmesilbi

liste rootsi sõnade mitmuses on liitrchk, laensõnades aga 

lihtrõhk, näit.: fiende 'vaenlane' - mitm. flender(na); 

lktle 'aktsia' - Aktier(na). Rõhk muutub järgmiste sõnade 

mitmuses: bonde 'talupoeg' - bönder(na); frände 'sugulane, 

hõim' - frânder(na) või fränder(na). 

§ 54. 5» deklinatsioon - mitmuse lõpp 

-n, mitmuse lõppartikkel -a : 

Haaramata vorm määratud vorm 

a) ett äpple äpple/t 

äpple/n äpplen/a 

b) ett bl bi/(e)t 

bl/n b£n/a 

Viiendasse deklinatsioon! kuuluvad ainult 

mis lõpevad vokaaliga: 

a) mitmesilbilised neutrumid, mis lõpevad rõhuta vo

kaaliga, näit.: äpple 'õuna', balte 'vöö', mote 'kohtumine', 

nö.je 'mõnu', stycke 'tükk', ställe 'koht', rike 'riik,', 

krbete 'tüö', frimärke 'postmark', anförände 'kõne, ette

kanne ', Srhmidrade 'sajand', hjärta 'süda'; 

foto /fû:tu/ 'foto, ülesvõte", porto /potu/ '(posti) 

(ainsus) 

(mitmus) 

neutrumid, 
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saatekulu', kvltto /-и/ 'kviitung', fiâsko /-и/ 'fiasco , 

plAno /-и/ 'klaver', gùmml 'gumml', kdlli /-о-/ 'pakk, 

komps'; 

УяУя ebareeglipärase mitmusega sõna: 
5ga, ogat, ögon, ögonen 'silm'; 
ora, örat, öron, öronen 'kõrv'; 

Ъ) ühesilbilised neutrumid; ainsuse määratud artikkel 
võib olla -t või -et: bi 'mesilane', bo /bd:/ 'pesa', frö 

'seeme', kna 'põlv'. 

§ 55« 6. deklinatsioon - mitmus lõputa. 

mitmuse lõppartikkel -en või -na: 

maaramata vorm maaratud vorm 

a) ett hds hds-et (ainsus) 
htts hds-en (mitmus) 

b) en man /mânn/ mânn-en 

man /rntnn/ тпяпп-en 

c) en larare larare/n 

larare larar/na 

Kuuendasse deklinatsioon! kuuluvad ne utrumid да utru
mid: 

a) neutrumid, mis lõpevad konsonandiga; mitmuse -maara
mata vorm on võrdne ainsuse maaramata vormiga, mitmuse lõpp
art ikkel on -en: 

hus 'maja', bad 'suplus, kümblus', band 'pael', barn 

/Ьа:п/ 'laps', bord /bu:d/ 'laud', brev 'kiri', fei 'viga', 

d.iur Л)й:г/ 'loom', glas /gla:ss/ 'klaas' (aga: glass, -en, 

-er jäätis'), golv /-о-/ 'põrand', horn /hu:п/ 'sarv', kök 
/6ö:к/ 'köök', lakan 'lina', liv 'elu', l.jud /ju:d/ 'heli; 
häälik , l.jus /jü:ss/ 'valgus; küünal', пятп 'nimi', pa1" 

'paar', ord /u:d/ 'scna', skepp /5?рр/ 'laev', fàrtjg laev', 

skinn /Sinn/ 'nahk, karusnahk', slut 'lõpp', sprak 'keel', 

tak /ta:к/ katus', torp; /tõrj/ 'turg', träd 'puu', &r 'aas
ta', ägg /£gg/ 'muna'; 
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rida grammatilisi termineid: k&aus 'kaane', génus /g-/ 

'sugu', tempus 'aeg, ajavorm', verb, ad.jektlv jt#; 

-mnga lõppevatel sõnadel kahekordistub m löppartikli 

ees: rum, rdmmet, rum. rfSmmen 'tuba, ruum'; hem, hémmet, 

hem, hžmmen 'kodu' (vrd. g 39:5); 

-er, -el ja -en sõna lõpus - löppartikli ees kaob -^e-: 

fönster, fflnstret, fönster, fönstren 'aken'; nûmmer, ntSmret, 

ndmmer, nûrnren 'number'; vader, vadret, vader, vädren või 

vader na 'ilm'; exénrpel. exémplet. exémpel, exémplen 'nai de'j 

técken, téçknet, técken. técknen 'mark, tundemärk'; aga: 
pàpper, pàpperet, pàpper, pàpperen või papperna 'paber' (vrd. 

§ 39:4); 

substantiiv ffnger 'sõrm' käändub tavaliselt finger, 

fingret, flngrar, flngrarna (vanemas keeles mitmus: finger. 
flngren); 

substantiivid nabb 'nokk' ja borr 'puur' käänduvad nii 

6. kui ka 2. deklinatsiooni järgi; 

tavaliselt ainult mitmuses kasutatakse substantiive 
böns, -et, - , -en 'kana' ja syskon /-on/, -et, - , -en 
'õed-vennad'; 

erandlikult käänatakse sõna huvud. hùvudet 'pea', mit

muses määramata vorm huvud või huvuden. määratud vorm 
hùvudena; kõnekeeles mitmuses määramata vorm huvun või hùv-
en, määratud vorm huvuna või hüvena; 

siia gruppi võib lugeda ka mõõtühikuid - nii neutrume 

kui ka utrume - millel mitmuse määramata vorm on võrdne ain

suse määramata vormiga ja puudub mitmuse määratud vorm, 

näit.: ett gram /grâmm/, grémmet. gram 'gramm'; ett (en) k£lo 

/5- või к-/ 'kilo'; ett ton /tonn/ 'tonn'; ett ore 'öör' 

(rahaühik); en méter 'meeter'; en liter 'liiter'; en kilo-
méter /5- või к-/ 'kilomeeter'. 

b) järgmised utrumid, mis moodustavad mitmuse ainult 

metafoonia (umlaudi) abil; mitmuse lõppartikkel on -en või 
-na: 
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en man 'meeç' mânn/en man männ/en 

/mann/ /menn/ 

en g&s 'hani' p&s/en gäss Kass/en 

/go:ss/ /jesa/ 

en mus 'hiir' mûs/en möss möss/en 

en lus 'täi' lûs/en löss löss/en 

en fader 'isa' fàder/n fader fadeг/па 

en broder 'vend' broder/n broder bröder/na 

с) utrumid - elukutse- ja ametinimetused - lõppudega 

-are, -aade, -er; mitmuse määramata vorm on vcrdne ainsuse 

määramata vormiga, mitmuse lcppartiKkel on —na: 

lkrare 'õpetaja', läkare 'arst', arbetare 'tööline', 

bagare 'pagar', domare /dummara/ 'kohtunik', mästare 'meis

ter', skomakare /sku:-/ 'kingsepp', snickare 'puusepp, tis

ler' - mitmuse löppartikli ees kaob -e-: lärarna 'õpetajad'; 

ка mõned teised substantiivid lõpuga -are : visare 'näi

taja, osur.i', st§ndare 'post, piit'; 

substantiividel hammare 'haamer, vasar', kammare 'kam

ber', källare on võimalikud ka mitmuse vormid hamrar(na), 
kàmrarÇ na) , källrar(na) ; 

isikunimetused lõpuga -ande käänduvad nagu resande 

rèsanden, rèsanJe. re s ande na 'reisija'; ordf örande /tt: £-/ 

'esimees, eesistuja', handlande 'kaupleja' jt.; 

isikunimetused lõpuga -er nagu musiker /müsssikar/, 

musikern. musiker, musikerna 'muusik'; f.ysiker /fy:ss-/ 

'füüsik'; mõningad rahvusenimetused nagu belgrier 'belgla

ne ', indier 'hindu'. 

§ 57. Laensõnade deklinatsioon. 

1. Mõnedel inglise laensõnadel on mitmuse lõpuks -s, 

näit.: en baby /bé:bi/ beebi' — mitm. babys; ett trick 

trikk — tricks, roitm. määratud vorm tricksen; en j'-mper 
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/j-шпрэг/ 'dŽemper' - mitm. .jumpers või .jumprar(na) ; en 

sweater /svgttar/ 'sviiter' - sweaters või sweatrar(na). 

2. Mõnedel ladina võõrsõnadel on mitmuses ladina lõ

pud , näit.: 

ett faktura, fàktum(et) 'fakt' - mitm. fakta; 

ett centrum /se- või sé-/, määratud vorm centrum(et) või 

centret 'tsenter, keskus' - mitm. centrum või centra või 

centrer; 

en exâmen, määratud vorm samuti exâmen '(lõpp)eksam' 

- mitm. exâmina; 

en tentémen, määratud vorm tentâmen 'eksam, arves

tus' - mitm. tentémina. (Vrd. § 52:g.) 

3. Kreeka laensõnad lõpuga -a võivad moodustada mit

muse vormi lõpuga -ta, näit.: 
ett tema /té:- või tb:-/, temat 'teema' - mitm. 

temata; samuti ett schema /Sé:- või še:-/ 'skeem'; ett 

komma 'koma'; uuemas keeles aga moodustatakse mitmus 5» 

deklinatsiooni järgi, s.t. lõpuga -n: teman, seheman, kom-

man. 

§ 58. Homonüümid - erinevate mitmuse vormidega: 

en bank bànkar 'leetseljakud, banker 'pangad (ra-
pangad (järsud haasutused)' 
ka Idad)' 

en bok /bu:к/ bõkar 'poegid' büeker 'raamatud' 

en ЬугЯ b.yraar 'kimmut' b.yraer 'bürood' 

en g§ng gangar 'käigud, teed' 2 ganger '2 korda' 

en mask màskar 'ussid, tõugud' masker 'maskid' 

en not /nu:t/ notar 'noodad' noter 'noodid' 

en skänk skänkar 'puhvetid' skanker 'kingitu-
/Sti^k/ sed' 

en slav slàvar 'orjad' sléver 'slaavlased' 

en vad vàdar 'noodad' vâder vci vàdor 

'sääremarjad' 

en vais vaIsar 'valtsid, valser 'valsid 
rullid' . (tantsud)' 

о о ,, , Ь ,, 
en vag vaAar kaalud vagor lained 
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§ 59» Ainsuse da mitmuse erijuhud. 

1, Mõningaid sõnu, peamiselt abstraktseid mõisteid ja 

ainenimetusi kasutatakse rootsi keeles ainult ainsuses, 

nait.z 
hopp, -et 'lootus' (vrd. hopp, -et. mitm. hogg hü

pe'); 

skamt /Stmt/, -et 'nali'; 
tack, -et 'tänu' (aga; tdsen tdck 'tuhat tänu ); 

Rlad.je, -n 'rõõm'; 
mat, -en 'toit, söök'. 

(Vrd. § 52, märkus 1.) 

Utrumid lõppudega -an ja -sel ei moodusta mitmuse vor

me, näit.: (en) bör.jan, määratud vorm samuti bör.jan 'algus'; 
samuti onskan 'soov' (mitmuses tuleb kasutada vormi önsknin-

каг 'soovid'; horse1, -n 'kuulmine'. 

2. Juhud, kus rootsi keeles kasutatakse sõna ainult 

ainsuses, eesti keeles aga tavaliselt ainult mitmuses: 

sai, -en 'käärid'; hâr, -et 'juuks(ed) 

hala, -en 'õled'; ö^onhär, -et 'ripsmed'; 

mässling, -en 'leetrid'; лui. -en 'jõulud'; 

masterskap. -et 'esivõist- bröllop, -et *pulm(ad)'. 
lused; 

Näit.: Hon kände pa det mjuka h&ret 'ta katsus pehmeid 
juukseid'. 

3. Bootsi keeles mitmus — eesti keeles ainsus: 

péngar 'raha'; bannor 'noomitus, laitus'; 
böter 'raha— inälvor 'sisikond'• 

trahv'; 
sopor /ens-/ 'praht, Rronsaker 'aedvili'. 

prügi; 

, , Vrd'/aî4 av à 13akràfter 'kõigest jõust'; de här 
möblerna är sâlda 'see mööbel on müüdud'. 

X Ainult mitmuses (nagu eesti keeleski) kasutatakse

gî  #r5rd% ̂  , 'PÜksid'» Sâtvaror 'toiduained'. 
foraldrar vanemad' Dt. (vrd. § 50-52 märkused). 
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§ 60. Kokkuvõtlik ülevaade mitmuse moodustamise et. 

U t r u m i d :  

1) utrumid lõpuga -a saavad mitmuse lõpu -»or /-иг/ ! 

en flicka - fiera fllckor 'palju tüdrukuid'} 

2) teiste vokaalidega lõppevad utrumid moodustavad mitmuse 

lõpuga —r (lElla arvatud utrumid sufiksitega -are või 
-ande, vt. allpool): 

en sko - ett par skor 'paar kingi'; 

3) Siejäänud utrumitest suurem osa moodustab mitmuse lõpu

ga -ar või -er. laensõnad peamiselt lõpuga -er: 

en dag - tvâ dàgar 'kaks paeva'; 

en tid - goda tider 'head ajad'; 

en student - m&nga studénter 'palju üliõpilasi'; 

4) mõningad utrumid moodustavad mitmuse ainult metafoonia 

(umlaudi) abili 

en man - mSnga man 'palju mehi'; 

5) utrumitel sufiksitega -are, -er või -ande on mitmuse 

mSaramata vorm lõputai 

en lärare - fiera larare 'palju õpetajaid'. 

N e u t r u m i d :  

1) neutrumitel, mis lõpevad konsonandiga, on mitmuse vorm 

lõputa: 

ett hus - flèra hus 'palju maju'; 

2) neutrumid, mis lõpevad rõhuta vokaaliga, saavad mitmuse 

lõpu —n: 
ett apple - tre applen 'kolm с una'; 

3) neutrumid, mis lõpevad rõhulise vokaaliga, moodustavad 

mitmuse lõpuga -er: 
ett parti - m£nga partler 'palju parteisid'. 

4) neutrumid lõpuga -else saavad mitmuses lõpu -r: 

ett fängeIse - flèra fangelser 'nalju vanglaid'. 
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§ 61. ülevaade tähtsamatest deklinatsloonitüüpidest. 

art vi_.ê li kohaselt ei muutu scna muusikaline rõhk lcpp-
,1 lisamisel (§ 26:7) , küll aga võib rchk erineda ain

suse oa mitmuse vahel; 

1. dekl.: en fliска flickan fllckor fllckorna 

en гбэ rôsen rosor rosorna 

2. dekl.: en gosse gössen gossar gcssarna 

en dâg dâgen dàgar dàgarna 

3. dekl.: en tld tlden tider tiderna 

en hând hânden händer händerna 

en doktor doktorn doktôrer doktörerna 

ett parti partl(e)t partler partierna 

4. dekl.ï en skô skôn skôr зкбгпа 

en bonde bonden bünder bünderna 

5. dekl.: ett apple applet äpplen äpplena 

ett bl bl(e)t bin blna 

6. dekl.: ett hds hûset hüs bûsen 

en mân mannen man mannen 

en fader fàdern fader faderna 

en lärare läraren lärare lararna 



A d j e k t i i v  (o m a d u s s õ n a )  

Adjektiivi vormid 

§62. Adjektiivil on rootsi keeles kaks vormi: määrama-
ta ja määratud vorm. Sellele vastavalt räägitakse adjektiivi 

määramata (nn. "tugevast") ja määratud ("nõrgast") dekli-

natsioonist. Deklinatsioon seisneb adjektiivi kongrueerumi-

ses (ühildumises) substantiiviga arvus ja soos. 

Adjektiivi määramata vorm ont 

1) ainsuse utrumis ilma lõputa: stor /stu:r/ 'suur'; 

2) ainsuse neutrumis lõpuga -t: stor-t /stu:t/; 

3) mitmuses (utrum/neutrum) lõpuga -a: stor-a 
/stxnra/. 

Adjektiivi määramata vorme kasutatakse : 

a) atributiivselt (täiendina) substantiivi määramata 

vormi (lõpp^rtiklita vormi) ees: 

en stor stad - stora stader 
'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: 

stâden är stor - städerna är stora 

'linn on suur' 'linnad on suured' 

htiset är stort - hûsen är stora 

'maja on suur' 'majad on suured' 

Märkus. Siin toodud näidetes on substantiivid lõppar-

tikliga, s.t. määratud vormis, sest eeldatakse,' et on tege

mist tuntud või mainitud esemetega; predikatiivne adjektiiv 

on aga alati määramata vormis, olenemata sellest, kas sub

jektina esinev substantiiv on lõppartikliga või ilma. 
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g 63. Adjektiivi määratud vorm on lõpu

ga -a$ stor-a /stîiiга/. Maaratud vormi kasutatakse ainult 

atributiivselt substantiivi maaratud vormi ees koos maara

tud vaba artikliga den, det, de (§ 38)* 
x / 

den stora stâden — de stora stSderna 
'suur linn' 'suured linnad' 

det stora hüset - de stora hlsen 

'suur maja' 'suured majad' 

Adjektiivi maaratud vormi kasutatakse ka adjektiivi 

sübstantiveerimisel, vt. § 76. 

Markus. Vanamoodsas, pidulikus keeles, vahel ka suure

ma selguse mõttes, kasutatakse meessoost sõnade ees adjek

tiivi maaratud vormi lõpuga -e, nait.: 

Store Gud! 'suur jumal!'. 

idle van! 'kallis (õilis) sõber!', 
Den ùnge (ka: ùnga) mannen 'noor mees'. 

Den störste (ka: största) pôjken 'kõige suurem 
poiss'. 

В. В.! (= Baste Вгбг!) 'kallis sõber!' (sõnasõnalt 

'parim vend' - Rootsis tavaline kirja algus kirjavahetu
ses meessõprade vahel). 

§ 64. Adjektiivi põhivormid. 

Adjektiivi muutelõpud võib kokku võtta järgnevalt: 

määramata vorm: 1) ainsuse utrurn: - (lõputa) 

2) ainsuse neutrum: -t 

3) mitmuse utrum i 
( ~— 

mitmuse neutrum J 

maaratud vorm: 4) ainsuse utrum 1 

ainsuse neutrum 

mitmuse utrum ~— 

mitmuse neutrum ; 

Bt adjektiivi mitmuse vorm ja määratud vorm kokku lan

gevad (lõpp —a), saame üldse kolm võimalikku adjektiivi muie
te vormi: lõputa. lõpuga -t ja lõpuga -a. Neid nimetatakse 
adjektiivi põhivormideks, nait.: 
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stör, störtt stora 'suur"; 

lühendatultî 
stor, -t, -a 'suur'. 

§ 65. Adjektiivi deklinatsiooni m u d e lid. 

Kokkuvõtlikult võime adjektiivi deklinatsiooni kujuta

da järgmiste mudelite kujul; 

1. Atribut iivse adjektiivi + substantiivi deklinstsioon; 

en stor stad den stora stâden 
UTRUM j —; j 

stora stader de stbra staderna 

ett stort bus det stora hüset 
NEUTRUM: -

stora hus de stora hûsen 

2. Predikatiivse adjektiivi deklinatsioon: 

UTRUM; 

stâden (en stad) är stor - staderna är stora 

NEUTRUM: 

hüset (ett hus) är stort - hûsen är stora 

§ 66. Adjektiivi genitiiv. 

Atributiivne adjektiiv kongrueerub substantiiviga ar
vus ja soos, kuid jääb muutumatuks, kui substantiiv on ge

nitiivis, vrd. : 

en stor stad - en stor stads ... 

d e n  s t o r a  s t â d e n  -  d e n  s t o r a  s t â d e n s . . .  

'suur linn' 'suure linna ...' 

Atributiivsel adjektiivil võib olla genitiivi lõpp -s 

ainult kahel juhul: 

1) kui atributiivne adjektiiv seisab substantiivi jä

rel, näit.: Alexânder den stores soner 'Aleksander Suure 

pojad'; genitiivilõpp -s ei kuulu siin aga mitte ainult ad

jektiivile, vaid kogu sõnaühendile tervikuna (substantiiv 

+ adjektiiv); 

2) kui on tegemist substantiveeritud adjektiiviga (§ 

76:3): de ungas vän 'noorte sõber'. 
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Adjektiivi vanade käänete säilmeid leidub mõningates 

väljendites: 
göra upp saken i godo /gu:du/ 'heaga kokku leppima'; 

i 1.1 us an laga 'lausa tules' (heledas leegis); 

bygga pR losan sand 'lahtisele liivale ehitama'; 

lyckan st&r dem d.järvom hl 'õnn naeratab julgetele ', 

Adjektiivi erivormid 

Mõnede adjektiivide puhul tuleb silmas pidada järgmisi 

reegleid. 

§ 67. Määratud vorm ja mitmuse vorm lõpuga -a. 

1. Adjektiivide rõhuta lõppude -ai. -ei. -en. -er vo

kaal kaob määratud vormi lõpu -a (või -e) ees; 

'vana' - gàmla (garnie) 

'õilis' - ädla 
'ustav' - trogna 

'ilus' - vàckra 

Näit.: 

määramata vorm — en gammal man 'vana mees'; 

määratud vorm — den gàmla (garnie) mannen; 
mitmus: gàmla män 'vanad mehed'; 

de gàmla mannen. 

2. Adjektiividel bla 'sinine' ja gra 'hall' puudub 

sageli määratud vormis ja mitmuse vormis lõpp -a, näit.: 

den blâ (või blaa) kjõlen 'sinine seelik'; 

gr§ (või gr&a) kjolar 'hallid seelikud'. 

3. Adjektiivil liten 'väike' on määratud vorm ainsu
ses lilla (lille) ja mitmuses supletiivne sma, näit.: 

en Ilten flicka — den lilla flickan 'väike tüdruk' 

sma flickor — de sma flickorna 'väikesed tüdrukud' 

en liten рбjke - den lilla (lille) рбjken 'väike poiss' 

sma p6jkar - de sma pöjkarna 'väikesed poisid' 

gammal 

ädel 

trogen 

vâcker 
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§ 68. Määramata neutrum lõpuga -t, 

1. Järgmiste adjektiivide ainsuse neutrumis vokaal lü
heneb ja muutelõpp on -tt: 

a) adjektiivid, mis lõpevad rõhulise vokaaliga: 

frl /fri;/ - fritt /fritt/ 'vaba'; 
nУ /пу:/ - nytt /nytt/ 'uus'; 

bla /blo:/ - blatt /blott/ 'sinine'; 

gra /groî/ - Kratt /grott/ 'hall'; 

slö /slö:/ - slött /slött/ 'tuim'; 

b) adjektiivid, mis lõpevad rõhulise vokaaliga + d 

(d assimileerub); 

god /gu:d/ - gott /gott/ 'hea'; 

Klad /gla:d/ - slatt /glatt/ 'rõõmus'; 

röd /rö:d/ - rött /rott/ 'punane'; 

c) adjektiivid, mis lõpevad rõhulise vokaaliga + t: 

söt /sö:t/ - sött /sott/ 'magus'; 

het /he:t/ - hett /tutt/ 'kuum'; 

vat /vo:t/ - vatt /vott/ 'märg'. 

Märkus. Võõrsõnad rõhuliste lõppudega -at, -et, -ut 

jäävad neutrumis muutumatuks: privât, konkrét, absolüt jt., 

näit.: en konkrét fraga 'konkreetne küsimus'- ett konkrét 

fall 'konkreetne juhus'. 

2. Adjektiivid, mis lõpevad konsonandiga + t, jäävad 

neutrumis muutuseta: 
svart /svat/ 'must', kort /kot/ 'lühike', stolt 'uhke', 

fast 'kindel', lätt /lttt/ 'kerge' jt., näit.: 

en svart pènna 'must sulepea' - ett svart bord 'must 

laud'. 
3. Adjektiivid, mis lõpevad konsonandiga + d, kaotavad 

d ainsuse neutrumi lõpu -t ees: 
ond /und/ - ont /unt/ 'kuri'; 
viid - vilt 'metsik'; 

hard - hart 'kõva'. 
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4. Adjektiividel rõhuta lõpuga -en kaob n lõpu -t ees: 

дюкеп /mü:gan/ - moget /mu:gat/ 'küps'; 
vissen - visset 'närtsinud; vilets'. 

Aga: rõhulise lõpuga gemén — gemént 'ühine ', 

5. Adjektiividel, mis lõpevad kahekordse n-iga, kaob 

üks n ainsuse neutrumi lõpu -t ees: 

s«nn - sant 'tõeline'; 

tnnn - tunt 'õhuke, peenike '. 

6. Hääldamisel tuleb tähele panna helilise konsonandi 

muutumist helituks neutrumi lõpu -t ees, näit.: 

snabb /-bb/ - snabbt /snapt/ 'kiire'; 

зпукк /-gg/ - sayggt /snykt/ 'kena, korralik'; 

Kröv /gru:v/ - grovt /gru:ft/ 'jäme, toores'; 

vahel koos pika vokaali lühenemisega neutrumis: 

höK /hö:g/ - högt /hökt/ 'kõrge'. 

7. Järgmistel adjektiividel puudub neutrum: 

vred 'vihane', snöd 'tühine, vilets', rädd 'arg, kart

lik , fadd lääge, maitsetu', flat 'lame, madal', lat 
'laisk'. 

Puuduvat neutrumit asendab vajaduse korral sünonüümse
te sõnade neutrum, näit.: 

en vred männi ska 'vihane inimene' -
ett vrèdgat ànsikte 'vihane nägu'; 

en rädd hare 'arg jänes' -
ett sk.yggt djur 'arg loom'; 

en lat pöjke 'laisk poiss' -

ett iättjefullt liv 'laisk elu, jõudeelu'. 

Muutumatud adjektiivid 

§ 69. Rootsi keeles leidub adjektiive, mis ei muutu 
(mõned neist langevad kokku adverbidega). 

1. Adjektiivid, mis lõpevad vokaalidega -a või -e: 
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bra 'hea', пока /nù:ga/ 'täpne', extra 'ekstra, eriline', 
stllla_'vaikne ', sàkta 'tasane', rlnga 'tühine', ùdda 'paa
ritu ', enstaka 'üksik', llka 'sarnane', olika /u:li:ka/ 

'mitte sarnane, erinev', akta 'ehtne', bäkta 'mitte ehtne', 

õlaga /u:la:ga/ 'ebaseaduslik', öde 'tühi, lage*, g.f llene 
'kuldne, kuld-', säng se /jcr^sa/ 'üldtarvitatav'; 

ainult atributiivselt kasutatavad: nära 'lähedane', 
samtida 'samaaegne' (ja teised liitsõnad lõpposaga -tida), 

àllehanda 'mitmesugused' (ja teised liitsõnad lõpposaga 
-hända); 

ainult predikatiivselt kasutatav: ènse 'ühel nõul'. 
Näiteid: 

en bra kari 'hea mees' - ett bra svar 'hea vastus'; 

i en nära framtid 'lähemas tulevikus'; 

ett ùdda tal 'paaritu arv'; 

en äkta matta - 'ehtne vaip'. 

2. Mitmed konsonantlõpulised adjektiivid: utrikes 'vä

lismaa- , Inbördes 'omavaheline', -СтдУтяп 'kauge', làgom 

'paras'; 

ainult atributiivselt kasutatavad: stackars 'vaene', 

idel 'puha, selge', gammaldags /gaminaldaks/ 'vanamoodne'(ja 

teised liitsõnad lõpposaga -dags); 
ainult predikatiivselt kasutatavad: sams 'ühel nõul', 

släkt 'sugulane', kvitt 'tasa', slut 'lõppenud' jt. 

Näiteid: x 

~ en utrikes resa 'välismaareis'; 

inbördes krig 'kodusõda'; 

ett fjärran land 'kauge maa'; 

ett lagom matt 'paras mõõt'; 

ett stackars barn 'vaene laps'; 
av îdel àvundsjuka 'puhtast kadedusest'; 

vi är sams 'me oleme ühel nõul'; 

vi är kvitt 'me oleme tasa'; 

de är släkt 'nad on sugulased'; 
sommaren är slut 'suvi on läbi (lõppenud)'. 
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Adjektiivi määramata vormi kasutamine 

§ 70. Adjektiivi määramata vormi kasutatakse nii atri

butiivse lt (täiendina) kui ka predikatiivselt (öeldistäite

na) . Lähemad reeglid määramata vormi kasutamiseks on järg

mised. 
1. Adjektiivi määramata vorm atribuudina-

- määratletav substantiiv on samuti määramata vormis: 

a) määramata artikli en, ett järel: 
en ung pôjke 'noor poiss'; 

ett lltet bdrn 'väike laps'; 

b) kui ühendi adjektiiv + substantiiv ees puudub mää

ratlev artikkel, arvsõna või pronoomen, näit.: 

färsk fisk 'värske kala'; 
färskt bröd 'värske leib'; 
Har 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: viIken (viIket. vilket, vilka) 'mil
line', nagon (n&got. nagra) 'mõni', Ingen (inget. Inga) 'ei 

Ckski', mangen (mänget, manga) 'mitu, palju' all (allt, 

alla) 'kõik', varje (ainult ainsuses) 'iga', flèra (ainult 
mitmuses) 'paljuG), mitmed' jt. 

i. X 
Vilken harlig morgon /morron/! 'milline ilus hommik"; 

Vilket tungt öde! 'milline raske saatus!' 

nagon gammal mân 'mõni vana mees'; 

varje 22 studént 'iga uus üliõpilane'; 
varje nytt är 'iga uus aasta'; 

allt müjligt 'kõik võimalik'; 

ka mitmuses on substantiiv määramata vormis: 
о ч _ .. , „ 
nagra gamla man mcned vanad mehed'; 

m&nga ùnga pdjkar 'palju noori poisse'; 
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^ d) ku;j. adjektiivile eelneb demonstratiivpronoomen s&dan 
(sadant. sadana) 'selline; milline'; 

En s&dan härllg solnedgangl 'Selline (milline) ilus 
päikeseloojak!'; 

e) kui adjektiiv seisab määratletava substantiivi järel: 

Btt rum, varnrt oeh soligt, att byra 'soe ja päikese
paiste line tuba välja üürida'. 

2. Adjektiivi määramata vorm q e ldi stäitena; 

subjektina esinev substantiiv võib sel juhul olla nii määra
tud kui ka määramata vormis: 

a) Stõlen (en stol) är röd 'tool on punane'. 

Bördet (ett bord) är rott 'laud on punane'. 

Kõnsten är läng. Iivet är kõrt 'kunst on igavene, elu 
on lühike'. 

Bast att в mida, me dan j amet är vftrmt 'tao rauda, nii 
kaua kui tuline'. 

b) Hootsi grammatikas loetakse adjektiivi öeldistäiteks 

ka mitmesuguste muutust, tundmust ja arvamust väljendatavate 
verbide järel, näit.; 

J^g blev glad 'ma muutusin rõõmsaks'., 

Fageln blir rädd 'lind hakkab kartma' (muutub kart
likuks) . 

Han maiade bördet brunt och stblarna gula 'ta värvis 
laua pruuniks ja toolid kollaseks'. 

Lüften känns kail 'õhk tundub külmana'. 
Han kände sig hungrig 'ta tundis end näljasena'. 

Mõned verbid seostatakse määramata adjektiiviga - öel

distäitega prepositsiooni fõr abil: 

Jag tog hans ursäkt för g6d 'ma võtsin ta vabanduse 

vastu'. v 

Jag ànser honom för füllt pâlit11g 'ma loen teda 

täiesti usaldusväärseks'. 

c) Määramata vormi kasutatakse ka nn. predikatiivse at-

ribuudi puhul, mis sarnaneb adverbiga ja mida võib vahel ad

verbiga asendada, näit.: 
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Glad ocb monter (glatt och muntert) gick han tili arte

tet 'rõõmsalt ja heas tujus läks ta tööle'. 
Tfom gick bedrövad bort 'ta läks kurvalt minema'. 
Hpл star ens«™ i variden 'ta seisab üksinda siin maail

mas '. 
De stod starke och каска kvàr pâ sin pôst 'nad jäid tu

gevatena ja vapratena oma (vahi)postile'. 

d) Kõnekeeles kasutatakse toitude kohta (üldises tähen

duses) ainsuse neutrumit gott /gott/ tähenduses 'hea, mait

sev': 
Havregrynsgröt är gott 'kaerahelbepuder on hea (mait

sev)'. 
Banâner är Kott 'banaanid on head (maitsevad hästi)'. 

Aga mingi kindla toidu (roa) kohta: 

Den har gröten är god /gurd/ 'see puder on hea (maitseb 

hästi)'. 

Adjektiivi määratud vormi kasutamine 

Adjektiivi määratud vormi kasutatakse ainult atribuudi

na (täiendina) või substantiveeritud adjektiivina (§ 76). 

Määratletav substantiiv võib olla kas määratud või määramata 
vormis: 

§ 71» Adjektiivi määratud vorm + substantii
vi määratud vorm: 

1» üldreeglina on nii atributiivne adjektiiv kui ka mää

ratletav substantiiv mõlemad määratud vormis juhul, kui ad

jektiivile eelnevad määratud vaba artikkel ( "adjektiiviartik-

kel") den (det, de) või demonstratiivpronoomenid den 
'see (siin)', den där 'see (seal)'; 

den л 

den här i stora stâden '(see) suur linn' 
den där J 
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dot ч 

det här l höga hüset '(see) kõrge maja' 
det där j 

de j 

de här > böga hüsen '(need) kõrged majad' 
de där J 

2. Mõningatel juhtudel on atributiivne adjektiiv ja 
määratletav substantiiv mõlemad määratud vormis, kuigi puu
dub määratud vaba artikkel: 

a) kui adjektiiv koos substantiiviga moodustab mingi 

nimetuse, näit.: 

Finska vlken 'Soome laht'; 

Svàrta hâvet 'Must meri'; 

Frànska revolutiõnen 'Prantsuse revolutsioon'; 

Forénta staterna 'ühendriigid'; 
Röda kžrset 'Punane Rist'; 

Trèttie&riga krfget 'Kolmekümneaastane sõda'; 

b) mõningates kindlates väljendites, näit.: 

svènska f<îlket (spraket) 'rootsi rahvas (keel)'; 
rena sannin^en 'puhas tõde'; 

sùnda förstandet 'terve mõistus'; 

i frla lüften 'vabas õhus'; 

pa svarta tavian '(mustal) tahvlil'; 

c) väljendites adjektiividega hela 'kogu', halva 
'pool': 

hela (halva) ddgen, yjren, världen. ldndet 'kogu (pool) 

päev(a), kevad(et), maailm(a), maa(d)'; 

d) adjektiividega, mis tähistavad kohta (pärisnimi jääb 
muutumatuks) : 

norra (södra, östra, västra) délen 'põhja- (leuna-, 

ida-, lääne-) osa'; 
i södra Estland 'Lcuna-Eestis'; 

i mè Herst a Svérige 'Kesk-Rootsis ' ; 

nédre vàningen'alumine korrus' ; 

hogra (vänstra) sidan 'parem (vasak) pool'; 
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p& (den) vänstra sldan av gàtan 'vasakul P001 tana~ 

vat'; 

e) pealkirjades: 
Andra карitlet 'teine peatükk'; 
"Roda rammet" '"Punane tuba"'; 

f) kõnekeeles, eriti emotsionaalses kõnes, nait.: 

Tack för ккгкотпля brévet! 'tänan kalli kirja eesti', 

§ 72, Adjektiivi määratud vorm + substan

tiivi määramata vorm: 
1. Genitiivi ja possessiivpronoomeni järel: 

Karis nya bok 'Karli uus raamat'; 

hüset s n.ya ägare 'maja uus omanik'; 

min färs gõda vän 'mu isa hea sõber'; 

hans (bennes, deras) intressânta brév 'tema (naiss. 

tema, nende) huvitav kiri'; 

min (din, var, er) röda penna 'minu (sinu, meie, 
teie) punane sulepea'; 

mitt lilla barn 'mu väike laps '. 

Erandid: 1) Adjektiiv égen (éget. eena) 'oma' on ge

nitiivi ja possessiivpronoomeni järel määramata vormis: ^^ 

egen bok mu oma raamat', mitt eget hus 'mu oma maja', mit
muses: vâra ègna barn 'meie omad lapsed'. 

2) Hulka tähistava genitiivi järel seisab adjektiivi 
määramata vorm: tva dagars besvarljg rèsa 'kahepäevane ras
ke reis'. 

2. Personaalpronoomeni järel: 
4 ~ Jag arma manniska! 'ma vaene inimene ! '. 

Du lilla barn 'sa väike laps'. 

3. Demonstratiivpronoomenite dènna (dètta. dèssa) 
see ja samma (see)sama' järel: 

derma goda manniska 'see hea inimene'; 

detta stora hus 'see suur maja'; 

dessa goda människor 'need head inimesed'; 

dèssa stora hus 'need suured majad'; 
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sàmma gàmla kost^m 'sama vana ülikond'; 

sàmma lànga väg 'seesama pikk tee', 

4. Determinatiivselt kasutatud pronoomeni den (det, de) 

'see' järel (s.t, kui järgneb relatiivlause)î 
Den unga flicka, som du ser där borta '(see) noor tüd

ruk, keda sa seal näed'. 

Vrd.: Den unga flickan kommer hit 'noor tüdruk tuleb 

siia' (§ 71:1). 

5» Relatiivpronoomeni järel: 

Han är en männi ska, vars goda smak man кал lita pâ 'ta 
on inimene, kelle head maitset võib usaldada', 

6, Kõnetluses ja hüüdlauses: 

Snälla mamma, far jag ga pâ bio? 'pai ema, kas ma 

võin kinno minna? 

Kära barn! 'kallis laps !' 

Garnie vän! 'vana sõber !' 

7, Pärisnime ees: 

lilla Maria 'väike Maria'; 

Tлоска Margaréta 'Paks Margareeta'; 

garnie Fritz 'vana Frits', 

§ 73. Kokkuvõtlik ülevaade: määratlussõna + adjektiiv 

+ substantiiv (vrd. § 98). 

Määratlussõnad võime jaotada kolme gruppi : 

I - määratud vaba artikkel den (det. de); 

demonstratiivpronoomehid den här, den där; 

II - määramata artikkel en (ett); 

interrogatiivpronoomenid vad (för), vilken, 

hurudan; 

indefiniitsed pronoomenid: nâgon, ingen, mangen, 

all, varje, fiera jt.; 

demonstratiivpronoomen sadan; 

III - genitiivivormid: Karis, stadens jt.; 

possessiivpronoomenid: min, din, hans, sin jt.; 
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personaalpronoomenid: лак, du jt. 

demonstratiivpronoomenid: denna ja samma; 

determinatiivpronoomen: den (det, de); 

relatiivpronoomenid: vilken -ja vars. 

I grupi määratlussõnade järel on nii adjektiiv kui 

ka substantiiv määratud vormis; 

II grupi määratlussõnade järel on nii adjektiiv kui 

ka substantiiv määramata vormis; 

III grupi määratlussõnade järel on adjektiiv m a à— 

r at u d, substantiiv aga määramata vormis. 

Kui tähistada määratud vormi plussiga (+) ja määrama

ta vormi miinusega (—), saame alljärgneva koondtabeli sc-

najär^endi määratlussõna + adjektiiv + substantiiv tarvita

mise kohta: 

Määratlussõna Adjektiiv Substantiiv 

I grupp + + 

II grupp 

III grupp + -

Adjektiivi komparatsioon (võrdlemine) 

§ 74. Adjektiivil on kolm võrret : positiiv (algvõrre), 

komparatiiv (keskvõrre) ja superlatiiv (ülivõrre). 

1. Suurem osa rootsi adjektiive moodustab kompa

r a t i i v i  s u f i k s i  - a r e  j a  s u p e r l a t i i v i  

sufiksi -ast abil, mis lisatakse adjektiivi algvõrdele. Ni

metatud sufiksitega komparatiivi ja superlatiivi hääldatak

se muusikalise liitrõhuga (graavisega), kui sõnarõhk on esi

mesel silbil: 

varm 'soe' varmare 'soojem' varmast 'kõige soojem' 

stark 'tugev' stàrkare stàrkast 

2Z 'uus' nyare nyast 

MME^us_1. Kui adjektiivi algvõrde lõpus on -ei, -en 

või -er, langeb neis e välja: 
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adel 'õilis' 
trogen 'ustav' 
vàcker 'ilus' 

adlare 'õilsam' ädlast 'õilsaim' 
trognare trognast 

vackrare vàckrast 

Märkus 2. Kui adjektiiv lõpeb a-ga, on sufiksid -re 
ja -st; saadud vormid on liitrõhuga: 

ringa 'vähene ' ringare ringast 
sàkta 'tasane' saktare saktast 

2. Mõned substantiivid moodustavad komparatiivi sufik

siga -re ja superlatiivi sufiksiga -st, kusjuures võib esi
neda metafoonia (umlaut) (o> ö, u > y, a > a). Komparatii

vi vorme sufiksiga -re hääldatakse alati muusikalise liht-

rõhuga (erandid vt, ülal punkt 1, märkus 2), Näit.: 

grov /gru:v/ 'jäme 

stor 'suur' 

'noor' 

'raske 

l£ng 'pikk' 

trang 'kitsas' 

lag 'madal' 

hog 'kerge' 

£& 'vähesed' 
'väike(sed)' 

'jämedam' grövst 'jämedaim' 
störst 

о 
sma 

grövre 
större 
Zngre 
t.fngre 
lângre 
trängre 
lagre 

högre 

färre 'vähem' 

smärre 'väiksem' 

tyngst 

längst 

tränist 
lägst 

bögst 

(puudub) 

(puudub) 

parem 

3. Järgmisi adjektiive kompareeritakse ebareeglipära

selt: 
god 

bra 

dalig 
ond /und/ 'paha; 

halb' 

gammal 'vana' 

liten 'väike' 
'lähedane' 

'hea' 

'hea' 

'halb' 

battre 

samre —3 
värre 

äldre 

mlndre 

bäst 'parim 

sämst 

värst 

nara 

miycken 

narmare 

'palju; 
rohke' 

mängen (manga) 
'palju(d)' 

mera /те:га/ 

flèra /fie:га/ 

äldst 

minst 

närmast 

me st /mtst/ 
(§ 97) 

flest /fit st/ 
(§ 97) 



Markus. Reeglipäraselt kompareerimise1 

ülaltoodud adjektiividest teise tähenduse : 

saavad mõned 

Kod - godare - ftodast 'maitsev' 

d&liK - džllftare - d&llgast 'ebamoraalne' 
- ondast 'vihane' ond - ondare 

4. Adjektiive lõppudega -ad, -e või -iaк (samuti par

tit siipe - vt. § 77:2 ja § 78:3) kompareeritakse abisõnade 
merа /те:га/ 'enam' ja mest /теst/ 'kõige enam' abil, näit.: 

Kodhjärtad 'heasüdamlik' тега godh.iärtad mest KOdhiärtad 

öde 'tühi, paljas' mèra öde mest ode 

prâktisk 'praktiline' mèra prâktisk mest prâktisk 

Näit.: NÂgonting mèra kömiskt har jag aldrig sett 'mi

dagi koomilisemat pole ma kunagi näinud'. 

5. Mõnedel (peamiselt kohta tähistatavatel) adjektii
videl puudub positiiv (algvõrre) ja nad esinevad ainult kom
paratiivis ja superlatiivis. Niisugustel sõnade1 võib posi

tiivi vasteks olla adverb ja nende superlatiivi kasutatakse 
nii adjektiivina kui ka adverbina. Näit.: 

fram 'ees, ette' främre 'eespoolne' 'kõige ees
poolsem; kõi
gepealt' 

in 'sisse' inre 'seespoolsem' Tnnerst 'kõige sees
poolsem; si
semiselt' 

ftterst 'äärmine; 
äärmiselt' 

Änderst 'kõige alu
mine' 

néderst 'kõige alu
mine ' 

överst 'kõige üle
mine' 

ut 'välja' 

Inder 'all' 

ned 'alla' 

ovan /о:van/ 
'üleval' 

'väline' 

ûndre 'allolev' 

nédre 'alumine' 

övre 'ülemine' 

§ 75. Komparatiivi ja superlatiivi kasutamisest. 

1 .  K o m p a r a t i i v i s  a d j e k t i i v  e i  m u u t u ,  s . t ,  
ta jääb samaks määramata /maaratud vormis, utrumis/ neut
rumis ja ainsuses/mitmuses. Näit.: 
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Määramata vorm: 

en vackrare flicka 'ilusam tüdruk' 

ett vackrare barn 'ilusam laps' 
vackrare fllckor (barn) 'ilusamad, tüdru

kud (lapsed)' 

Määratud vorm: 

den vackrare flickan 'ilusam tüdruk* 
det vackrare bàrnet 'ilusam laps' 

de vackrare flickorna (bârnen) 'ilusamad tüd
rukud (lap
sed) ' 

Komparatiivivorm võib esineda genitiivis vaid 

juhul, kui ta on substantiveeritud (§ 76:3) vci kui ta sei

sab atribuudina substantiivi järel, näit.: 

Sten Sture den äldres styrelse "Vanema Sten Sture va
litsus'. 

2. Millegagi võrdlemisel kasutatakse komparatiivi jä

rel sidesõna jin 'kui', aga positiivi järel sidesõna som 

'kui': 
a) Han är aldre än jag 'ta on vanem kui mina (minust 

vanem)'. 

Ljuset är snabbare än ljuflet 'valgus on helist kii
rem . 

b) Han är 1тka gamma 1 som jag 'ta on sama vana kui 
mine • 

Han är inte sä läng som jag 'ta ei ole nii pikk kui 
mina* 

3 .  S u p e r l a t i i v i s  v õ i b  a d j e k t i i v i l  o l l a  

määramata (lühike) või määratud (pikk) vorm. 

Määramata vorm, mida saab kasutada ainult predikatiiv

selt (öeldistäitena), on lõputa ning jääb muutumatuks utru

mis /neutrumis ja ainsuses/mitmuses: 

Han är äldst 'ta on kõige vanem'. 
Detta hus är störst 'see maja on suurim'. 

Dessa blommor /blrnnmur/ är vàckrast 'need lilled on 
kõige ilusamad'. 
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Vrd. punkt 7. 

4. Superlatiivi määratud vormi kasutatakse nagu tava

list atributiivset adjektiivi (vt. § 63) harilikult koos va
ba määratud artikliga ("adjektiiviartikllga") den (det. de). 

Superlatiivi määratud vormi lõpp on -e (kui sufiks on -ast) 

või -a (kui sufiks on -st): 

starkast - den starkast-e 'tugevaim' 
äldst - den äldst-a 'vanim' (meessoost sõnade ainsuses 

ka: den älflat-e) 

Näit.: 

den varmaste aommaren 'kõige soojem suvi'; 

det vàckraste bârnet 'ilusaim laps'; 

de kallaste nätternq 'kuimi mad ööd'; 

den jynKsta fllckan 'noorim tüdruk'; 
det äldsta bârnet 'vanim laps'; 

de bästa e lève rna 'plarimad õpilased'. 

5. Superlatiivi määratud vormi ees puudub vaba määra
tud artikkel mõningates väljendites, vanasõnades, kõnetlus
te s jm., näit.: 

i främsta rümmet 'esmajoones'; 
till största délen 'suuremalt jaolt'; 

1 bästa (värsta) fail 'parimal (halvimal) juhul'; 

efter bästa förmäga 'nii hästi kui võimalik' (parima os
kuse järgi); 

med varmaste hälsningar 'parimate (kõige soojemate) ter
vitustega; 

med största nöje 'suurima heameelega'; 

jag vét det ur bästa källa 'ma tean seda parimast alli
kast ' ; 

I lugnaste vâtten gâr de största fiskarna 'vaga vesi, 
sügav põhi' (kõige vaiksemas 
vees liiguvad suurimad kalad) ; 

Bëste Bror! kallis sõber !' ("parim vend!" — kirja algus 
y meessõprade vahel) ; 

Käraste vännen min! 'mu kallim sõber!'. 
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6» Niihästi komparatiivi kui superlatiivi võib kasuta-* 
da "absoluutses" tahenduses, s.t. ilma otsese võrdluseta: 

s.) en st õrre penningsumma 'suurem rahasumma' 
(= võrdlemisi suur)• 

ett mindre sallskap 'väiksem seltskond' (vÕrdlemi^ 
si väike); 

utan stõrre missöden 'ilma suuremate viperusteta'; 

I g&r kväll tog jag mig en langre promenâd 'eile 
õhtul tegin pikema jalutuskäigu'; 

I morse mõtte jag en fagre dam och en äldre hèrre 
'täna hommikul kohtasin Cht nooremat Дяяпп 
ja vanemat härrat'. 

b) Absoluutse superlatiivi puhul tuleb silmas pidada, 

et määratletav substantiiv on tavaliselt määramata vormis: 

Jag tisser de allvarligaste fàrhâgor (pro: far-
hägorna) "mul on kõige tõsisemad 
kartused ...'. 

De varmaste hälsningar till din familj 'parimaid 
(kõige soojemaid) tervitusi su pere
konnale • • 

Med den största hèmlighetsfullhet 'suurima sala
duskatte all'# 

Den mest förbittrade strld ùppstod 'algas kibe
daim võitlus'. 

7# Superlatiivi predikatiivsel kasutamisel võib esine

da määramata vorm ja ka määratud vorm. 

a) Määramata vormi võib kasutada erinevate esemete või 

nähtuste võrdlemisel, näit.: 
Anna är äldst bland bârnen 'Anna on laste seas 

kõige vanem' -

ja ka siis, kui mingit eset võrreldakse iseendaga eri koh

tades või eri aegadel, näit.: 
Här är sjön /Sõnn/ djùpast 'siin on järv kõige sti-

gavam '. 

Viimasel juhul lisatakse sageli sidesõna som 'kui, 

nagu': X x X 
Nu är rosorna (som) vackrast praegu on roosid 

kõige ilusamad'. 

När nöden är (som) störst, är hjälpen (som) narmast 
'kus häda kcige suurem, seal abi kcige lähe-
dam'. 
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Ъ) Superlatiivi määratud vormi võib kasutada ainult sel 

juhul, kui võrreldakse erinevaid esemeid või nähtusi, nait.: 

Det här trädet är det hügsta i skõgen _ see, £_uu __?n 

(selles) metsas kõige kõrgem . 

Hûnden är den klokaste av bùsdjuren 'koer on kcige 
— targem koduloom . 

Märkus. Superlatiivi määratud vorm on obligatoorne, 

kui järgneb relatiivlause: 

Dessa blommor är de vackraste, j a g har sett 

'need lilled on kcige ilusamad, mis ma olen näinud . 

8. Erinevalt eesti keelest kasutatakse rootsi keeles 

superlatiivi ka juhul, kui on tegemist ainult kahe võrdlus-

objektiga, näit.: 

Vem är äldst av de b&da bröderna? 'kumb neist kahest 
vennast on vanem?'. 

4 4 .. à 
Den längsta av de tvâ systrarna ar den aldsta; hon ar 

ocksš den vàckraste 'pikem nendest kahest õest on va
nem; ta on ka ilusam'. 

Substantiveeritud adjektiiv 

§ 76. Substantiveeritud adjektiivi kasutatakse nii mää
ratud kui ka määramata vormis: 

1 .  M ä ä r a t u d  v o r m i  l õ p p  o n  n a g u  t a v a l i s e l  a d -
jektiivilgi -a (meessoost sõnade ainsuses -e) ja seda kasu
tatakse koos vaba määratud artikliga den (det, de): 

den visa (vise) 'tark'; 

det bästa du кап güra ... 'kõige parem, mida sa teha 
saad ... ; 

det nya i denna skildring 'uus selles kirjelduses'; 
det minsta du кап begärа ... 'kõige vähem, mida sa 

võid nõuda'; 
de rika oeh de fàttiga 'rikkad ja vaesed'; 

i det längsta 'nii kaua kui võimalik'; 

Den kloke har l&nga öron och kort tùnga 'targal on 
pikad kõrvad ja lühike keel'. 

- 100 -



2 .  M ä ä r a m a t a  v o r m i s  k a s u t a t u d  s u b s t a n t i v e e 
ritud adjektiiv võib olla: 

a) ainsuses koos määramata artikliga en, ett, mitmuses 
ilma artiklita: 

En diim kan fr&ga mycket t som en vis e j к an svàra 
'rumal võib küsida palju, millele tark 
ei oska vastata'. 

Fõjkarna lekte indiâner och vita 'poisid mängisid in
diaanlasi ja val
geid'. 

b) ainsuse neutrumis ilma artiklita: 

Blatt är hans älsklingsfärg 'sinine on ta lemmikvärv'. 

Löna e j gott med ont /xmt/ ! 'ära vasta heale halvaga ! '. 

3. Substantiveeritud adjektiivid võivad moodustada ge-
nitiivivormi lõpuga -s: 

den garnies lilla stùga 'vanakese vaike onn'; 

den starkares rätt 'tugevama õigus'; 

de ungas glädje 'noorte rõõm'; 

Följ de äldres rad '.iärgi vememate (inimeste) nõuan
deid'. 

4. Mõned sübstantiveerunud adjektiivid on lähenenud 
niivõrd substantiivile, et neid võib kasutada lõppartikliga; 

llllen (llllan) är sjtik 'väike poiss (väike tüdruk) 
on haige'; 

kärasten 'kallim' (mehe kohta); 

kärestan 'kallim' (naise kohta); 

àllra kärestan min 'mu kõige kallim'. 

5. Täielikult substantiveerunud on mõningad adjektii
videst tuletatud rahvuste nimetused, näit.: 

en svensk, -en, -ar 'rootslane' - vrd. en svensk 
põjke 'rootsi poiss'. * 

Samuti: dansk 'taanlane', tysk 'sakslane'. 

6. Täielikult substantiveerunud on keelte nimetused: 

z Lärobok i svènska 'rootsi keele õpik' - vrd. svènska 

sprâket 'rootsi keel.'. 

- 101 -



Svènskan ar ett vâckert sprSk 'rootsi keel on ilue 
keel'. 

Hans svènska är utmärkt 'tema rootsi keel on suure
pärane ', 

Svènskans sprâkmelodl 'rootsi keele meloodia'. 

Samuti: flnska 'eoome keel', estnlska 'eesti keel , 

ryska 'vene keel', danska 'taani keel', norska 'norrakeel', 

tyska 'saksa keel', engelska 'inglise keel', franska 'prant-

suse keel', italiénska 'itaalia keel' jt. (Rõhu kohta vt. 

§ 26:4 märkus.) 

Ad.jektilvselt kasutatud partitsiip 

I partitsiipi (preesensi partitsiipi) ja II partitsii

pi (perfekti partitsiipi) kasutatakse sageli adjektiivi tä

henduses - nii atributiivselt (täiendina) kui ka predika
tiivse lt (öeldistäitena). 

§ 77. 1. I partitsiip (preesensi partitsiip) (sufiks 

-ande või -ende, vt. § 124) adjektiivi tähenduses jääb muu

tumatuks määramata/määratud vormis, utrumis/neutrumis ja 
ainsuses/mitmuses : 

a) atributiivselt: 
i. V 

en alskande moder 'armastav ema'; 
ett sovande barn 'magav laps'; 
den uppsaende sõlen 'tõusev päike'; 
det leende ànsiktet 'naerev nägu'; 

de nuvarande lärarna 'praegused õpetajad'; 

b) predikatiivselt: 

kölden är bitande 'külm on näpistav'; 

det här var fört.iüsande 'see oli kütkestav'. 

2. I partitsiipi adjektiivi tahenduses saab sageli 
kompareerida, kuid ainult abisõnade mera, mest abil (vrd. 
§ 74:4): 

Den där filmen var mèra spännande 'see film oli põne
vam'. 

Den mest spännande tiden 'kõige põnevam aeg'. 
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б 78. 1, II partitsiip (perfekti partitsiip) adjek
tiivi tahenduses võib olla määramata või määratud vormis ja 

muutub ka utrumis/neutrumis ja ainsuses/mitmuses. Ainsuse 
määramata vormi sufiksid on utrurnis -ad, -d/-t. -dd ja -en, 

neutrurnis vastavalt -at, -t, -tt ja -et; mitmuses ja määra

tud vormis lisandub lõpp -e või -a (vt. lähemalt § 125). 
a) atributiivselt: 

en stängd dörr 'suletud uks' (määramata vorm); 
ett stängt fönster 'suletud aken' " M 

den stängda dörren 'suletud uks' (määratud vorm); 
det stängda fönstret 'suletud aken' M 11 

stangda dörrar 'suletud uksed'(mitm. määramatu vorm); 

de stangda dörrarna 11 " (mitm. määratud vorm) ; 

b) predikatiivselt: 

dörren är stängd 'uks on suletud'; 

fönstret är stangt 'aken on suletud'; 

dörrarna är -Btängda 'Uksed on suletud'. 

2. Adjektiivse II partitsiibi määramata ja määratud 

vormi koos määratlussõnaga kasutatakse samade reeglite ko

haselt, kui tavalist adjektiivi (vrd. § 73)» näit.: 

Vilken stängd dörr? 'milline suletud uks?'; 

den här stängda dörren 'see suletud uks'; 

denna stängda dörr 'see suletud uks'; 

detta stängda fönster 'see suletud aken'; 

vart stängda fönster 'meie suletud aken'; 

de där stängda dörrarna 'need suletud uksed'. 

3. II partitsiipi adjektiivi tähenduses võib komparee-

rida abisõnade mèra, mest abil (vrd. § 74:4): 

Han är шегэ. älskad än du 'ta on enam armastatud kui 
sina'. 

Det mést besökta kaféet 'kcige enam külastatud koh
vik * 

Märkus. Täielikult adjektiveerunud partitsiipe kompa-

reeritakse tavaliselt sufiksite -are ja -ast abil (vrd. § 

74:1), näit.: 
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ànsedd - ànseddare - ànseddast "austatud, auväärt' 
7Г 7. 7.— bestamd - bestâmdare - bestamdast 'kindel' 

èrfaren - erfarnare - èrfarnast 'kogenud' 

lard - lärdare - lärdast 'õpetatud, haritud' 

Näit.: En av stâdens knseddaste (= mést ànsedda) 

människor 'linna üks austatumaid inimesi'. 

Ad.iektiivi rektsioon 

§ 79. Adjektiivi (ja adjektiivselt kasutatud partit

siipi) määratlevad sageli substantiiv või pronoomen üksi või 

koos prepositsiooniga: 

1. Substantiiv põhikäändes (§ 44:1) või pronoomen ob

jektiivis (§ 86) seisavad tavaliselt otseselt adjektiivi 

(või partitsiibi) ees: 

Han är sin lärare tillgiven 'ta on kiindunud oma õpe-
, ta j asse '. 

Han är mig bevagen 'ta on mulle (minu vastu) heataht
lik'. 

Det är mig llkgiltigt 'see on mulle ükskõik'. 

Du är dig; lik 'sa jääd iseendaks' (sa oled iseendaga 
sarnane)« 

\, V 
Det hande mis ovetande 'see juhtus ilma minu teadma

ta'. 

Aga: 

Han är lik mig 'ta on minu moodi'. 

Han är lik sin far 'ta on oma isa moodi'. 

Jag är kvitt min sjùkdom 'ma olen oma haigusest lahti'. 

2. Kõige sagedamini määratlevad adjektiivi (ja partit
siipi) substantiiv või pronoomen koos prepositsiooniga; 

blek av förskräckelse 'hirmust (ehmatusest) kahvatu'; 

nyttig (skàdlig) für hälsan 'kasulik (kahjulik) ter
visele ' ; 

viktig for inip; 'mulle tähtis'; 

dtiglig für allt 'kõigeks kõlbulik'; 

Han är rädd für hünden 'ta kardab koera'. 
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Var rädd om din hälsaÎ 'hoolitse oma tervise eest!'. 

Sjün /Šünn/ är rik (fàttig) pa flsk 'järv on kalari-
kas (-vaene)'. 

Han är avundsjuk (svàrtsjuk) pa mip; 'ta on minu peale 
kade (armukade)'. 

Jag är säker pa det 'ma olen selles kindel'. 

Han var trütt av arbetet 'ta oli tüüst väsinud'. 
Han var trütt pa àrbetet 'ta oli tüüst tüdinud'. 

Hon är Ilten till växten 'ta on kasvult väike'. 
Vi är berédda till allt 'me oleme kõigeks valmis'. 

Jag var glad üver presénten 'ma olin rõõmus kingituse 
üle '. 

Jag är bek^mrad üver din hälsa 'ma tunnen su tervise 
üle muret'. 

Jaк är fürvanad üver ditt têlamod 'ma imestan su kan
natlikkust'. 

Han är god (e)m6t mip; 'ta on mu vastu hea'. 

Jag är van vid det 'ma olen sellega harjunud'. 

Märkus. Adjektiivi võib määratleda ka kõrvallauset 

Jag är inte mèdveten om, att ... ̂  P°_le sellee* tead
lik, et ... (ma ei 
tea, et ...) . 
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N u m e r a a l  (a r v s õ n a )  

Põhiarvud 

§ ВО. Põhiarvud on rootsi keeles järgmised: 

tretti(o) /tretti(u)/ 

fyrtl(o) /fö£i(u)/ 

fèmti(o) 

sèxti(o) 

s.jutti(o) /Š«tti(u)/ 

žtti(o) 

nittl(o) 
(ett) hiindra 

hundraén, hundraétt 

hundratvŽt 

tv^hundra 

trehundra 
fyrahundraf.yrti( o) žtta 

sjuhundrafém 

(ett) tusen /tüissan/ 

(ett) tusenén, tusenétt 

tvŽ tusen 
ett tusen sexti(o)atta 

nittonhundrasextl(o)-

atta (aastaarvuna) 

s.ju tusen femhundratret-

ti(o)nio 

(ett) hündra tdsen 

(en) mil.jon /miljûin/ 

tva mil.jõner 
(en) milj&rd 

0 noil /noil/ 30 

1 en /tnn/, ett 40 

2 tv& 50 

3 tre 60 

4 fjyra 70 

5 fem /ftmrn/ 80 

6 sex 90 

7 sju /5ü:/ 100 

8 atta 101 

9 nio /ni :и/ või /nira/ 102 

10 tio /ti:u/ või /tira/ 200 

11 èlva 300 

12 tolv /tolv/ 448 

13 trettpn /-ton/ 705 

14 f.iorton /fju:ton/ 1000 

15 fèmton 1001 

16 sèxton 2000 

17 s ,i ut ton /Š«tton/ 1968 

18 arton /à:ton/ või 

àderton 

1968 

19 nitton 7539 
20 tjURO /6ii:gu/ või 

/6ü:gd/ 100.000 
21 t.iugoén, tjugoétt 1, ,000.000 
22 tjugotvâ 2, .000.000 
23 t.iugotré 1 miljard 

Märkus. Põhiarvud alla 100 kirjutatakse kokku; hündra 
ja tüsen võib kokku või lahku kirjutada; milj6n ja miljàrd 
kirjutatakse lahku. 
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Mõningaid arve kirjutatakse ja hääldatakse mitut moo
di, näit. : t jugo '20' /5u:gu/, /6ü:ga/ või t.jugu /6Ù:gü/; 

mil.jõn või milliõn. mil.jârd või millidrd; kümnelisi trettio 

'30', f;yrtio '40' jne. hääldatakse ja ka kirjutatakse sage
li tretti. f.yrti jne., kusjuures neid võib hääldada niihäs
ti muusikalise liit- kui lihtrõhuga, vrd. § 26:11. 

(En) mil.l6n ja (en) mil.järd on substantiivid ja mitmu
ses lõpuga -er: tre milj6ner. tva mil.jârder; 

ka (ett) hondra ja (ett) tusen on substantiivid, kuid 
о 

ei muutu mitmuses: tvn hnnrtra, tuleb silmas pi
dada, et hündra ja tüsen 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 mää

ramata artiklile, viimane on aga rõhutu (vrd. § 36). 

Põhiarvu en saab kasutada ka adjektiivina määratud vor
mis lõpuga -a või -e (viimane lõpp esineb meessoost sõnade 

puhul), tavaliselt vastandades seda sõnale andra 'teine', 

näit.: 
Den èna är sex är, den àndra är ätta 'üks on kuus aas

tat vana, teine 
kaheksa'. 

Min ena händ 'mu üks käsi'; 
mitt èna üga 'mu üks silm; 
ä èna sidan, a àndra sidan 'ühelt poolt - teiselt 

poolt'. 

2. en või ett? 

a) Põhiarvu ett kasutatakse iseseisvalt, s.t. ilma 

järgneva substantiivita, näit. arvude üleslugemisel: ett, 

tva, tre, fyra ... 'üks, kaks, kolm, nezli ...', ka liit

arvude koostisosana: t.jugoétt, tnugotva ... '21, 22 ...', 

tretti(o)étt '31'» f.yrti(o)étt '41' jne. 

ett kasutatakse ka arvutamisel, kellaaegade ja aasta

arvude puhul: 
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ett och ett är tva 'üks ja üks on kaks ; 
en gang ett är ett 'üks kord. üks on üks ; 

klockan är étt 'kell on üks'; 
ar n£ttonhundrasexti(o)ett '1961. aasta . 

b) Põhiarvud en või ett olenevalt järgneva substantiivi 

eooet: om én och en halv timme 'pooleteist tunni pärast'; 

för étt och ett hâlvt ar sedan 'pooleteist aasta 
eest'. 

c) Liitarvsõnade osana kasutatakse aga sageli en ole

nemata järgneva substantiivi (soost) näit.: 

tretti(o)én hus 'kolmkümmend üks maja' (vrd. ett hus 

'üks maja'); siiski on alati -ett, kui järgneb ar 'aasta'î 

t.jugoétt ar gammal 'kaksklimmend üks aastat vana'. 

d) Ka liitsõnades kasutatakse vahel en neutrumi ees, 

näit.î 
en ènrumslägenhet 'ühetoaline korter' (vrd. ett rum 

'tuba'). 

Aga: en ettöring 'üheööriline' (raha) (ett üre 'üks 

öör'), en ètt&ring 'üheaastane laps' (ett ar 'aasta'). 

e) Järgnevad substantiivid-arvsõnad on neutrumid: 

ett par 'paar' (ett) hündra 'sada' 
ett tjog /õo:g/ '20 tükki "(ett) tüsen 'tuhat' 
ett dussln 'tosin' 

Näit.: ett par veckor 'paar nädalat'; ett t.jog ägg 
'20 muna'; ett dussin goda äpplen 'tosin häid õunu'. 

3. Arvsõna tva 'kaks' asemel kasutatakse mõningates 
väljendites vanemaid vorme tu ja tvènne (tre 'kolm'asemel 
vahel ka trenne): 

ett, tu, tre! uks, kaks, kolmi' (näit. käskluses); 
pa tû man hand 'kahekesi; nelja silma all'; 

ga itû (i tu) katki minema, pooleks minema'; 

giva sju für tu kuhjaga kätte tasuma' (andma seit
se kahe eest); 
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tvenue ganger (tv8 ganger) 'kaks korda'; 

trenne gânger (tré gânger) 'kolm korda'. 

4e Iseseisval kasutamisel võivad arvsõnad moodustada 
genitiivi lõpuga -s: 

de tios râd 'kümne nõukogu'; 

de adertons förbünd 'kaheksateistkümne liit'; 

Det är inte éns fél, att tva 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 hùndratal 'saja ümber'; 

näit.: ett tiotal gäster 'umbes kümme külalist'; 

c) arvsõnad liitega -tais tähistavad umbkaudset 

suurt hulka: 
hundratals (tusentals) människor 'sadasid (tu

handeid) inimesi'. 

6. Esimesest kaheteistkümnest põhiarvust (ja liitarvu

dest, mis lõpevad liidetega 1-9) saab moodustada substan

tiive lõpuga -a, mis käänduvad I deklinatsiooni järgi: 

en ett/a, -an, -or 'üks; üheline'; 

en tva/a. -an, -or 'kaks; kaheline'; 

samuti: trèa '3', f.yra '4', fèmma '5', sexa '6*, sjùa '7', 

attà '8', nia '9', tia '10', èlva '11', toIva '12'; 

t.iUKoètta '21', tretti(o)femma '35' jne. 

Kasutatakse ka:'en no Ila 'null; nulline '. 

Neid sõnu tarvitatakse kaardimängus jms., rahatähtede, 

trammide, busside, rongide kohta jne., näit.: 

Кan du lâna mig en fèmma? 'kas sa võid mulle viielise 

(viiekroonise^ -rublase jm.) laenata?'. 
Ta(g) tvaan! 'võta tramm (buss) nr. kaks'. 
Sjutti(o)femman är fûrsénad '(rong) nr. 75 on hiline

nud'.-

Jag bor i tretti(o)fyran 'ma elan (majas) nr. 34'. 
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Han kom (sот) trèa 'ta tuli kolmandaks (kolmandale ko
hale) '. 

Han gar i fyran 'ta käib neljandas (klassis)'. 

7. Liidete -dubbe1 ja -faldig abil moodustatakse liit
sõnad, mis tähistavad korduvat tegevust : 

tvadubbe1, -t või tvafaldig, -t 'kahekordne'; 
tredubbel, -t või trefaldig, -t 'kolmekordne'. 

Näit.: ett f.yr(a)faldigt hurrâ 'neljakordne hurraa' (mis 

on Rootsis tavaline kolmekordse hurraa asemel). 

Märkus, 'ühekordse' tähistamiseks ei saa kasutada sõna 

enfaldig, mis tähendab 'kohtlane, rumal', vaid tuleb võtta 

sõna énkel 'lihtne; ühekordne'. 

8. Pandagu tähele järgmisi kasutusviise, mis erinevad 

eesti keelest : 
.. о о о 

Han ar tva ganger sa stor som jag = 

Han är dubbelt sa stor som jag 'ta on minust kaks kor-
aa suurem'. 

Den är halften sa dyr 'see on kaks korda odavam (poo
le odavam)'. 

Ställ er upp tva oeh tva 'seadke end kahekaupa ritta '. 

9» 'Mõlemad' on rootsi keeles bada või bägge, iseseis— 
о о .. о —1 

vait ka bada tva. bagge tva: neid saab kasutada ka genitii
vis : 

enligt badas (bägges) vâr önskan 'meie mõlema soovi ko
haselt ' ; 

genitiivis ka: bada tvas (bägge tvas) ünskan 'mõlema 
soov'. 

(Vrd. § 97:4.) 

10. Põhiarvud arvutamisel: 

2 + 3 = 5  tva pius /plass/ tre är fem -
või: tva och tre är fem: 

7 - 1 = 6  sju minus ett är sex -

või : ett fran s.ju är sex: 
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3 x 4  =  1 2  tre g jünger fyra är tolv; 

6 : 2  =  3  sex dèlat (dlvidérat) med tva är tre -

või; aex genom tva är tré. 

VÕrdauamärki (=) võib lugeda mitut moodi: är 'on', ar 

lika med 'on võrdne', £ür 'teeb (välja)', blir 'jääb'. 

Järgarvud 

§ 82. Järgarvudeet mooduatatakae eaimeaed kaka auple-

tiivaelt (eritüveliaelt); 3., 4., 5., 6., 8., 11, ja 12. 

ebareeglipäraaelt vaatavaat põhiarvuat; 7.» 9«» 10., 13« ja 
kõik järgnevad järgarvud reeglipäraaelt vaatavaat põhiar

vuat aufikai -de või -nde liaamiaega. Li itarvudea aaab ai

nult viimane arv järgarvu aufikai. 
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X. första (forste meessoost sõnade eel) - lühend: 
l:sta 

2. àndra (andre " " " ) - " 

3. tredje - lühend : ?:d,-je 

4. f,1arde 4: de 

5. fèmte 5 îte 

6. statte /šttta/ 6:te 

7. ̂ jùnde 7: de 

8. âttonde 8: de 

9. nionde 9: de 

10. tlonde 10: de 

11. èlfte 11: te 

12. tolfte 12:te 

13. trèttonde 13: de 

14. fjortonde /f,ju:-/ 14: de 

15. fèmtonde 15: de 

16. sextonde 16: de 

17. sjùttonde 17: de 

18. art onde (àde rt onde) 18: de 

19. nittonde 19: de 

20. tjùgonde 20: de 

21. t.iugoförst/a (-e) 21:sta 

22. tUKoàndra 22:dra 

23. t.iuKotréd.ie 23:d.ie 

30. trettionde 30: de 

40. fyrtionde /fö-/ 40: de 

50. fèmtionde 50: de 

60. sèxtionde 60: de 

70. sjùttionde 70: de 

80. âttionde 80: de 

90. nlttionde 90: de 

100. (ett)hùndrade 100:de 

101. (ett)hundraförst a 101:sta 
1000. (ett)tùsende 1000:de 

1001. (ett)tusenförsta 1001:sta 

1475. étt tusen fyrahundra s.juttiofernte 1475:te 
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§ 83, Järgarvude kasutamisest. 

1. Järgarve käsitletakse määratud vormis olevate ad
jektiividena ja seepärast peab nende ees tavaliselt olema 
määratud vaba artikkel den (den, de), näit.: 

den första (trèd.le. t.jugofémte) august '1. (3., 25.) 
august'; 

för det första. för det àndra. för det trèd.ie jne. 
'esiteks, teiseks, kolmandaks jne.'. 

Märkus. Vaba määratud artikkel jäetakse ara mõningates 
väljendites: 

(för) första gangen 'esimest korda'; 

första lektiõnen 'esimene õppetund'; 

första kärleken 'esimene armastus'; 

ett àndra klAssens hoté11 'teise klassi hotell'; 

Ta första tag och kom ut till oss 'võta esimene rong 
ja sõida meie juurde^ 

i första hand 'esmajoones'. 

2. Järgarvud ei muutu, välja arvatud den första 'esi

mene' ja den àndra 'teine', mis meessoost sõnade ees asen
datakse sageli vormidega den forste ja den andre: 

Gustav II (den andre) Adolf 'Gustav II Adolf. 

Märkus. Määramata vorm först esineb ka predikatiivselt 

(öeldistäitena) või adverbi tähenduses : 

Han kom först 'ta tuli esimesena'. 

G& du först 'mine sina/esimesena'. 

Jag hörde det först i g&r 'ma kuulsin seda alles ei-
le • 

Jag gär först till pösten och sèdan till àrbetet 'ma 
lähen esiteks (algul) post
kontorisse ja siis tööle'. 

3. Järgarvud võivad moodustada genitiivi lõpuga -s: 

Karl III:s (den tolftes) död 'Karl XII surm'. 
Erik XIV:s (den fjortondes) regéring 'Erik XIV valit-

sus'. 
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4. Järgarvudest moodustatakse järgmised liitsõnad (vrd. 

§ 97:6): 
varannan, vartannat 'iga teine'; 
var trèdje, vart tršd.je 'iga kolmas' jne. 

Näit.: varannan människa 'iga teine inimene ' ; 
vartannat ar 'iga teine aasta, iga kahe aasta jä

rel'; 

vart trèdje âr 'iga kolmas aasta'; 

var fèmte minut 'iga viies minut'. 

5. Erinevalt eesti keelest ei kasutata rootsi keeles 

järgarve aasta-arvudest, lehekülgedest, paragrahvidest jne., 

vaid asetatakse vastav põhiarv substantiivi järele: 

8r I960 '1968. aasta'; 

sida(n) 35 '35. lehekülg'; 
kapite1 12 '12. peatükk'; 

band 2 '2. köide'; 

paragr&f 23 '23. paragrahv'. 

Murdarvud 

§ 84. Murdarvud moodustatakse üldreegli kohaselt järg

arvudest liite -del lisamisega, välja arvatud 1/2. 

1. Murdarvude nimetaja koosneb järgarvust ja liitest 
-del, mis käändub nagu substantiiv del 'osa': 

1/3 en trèd.jedel 
1/4 en fjärdedel 

2/3 tva tred.jedelar 

5/6 fem sjättedelar 

3/7 tre sjundedelar 

Aga: 

1/2 en halva, en hälft ; 3/2 tre halva - substan
tiivina; 

1/2 en halvt ett halvt. määratud vorm halva - ad-
jektiivina; 
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1 1/2 en och en halv. ett och ett halvt -

või: haivannan, halvannat; 

2 1/2 tv8 oeh en halv. tv& oeh ett halvt -

või: halvtredje. 

Näit.: en halv liter 'pool liitrit'; 
ett halvt bröd 'pool leiba'; 

hàlva priset 'pool hinda'; 

en och en halv mânad 'poolteist kuud'; 

en och en halv minût (minuter) 'poolteist mi
nutit '. 

2. Liitmurdarvude nimetajas väljendatakse '1' ja '2' 

põhiarvude abil: 

1/21 en tjURoéndel (seega: -en- pro: -första-); 
1/32 en trettitvaendel (-tvaen- pro: -andra-). 

3. Kui järgarvu lõpus on -de, jäetakse see murdarvus 
harilikult välja (välja arvatud 1/4 en f.järdedel ja 1/7 en 

s.jundedel) : ч x 

1/8 en attonde1 (attondedel) 

1/20 en tjùgondel (tjùgondedel) 

1/100 en hùndradel (hùndradedel) 

1/1000 en tùsendel (tusendedel) 

4. 1/4 en fjärdedel asemel kasutatakse sageli en kvart, 

samuti: 3/4 tre kvart. Koos järgneva mõõtühikuga: 

en kvarts timme 'veerand tundi'; 
en kvarts mil 'veerand miili' (rootsi miil on 10 km); 

en kvarts liter 'veerand liitrit'. 

3. Mõõtühiku ees kasutatakse murdarve üldreegli koha

selt genitiivis või pchikäändes koos prepositsiooniga av: 

en fèmtedels mil 'viiendik miili'; 

tre oeh tre fjärdedels kilo /kï: lu vei 5ï: lu/ 'kolm ja 
kolmveerand kilo'; 

tre fjärdedels §r = tre fjärdedelar ajv Rret 'kolm 
neljandikku aastat'; 

en fèmtedel av vinsten 'viiendik võidust'; 
en fjärdedel av ârvet 'neljandik pärandusest'. 

- 115 -

15* 



6. Kümnendikarve väljendatakse suuliselt sageli murdar

vude abil: 
2,Oti tv£ (hela) oeh &tta hundradelar (= tva komma noil 

âtta); 
0,07 noil hèla ooh s.1u hundradelar (= noil komma noil 

aju) ; 
0,1 % en tlondels procént (= noil komma en procént = 

noil hela en). 

Arvsõnad aastaarvudes, kuupäevades .ja 

kellaaegades 

§ 85. Erinevalt eesti keelest moodustatakse rootsi kee

les aastaarvud sadade abil, kusjuures kasutatakse ainult põ-

hiarve (vrd. § 83:5): 

1100 - elva hündra / 

1632 - sèxton hündra tretti(o)tv§ 

1802 - arton hündra tva 

Võib ütelda: han är född 1945 'ta on sündinud 1945.a.' 
= han är född i 1945: 
= han är född §r 1945. 

Näit.: &r 1066 (tiohundrasextiosex = ettusensextiosex) 

erövrades England 'aastal 1066 vallutati Inglismaa'. 
Han dog I9OI (nittonhundraétt) 'ta suri 1901.a.'. 

2. Liite -tal abil moodustatakse aastakümned ja sajan
did , näit.: 

pa tretti(o)taiet (30-talet) 'kolmekümnendail aastail'; 
sèxtonhundratalet (1600-talet) '17. sajand' 

(seda võib väljendada ka: sjùttonde krhundradet). näit.: 

Vi léver pa nlttonhundratalet (pa 1900-talet) = Vi 

léver under tjùgonde Rrhundradet (20-de &rhundradet) 'me 

elame kahekümnendal sajandil'. 

Han lèvde p§ sjuttonhundratalet (pä 1700-talet) 'ta 
elas 18. sajandil'. 

3. Kuupäevi väljendatakse järgarvudega koos vaba mää
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ratud artikliga; järgarvu järel ei kirjutata punkti, kui 
järgnev kuunimetus on sõnadega välja kirjutatud (ka lühen
datult) : » 

Han är född den 23 augüsti 1922 'ta on sündinud 23. 
augustil 1922'. 

Tällinn den 9 novémber 1967 'Tallinn(as), 9. novemb
ril 1967'. 

Han anlande den 17 okt 'ta saabus 17. okt.'. 

Lühemaid järgarve võib sõnadega välja kirjutada: 

Han anlände den trèdje januAri 'ta saabus 3. jaanua
ril'. 

Det är den àndra mars i dàg 'täna on 2. märts'. 

Kuude märkimiseks rootsi keeles rooma numbreid ei tarvita

ta; kasutatakse ainult araabia numbreid punktiga, näit.: 

d (den) 3. 4. 1991 (loe: dfen trèdje i fjärde 1991 

= den trèdje april 1991) 'kolmandal aprillil 1991'. 

Märkus. Ärikirja standard: 1991-04-03 (aasta - kuu 

- päev). 

4. Kellaaegu väljendatakse põhiarvudega: 

Vad är klockan? 'mis kell on?' 

Hur mycket är klockan? 'kui palju kell on?' 

Klockan är ett 'kell on üks'; 

halv tva 'pool kaks'; 

txo (miniiter) üver tré 'kümme minutit üle 
kolme'; 

(en) kvart över f.yra 'veerand viis' 

(en) kvart i fyra 'kolmveerand neli' 
(veerand enne nelja); 

fem (minüter) i fem 'viie minuti pärast 
viis'. 

Klockan tolv pa dàfien (pa nâtten) 'kell kaksteist päe
val (öösel)'. 

P§ sléget tre = precis (klockan) tré 'täpselt kell 
kolm'. 

Kl 21.43 ( = klockan t.iugoétt och f.yrti(o)tré). 



P r o n o o m e n  ( a s e s õ n a )  

Personaalpronoomen (isikuline asesõna) 

§ 86. Substantiivist erinevalt on personaalpronoomenil 
põhikäände (§ 44) asemel kaks käänet : nominatiiv ja objek

tiiv (objekti kääne); seega kokku kolm käänet: 

la nominatiiv; 

2. objektiiv; 

3a genitiiv. 
Objektiivi kasutatakse akusatiivse ja datiivse sihiti

sena ja prepositsionaalsetes ühendites. Esimesel ja teisel 

isikul puudub genitiiv. Selle asemel esineb vastav posses-

siivpronoomen (omastav asesõna). 

Nominatiiv Objektiiv Genitiiv 

Ainsus: 1. isik jag mig (min) 

2. " du dig (din) 

3. " mask han honom Ьяпя 

fem. hon hènne hènnes 

utr. den den des s 
neutr. det det de ss 

Mitmus: 1. isik vi oss (vâr) 
2. " ni er, éder (er. édt 

3. " de dem de ras 

Hääldamine : 

jag rõhutatult /ja:(g)/, muidu /ja/ 
du " /dü:/ " /dü/ 
mig, dig /mei, dci/ 

han /hann/, hans /hanss/, honom /honom/ 
hon /hunn/ 
den /dtnn/ 

det rõhutatult /de:/, muidu / d i ,  da/ 

de /di:, di/, kõnekeeles /domm/ 

dem /dtmm/, kõnekeeles /domm/ 

- 118 -



§ 87. Personaalpronoomeni kasutamisest. 

1. Maskuliini han 'tema' ja feminiini hon 'tema' kasu
tatakse vastavalt meessoost ja naissoost isikute, vahel ka 
loomade ja esemete kohta, vt. § 34. 

Pronoomeneid den, det 'see ' kasutatakse vastavalt ut-
rumi ja neutrumi sõnade kohta: 

Var är Ъбкеп? - Den ligger pâ bõrdet. 

'kus on raamat?' - 'see lebab laual' 

Var ar bläckhornet /blckkhurnst/? - Det stâr pa 
bõrdet. 

'kus on tindipott?' - 'see seisab laual * 

2 .  K õ n e t a m i s e l  t a r v i t a t a k s e  d u  ' s i n a '  s u 

gulaste, lähemate sõprade ja tuttavate seltskonnas; omava

heline sinatamine on Rootsis väga tavaline ka töökaaslaste 
hulgas. 

Pronoomenit ni 'teie' võib kasutada ühe või mitme isi
ku poole pöördudes, ühe isiku poole pöördudes ei peeta pro

noomenit ni teatud juhtudel eriti viisakaks, näit. oma üle

must või vanemaid inimesi kõnetades. Selle asemel pöördu

takse nagu kolnanda isiku poole ja kasutatakse kas tiitlit 

nimega või ilma (viimasel juhul on tiitel tavaliselt määra
tud vormis) või herr 'härra', fru /frü/ 'proua', fröken 

'preili'; 'seltsimehe' vaste on rootsi keeles kamr&t. Sait.: 

Har professorn tld om mandag? '(Hr.) professor, kas 
teil on esmaspäeval aega?'. 

Vill fru Andersson dricka en kopp té? 'Kas proua An-
dersson soovib tass teed juua?'. 

Har herr Pèttersson vàrit i Moskvâ? 'Kas te olete 
olnud Moskvas, hr. Pettersson?' 

Kolmandas isikus kõnetatakse Rootsis sageli ka vane

maid sugulasi: 

Vill faster Eisa hjälpa mig? 'Kas sa aitaksid mind, 
tädi Elsa?'. 

Har fàrfar fltt tldningen? 'Kas sa said ajalehe, va
naisa?'. 

Vad vill far ha? 'Mis sa soovid, isa'. 
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Formaalses kirjastiilis tarvitatakse tiitlit ainult 
pealkirjas, kuna tekstis esineb Ni 'Teie' ja Bder, (Er) 
'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 

-(e)n: näit.: I tron 'teie usute'; I trodden 'teie uskusi

te'. 
4. Personaalpronoomenit objektiivis ka

sutatakse: 
a) akusatiivobjektina: 

Jag alskar dig 'ma armastan sind'. 

Har du sétt honom? 'kas sa oled teda näinud'. 

Vi kânner dem Inte 'me ei tunne neid'. 

b) daativobjektina: 

Ge mig Ьбкеп! 'anna mulle raamat!'. 

Det förbjdder jag dig 'ma keelan sulle seda (tehe) '. 

Han berättade oss en rolig histõria 'ta jutustas 
meile naljaka loo'. 

c) koos prepositsiooniga: 

Jag vill tala med dig 'ma tahan sinuga rääkida'. 

Han är kär i henne 'ta on temasse armunud'. 

Vi väntar £& er 'me ootame teid'. 

Märkus 1. ühendis prepositsioon + pronoomen on prepo

sitsioon tavaliselt rahuline, pronoomen aga rahutut 

till honom 'temale', méd mig 'minuga', éfter oss 'pä
rast meid'. 

Märkus 2. Teatud konstruktsioonides võib pronoomen 

seista lause algul ja prepositsioon lause lõpul: 

Det har jag ïhte tänkt £a 'sellele ma pole mõtelnud'. 

5. Daativobjekti rõhutamisel võib seda asendada prepo-

sitsionaalse ühendiga; pandagu tähele sõnajärjestust: 

Han gav mig en bök = Han gav böken at mig 'ta andis 
raamatu minule'. 
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Han visade mig en bok = Han visade böken for mig 'ta 
näitas raamatu-cml nuie ". 

Han sande mig en bôk = Han sende böken till mig 'ta 
saatis raamatu minule'. 

Prepositsiooni J^t kasutatakse tavaliselt koos verbide

ga: jjlvaJ^e} 'andma' ja skänka /ёЦka/ 'kinkima'; 

för - koos verbidega: beratta 'jutustama', omtala (tala 
om) 'jutustama', förklAra 'seletama', visa 'näitama', anmola 
'teatama'; 

till - koos verbidega: sanda 'saatma', sklcka 'saat

ma', skrlva 'kirjutama', säga 'ütlema', sal.ja 'müüma'. 

6. Personaalpronoomen genitiivis (bans, 

hemes, dess« de ras) jääb muutumatuks olenemata järgneva 
substantiivi soost, arvust ja käändest: 

hane vän '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 tänapäeval 

ainult omamist, s.t. ta esineb possessiivpronoomeni funkt

sioonis (vrd. § 91). 
Genitiivi võib kasutada ka predikatiivselt (öeldistäi

tena) : 
Böken är hàns (või: böken tlllhör hönom) 'raamat on 

tema oma' ('raamat kuulub temale'). 

§ 88. Neutrumi det 'see' esineb rootsi keeles paljudes 

konstruktsioonides, kus eesti keeles asesõna 'see' tavali

selt ei kasutata: 

1. Pronoomen det impersonaalse (umbisikulise) subjek

tina: 
a) impersonaalsete verbide koostisosana (vt. § 132), 

näit: 
det regnar 'sajab (vihma)'; det snöar 'sajab lund'; 

b) det + muud verbid: 
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Det ringer i telefönen (või: telefönen ringer) telefon 

heliseb'. 
I alla fönster lyste det 'kõik aknad olid valgustatud'. 

Det svlndlar för mina ögon 'mul läheb silmade ees kir

juks'. 

Nende hulgas paljud igapäevased väljendid, näit.: 

Hur g&r det? 'kuidas läheb?'. 
Hur st&r det till? 'kuidas käsi käib'. 
Hur kõmaer det sig. att ... 'millest see tuleb, et ...'. 

Det râcker 'küllalt, aitab'. 

c) det impersonaalse passiivi konstruktsioonis (vrd. § 

128:5): 

Det dànsades hèla kvällen 'tantsiti kogu õhtu'. 

I gfir dànsades det 'eile tantsiti'. 

Det bestamdes, att àlla skulle g8 dit 'otsutati, et 
kõik pidid sinna minema'. 

T" 
2. Pronoomen det subjekti korrelaadina (det kui for

maalne 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 kömmer n&gon 'ma tean, et mitte 
keegi ei tule'. 

Det stõd tre studénter vid kröken (G. Früding) 'kolm 
tudengit seisid käänakul'. 

Markus. Pronoomen det jääb ära, kui tegelik subjekt 
asetseb lauses enne predikaati: 

Det stõd tre studénter ... = Tré studénter stod ... 
'kolm tudengit seisid ... '. 

3. Konstruktsioonis det f-fnns 'leidub': 

Det firms alltid en utväg 'alati leidub väljapääs'. 

Det finns üver en miljön bucker i v&rt biblioték 'meie 
raamatukogus on üle miljoni raamatu'. 
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Pet fanne andra mü jligheter ocksâ 'leidus ka "teisi 
võimalusi'. 

Det har alltid funnits människor, som ... 'alati on 
leidunud inimesi, kes ...'. 

4. Konstruktsioonis det är 'on (olemas)': 

a) det är + substantiiv: 

Det är frâdag; i dâg 'täna on reede'. 

Det var torsdag /td:sda(g)/ i gar 'eile oli nelja
päev '. 

I dâg är det den 10 novémber 'täna on 10. november'. 
I dâg är det min födelsedag 'täna on mu sünnipäev'. 

b) det är + adjektiiv või adverb: 

Det är kailt i dag 'täna on külm'. 

žr det varmt ùte? 'kas väljas on soe?'. 

Det var bra, att du kom 'hea, et sa tulid'. 

Det var ont /unt/ om bränsle 'küttest oli puudus'. 

Det är inte svart 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 roligt. att han är battre 'tore, et tal (ter

vis) on parem'.^ 

Det var tr&kigt, att du inte kan komma 'kahju, et sa 

ei saa tulla'. 
\ \ ^ Det var synd, att du inte kan stanna langre 'kahju, et 

sa ei saa kauemaks jääda'. 

5. Pronoomen det võib viidata mitmesugustele lause-
liikmetele ja tervetele lausetele; det esineb tavaliselt 

(akusatiivobjektina või öeldistäitena) koos abiverbidega ja 
verbidega nagu tro /tru:/ 'arvama', veta 'teadma', frâga 
'küsima', tala 6m 'jutustama', hoppas 'lootma', güra 'te

gema' jt., kui muu objekt või öeldistäide puudub, näit.: 
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Xr han hemma? - Ja, jag tror det# 
'Kas ta on kodus?' - 'Jah, ma arvan küll'. 

Var bõr han? - Det vét jag Inte. 
'Kus ta elab?' - (Seda) ma ei tea'. 

Varför fr&gar du det? 'miks sa seda küsid?' 
Vem talade 6m det för dig? 'kes sulle sellest jutus-

tas? 

Kömmer han 1 morgon? - Jag hoppas det. 
'Kas ta tuleb homme?' - 'Ma loodan'. 

Jag ar mycket trött. - Det ar jag ocks&. 
'Ma olen väga väsinud' - 'Mina ka (samuti)'. 

Я/Sn tycker öm att rèsa, men dét gör jag inte. 

'Ta armastab reisida, kuid mina mitte', 

6. Pronoomen det esineb rootsi keelele iseloomulikes 

lühivastustes. 
a) Konstruktsioon; det är det (inte); 

Sr det dm bojc? - Ja, det är det. /jâ:, da ix d-з/ 

Nej, det är det inte /nfi, de U 
da inta/ 

'Kas see on sinu raamat?' - 'On küll'. - 'Ei ole'. 

Var du länge dar? - Ne,j. det vâr jag inte. 

'Kas sa olid seal kaua?' - 'Ei olnud'. 

b) Teiste abiverbide puhul korratakse lühivastuses 

abiverbi: 

Har du nâgra tändstickor? - Ne.j, det här .jag inte. 

'Kas sul tikke on?' - 'Jah, on küll'. 

Vill du följa méd? - Ja, det vill jag. 

'Kas tahad kaasa tulla? - 'Tahan küll'. 

Kan du göra det? - Ne.j, det kân jag inte. 

'Kas saad seda teha?' - 'Ei saa'. 

c) ülejäänud verbide puhul kasutatakse lühivastuses 
verbi göra 'tegema': 

Talar ni svènska? - Ja, det gör ,iag. 

Ne.j, det gür лак inte. 
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'Kas te räägite rootsi keelt?' - 'Jah, räägin küll'. 

'Ei räägi'. 
Sag du mig Inte? - Ne .j, det K.jorde .jag; inte. 

'Kas sa ei näinud mind?' - 'Ei näinud'. 
Skr 1 ver du till mig? - Ja. det ska .lag göra. 

'Kas sa mulle kirjutad?' - 'Jah, kirjutan küll'. 

7. Pronoomen det emfaatilises konstruktsioonis. 

Mingi sõna eriliseks rõhutamiseks kasutatakse rootsi 

keeles sageli det är 'see on', det var 'see oli', millele 

võib lisanduda relatiivpronoomen som 'kes, mis'. Eesti kee
les piisab tavaliselt vastava sõna rõhutamisest või sõna

järjestuse muutmisest. 

Det är dd, som har gjõrt det 'seda oled sina teinud'. 
Det var hân, som kom 'tema tuli'. 

Det är därför, som jag inte kan güra det 'seepä

rast ma ei saa seda teha'. 

Är det här, du bor? 'kas sa siin elad?'. 

Det är oss, han tàlar om 'ta räägib me i st'. 

Refleksiivpronoomen (enesekohane asesõna) ja 

retsiprookne pronoomen (vastastikune asesõna) 

§ 89. 1. Erinevalt eesti keele asesõnast 'end, ennast* 

viitab rootsi ref leksiivpronoomen sig; /s£i/ ainult 3. isi

kus olevale subjektile ainsuses või mitmuses: 

Han tvättar sip; 'ta peseb ennast '. 

De tvättar sig 'nad pesevad ennast'. 

ülejäänud isikute puhul tuleb kasutada vastavat perso-

naalpronoomenit objektiivis, seega kogu paradigma on järg

mine : 
jag tvättar mi g 'ma pesen ennast ' 

du tvättar dig; 'sa pesed ennast' 

han tvättar sig 'ta peseb ennast' 

(hon, den, det) 
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vi tvättar oss 'me peseme ennast' 
ni tvättar er 'te реsete ennast' 
de tvättar sig 'nad pesevad ennast' 

Näiteid refleksiivpronoomeni ja seda asendava perso-

naalpronoomeni kasutamise kohta: 

Jag lär mift svènska 'ma õpin rootsi keelt'. 
Vi mäste öva oss i att tàla svènska 'me peame harju

tama rootsi keelt'. 

Няп kände siK hungrig 'ta tundis end näljasena'. 

Bârnet har gjort sig liia 'laps on endale haiget tei
nud'. 

V % M 
Studénten förbereder sip; till exâmina 'üliõpilane 

valmistub eksamiteks'. 

Sätt dig! 'istu!' 
Sätt er! 'istuge!' 
Jag satte mis i soffan 'ma istusin sohvale'. 

Vänd dis inte om! 'ära end pööra!' 
Akta dig! 'hoia end! (ole ettevaatlik)'. 

Ta er en kopp té! 'võtke endale tass teed!'. 

Tuleb teha vahet refleksiiv- ja personaalpronoomeni 

vahel 3« isikus: 
Han sšlg sig i spègeln 'ta nagi end peeglis '. 

Vrd.: Han sag hànom i spègeln 'ta nägi teda peeglis'. 

2. Refleksiivpronoomenit sig kasutatakse ka umbisiku

listes konstruktsioonides, kui subjektiks on indefiniitne 
pronoomen või mõeldav subjekt 3. isikus: 

Man maste försvära sig 'peab end kaitsma'. 

Det är ens plikt att försvära sig 'igaühe kohus on end 
kaitsta'. 

Vrd.:Man maste försvära honom (personaalpronoomen) 'teda 
peab kaitsma'. 

3« Refleksiivpronoomenit ja personaalpronoomenit ene

sekohases tahenduses kasutatakse sageli prepositsiooniühen

dites, näit.: 

Han tittade framför sip; 'ta vaatas enda ette'. 

De s&g en bil bakom sig 'nad nägid üht autot enda ta
ga'. 

- 126 -



Eke11 jag ta parар1^ méd mlg? 'kas ma võtan vihmavarju 
(endaga) kaasa?'» 

Pandagu tähele järgmisi väljendeid prepositsioonigapfi: 

Jag har inga péngar pa mig 'mul pole raha kaasas'. 

Har du nâgon klocka p& dig? 'kas sul on kell kaasas?' 

Har ni cigarétter pâ er? 'kas teil on sigarette (kaa
sa?' 

Jag klär рй mlg 'ma panen çnd riidesse'. 

Han har hätten och гбскеп pa sig 'tal on kübar peas ja 
, mantel seljas'. 

Hon satte pâ sig glàsôgonen 'ta pani endale prillid 
ette '. 

4. Mõningates väljendites kasutatakse refleksiivpro-
noomeni tugevdamiseks pronoomenit s.jälv 'ise', näit. : 

Hon var alltid sig själv 'ta jäi alati iseendaks'. 

Förlat; mig, jag är inte mig själv i dag 'vabandage, 
ma olen täna endast väljas'. 

Det säger sig självt att ... 'on iseenesestmõistetav, 
et ... . 

§ 90. 1. Eefleksiivpronoomenile on lähedane ret

siprookne pronoomen (vastastikune asesõna) var-

апг1-гя (kõnekeeles: varann) 'teineteist, üksteist ', fflis tä

histab mitut isikut. Ta ei V8i olla lauses subjektiks.Näit,i: 

När aterser vi varàndra? 'millal me näeme jälle tei
neteist (üksteist)?' 

De älskar varàndra 'nad armastavad teineteist'. 

Syskonen liknar varândra 'õed-vennad on üksteisele 

sarnased'. 

2. Retsiprookne pronoomen esineb ka genitiivis: 

De tryckte varândras hander 'nad surusid teineteise 

kätt '. 
De lânar varândras bocker 'nad laenavad teineteiselt 

(üksteiselt) raamatuid'. 

3. Sageli kasutatakse retsiprookset pronoomenit koos 

prepositsioonidega: 
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Sjû dagar efter уяг^пЛтя 'seitse päeva järjest • 
De bodde l&ngt fran уягйп^а 'nad elasid teineteisest 

(üksteisest) kaugel'« 

"Itfcka till," sade de till varAndra. '"6nn kaasa", 

soovisid nad teineteisele (üksteisele)'. 

4. Retsiprookset tähendust saab vahel edasi anda ka 

depoonensverbiga (vrd. § 130:2): 

Vi träffade var Andra pâ gatan - Vi träffades p& gatan 

'me kohtusime tänaval'. 
Pöjkarna sl&r varAndra - Pöjkarna slass 'poisid löö

vad üksteist - kaklevad'. 

Possessllvpronoomen .ja refleksiivne 

possessiivpronoomen 

(omastav ja enesekohane omastav asesõna) 

§ 91» le Possessiivpronoomen väljendab omamist ja 

ühildub substantiiviga arvus ja soos. 3. isikul puudub ta

valine (s.t. mitterefleksiivne) possessiivpronoomen ja sel

le asemel tarvitatakse vastava personaalpronoomeni genitii-

vivormi (vrd. § 87:6): 

(jag) 

(du) 

(han) 

(hon) 

(den) 
(det) 

(vi) 

(ni) 
(de) 

Näit.: 

min bok 'minu raamat' (min, sest en bok) 

mitt barn 'minu laps' (mitt. sest ett barn) 

mina böcker 'minu raamatud' 
mina barn 'minu lapsed' 

min 
din 

mitt 

ditt 
h a n s 

h e n n e s 

d e s s 

d e s s 

mi ла 

dina 

о 
vara 

'minu' 

'sinu' 

'tema' (mask.) 

'tema' (fem.) 

'selle' (utr.) 

'selle' (neutr.) 

'meie' 

'teie' 

'nende' 
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"Ret лr mln bok N see on minu raamat '. Är ort rum 

stort? 'kas te tuba on suur?' Vart brev var langt 'meie ki

ri oli pikk'. 

Märkus« Mitmuse 2. isikus tarvitatakse pidulikumas 

keeles pikemaid vorme éder, édert, èdra, kirjades suure al

gustähega, näit.! -fidert brev 'Teie kiri'. Mõningate tiit

lite ees tarvitatakse vorme Sders või Ers, näit.: 

ižrs ma je st at 'Teie majesteet '. 

2. Possessiivpronoomenit saab rootsi keeles tarvitada 

juhtudel, kui eesti keeles tuleb lisada 'oma': 

a) predikatiivselt (öeldistäitena): 

Den här böken är mln 'see raamat on minu oma'. 

Det här bõrdet är mitt 'see laud on minu oma'. 

De här böckerna är mina 'need raamatud on minu omad'. 

b) substantiivi агяjätmisel: 

Mln bil är äldre än dîn, och dèras är äldre än mln 

'minu auto on vanem kui sinu oma ja nende oma on vanem kui 

minu oma'. 

Ert rum är stõrre än mitt 'teie tuba on suurem kui 

minu oma'. , 

Det är inte vart, det är dèras 'see pole meie, vaid 

nende oma'. 

Jag har gjort mitt 'ma olen teinud oma (osa)'. 

3. Possessiivpronoomenit tarvitatakse vahel halvusta

vas või ka naljatlevas tähenduses, näit.: 

Din odaga! 'sa saamatu!' 

Era dumbommar! 'teie rumalad!' 

Din lyckliga ost /ust/! 'sa õnneseen!' 

4. Po ese s s i ivpronoome ni juurde kuulub sageli tugevdav 

égen, éget, egna /е:gna/ 'oma': 

min égen hatt 'mu oma kübar'; 

mitt éget barn 'mu oma laps'; 

mina ègna barn 'mu omad lapsed'. 
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5. Possessiivpronoomen asendatakse teatud juhtudel 
ühendiga prepositsioon + personaalpronoomen objektiivis« 
Näit.: 

En van till miK 'üks mu sõber'; vrd.: en av mina 

vänner 'üks mu sõpru', 
Det Kr en slakting till oss 'see on (üks) meie sugu

lane ' « 
Bârnet sitter i knaet pê honom 'laps istub tal süles', 

Rosten stockade sig i hâlsen p& honom 'hääl jäi tal 

kurku kinni'. 

§ 92. 1 .  R e f l e k s i i v n e  p o s s e s s i i v p r o n o o 

men (enesekohane omastav asesõna) sin, sitt, sina '(tema) 

oma' viitab, erinevalt eesti pronoomenist 'oma', a i-

n u 1 t 3« isikule ainsuses ja mitmuses, ülejäänud isi

kutes tarvitatakse enesekohases tahenduses tavalisi posses-

siivpronoomeneid; kogu paradigma on seega järgmine: 

jag 
du 

han, hon 
(den, det) 

vi 
ni 
de 

Nait.: 

Ta(g) méd dig dina backer! 'võta oma raamatud kaasa !' 

Glöm inte era skrlvböcker! 'ärge unustage oma vihikuid!' 

2. Refleksiivne possessiivpronoomen gin (sitt, sina) 

viitab tavaliselt lause subjektile 3. isikus: 

Han sag sin far pa gatan 'ta nägi oma isa tänaval' -

vrd. han sšg hans far pa gàtan 'ta nägi tema isa tänaval' 

(siin hans ei viita lause subjektile). 

Mânnen (han) tog sin hatt och glck 'mees (tema) võt
tis oma kübara ja läks'. 

Flickan (hon) stod oeh talade med sin fär 'Tüdruk 
(tema) seisis ja rääkis oma isaga'. 
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din 'sa loed oma raamatut' 
" sin " 'ta loeb oma raamatut' 

0 var « 'me loeme oma raamatut' 

" er и 'te loete oma raamatut' 

" sin и 'nad loevad oma raamatut 



De har inte sett sina förHldrar pa fiera 8r 'nad pole 
oma vanemaid palju aastaid näinud'è 

Sa juhul, kui subjektiks on indéfiniitne pronoomen 
(umbmäärane asesõna) man: 

Man bür gôrç sin plikt 'tuleb täita oma kohust'. 
Man ska11 h&lia sitt ord 'tuleb oma sõna pidada'• 

3. Mõningates väljendites ei viita sin (sitt, sina) 

lause subjektile (alusele), vaid mõnele muule sõnale: 

a) lause objektile (kaudsihitisele), kui on vaja 
vältida kahemõttelisust: 

Gé honom sin bok 'anna talle tema raamat', - Vrd.: 

Gts honom hans bok - võib mõista: 'anna talle tema (kellegi 
kolmanda isiku) raamat'. 

o i .  о  X  
Vi maste lamna dem at sitt öde 'me peame neid jätma 

(nende oma) saatuse hooleks'. 

b) lühendatud võrdlevas kõrvallauses, et vältida 
kahemõttelisust: 

Hon är ^ngre än sin syster 'ta on noorem kui ta õde'. 

- Vrd.: Hon är ^ngre än hennes syster 'ta on noorem kui ta 

(kellegi kolmanda isiku) õde'. 

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 gav honom var sin slant 'igaüks meist andis talle 
rahatüki'. 

Han gav oss var sin slant 'ta andis meile igaühele 
rahatüki'. 

Pojkama fick var sitt äpple 'iga poiss sai uhe ftuna'. 

3. Pronoomenit sin (sitt, sina) tarvitatakse ka palju

des väljendites, nagu: 
Det kostar ua sin hüjd 50 r iibel 'see maksab kõige 

rohkem 50 rubla'. 

- 131 -

17* 



Det кап man fa se pa sina hall 'seda võib siin Ja seal 
näha'. 

Pa sin tid ànsâgs det fint att ... 'omal ajal loeti 

peeneks, et ... '. 

Mõnes väljendis esineb vana käändevorm sinom: 

Du ska fâ vèta det i sinom tid 'küll sa seda omal (õi
gel) ajal teada saad'. 

4. Possessiivpronoomeni ja refleksiivse possessiivpro-

noomeni mitmuse vorme koos vaha määrava artikliga kasutatak

se selleks, et tähistada perekonnaliikmeid tervikuna, näit.: 

Alla de mina har rest bort 'kõik minu omad on ära 

sõitnud'. 
Halsa de dina! 'tervita omasid!' (oma perekonda). 

En av de vara 'üks meie omadest'. . 
Man m&ste tänka p§ de sina 'peab mõtlema omade peale'. 

Ka genitiivis: 

Man maste tänka pa de sinas bästa 'peab mõtlema omade 

käekäigu peale'. 

Märkus. Ei kasutata: de era. 

Demonstraciivpronoomen (näitav asesõna) 

§ 93» Demonstratiivpronoomenid on: den 'see', den här 
'see (siin)', s anima 'sama', sždan 'selline ', dylik 'sel

line', slik 'säärane', likadan 'samasugune'. Demonstratiiv-

pronoomenitel on kolm põhivormi: utr um, ne ut rum ja mi-cmus; 

vahel ka eri vorm meessoo jaoks (lõpuga -e). Demonstratiiv

pronoomenid võib kasutada nii adjektiivselt kui ka substan

tiivselt (iseseisvalt). 

1. den /denn/, det /de:/, de /de:, domm/ 'see ' erine
vad personaalpronoomeni 3. isiku vormidest sellega, et nad 

on rõhulised. 
a) Adjektiivsel tarvitamisel jäävad need pronoome— 
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с 
nid muutumatuks; neile järgnev substantiiv on määratud vor
mis (lõppartikliga): 

Dén Ьбкеп är intressânt 'see raamat on huvitav'. 

Dét svâret ticker jag 6m 'see vastus meeldib mulle'. 

Dé bückerna кап du behalla 'need raamatud võid endale 
jätta'. 

Väljendites: 

pa dét sättet 'sel viisil ' ; 

vid dét läget 'praegu, selleks ajaks'. 

Nu talar vi inte mer om dén sdken 'sellest asjast me 
enam ei räägi'. 

b) Substantiivsel kasutamisel käändub den (det, de) 
nagu personaalpronoomen (vt. § 86): 

Déin ticker jag mést om 'need meeldivad mulle kõige 
enam'. 

Jag har läst dén Ьбкеп och jag tycker mycket от dess 

Innéh§11 'ma lugesin seda raamatut ja mulle meeldib selle 

sisu'. 

2. Demonstratiivpronoomenid den här (det här, de här) 

'see (siin)' ja den där (det där, de där) 'see (seal)' ka
sutatakse tavaliselt kõnekeeles. 

a) Adjektiivsel kasutamisel on neile järgnev sub
stantiiv määratud vormis: 

Den har tavlan är vàckrare än den där 'see maal on 
ilusam kui see seal'. 

Ta inte de där äpplena, de har är bättre 'ära võta 

neid õunu (seal), need siin on paremad'. 
•• О Z !» Väljendis: pa det här sättet 'sel viisil, sel moel' 

b) xSrinevalt demonstratiivpronoomenist den (det, de), 

Vt. ülal, ei käändu den här (där) substantiivsel kasutami
sel: 

Jag ticker inte от de här (mitte : dem här) 'need mul
le ei meeldi'. 

De här i'ar du be halla 'need võid sa endale jätta'. 
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3» Demonstratiivpronoomenid dènnH (denne) $ det 

see , dessa need' kasutatakse kirjakeeles» кЗпекэеles 

asendatakse nad ühenditega den Сdet. de) här või den (det, 
de) där (vt. ülal). 

a) Adjektiivsel kasutamisel on järgnev substantiiv 
määramata vormis: 

dènna Ъбк 'see raamat' (vrd. den har Ьбкеп); 

dètta hda 'see maja' (det hŽr hdset); 
dessa bârn 'need lapsed' (de här b&rnen). 

b) Substantiivsel kasutamisel võib dènna (dènne) 

esineda ka genitiivis: 

den' 7 (sjùnde) dènnes = den 7 i dènna manad '7. selle 

kuu päeval (skp.)'. 

Märkus. Meessoost isikute kohta tarvitatakse sageli 

dènne: Vera är dènne man? 'kes see mees on?' 
_____ \ ' » *. 

Han ville traffa direkteren, men denne var borta 'ta 
tahtis direktoriga kokku saada, kuid seda polnud kohal'. 

4. Demonstratiivpronoomeni ainsuse ne utr umivorme tar

vitatakse niihästi ainsuse kui mitmuse kohta näitavas (deik

tilises) tähenduses. 

Vad är det här? 'mis see on?' 
м д 

Vad ar det har för manniskor? 'mis inimesed need on?' 

Det är en klocka 'see on kell'. 

ïr det dina barn? 'kas need on sinu lapsed?' 

Det är min far 'see on mu isa'. 
Det är (var) lustiga människor 'meed on (olid) lõbu

sad inimesed'. 
Det här är min son 'see on mu poeg'. 

Det har är mina systrar 'need on mu õed'. 

Petta är min mor 'see on mu ema'. 
Dètta är mina broder 'need on mu vennad'. 

5. Pronoomenit detta 'see ' kasutatakse ka a) tagasi-

viitavalt (anafooriliselt) terve lause või lauseosa kohtaja 

b) etteviitavalt. Näit.: 
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a) Flandern« föreokte erövra lAndet, men dette mise— 

lyckadee 'vaenlaeed püüdeid mead vallutada, kuid eee eba-
flnneetue'. 

Han har laamat ein austallning oeh detta utan att eaga 

ett ord till n&gon 'ta lahkus töölt ilma kellelegi ütlema
ta'. 

b) Vad som har ekett är endast dette: ... 'see, mis 
juhtue, on ainult eee (järgmine): 

Pronoomenit dètta kasutatakse ka ühendis: 

fore dètta (lühendatult f d ) 'endine', näit.: t d 

lektor Karlsson 'end. lektor Karlsaon'. 

6. Pronoomeneid densämma (densAmme - mask.), detsAmma 

'seesama'i desAmma 'needsamad' kasutatakse tavaliselt ai* 

nuit substantiivselt (iseseisvalt), kuna samma (samme) 'saata* 
esineb ainult adjektiivselt artiklita substantiivi ees. 
Hait.: 

a) Han är alltid de ne Amme 'ta on alati seesama '. 

Väljendites: 

i detsAmma 'kohe, samal silmapilgul'; 

det gõr detsAmma 'see on ükskõik'| 

Gott nytt Sri - Tack. detsAmma 'Head uut aastat! 
- Tänan, soovin sama*. 

b) Vi kan ju ga samma väg 'me võime ju sama teed min
na'. 

Det är samme man, jag sag i gar 'see on sama mees, 
keda ma eile nägin*. 

De gick i s*"""« klass 'nad käisid samas klassis'. 

I samma ögoriblick bände det 'samal silmapilgul 
juhtus see'. 

Samma régler galleг även i dètta fall 'samad reeg^ 
lid kehtivad ka sel jutaol'. 

Väljendites: 
med эдтттая (med detaamma) 'kohe ' ; 

det är sak ssjnma 'see on ükskõik'. 

7. Pronoomenid sadan (s&dant. s&dana) (kõnekeeles sa

geli lühendatult san, s&nt. eana) ja dylik (djlikt. djlika) 
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"tähendavad mõlemad 'selline, säärane' ning neid tarvitatak

se nii adjektiivselt kui ka substantiivselt, tavaliselt koos 
eelneva määramata artikliga en, ett. 

a) Adjektiivselt: 

Bn sždan vän som dû 'selline sõber nagu sina'. 
Sadan herre, sadan dräng 'nii nagu isand, nõnda ka 

sulane . 

SŽnt (sadant) är Iivet 'nii on elu'. 
En dyllk ùppleveise hade han aldrig förr baft 'sellist 

elamust polnud tal varem kunagi ol
nud'. 

Sageli esineb s&dan hüüdlausetes tähenduses 'milline'; 

(En) sadan vâcker dag! 'milline ilus päev !' 

Ett sadant mod! 'milline julgus 1' 

SŠdana idéer! 'millised ideed!' 

b) Substantiivselt: 

En sadan som du кап inte kanna till sâken 'selline na-
ч gu sina seda niikuinii ei tea'. 

Sadant händer 'seda juhtub'. 

NÄgot südant hade jag Inte väntat 'midagi säärast pol
nud ma oodanud'. 

N&got dylikt har jag àldrig hört 'midagi säärast (sel
letaolist) pole ma kunagi 
kuulnud'. 

Sâdana ord som 'här', 'där', 'nu' о d (= oeh dylika) 

kallas advérb 'selliseid sõnu nagu 'siin', 'seal', 'nüüd' 

jms. nimetatakse määrsõnadeks'. 

x o. d = о 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 s8 'selline': 

Ett slikt llld&d 'säärane kuritegu'. 

Jag inlater mig leke med en slik 'ma ei tee säärase 
(inimesega) tegemist'. 

- 136 -



I в& m&tto har han rätt 'selles suhtes on tal õigus'. 
P& s& sätt (või: pg dét sättet) 'eel viisil'. 

9. Demonstratiivpronoomenite hulka loetakse ka likadan 
(likadant. llkadana) 'samasugune; ühesugune 

Tvl Hing arna hade likadana kl ader 'kaksikutel olid 
ühesugused riidedi 

Han Er likadan trots âllt 'ta on kõigele vaatamata 
Cikka) samasugune'. 

Determinatiivpronoomen (määrav asesõna) 

§ 94. Kui demonstratiivpronoomen viitab jargnevale re

latiivlausele, infinitiivile või prepositsiooniühendile, siis 

nimetatakse teda rootsi keele grammatikas determinatiivpro-

noomeniks. Determinatiivpronoomenid esinevad niihästi adjek

tiivselt kui substantiivselt (iseseisvalt). 

1. De terminât iivselt võib kasutada kõiki descnstratiiv-

pronoomeneid, peale substantiivse dènne. 

a) Kui järgneb relatiivlause: 

Kanner du den där mannen, som star där? 'kas sa tun-

seda meestj kes seal seiçab?' 
Det där du sade i gär var allts8 sant 'see, mis sa 

eile ütlesid, oli seega õige'. 
Dét du sâger är Inte sànt 'see, mis sa titled, pole 

õige'. 
Pen som tiger Ьяп samtyoker 'see,kes veikib,on nõus 

(vaikimine tähendab nõusolekut). ' 
Jag ticker synd om dem, som lätt blir sjösjük 'mul on 

kahju neist, kes jäävad kergesti merehaigeks'. 
Btt hjärtligt tack till alla dem, som hyllat mig pa min 

50-ârsdag 'südamlik tänu kõigile (neile), kes mind mu 50. 

sünnipäeval õnnitlesid'• 
Bland dem, som gratulérade honom, var hans chef 'nende 

hulgas, kes teda õnnitlesid, oli ta Seff'. 
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b) Järgneb infinitiiv* 

Jag bar den äran att gratuléra 'eul on au õnne soovi
da ' « / 

Han ùpplevde den glädjen att f& aterse eina föraldrar 

'talle sai osaks r66m oma vanemaid jälle naba'* 

c) Järgneb prepoeitsiooniühend: 

Den basta stàdsdelen är dén omkring tõrget 'parim lin

naosa on see, mis asub turu timber'« 

Bland kavâjerna var dé med tre knappar popularast 

'kuubedest olid kolmenööbilised kõige populaarsemad'« 

2« Determinatiivpronoomen den (det« de) erineb samaku

julisest demonstratiivpronoomenist sellega, et: 

a) substantiivsel kasutamisel on utrumi genitiiv 

dena (mitte dess, nagu demonstratiivpronoomenid vt. § 931 

lb), näit.t 

Det är dens fel, som Inte kom 'see on selle süü, kes 

ei tulnud'. x ч 

Det är déns skyldighet, som lanar en bok, att âterlama 

den 'see, kes laenab raamatu, on kohustatud selle ka taga

si andma'. 

Mitmuse genitiiv on dèras nagu demonstratiivpronoome-

nilgi: 

Du skulle ha sett deras ànsikten, som sag pa 'sa olek

sid pidanud nende nägusid nägema, kes pealt vaatasid'« 

b) Adjektiivselt kasutatud determinatiivpronoomenile 

järgnev substantiiv on määramata 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 frâgade efter, finns inte i bibliotéket 

'seda raamatut, mida sa küsisid, ei leidu raamatukogus'« 

Vem var den man, (som) du talade med? *kes oli see mees, 

kellega sa rääkisid?' 
- 138 -

/ 



Jag gör det p& d4t v^nirm"r att du hjalper ose 'ва 

teen seda (sel) tingimusel, et ea meid aitad'. 

Det träd, som vi fällde, var en tall 'see puu, mille 
me maha võtsime, oli mänd'. 

De tldskrifter. som mamma hade köpt honom, hade han 
redan lSst 'neid ajakirju, mis ema talle ostis, oli ta ju
ha lugenud'. 

Determinatiivpronoomenile järgnev adjektiiv on aga 
määratud vormis (vrd. § 72:4)$ 

Det Kamla hus. som llgger vid sjõn, skall rlvas 'eee 

vana maja, mis seisab järve kaldal, lammutatakse '. 

Markus. Kui relatiivlause annab ainult lisaselgitust 

juba varem piiritletud mõiste kohta, nimetatakse seda "va

baks" relatiivlauseks; eelnev substantiiv on sel juhul 

määratud vormis: 

a) ilma determinatiivpronoomenita den (det. de), kui 

substantiivile ei eelne adjektiivi (või partitsiipi): 

Han förärgade sig över lärmet, som störde hans nàttro 

'ta pahandas lärmi üle, mis segas ta öörahu'« 
I 

b) koos determinâtiivpronoomeniga, kui substantiivile 

eelneb adjektiiv (partitsiip): 

Ï de förvirrade uniönsstriderna. som rasade under fèm-_ »  
tonhundratalet, förstördes manga städer ... 'segastes uni-

oonisõdades, mis möllasid 16. sajandil, hävitati palju lin
nu ... *. 

Kõnekeeles ei tehta ranget vahet vajalike ja vabade 

relatiivlausete vahel ja tarvitatakse sageli substantiivi 
määratud vormi ka vajalike relatiivlausete puhul, näit.: 

Batarna (dé batar), som ligger i hâmnen, är sègelklara 

'laevad, mis seisavad sadamas, on sõiduvalmis'« 
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InterroKatilvpronoomen (küsiv авевСда) 

g 95« Interrogatiivpronoomenid on: 

a) ainult substantiivselt kasutatavad: 

vem 'kes', genitiiv vems 'kelle'; 

b) niihästi substantiivselt kui ka adjektiivselt kasu

tatavad: 

vad 'mis* (muutumatu); 

vad för (en, ett, ena) 'mis, missugune'; 

vilken (vi Iket, vilka) 'kes, mis, milline'; genitiiv 
lõpuga -s; 

vllkendera (vilketdera, vilkadera) 'kumb'; gecitiiv 
lõpuga -8; 

hurudan (hùrudant, hurudana) 'missugune, milline' 
(kõnekeeles ka hùrdan, -t, -a) 

Substantiivselt kasutatavad interrogatiivpronoomenid 

esinevad subjekti, objekti ja öeldistäite funktsioonis; 

genitiiv on olemas ainult pronoomenitel vem. vilken ja 

vilkendera. 

Näiteid ja reegleid tarvitamise kohta: 

1. Vem är det? 'kes see on?' 

Vem mõtte du pâ gàtan? 'keda sa kohtasid tänaval?' 

Vem tillhör den har Ьбкеп? 'kellele kuulub see raa
mat?' 

Vems tur är det nu? 'kelle (järje)kord nüüd on?' 
Vems böcker är det där? 'kelle raamatud need seal on'. 

Vems är den där Ьбкеп? 'kelle oma on see raamat 
(seal)?' 

Märkus. Mitmuses tarvitatakse sageli vilka tähendu
ses 'kes': 

Vem (võis vilka) av er s&g mig? 'kes teist nägi mind?' 
Vem (või: vilka) av er кап svàra? 'kes teist saab vas

tata?' 

Vilka är borta i dag? 'kes täna puudub (puuduvad)?' 
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2, Vad är det? 'mis eee on?' 

Vad hända d&? 'mis siis juhtus?' 
Vad héter han? 'mis ta nimi on?' 

Vad bet^der det? 'mis see tahendab?' 

Vad sade /sâ:/ du? 'mis sa ütlesid?' 

Ka adjektiivseIt: 

Vad nytta har du av det här? 'mis kasu sul sellest on 
on?' 

Vad ztftt? 'mis uudist?' 

3, Vad för en bok läser du? 'mis raamatut sa loed?' 
J У 

Vàd för ett djxir är det här? (= Vad är det här för ett 

djur?) 'mis loom see on?' 

Vad för människor är de? 'mis inimesed nad on?' 
Vad är du för en? 'mis (kes) sina niisugune oled?' 

Vad är det för dap; i dag? 'mis päev täna on?' 

Vad är dét för nagonting? 'mis (asi) see on?' 

Vad sade /sa:/ du för nâgot? 'mis (asja) sa ütlesid?' 

Vad för naKQt? (kõnekeeles) 'mis? kuidas?' (ka: Hur? 

'kuidas?'; Hur sA? 'mida sa ütlesid (te ütlesite)?'; 

Va falls? 'kuidas, palun?'; Förlat! 'vabandage !' või: 
Förlat. лак hörde inte! 'vabandage, ma ei kuulnud' • 

Vad för slag? 'mida? mis asja?' 

Vad för slags bläck önskar ni? 'mis sorti tinti te 

soovite?' 
Vad för slags folk är det? (= Vad är det för slags 

folk?) 'mis laadi rahvas (inimesed) need on?' 

4, Vilken bok mènar du? 'missugust raamatut sa mõt

led? ' 
Vi Iket tag tänker du ta? 'millist rongi sa mõtled võt

ta?' (millise rongiga sa mõtled sõita?) 
Vilka ordbooker behöver du? 'milliseid sõnaraamatuid 

sa vajad?' N 

yjl k-ftn är nästa hai lp lats? 'mis on järgmine peatus? ' 
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Tahenduses 'kes?' (vrd. õlal punkt 1 märkus): 

Vilka är di na h&eta vanner? 'kes on sinu parimad sõb

rad?' 
Vilkas barn kõmrner? 'kelle lapsed tulevad?' 

Tahenduses 'kes (neist)?' 

Vilken (kõnekeeles: vem) av er har gjôrt det? 'kes 

teist tegi seda?' 

Tahenduses 'kumb?': 

Har är tva hùndar. Vilken är din? 'siin on kaks koera, 

milline (kumb) neist on sinu oma? ' 

Tähenduses 'mitmes?': 

Vilken lektiõn är det här? 'mitmes (õppe)tund see on?' 

Markus. Adjektiivselt tarvitatud vilken ei saa geni

tiivi lõppu -s: Vilken flickas hâtt? 'millise tüdruku kü

bar?' 

5. Pronoomeni vllkendera 'milline neist' järel on 

substantiiv määratud vormis (vanemas keeles): 

Vllkendera hätten (= vllkendera av hattarna) ticker du 

6m? 'milline nendest kübaratest sulle meeldib?' 

Vllketdera t&get réser du méd? 'millisega nendest ron
gidest sa sõidad?' 

Vllkendera ticker ni bäst om? 'milline nendest teile 

kõige rohkem meeldib?' 

6. Hur(u)dan var pjäsen /pjé:ssjn/? 'kuidas oli näi
dend? ' 

Hur(u)dan hatt hade hon? 'milline kübar tal oli?' 

Hùr(u)dant var vädret i förra veckan? 'kuidas ilm oli 
eelmisel nädalal?^ 

Hur(u)dant väder har vi i dag? 'milline ilm on meil 

täna?' 
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7» Interrogatiivpronoomeniga algavas küsilauses eelneb 
rootsi kõnekeeles sageli emfaatiline (rõhuline) det Sr ('see 
on ), millele võib järgneda som ('kes, mis'), vrd. § 88:7. 
Näit.: 

Vom knackar? — Vem är det som knackar? 'kes (see on, 

kes) koputab?' 
Vad vill du ha? - Vad ar det du vill h&? 'mis sa tahad 

ч saada?' 

Vem var det du hälsade p&? 'keda sa tervitasid?' 

(kes see oli, keda sa tervitasid?) 

8. Interrogatiivpronoomenl juurde kuuluv prepositsioon 
asetatakse tavaliselt lause lõppu: 

Om vem talar ni? - Vem tàlar ni om? 'kellest te räägi
te?' 

m 4 
Vem har jag den aran att tala med? 'kellega on mul au 

kõnelda?' 
Vad tanker du £&? 'millele sa mõtled?' 
Vad berör det pž? 'millest see oleneb?' 

Vad hàndlar den oa? 'millest on seal juttu?' 

Vad er aet frkgan om? 'ailles seisneb asi?' 

Adjektiivsel tarvitamisel seisab aga prepositsioon ta

valiselt interrogatiivpronoomenl ees: 
z ^ X V 

Med vad rätt anklagar ni honom? 'mis õigusega te teda 
süüdistate?' 

Av vAd ekäl säger du sa? 'mis põhjusel sa nii ütled?' 

I v&d mân gâller detta alg? 'all aääral puutub see ai
nusse?' 

I viIket land föddes han? 'ais aaal ta sündis?' 

9. Interrogatiivpronooaile, mis on kaudse küsilause 

subjektiks, lisandub pronoomen som (vrd. § 96:7): 

a) Se éfter, vem som rlngde 'vaata järele, kes helis
tas'. 

Aga: Jag undrar, vem det är 'ma imestan ( tahaksin teada), 

kes see on' (siin on vem öeldistäide), 
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b) Jag vét Inte, vad вот ь5г.ла 'да ei tea, mis juhtus', 

igai Jag vét inte, vad (lause objekt) jag skulle göra 

'ma ei tea, aida ma peaksin tegema'• 

c) Kan du säga, vilken fSrg вот passar mig bast? 'kas 

sa vöid EteIda, milline värv mulle 

kõige paremini sobib?' 
Aga: Kam du säga, vilken färg (lause objekt) jag borde 

välja? 'kas sa v6id ütelda, millise värvi ma peak

sin valima?' 

10. Interrogatiivpronoomeneid tarvitatakse ka hüüdlau

setes, näit.! 

Ack, vad det är sköntl 'ah, mis ilus!' 

Vad det är skönt här! *kui ilus siin on!' 

Vad för en st or kari! 'milline suur mees!f 
r v 

Vilken härlig morgon! 'milline tore hommik!' 

Vilket tungt öde! 'milline raske saatus!* 

Vilka vackra blommor! 'millised ilusad lilled!' 

(Vrd. § 93:7a) 

§ 96• Relatiivpronoomen (siduv asesõna) 

a) ainult substantiivselt kasutatavad: 

som "kes, mis', vars 'kelle, mille', vad 'mis'; 

b) niihästi substantiivselt kui ka adjektiivselt kasu

tatav vilken (vilket. vilka) 'kes, mis, milline', genitiiv 
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) Mânnen, som star där ... 'mees, kes seisab seal...' 

Mannen, som gar där ... 'mehed, kes seal lähevad ...' 
Trädet, som ni ser darbdrta 'puu, mida te seal 

näete ... ' 
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Ъ) Sageli рKraat pronoomeneid! 

Jag, вод Er din viin ... 'mina, kee (ma) olen su sõ-
ber ... ' 

Ni, eom känner mig ... 'teie, kes (te) tunnete 
mind ...' 

Du är dén, som kanner mig biet 'sina oled eee. kee 
mind kõige paremini tunneb' 

Dét. вот du кап gõra i dâg, ekall du inte ùppekjuta 

till i morgon '(eee,) mida ea võid tana teha, ära 
lükka edasi homse peale'. 

Ingen, вот en g&ng har eett det, кап nâgonein glömma 

det 'eee, kee aeda on üks kord näinud, ei unusta aeda 
kunagi'. 

Han bor i samma hos вот jag 'ta elab вamas majas, кие 
minagi'* 

Märkus. Erinevalt eesti keelest ei tarvitata rootsi 

keelee interrogatiivpronoomenit vem 'kee' relatiivpronoome

ni funktsioonis; vem säilib aga kaudses küsimuses, vt. §95« 

9. 

2. Pronoomenil som puudub genitiiv, eeda asendab vars 
'kelle, mille', mitmuses vilkas "kelle(de), mi lie(de)'i 

Han är an man, vare ord man Inte glömmer 'ta on meee, 
kelle вбпи ei unustata'. 

Desea man är flygare, vilkas möd hanfõr alla 'need me-
bed on lendurid, kelle 
julgus vaimustab kEiki'. 

Kõnekeeles välditakse pronoomeneid, vars ja vilken ning 

tarvitatakse teisi konstruktsioone, näit.: 

Мяп Уяп inte kopa en bok, вот man bar glomt bort titeln 

pÂ (= ... en bok, vars titel man bar glämt bort) 'ei saa 

oata raamatut, mille pealkiri on ипипепиб'. 

3. Pronoomen vad 'mis, mida' on muutumatu ja esineb ai

nult kahel juhul: 

a) pärast korrelaat! allt 'kõik', kusjuures vad võib 

ka välja jääda: 

Det är allt. vad jag vet от sâken 'see on kõik, mis 
ma asjast tean'. 
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Allt (vad) han gor lyckas 'kõik, mis ta teeb, õn
nestub (hästi)'. 

b) tahenduses 'see, ads': 

Vad du gör, gör snart 'eee, mida sa teed, tee kii
resti (varsti)'. 

Jag horde inte, vad han sâ(de) 'me ei kuulnud 
(seda), mis ta ütles'. 

Han eager, vad han tanker 'ta ütleb, mis ta mõt-
leb'. 

4. Pronoomenit vilken tarvitatakse vahe, tavalisem 

on som (vt. ülal punkt 1). Kirjakeeles esineb vilken nn, 

vabades relatiivlausetes, s.o. siis, kui relatiivlause ei 

piiritle täpsemalt kõrrelaati, vaid viib lihteilt jutus

tust edasi (vrd. § 94:2 märkus), näit.: 

Det àntas, att nagon ovan àrbetare hàndskats ovar

sam t med en granât, vilken darvid explodérat 'arvatak

se, et keegi vilumatu tööline käsitses granaati ettevaa
tamatult, mis sealjuures lõhkes'. 

Kui korrelaadiks on terve lause, esineb ne utr. 
vilket: 

j, \ , 
Нал har antligen vunnit en fast anställning, vil-

tet (= nâgot som) glader mig 'ta on lõpuks leidnud en
dale kindla töökoha, mis 
mind rõõmustab'. 

5« Prepositsioon võib seista ainult pronoomenite 

vilken ja vars ees, teistel juhtudel seisab prepositsi
oon lause lõpus: 
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Mânnen, mad v^iv-an vi talade (с yjih-ftw vi talade med) 
'mees, kellega me rääkisime'• 

Den man, 1 vars hue jag Ъог '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 ' 

Dén sjukdom, som han plägadea av 'haigus, mille kaes 
ta vaevles'. 

Vi tlttar éfter i en tldning, sä fax- vi se, vad vi har 

att välja 'me vaatame järele ajalehest, siis näeme, mida 

meil valida on'. 
Allt, 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 relatiivpro

noomeni ees: 

Tank £& vad du gör 'mõtle sellele, mis sa teed'. 

Bfter vad jag har hört kömmer han snart hem 'nagu ma 

kuulnud olen, tuleb ta varsti koju'. 

6. Kui relatiivpronoomen on objektiks, võib ta välja 
jääda, näit.: 

\ N z 

a) Han är den trevligaste människa, (som) jag kanner 

'ta on kõige toredam inimene, keda ma tunnen'. 

Han kan inte kopa alla böcker, han skulle vilja hâ 

'ta ei saa osta kõiki raamatuid, mida tal oleks tarvis'. 

Det är det minata, ni kan göra 'see on ainuke, mida te 
võite teha'. 

Det (som) du sager, är inte sant 'see, mis sa ütled, 
pole õige'. 

b) Relatiivpronoomen jääb välja juhul, kui prepositsi
oon seisab lause lõpus (vrd. ülal punkt 5): 

Vem var den, (som) du talade med 'kes oli see mees, 

kellega sa rääkisid?' 

Här är Ьбкеп, (som) du talade om 'siin on raamat, mil

lest sa rääkisid'. 
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с) Неlatiivpronoomen jääb tavaliselt valja emfaatilises 
konstruktsioonis ühendiga det är (vt, § 88:7)» kui relatiiv

pronoomen oleks objektiks. Kui korrelaadiks on personaalpro-

noomen, seisab see objektiivis (8 85), Hait.: 

Vem är det, jag tàlar med '(kes see on), kellega ma rää-
gin?' 

Det ar dig, han ar ond $8 'ta on sinu peale paha
ne '. 

Det ar oss, han tàlar om 'ta raagib meist'. 

Det var honom. jag fann dar 'ma leidsin tema 
sealt'. 

Ka väljendites nagu: 

Det ar har jag bor 'ma elan siin'. 
Det ar dar ni stlger av 'seal te väljute', 

Aga: Relatiivpronoomen ei v6i vSlja j Sada, kui see on sub

jektiks: 

Det ar dû, som har gjOrt det 'sina oled seda 
teinud', 

7e Kui vad 'mis' ja vilken 'kes, mis, milline' on kõr

vallause subjektiks, peab neile tingimata lisanduma pronoo

men som (vrd, § 95*9); 
y / 

Jag vét inte, vad som Sr rätt 'ma ei tea, mis on Sige'. 

Aga* Han gjorde, vad han kùnde 'ta tegi, mis ta võis' (siin 
on vad objektiks). 

Teisi näiteid: 

Han kunde inte förklÄra, vad som hade hant 'ta ei suufc-
nud seletada, mis oli juh
tunud'. 

Det /ar allt, (vad) som intraffade 'see oli kõik, mis 
V juhtus'. 

Jag maste tala õm för dig, vilken otur som jag har haft 
'ma pean sulle jutustama, milli
ne ebaõnn mind tabas'. 

Markus. Mõningates väljendites võib som välja jääda, 
kuigi relatiivpronoomen on subjektiks; sel juhul aga muu
detakse kõrvallause sõnajärjestust : 
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Jag vét inte, vad rätt ar (= vad son fir rätt) 'ma ei 

tea, ais on õi-

8. Vanemas keeles ja praegugi luulekeeles tarvitatak
se relatiivpronoomenina den (det, de) ja den dar (rõhuge 
den peal), näit.: 

(B. Tegnér) 'Aekuri pojad, kes põlvitavad jumalate ees, keda 
ma põlgan'. 

Dén dar icke ar mot oss, han är med oss 'see, kes pole 
meie vastu, on meiega'. 

9. Eri grupi moodustavad nn. üldised relatiivpronoome

nid, mis moodustatakse än või he1st lisamisega: 

Vad du an gör, kom inte för sént till tâget 'mis sa kp 
ei tee, ära rongile hiljaks jää'. 

Vilken väg ni än far ... 'millist teed te ka ei sõi

daks .... , 

Han hade. ständig fràmgang, vad hé 1st 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 he1st, som: 

De s&lde sina varor till vem som neist 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 kasutatavad: 

allting 'kõik'; 

indenting 'ei midagi'; 
man (umbmäärane subjekt, vastab tavaliselt eesti umbisiku-

listele lõppudele - takse, -(d)akse, ja -ti, -di); 

midagi'; 

en 'keegi, üks' 

lk. 151). 

(vftib olla ka objekt s9nale man, vt. 

- 149 -



var och en. vart ooh ett 'igaüks'; 
env&r 'igaüks'; 

yarénda en. varénda ett 'igaüks, viimane kui üks'; 

b) ainult adjektiivselt kasutatavad: 

var. vart 'iga'; 
varje 'iga'; 

varënda. varténda 'iga, viimane kui Gks'; 

c) niihästi substantiivselt kui ka adjektiivselt kasu

tatavad: 

all, allt. alla 'kõik'; 

bâda, bäfige 'mõlemad'; 

annan, anaat. andra 'teine, muu'; 

nâgon. n^KQt. nŽgra 'mõni'; 
sbmlig, somligt (= somt), soallga 'mõni'; 

Ingen, intet (kõnekeeles: ïnget), Inga 'ei keegi, ei üks-
ki'; 

varanл ал. vartknnat 'iga teine'; 

nliKondera. nügotdera 'emb-kumb, keegi neist'; 

èndera. ettdera 'emb-kumb, üks neist'; 
ingendera, intetdera 'ei kumbki, ei keegi neist'; 
vardera, vartdera 'kumbki, igaüks neist'; 

s.ialv. 8.1 ai vt, s.jklva 'ise'; 
mycken. m.ycket. m^ckna 'palju'; 

mângen, mänget. maaga 'mitu, palju'; 
litet. föga 'vahe'; 

f£ 'vähesed, vahe'. 

Indefiniitsete pronoomenite hulka loetakse rootsi kee
le grammatikas erisuguseid maäratlussõnu, mis vormi poo

lest võivad olla muutumatud pronoomenid või käänduvad ja 

osalt isegi kompareeruvad adjektiivid, mõned on sisuliselt 
lähedased numeraalidele (arvsõnadele). Neil on kõigil oma 

iseärasused, mistõttu on põhjust nende kasutamisvõimalusi 
eraldi vaadelda: 

1. Pronoomenit man kasutatakse ainult umbmäärase sub
jekti funktsioonis, näit.: 
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Mop bagger ett hùs 'ehitatakse maja'. 

Мал byggde ett hûs 'ehitati maja'. 

Man kÄn vad man vill 'inimene saab, kui ta tahab'» 

ßafSr man lnte bära sig &t 'nii ei tohi käituda'. 
Det g&r lattere om man är tvÉ 'läheb kergemini, kui 

ollakse kahekesi'. 

Puuduvaid käändevorme asendab pronoomen ent 

Man кan aldrig vèta, vad som кan hända en 'ei v6i ku
nagi teada, mis kellegagi v6ib juh
tuda'. 

Ens tid räcker lnte till ällt tinimesel) ei jätku 
kõigeks aega'. 

Märkus. Kõnekeeles tarvitatakse pronoomeni man tähen

duses ka de 'nemad'# folk 'rahvas' jms. Näit.: 

De säger (folk sager), att han är mycket s näi 'räägi

takse, et ta on väga ihnus'. 

Pronoomeni man puhul arvab kõneleja tavaliselt iseen

nast ka sinna hulka. 

2. Adjektiivsed var. vàrje, varénda tähendavad 'iga-
(uks)' ja esinevad ainult ainsuses: 

Vacr (varje) dag 'iga päev'. 

Vart (varje) ar 'iga(l) aasta(l)'. 

Yar tionde mindt 'iga kümnes minut'. 

Det her régnât varénda dag den här vèckan 'iga päev sel 
nädalal on vihma sadanud', 

Pronoomenil var võib esineda genitiivivorm: 

Det är i var (või: vars) mans mon 'see on iga mehe 

suus' (s.t. kõik räägivad sellest). 

Substantiivselt tarvitatakse envAr. var oeh en. var

énda en tähenduses 'igaüks': 

Bnv&r fâr svara för sig 'igaüks peab ise enda eest 
vastutama'. 

Det här borde var oeh en vèta 'seda peaks igaüks tead
ma'. 

De bar gatt varénda en 'nad on kõik (viimane kui üks) 
läinud'. 

- 151 -



Genitiivist 

Det är v&rs oeh <ns ènsak 'see on igaühe oma asi'« 

Markus. Pronoomeneid var sin, var sitt, mitm. var sina 

tarvitatakse järgmist laadi väljenditest 

Det fick var sin ny (võit nya) bok 'nad said içatiks 
uue raamatu . 

Barnen fick var sitt rött (võit röda) Spple 'lapsed 
said igaüks punase õuna'. 

Vi satt pa vftr sin (mittet var v&r) stoi 'me istusime 
igaüks oma toolil'. 

3. Pronoomenid all ja àllting 'iga, köik't 

All början är svSr 'iga algus on raske'. 

Tack för alIt besvar 'aitäh kõige vaeva eest'. 

Allt eller Intet 'kõik või mitte midagi'. 

Det ar leke gold allt som gllmmar 'kõik pole kuld, 
mis hiilgab'. 

Alla goda ting ar tre 'kõiki haid asju on kolm'. 

Žn for alla och alla för én 'üks kõigi eest ja kõik 
ühe eest'. 

Allting har sin tid 'igal asjal on oma aeg'. 

Satta àlltlng pa spél 'kõik mangu panema'. 

Genitiivist 

Allas krig mot alla 'kõigi sõda kõigi vastu'. 

Väljenditest 

i alla f&ll 'igal juhul'; 

utan all tvèkan 'ilma kõhklemata'. 

Tack sit mycket! for All dél. 'Palju tanu! - Palun 
vaga'. 

Far élit kommer omkrlng 'lõppude lõpuks'; 

allt som allt 'kokkuvõttes'; 

av allt att doma 'kõigi järgi otsustades'. 

Vanade käändevormidega mõningates väljendites: 

Det är ej allorn glvet 'see pole kõigile antud'; 

i alio 'igas asjas, igas suhtes'. 

Substantiiv pronoomeni alla järel võib olla määratud 

või määramatus vormis, vt. § 42tl0. 
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f. Pronoomenid bada ja bSgga 'mõlemad*t 

BEda tvž (bagge tvH) var ease 'mõlemad ölid ühel 
nõul*« 

B&da pojkama 'mõlemad Doisid'. 

Vllken av de bada? "kumb neist kahest?' 
Det gâr bra pa bagge satten 'mõlemat moodi kõlbab'. 
B§da {Ьакке) dalarna 'mõlemaid$ mõlemat sorti'» 

Genitiivis? 

Enligt badas (b§£ges) mening 'mõlemate arvates', 

Det ar badaa viz önekan 'ae® on meie mõlema soov'« 

Markus, Kui bada (bagge) seisab koos adjektiivigae 

tuleb lisada maäratud vaba artikkel do ette või taha; 

substantiiv on määratud vormia s 

De bâda (või: bada de) ànga mannen är konatnarer '®õ~ 

lemad noored mehed on kunstnikud'» 

Kui adjektiiv puudub, võib ka vaba maaratud artikkel 

puududa? substantiiv on määratud vormist 

(De) bada bârnen 'mõlemad lapsed*, 

Substantiiv on maaramata vormis, kui bâda kõrval esi

neb mõni teine määratlussõna, mis nõuab substantiivi maara

na te vormi, nait.t 

Mina blda (võit bada mina) systrar 'mu mõlemad õed*. 

Samuti üksikutes väljendites nagu: 

En vag med diken pa bâda sldor 'maantee, millel on 

mõlemal pool kraavid', 

5, Pronoomen annan 'teine, muu' käändub nagu tavaline 

adjektiiv: maaramata vormid on annan ja annat, määratudvorm 

ja mitmus anclra. Genitiiv esineb ainult substantiivselt 

tarvitatud vormidel annan ja àndra. Nait.t 
ч ——— X 

Jag skall gora det en annan gang 'ma teen seda mõni 
teine kord', 

Det var en annan sak 'see on teine asi' (see muudab 
asja). 

Det far ordnas pa annat sätt 'seda tuleb teistmoodi 
korraldada'. 
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p£ àndra sidan vagen 'teisel pool teed'» 
Det vill med àndra ord eaga 'teiste sõnadega*» 
Andra tlder, àndra abder 'teised ajad, teised kombed'. 

Den som graver en grop at àndra faller ofta sjalv dSri 

'kes teisele auku kaevab, langeb (sageli) ise sisse'. 

Genitiivis: 

Han bryr sig lnte om nâgon зппапв mening 'ta ei hooli 

kellegi teise arvamusest'. 

Man skall lnte lägga sig 1 àndras effarer 'ei maksa 

end teiste (inimeste) asjadesse segada'. 

Väljendites: 

Bland annat 'muuseas'. 

Vi talade om étt oeh ànnat 'me rääkisime ühte-teist ', 

Jag kùnde inte ànnat an skràtta 'ma ei saanud teisiti 

kui naerda'« 

Vastandades en - armant 

Bn dricker 61, en annan fore dr ar vatt en 'Eks joob 

Slut, teine eelistab vett'. 

Pa étt eller annat satt 'ühel vSi teisel viisil'. 

1 ena sidan - â àndra "sidan 'ühelt poolt - teiselt 

poolt', 

Bade det èna oeh det àndra 'nii üht kui teist'. 

Den ena dâgen ar den àndra Ilk 'üks päev on teise 

sarnane'. 

Нал st annade én eller ànnan vècka 'ta j ai (siia, sin

na) üheks vßi kaheks nädalaks'. 

Av én eller ànnan ànledning 'ühel vci teisel põhju

sel'. 

6. Pronoomenit varànnan, vartànnat 'iga 
teine' (vrd. § 83:4)t 

Нал ar lèdig varannan dag 'ta on (töölt) vaba ülepäe
viti ' » 

Vartànnat ar 'iga teine aasta'. 

Vrd. t var tred.je dag 'iga kolmas päev' ; 
vart f.jarde ar 'iga neljas aasta'. 
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7• SÉS2B» 2SS2*» пакга ja nasonting; 'mõni, keegi' 

(kSnekeeles: nantins) 'midagi'i 

Kom tillbâka na^on annan dag '"tule mõni teine päev 
tagasi'• 

Han talade svènska med nagon brytning 'ta rääkis 

rootsi keelt teatava aktsendiga'. 

Наг nagon varit här? 'kas keegi (mõni) on siin olnud?' 

Nagon av pôjkarna 'keegi poistest', 

Накга av mina vänner 'mõned mu sõpradest*. 

NŽgot är battre än Intet 'midagi on parem kui mitte 

midagi'. ^ v 

Det maste ha hant honom rJ.got 'tal on arvatavasti mi

dagi juhtunud'. 

Genitiivis: 

Det här maste vara nagons fel 'see peab olema kellegi 

viga'. ч 
Nagonting (või: nagot) bar hänt 'midagi on juhtunud'» 

Ear sàknas nagonting 'siin puudub midagi', 

Ge mig naKonting; annat 'anna (andke) mulle midagi 

muud', 

Markus. Teatavates väljendites jääb nâgon eesti keelde 

tõlkimata: 
TT -, 0 

Наг du nagon bror? 'Kas sul on vend?' 

Nej, jag har inte пакга syskon (= jag har Inga syskon) 

'ei mul pole õdesid-vendi'. 
Jag skulle vilja lâna en penne, Har du nagon? 'ma ta

haksin laenata sulepead, kas, sul on?' 
Har du (nagon) klocka pa dig? 'kas sul on kell kaa

sas?' 
Har du nâgra péngar? 'kas sul on (natuke) raha?' 

Nagra péngar hade han lnte 'raha tal polnud'. 

Vdd för nagot? 'mida (sa ütlesid)?' 
Vad är han för nagot? 'mis ta on?' (mis amet tal on?) 

Vad är dét för nagot? 'mis (asi) see on?' 
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8, Somllg» aomllgt (somt), aomliga tahendab uab^s ea-

ва, ais nagon 'mõni', kuid tarvitatakse ainsuses ainult ai

ne nime tuste ja abstraktsete substantiivide puhul; mitmuses 
sc-aliga 'mõned, mõningad' juurde mõeldakse tavaliselt mit

te teised'. Hait.: 

Soäük frukt maste kàstas 'mõned puuviljad tuli ara 
visata . 

Somligt àrbete ùndviker han 'mõnest tööst ta hoidub 
eemale*. 

Ran ar sa pedântisk i somligt 'ta on mõnes asjas nii 
pedantne '. 

Somliga satt, àndra stod 'mõned istusid, teised sei
sid'. 

Väljendis: i somliga fail 'mõningatel juhtudel'. 

9. Pronoomenid Ingen, Intet (kõnekeeles: Inget), Inga 

'ei keegi, ei ükski., ei miski' ja Indenting 'ei midagi': 

Dar fanns Ingen männiвка 'seal polnud ühtki inimest'. 
Jag har ingen lust till det 'mul pole selleks mingit 

isu'. 

Har Ingen ringt till mig, medan jag var ùte? 'ega kee
gi pole mulle helistanud, kui valj as olin? ' 

Ingen var heznma 'kedagi polnud kodus'. 

Ingen är profét i sitt faderaesland 'ükski pole proh
vet oma kodumaal '. 

Inget svar behövdes 'polnud mingit vastust tarvis'. 
Ps Intet satt 'ei mingil moel'. 

Inga nyheter ar goda nyheter 'ei mingeid uudiseid ta
hendab haid uudiseid'. 

Det ar ingenting att skràtta ât 'siin pole midagi 
naerda'. 

Nagonting är battre an ingenting (= Nagot är battre än 

intet) 'midagi on parem kui mitte midagi'. 

Jag har ingenting annat att bjùda pa 'mul pole midagi 
muud pakkuda'. 

Det blev ingenting Av med rèsan 'reisist ei tulnud 

midagi välja'. 

Ingenting nytt under s6len 'pole midagi uut päikese 

all'. 
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9 Kõnekeelea asendatakse Ingen segelt ühandlge 
lnte nagon, eriti kui inte kuulub nii predikasdi kui ka 
n&gon j uurde, näit » г 

Vet Ingen (= inte nagon) av er, var han ar? 'ega teist 

keegi el tea, kus ta on?' 

Han eé(de) att han hade 1ака péngar (= att han Inte 

hade пакта péngar) 'ta ütles, et tal pole raha'» 

Samuti asendatakse indenting sageli ühendiga inte 
n&gontingî 

Har du ingenting fflömt (= Har du inte glömt nagon-

ting?) 'ega aa pole midagi unustanud?' 

10. -dera-lõpulised (vanems keeles) •. 
О X < Ч 
Nagondera (èndera) brodérn = NŽgondera (èndera) av 

bröderna 'emb-kumb"(keegi) vendadest'# 
ffa^otdera (ettdera) bârnet 'keegi lastest'«, 

Vi väntar honom èndera dâgen 'ше ootame teda lShema-

tel päevadel'» 

Na^ondera maste ha sägt det 'keegi neist ütles seda'» 

Ettdera av de bada länderna 'uks neist kahest maast'» 

De fick vardera sin andel 'nad said igaüks oma osa'« 

I vartdera fället 'kummalgi juhul'» 

Ingendera vagade lita pa den àndra 'ükski neist ei 
julgenud teist usaldada' 

Genitiiv lõpuga -_s: 

Varderas lön är 500 rdbel 'igaühe (neist) palk on 500 

rubla', 

11, S.jälv. s.jälvt. s.jälva 'ise': 

Han s.jalv har (= han har s.jälv) skrlvit brévet 'ta is 

kirjutas kirja', 

Pôjken har skrlvit brévet s.jälv 'poiss kirjutas kirja 

ise (ilma abita)'. 
Vi g j or de det s.jälva 'me tegime selle ise', 
Föräldrarna var oroliga, men bârnet s.jälvt tog sàken 

lugnt 'vanemad olid rahutud, kuid laps ise võttis asja ra

huga '. 
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Det skadar Ъага honom s.jälv och Ingen arm an 'see kah

justab ainult teda ennast ja ei kedagi teist'. 
Hesultâten tàlar för sig s.jälva 'resultaadid räägivad 

iee enda eest'. 
Detta sSger sig 3.1älvt 'see on iseenesestmõistetav'. 
Hon ville vara för sig s.jälv en stund 'ta tahtis olla 

tiks hetk omaette '. 
Jag tänkte för mig s.jälv ... 'ma mõtlesin endamisi.,,' 

Märkus. Btteasetatult tähendab s.jälva 'iseenesest' 

või 'isegi', näit.î 
S.lalv a tanken är inte ny 'mõte pole iseenesest uus'. 

S.jälva (v6i: s.jälvaste) klingen kunde lnte ha det batt

re 'isegi kuningal ei saaks parem olla'. 

Väljendis ; i s.jälva vérket 'tegelikult'. 

12. Mycken ja mengen tähendavad mõlemad 'palju'. Vii
mast tarvitatakse loendatavate esemete puhul. 

Myeken käändub nagu adjektiiv: utrum mysken, neutrum 
myeket /шуккэ/, määratud vorm дускпа: 

mangen, neutrum manget, mitmus manga» 

Näiteid: 

Med mycken möda 'suure vaevaga'. 

Hans myckna besvär 'tema suur vaev'. 

All den myckna snön 'kõik see suur hulk lund'. 
D|t myckna stlllasittandet 'palju kohalistumist '. 

Mangen gang 'palju kordi; nii mõnigi kord'. 

Mauset kärt besök 'nii mõnigi kallis külastus'. 

Mangen (või: manga) tror, att ... 'nii mõnigi arvab 
(paljud arvavad), et ...' 

Manga människor 'palju inimesi, paljud inimesed'. 
MŽnga äldre persôner 'paljud vanemad isikud'. 

Sa manga huvuden, sa manga sinnen 'kui palju päid, 
nii palju tahtmisi'. 

13. Mycken ja mingen 'palju' juurde kuuluvad kompa
ratiivi vormid mer(a) ainsuses ja fler(a) mitmuses: 

mer(a) smör 'rohkem võid'; 
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fler(a) smörgasar 'rohkem võileibu'; 
fier än tvs 'rohkem kui kaks'. 

Lühendi m fl (= med fiera) 'jm. (ja muud), jt. (ja 
teised)'. 

Ainult mitmuses tarvitatavate substantiividega (vt. 
§ 59t5) seisab mer(a)r 

mer péngar 'rohkem raha'; 

mer grönsaker 'rohkem aedvilja'. 

14. Pronoomenit fler(a) tarvitatakse ka tahenduses 
'palju' (vastandava tähendusvarjundiga: "mitte nii vahe", 
"rohkem kui kaks" jne.): 

Jag har sett det fiera ganger 'ma olen aeda palju 

kordi (korduvalt) näinud'. 

Stâden har fiera vàckra parker 'Unnas on mitmed ilu

sad pargid'. 

Vi var fiera stycken dar 'meid oli seal mitu tükki'. 

Resan blir billig om man ar fler(a) i sallskap 'reis 

tuleb odav, kui ollakse mitmekesi (palju, rohkem) grupis*. 

15. Superlatüvivorm de fiesta 'enamjagu, suurem osa'« 

de flefeta av oss 'suurem osa meist'; 
de allra fiesta tror, att ... '(kõige) suurem osa ar

vab, et ...' 

Genitiivis: enligt de fiestas mèning 'suurema osa ar

vamuse järgi'. 
Han fick de fiesta rösteraa (või: han fiok flést 

röster) 'ta sai suurem* osa häältest (häälteenamuse)'. 

Järgnev substantiiv võib olla määratud või määramata 

vormis, vt. § 42.10. 

16. Ainenimetustega ja abstraktsete substantiividega 

tarvitatakse tavaliselt myeket /тукка/ 'palju' ja litet 

/li:ta/, föga 'vähe' muutumatul kujul, näit.: 

myeket snö 'palju lund'; 

lltet snö 'vähe lund'; 
myeket vâtten 'palju vett'; 

- 159 -



lltet (vSi $ föK&) vâtten 'vähe vett' С ütet rShuta-
— —  — t u d ;  ;  

vrd»t ütet vâtten 'natuke vett* С lltet rõhuta); 

myeket sorger oeh bek^maer 'palju, kurbust ja muret ' $ 

myeket folk 'palju rahvast 

Kõnekeeles ka$ Det var irèoket bllar pl tõrget 'välja

kul oli palju autosid', 

myeket adverbina tähenduses 'väga' vt. § 139« 

17. Mitmus pronoomenist lltet 'vähe' on fa: 

Fs människor 'vähe inimesi (vähesed inimesed)'. 

Dessa f| ord sa forkl&ra allt 'need vähesed sSnad 
peavad kCike aeletasa'. 

Tag gar aed fi ainüters iüsllanrua 'rtagid iShevad iga 
тбпе minuti tagant'. 

Väljendist 1 fg. ord 'забпе sSnaga'» 

Komparatiiv pronoomenist fl on farre 'vähem': 
/ V ' 

Ju färre människor, désto bättre 'mida vähem Inimesi, 
seda parem'. 
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Kokkuvõtlik ülevaade t pronoomen + substantiiv 

§ 98. 1« Adjektiivselt kasutatavad pronoomenid võime 
jaotada kolme gruppii 

I - demonstratiivpronoomenid den, den har ja den dar; 

Indefinlitsed pronoomenid bâda. s.1 Siva ja -dera-
iSpullsed; 

II - indefinlitsed pronoomenid alla ja de fiesta: 

III - käik ülejäänud pronoomenid. 

I grupi pronoomenite järel on substantiiv määra-

t u d vormis (vrd. § 42:8,9; § 93:1,2; § 97:4,10,11)| 

II grupi pronoomenite järel on substantiiv maara-
t  u  d  v o r m i s ,  k u i  s e e  o n  p i i r i t l e t u d ,  j a  m ä ä r a m a -

t a vormis, kui see on piiritlemata (§ 42:10 ja § 97:3» 

15); 

III grupi pronoomenite järel on substantiiv maara

mata vormis (§ 43:5,6). 

2. Indefinlitsed pronoomenid bâda (bagge) ja alla al
lutatakse teistele pronoomenitele ja substantiivi vorm mää

ratakse teiste pronoomenite järgi, näit.: 

a) bâda syst rama: 

Aga: mina bâda systrar = bâda mina systrar: 

b) alla p6.1karna i klâssen; 

Aga: alla mina pô.jkar; 

alla dèssa pà.jkar. 

3. Pronoomen annan käitub nagu tavaline adjektiiv, mil

lel võib olla määratud ja määramata vorm; substantiivi vorm 

määratakse reeglite järgi § 70 - 73. 

4. Sõnajärjendi pronoomen + adjektiiv + substantiiv 

kohta vt. ülevaade § 73* 
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V  e r b  

Verbi vormid 

S 99e !• Bootsi verbil on: 
a) kolm moodust (kõneviisi): 

indikatiiv (kindel kõneviis); 
kon.iunktilv (seotud kõneviis); 

imperatiiv (käskiv kõneviis)• 

Xonjunktiivi asendab kõnekeeles tavaliselt konditsio
naal (tingiv kõneviis). (Vt. §§ 115:2b, 119.) 

b) kolm nominaalvormi: 

infinitiiv (tegevusnimi); 
partitsiip (kesksõna); 

supiinum: 

c) kaks verbigeenust (tegumoodi): 

aktiiv: 

passiiv: 

d) kaks lihtaega: 

preesens (olevik): 

imperfekt (preteeritum) 'lihtminevik'; 

kolm liitaega: 

perfekt (täisminevik); 

pluskvamperfekt (enneminevik); 

futuurum (tulevik). 

2. Kõnekeeles ja uuemal ajal ka kirjakeeles on rootsi 

verbil igas ajavormis ainult Gks vorm kõigi isikute kohta 

nii ainsuses kui mitmuses, näit. verbist tala 'rääkima': 

preesens: jag, du, han, hon, den | tàlar 
vi, ni, de 

mina räägin, sina räägid jne.' 

imperfekt : j 

V 

- 162 -



3» Vanemas kirjakeeles ja praegugi pidulikumas keeles 
kasutatakse ainsuses ja mitmuses eri vorme : 

a) preesensis langeb mitmuse vorm kokku infinitiiviga, 
näit.: vi, ni, de tala 'meie raagime, teie räägite, nemad 
räägivad; välja arvatud verb 'olema': jag, du, han är 'mina 
olen, sina ••• jne.'; vi, ni, de äro 'meie oleme, teie ... 

jne,' ; 
b) tugevate verbide imperfektis on mitmusevormi l6pp 

-о /-u/, kusjuures tüvevokaal võib muutuda: 

jag skrev 'ma kirjutasin' - vi skrèvo 'me kirjutasime*; 

jag var 'ma olin' - vi voro 'me olime* 

(vrd. § 111:1). 

Vanamoelises ja vanemas pidulikumas keeles kasutatakse 

ka eri vormi lõpuga -en koos pronoomeniga I (vrd. § 87:3): 

I talen 'teie räägite'. 

Verbi kon.jugatsioon 

§ 100. 1. Rootsi keeles on neli konjugatsiooni (pöörd

konda) : kolme esimesse kuuluvad nn. nõrgad verbid, 

mis moodustavad imperfekti erilise lõpu abil, ja neljandas

se nn. tugevad verbid, milledel puudub imperfek

tis lõpp ja selle asemel esineb tüvevokaali muutus (ablaiib). 

Peale selle on olemas segakonjugatsioon ja grupp ebareegli

pärase id verbe. 

2. Verbi konjugeerimiseks aktiivis on vaja teada nelja 

p õ h i v o r m i :  

infinitiiv: 
preesens: 

Imperfekt; 

supiinum. 

Verbi vormide moodustamisel on vaja teada verbi 
tüve, mille saame, kui eraldame infinitiivil sufiksi 

-a (näit. : tal-a 'rääkima', köp-a 'ostma', skri-r-a 'kirju
tama') . III konjugatsiooni verbidel puudub infinitiivil su-
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fiks —a ja tüvi on seega vSrdne infinitiiviga (nait.: tro 

'arvama*, _sj 'õmblema'). Vrd. § 121î2a. 
Põhivormide lõpud lisatakse verbi tüvele* Preesensi, 

imperfekti ja supiinumi lõpud on eri konjugatsiooni del järg

nevad: 
I konjugatsioon: -ar -ade -at 
II konjugatsioon: (-er) -de/-te -t 

III konjugatsioon: -r -dde -tt 

IV konjugatsioon: (-er) lõputa -it 

Futuurum moodustatakse abiverbi skola 'saama' (§ 105: 

4) ja infinitiivi abil, mineviku liitajad perfekt ja plusk

vamperfekt abiverbi ha(va) 'omama' (§ 10?:6) ja supiinumi 

abil. 

3. Näide verbi tala 'rääkima' konjugeerimisest aktii
vi ajavormides: 

Preesens: jag talar 
du " 

han,hon " 

vi 
ni 
de 

'ma räägin' 

'sa räägid' 

'ta räägib' 

'me räägime' 

'te räägite' 

'nad räägivad' 

Imperfekt: jag talade 'ma raikisin' 
(du, han ete. " ) 

Perfekt: jag har talat 'ma olen rääkinud' 
(du, han ete. " ) 

Pluskvamperfekt: jag hade tàlat 'ma olin rääkinud' 
(du, han etc. " ) 

Futuurum: jag skall tàla 'ma räägin (tulevi-
(du, han ete. ") kus) ' 

§ 101. 

infinitiiv 

k o n j u g a t s i o o n .  

tal-a 

preesens 

'rääkima' tal-ar 
imperfekt 
tal-ade 

supi mum 

tal-at 
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I konjugatsiooni kuulub suurem osa rootsi verbe» Hait,* 
kalla 'kutsuma', гора 'hüüdma', fr&ga 'küsima*, avara 'vaev 
tarna', bör ja 'algama', siuta 'lõpetama', öppna 'avama'» 
trkffa 'kohtama', tacka 'tänama', epela 'mängima', уякпя 

'ärkama', vänta 'ootama', рпя!гя 'soovima', visa 'näitama', 

prata 'rääkima, vestlema', kasta 'viskama', koeta 'maksma', 
tltta 'vaatama', bilda 'moodustama', grunda 'asutama', lf^g 

'laenama', räkna 'arvutama, arvestama', tvätta 'pesema', 

stenna 'seisma jääma', älska 'armastama', sko.ia 'naljatama', 
arbeta 'töötama', studéra 'õppima, uurima', beratta 'jutus*-
tama', skynda (sig) 'kiirustama'. 

§ 102. II konjugatsioon. 

a) ring-a 'helistama' rlng-er rlng-de ring-t 

b) kBp-a 'ostma' köp-er köp-te köp-t 

c) hör-a 'kuulma' hör hor-de hör-t 

II konjugatsiooni kuuluvad verbid moodustavad imper

fekti lõpuga -de, kui verbi tüvi lõpeb helilise konsonandi

ga, ja lõpuga -te, kui tüve lõpus on helitu konsonant (k,p, 
t,s). 

Verbid, mille tüvi lõpeb häälikuga -r- (mõnel juhul ka 

-1-), moodustavad preesensi paljast tüvest ilma lõputa -er, 

I I  a  k o n j u g a t s i o o n i  k u u l u v a d  n ä i t . :  

bö.ja 'käänama, keerama', föl.ja 'järgima', ställa 'asetama', 
hänga 'rippuma, riputama', stänga 'sulgema', dùga 'kõlbama', 

bygga 'ehitama'; 

I I  b  k o n j u g a t s i o o n i  k u u l u v a d  n ä i t . :  
rèsa 'reisima', läsa 'lugema', röka 'suitsetama', leka 'män

gima', söka 'otsima', besöka 'külastama', försöka 'proovima', 

väcka 'äratama', trycka 'trükkima, suruma', aka 'sõitma', 
tycka 'arvama'; 

I I  с  k o n j u g a t s i o o n i  k u u l u v a d  n ä i t . :  
lära 'õpetama', hyra 'üürima', köra 'sõitma', röra 'liiguta
ma', störa 'segama', begära 'nõudma' jt. ning järgmised ver-
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bid tüvelõpuga -1-î mala 'jahvatama', gala 'kirema , tala 

'taluma, kannatama'. 

Markused. 

1« Kui verbi tüve lõpus on —mm— või —nr—. kirjutatakse 

imperfektis ja supiinumis ainult üks m või n, nait.i 

Kisma-a 'unustama' glöma-er glöm-de glöm-t 
lrnnn—я 'tundma ' känn-er kän-de kän-t 

2. Kui tüve lõpus on —d- või —t— eelneva vokaaliga, 

toimub imperfektis ja supiinumi s vokaali lühenemine; su

piinumi s d + t annab -tt, näit.: 

lyd-a 'sõna kuulma' l.fd-er lyd-de lyt-t 

/у:/ /У г /  /У/ /У/ 
\ * ^ 

mot—a mot—er mot—te mot—t 

/о:/ /о:/ /о/ /о/ 

Samuti pöörduvad leda 'juhatama', bet^da 'tähendama', 

träda 'astuma', byta 'vahetama, mata 'mõõtma', stöta 'lük

kama' jt. 

3. Kui tüve lõpus on -d- või -t- eelneva konsonandiga, 

siis sulab imperfekti ja supiinumi lõpp nendega kokku: 

sänd«ca 'saatma' sand-ex. sände sänt 

mist-a 'kaotama' mist-er miste mist 

Samuti: hända 'juhtuma', tända 'süütama', vända 'pöö

rama' , anlända 'saabuma'; lyfta 'tõstma', välta 'ümber aja
ma', kummutama', glfta sig 'abielluma' jt. 

4. Mõningad verbid, mille tüvi lõpeb n-ga, moodustavad 
imperfekti ja supiinumi lõppudega -te ja -t: 

krön-a 'kroonima' krön-er krön-te krön-t 

Samuti: bryna 'pruunistama', rona 'saama, leidma, tœd-

ma' (näit.: rona forstâelse 'arusaamist leidma', röna gladne 
'rõõmu tundma'), synas 'tunduma' (depoonens, vt. § 129)% 

begfcma (beg.fnte. beg^nt) 'algama'. 

5. Peaaegu kõigil II konjugatsiooni verbidel on tüve

vokaaliks eesvokaal (e, i, y, ä, ö - vt § 1). Erandid: 
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bgfélla 'käskima', gnàga 'närima', rada 'nõu andma', têla 
'taluma'# 

§ 103. III konjugatsioon. 

trо 'uskuma' tro-r tro-dde tro-tt 

/trui/ /tru:r/ /trùdds/ /trutt/ 

III konjugatsiooni kuulub vaike grupp verbe, mille tü
vi lõpeb vokaaliga. Infinitiivi sufiks puudub. Need on pea
miselt ühesilbilised verbid* bo /bu:/ 'elama, asuma', го 

/rut/ 'aerutama', к1о /glu:/ 'jõllitama', gro /gru:/ 'ida

nema, tärkama', s£ 'õmblema', fly 'põgenema', bry 'vaevama, 

tülitama', gry 'koitma, valgenema', sky 'kartma, pelgama', 

spy 'säilitama', ma 'end tundma' (Hur mžr du? 'Kuidas end 

tunned? Kuidas läheb?), na 'jõudma, saavutama', ei 'külva-
ша' » fl* nülgima , 'kolkima ', sp& 'ennustama ' 

ning seda tüüpi verbidest tuletatud mitmesilbilised 

verbid nagu: 'vastikust tundma, vihkama', forma 'suut

ma, jaksama', atra 'ihaldama', varsko /-sku/ 'hoiatama'# 

§ 104. IV konjugatsioon. 

IV ehk "tugeva" konjugatsiooni verbid moodustavad im

perfekti ilma erilise lõputa ainult tüvevokaali muutuse (ab-
laudi) abil; supiinumi lõpp on alati -it, kusjuures ka siin 

võib esineda tüvevokaali muutus. 

Tüvevokaali muutuse järgi võib IV konjugatsiooni ver
bid jaotada järgmistesse rühmadesse (vanemas kirjakeeles 
kasutatud preesensi mitmusevorm lõpuga -a võrdub infinitii
viga, imperfekti mitmusevorm lõpuga -o on toodud ainsuse
vormi järel; vrd. § 99:3): 

1) 1 - e - i 

Mb 'hammustama' biter bot, bèto bltit 

bll(va) 'jääma' blf(ve)r blev, blevo bllvit 

dxlva 'ajama' driver drev, drevo drlvit 

Kllda 'libisema' gilder gled, glèdo glldit 

ртЛля 'hõõruma* gnider gned, gnèdo gnldit 
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E?lpa 'haarama' griper grep, grepo . grlpit 

kiiva 'ronima' kiiver klev, klèvo kiivit 

knlpa 'pigistama' knfper knep, knèpo knlpit 

kvlda 'vinguma' kvlder kved, kvèdo kvldit 

llda 'kannatama' Uder led, ledo lldit 

nisa 'kniksu tegema L' nlger neg, ne go nl git 

plpa 'piuksuna' plper pep, pèpo pipit 

rida 'ratsutama' rlder red, redo rldit 

rlva 'rebima' rlver rev, revo rlvit 

в kl na 'paistma' sklner aken, skeno sklnit 

skrlda 'sammuma, skrlder skred, skrèdo skrldit 
libisema' 

skrlka 'karjuma' skrIker skrek, skreko skrlkit 

skrlva 'kirjutama' skrlver skrev, skrevo skrlvit 

в lita 'rebima' sliter slet, s let о 8litit 

ealta ' 'ara hiilima* smiteг smet, smet о smltit 

svlda 'valutama' svlder sved, svèdo svldit 

svlka 'petma* svlker svek, svèko svlkit 

vika 'kaenama' vlker vek, vèko vlkit 

vina 'vinguma' vlner ven, veno vinit 

vrlda 'vaanama' vrlder vred, vredo vridit 

Bri.iuhud: gl va (де) 'andma - vt. § 107:6; 
9 P-FlCLä lüVlvallla f 

Btrlda 'võitlema' - vt. § 107:4; 
llgga 'lamama', 

tlga 'vaikima* - vt. § 105:2. 

2. i - a - а 

blnda 'siduma' 

brlnna 'põlema' 

brlsta 'murduma' 

drlcka 'jooma' 

f\nna 'leidma' 
för""f"»a 'teada 

saama' 

fõrsvinna 'kaduma' 

binder 

brinner 

brister 

drlcker 
finner 

förnlmmer 

forsvfnner 

band, bùndo 

brann, brunno 

brast, brùsto 

drack, druckо 
fann, fùnno 

förnam, 
förnümmo 

fõrsvžnn, 
försvünno 

bundit 

brunnit 

brustit 

drùckit 
funnit 

f о mämmi t 

försvünnit 
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nn« 'jfiudma' hinneг hann, hùnno 
4 
hunnit 

Иппа 'jooksma* rlnner rann, rùnno rùnnit 
•itta 'istuma' sitter satt, sùtto suttit 
slInka 'lotendama' •linker slank, slùnko slùnkit 
alippa 'paSsema' slipper slapp, slùppo slùppit 
et> Inna 'ketrama' spinner spann, spùnno spunnit 
sprlcka 'lõhkema* eprleker sprack,sprucko sprùckit 
sprlnga 'jooksma' springer sprang ,sprùngo sprîingit 
et lõka 'pistma' sticker stack, stucko stùckit 

(vrd. 8 107 s5) 

Btlnga 'pistma' stinger stang, stùngo stùngit 

avinna 'kaduma' svlnner •vann, svùnno Bvùnnit 

vinna 'väitma' vinner vann, vùnno vùnnit 

Srijuhud: almma 'ujuma' ja 

tvInga 'sundima - vt . 8 107:3 • 

3) а - а - u 

bara 'kandma' "bar har, buro bùrit 

akSxa 'lÇikapa' skSr skar, skùro skùrit 

et.lala 'varustama' st j al stal, stùlo stùlit 

Srijuhud» skalva 'varisema', 
y axa 'kasvama' - vt. § 107:4-; 
avara 'vanduma' - vt. § 107:6; 
smalta 'sulama; 

sulatama', 
svalta 'nalgima; 

nSljutama' - vt. g 107:5# 

4) y - 5 - u 

bryta 'murdma' brfter bröt, broto brùtit 

dràa 'tilkuma' draper dr dp, drôpo drùpit 

'lendama' finger fisg, flöge flùgit 

flyta 'voolama' filter flot, flèto flùtit 

frysa 'kttlmuma' friser fros, froso frusit 

knyta 'sõlmima' kn^ter knot, knot о knntit 

krfrpa 'roomama' krfrper trop, kröpo krupit 
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rrtea 'kiljuma' r̂ ter rôt, rßto rut it 

skrrta 'hooplema' skrfter skröt , skrèto skrùtit 

SÖE 'hiilima' sangar bmög, emögo- smùgit 

«ntt a 'nuuskama' snober snot, snèto snutit 

strvka 'maha'kriip
sutama' 

striker strõk , strôko strukit 

tr̂ ts 'puuduma' tr̂ ter tröt g trèto trèrtit 

Srijuhud: dyka 'sukelduma', 

klyva 'lSheetuma'. 
дура 'pigistama', 

51sa 'aevastama', 

'suitsemaJ 

Ш& 'varisema' - vt. S 107:4. 

5. u - 5 - u 

bjùda 'pakkuma' bjdder о j öd, bjödo b j ut it 

Si«ta 'valama' gjdter göt, goto g j ut it 
hagga 'raiuma'v hdgger högg, hèggo hùggit 

Liùda 'kõlama' ljöder Id öd, ljödo Ijùdit 
'kaotama, 
kannatama' 

ljdter ijst, îjèto ljùtit 

njuta 'nautima* njûter njot, njöto njùtit 
e.iùda 'keetma' ejdder 3jod, a jèdo sjudit 

sjùnfia 'laulma' sjdnger s j õng, , sjongo sjùngit 
s.iùnka 'vajuma' sjdnker sjönk » sjönko sjunkit 
sk.iùta 'laskma, 

lükkama' 
skjdter skot, akoto skjùtit 

alùta 'sulgema, 
jareldama' 

sldter slot, sloto slùtit 

(vrd. § 107:5) 

SSffi 'imema* sdger sog. sögo sugit 
sùpa 'jooma, nap

alt ama' 
sdper вор» вбро sùpit 

t.iùta 'ulguma' tjdter tjöt, t jèto tjùtit 

6) а - о - а 

dra(ga) 'tõmbama' drâ ( ge ) г drog, drogo dràgit 
fàra 'sõitma' far for, for о fàrit 

ta(ß«0 'võtma' tâ(ge)r tog, togo tàgit 
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Brijuhudi begrAva 'matsa* 

g*la 'kirema' - vt. § 10714; 
vàra 'olema; kestma' - vt. 8 107*5* 

7) * - 5 - a 

fàlla 'kukkuma' fAller 

hSlla 'hoidma' h&Ller 

8) o » o  
a - a - a 

grater 

läte г 

grata 'nutma' 

l&ta 'laskma' 

9) S - a (ž) -

kvada 'luuletama, kvader 
laulma 

ata sooma ater 

foil, folio 
holl, hõllo 

grat, grato 

lat, lSt о 

kvad, (kv&do) 

it, at о 

10) kSigie vormides о /о/ v6i /о:/ 

кошта /-о-/ 'tulema' кбпппег кот, котто 

aova /-о:-/ 'magama' sõver sov, sovo 

fallit 
hallit 

grâtit 

latit 

kvadit 

at it 

kommit 

sovit 

Konjugatsiooni eri.juhud 

§ 105. Segakonjugatsioon. 

MCned verbid konjugeeruvad erinevate konjugatsioonide 

järgi: 

1. Kombinatsioon I ja II konjugatsioonist: 

beta 'nimetatama' héter 

leva 'elama' léver 

2. I ja IV konjugatsioon: 

liftga 'lamama' ' ligger 

tlga 'vaikima' tiger 

bette 

lèvde 

lag, 
, о 
lago 

teg, tego 

he tat 

levât 

(ka: levt) 

légat 

tègat 
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3. III da konjugateioon: 

be(d.la) 'paluma' ber bad, bado bett 

do 'surema' dör dog, dôgo dött 

/-u»-/ 

f£ 'saama; tohtima' far fick, flngo fatt 

'minema, kaima' g£r gick, glngo gâtt 

/d-/ 
le 'naeratama' 1er log, logo lett 

/-u:-A 
ее 'nagema' ser sag, sago sett 

sl& 'lõõma' slar elog, slogo slagit 

stâ 'seisma' star st od, stodo statt 
/-u:-/ 

4. Segakondugatsiooni kuuluvad ka nn. preteeritopree-

sensid, mille praegune preesensivorm on vana lõputa minevi

kuvorm: 

к"тч"» 'võima' к an kùnde kùnnat 

skola 'saama' ska(ll) skulle skolat 

(abiverb - vrd. 6 100:2) 

vèta 'teadma' vet vlsste vètat 

•Ilja 'tahtma' vill ville vèlat 

lÄrkus. Verb bevilla 'lubama' каааАиЪ I konj. d&rgi. 

5. Abiverb vara 'olema' moodustab preesensi supletiiv
selt (eritüveliselt): 

vara 'olema' ar, aro var, voro varit 
/vu:ru/ 

(vrd. § 108:2) 

§ 106. II konjugatsioon tüvevokaali muutusega. 

Tüvevokaal muutub (nn. "ümberpöördud umlaut") mõnede 
II konjugatsiooni verbide imperfektis ja supiinumis: 

1. а - a (I). kusjuures tüvelõpuline -j- kaob imper
fektis ja supiinumia: 
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MLlSS 'viibima' dvHlj(e)e 

x (depoonane - rfe. в 12$) 

•Sl.la 'valima' vâljer 

dvaldes dvalte 

välde /-az-̂  vait 

/-ai-/ 
ranjer vande /-à:-/ vant 

/-*»-/ 
(vSn.1a alg vid ngt 'aillegagl harjuma') 

уan.1a 'harjutama' 

svŠl.la 'neelama' evaljer 

t5m.ia 'taltsutama' tSmjer 

evalde /a:/ avalt 
/а:/ 

v6ii вvaljde vCit avaljt 

tamde /à:/ tarnt 
/e t /  

vöi* tfimde /ti/ tSst 

aal.1a 'müüma' sÊljer ealde /о/ 

/£»/ 

salt 
/о/ 

-j- kaob ka preesensis järgmistel verbidel: 
#• %• ч 

glad.la 'rõõmustama' glSder gladde 

stSd.la 'palkama' stad(j)er stàdde 
glatt 

statt 

dõl.ia 

»5гДа 

2, ö - о: -j- kaob imperfektis ja supiinumia: 

döljer 'varjama' 

'maariaa' emèrjer 

3. 5-o; -j- puudub üldee: 
4 
böra 'pidama' bör 

dolde /-о:-/ dolt 
/-Oi-/ 

aeorde /-u:-/ amort 
Au:-/ 

borde /-u:-/ bort 
/-u:-/ 

Köra 

V 
töras 

'tegema' 

'julgema' 

gor 

törs 

(depoonens - vt. § 129) 

4. ä - a; -j- puudub: 

satta 'asetama' satter 

gjorde / 
/-ju:-/ 

tordes 
/-u:-/ 

satte 

g j ort 
/-ju:-/ 

torts 
/-u:-/ 

satt 
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5. 5 - a; imperfektis kaob tüvelõpuline -g(g)-t 

lSgga 'panema, lagger la(de) lagt /lakt/ 
asetama' 

säga 'ütlema' eager sa(de) sagt /sakt/ 

/ecia/ /etiar/ 

§ 10?« 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 'rääkima' tàlar talade talat 
talte talt 

mena 'arvama' menar manade menât 
mente ment 
/-et-/ /-e:-/ 

Samuti järgmised verbid: 

bet&la 'maksma', spèla 'mängima'; 

förõna 'ühendama', lana 'laenama', löna 'tasuma', 

mana 'manitsema', skona 'säästma, tjäna 'teenima', 
bet.jäna 'teenindama'; hoidma 

koka /-Ù:-/ 'keetma', öka 'suurendama, suurenema'; 
гора /-ù:-/ 'hüüdma', skàpa 'looma'; 

t.jusa 'võluma, veetlema', visa 'näitama'. 

Verbil bringa on paralleelvormid tüvevokaali muutusega 
imperfektis ja supiinumis: 

bringa 'tooma, viima' brlngar bringade bringet 

bràgte bragt /brakt/ 

2. üksikutel II konjugatsiooni verbidel on paralleel
vormid preesensis ja imperfektis I konjugatsiooni lõppu
dega -ar, -ade: 

fästa 'kinnitama' faster faste fast 

fästar fastade 

Samuti: gnàga 'närima', lyfta 'tõstma', mista 'kaota

ma', rista (rysta) 'raputama, üles kloppima' (vrd. all punkt 
5), sprätta 'lõhki lõikama; lahti harutama'. 
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3. JErgmlstel I konjugatsiooni verbid* 1 on Imperfektis 
ja supileurnis harvemini tarvitatavad ГУ konjugatsiooni vor
mid* 

S-dFSHI Uu ums eimmar summade eliomat 
X 4 

ват, вшшо summit 

tvlnga 'sundima' tvlngar tvlngade tvlngat 

tvang, tvùngo tvvuigit 

JErgmlstel II konjogateloonl verbidel on imperfek

tis Ja eupiinumie säilinud vanemad paralleelvormid IV kon-

Jugatsieeni Järgi: 

begrAva 'matma' begrAver begrAvde begrAvt 
begrov, -o (begrAvit) 

dyka 'sukelduma' d̂ ker (delete) dykt 
dök, döko -

gala 'kirema; gal (gaide) galt 
kukkuma' gAler gol, golo gàlit 

Uiva 'lõhkuma' klaver ( klyvde) klyvt 
- klõv, klovo kluvit 

аура 'pigistama' â per (nypte) ̂ nypt 

nop, nõpo nupit nop, nõpo 
(nypit) 

22ea 'nuuskama' n̂ ser ( nyste) nyst 

nöe, nöso nuait 
(nysit) 

rjka 'suitsema' r̂ ker rykte rykt 

rõk, röko rùklt 
(rykit) 

rysa 'varisema' r̂ ser ( ryste) ryst 

res, rose r̂ sit 

skalva 'värisema' skalver skalvde skalvt 

skalv, skalvo -

sprlda 'levitama' sprlder ( sprldde ) spritt 
spred, spredo sprldit 

strlda 'võitlema' striderx ( etrldde ) stritt 
stred, stredo stridit 

vSxa 'kasvama' vaxer växte vart vSxa 
- , vuxo vùxLt 
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JSrgmistel verbidel on ГУ konjugatsiooni paralleelvor
mid vananenud, kuid neid võib kehata vanemas kirjakeelest 

ŽEŠES 'tapma' driper drSpte x drSpt 

drap, dr&po drSpit 

bjSlpa 'aitama' hjalper hjàlpta hjalpt 

halp, hulpo hulpit 

hSva 'tõstma' haver hlvde ha vt 

hov, hovo hävit 

lõpa 'jooksma' l6pex löpte löpt 
lopp, lüpo lùpit 

5. Mõnedel verbidel kaasnevad paralleelvormidega eri 

tähendused! 
\ 
yra H

 

*
 

о
 

ts . t yrar yrade yrat 'sonima' 

п 
tt : yr yrde yrt 'tuiskama 

siuta I 

IV 

It 

81 t 

slutar 

slûter 

slutade 

Slot, -о 

slutat 

slutit 

'lõppema, 
lõpetama 
'sulgema' 

stloka I ft : stlckar stlckade stlckat 'kuduma' 

IV t stacker stack, 
stùcko 

stùckit 'pistma, 
torkama' 

vara I : varar varade vàrat 'kestma' 

IV " : ar, aro var, voro varit 'olema' 

smalta II It t smalter s malte amalt 'sulama, 
sulatama' 

IV tt : saalter smçlt, 
smulto 

smiùltit 'sulama' 

\ 

svalta II - : sviiter svSlte svalt 'naljutama 

IV M î sviiter sv̂ lt, 

või: svalt 

t, 
to 

svùltit 'nalgima' 

6, Verbid lühemate ja pikemate vormidega; lühemaid vor

me eelistatakse kõnekeeles ja uuemas kirjakeeles: 

bèdja 'paluma' béder bad, bàdo betrt 

be " be г " " 

hiiva 'jSama' (bliver) blev, blèvo blivit 

bli " blir M •• 
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"vedama* 
dra " 

glva 'andma' 

£*. H 

bava 'omama' 
(8 108<1) 

ha 'omama' 
kilda 'riietama' 

klfi » 

svSrJa 'vanduma* 
svarg " 

taga 'võtma' 
ta w 

(drÄger) 
drap 

giver 

ger 
(héver) 

har 
klider 

klSr 

evârjer 
BvSr 

(tiger) 

tar 

drog, drogo 

g&v, gavo 
ie 

hade /hàdda/ 

M 

klldde 
и 

«•or, Bvùro 

tog, togo 

dr agit 
It 

glvit 

gett 

haft 

n 

klStt 
и 

evùrit 
It 

tàgit 

23  
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Abiverbid 

6 108. Rootsi keeles on kolme liiki abiverbe. 

1 )  T e m p o r a a l s e d  a b i v e r b i d *  

bava (ha) - preesens har. imperfekt hade /hàdda/, supiinum 
haft (vrd. § 107*6) - moodustab koos supiinumiga perfek

ti ja pluskvamperfekti, näit.* 

jag har tàlat 'ma olen rääkinud'; 

vi har tàlat (vi ha tàlat - § 110*1) 'me oleme rääkinud'} 

jag (vi) bade tàlat 'ma olin (me olime) rääkinud'; 

skola /skùîla/ - prees, skall (v6i* ska). imperf. skulle. 

supiinum skolat - moodustab koos infinitiiviga futuurumi 

ja konditsionaali (§§ 115*2b; 119)* 

jag ska(ll) tàla 'ma räägin' (tulevikus); 

jag skulle tàla *ma räägiksin'; 

ja koos II infinitiiviga II futuurumi ja II konditsionaa

li (§§ 114*2, 119)* 

jag ska(ll) ha tàlat 'ma olen rääkinud' (tulevikus); 

jag skulle ha tàlat 'ma oleksin rSSkinud'. 

2 )  P a s s i i v i  a b i v e r b i d *  

bllva (bli) 'saama' - prees, bllr, imperf. blev (mitm. 

blèvo), supiinum bli vit - moodustab koos perfekti par

titsiibiga passiivi (§ 127), nait.* 

huset bllr byggt 'maja ehitatakse' (saab ehitatud); 

varda (vananenud) 'saama, olema' - prees, värder, imperf. 

vart (mitm. vordo /vùidu/), supiinum puudub; nait. (kõ

nekeeles)* Han vart forvanad 'ta imestus'. 

vara 'olema' - prees, ar /£*/ v8i /8*г/ (mitm. aro /a*ru/), 

imperf. var (mitm. voro /vurru/, supiinum vàrit - moo

dustab koos perfekti partitsiibiga passiivi (statiivi) 

ja intransitiivsete verbidega ka mineviku liitajad (§8 

125*5, 127)* 
Huset ar byggt 'maja on ehitatud'. 

V̂ ren ar kommen 'kevad on tulnud'. 
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Abiverb тага eelneb ka koopulanai Няп jjjx ajuk 

4a on haige'. 

3 )  M o d a a l v e r b i d ,  m i d a  t a r v i t a t a k s e  k o o s  

põhiverbi infinit 1%tviea (ilma infini tl Ivimargjt« atf) 1 
böra, fâ, kùnna, l&ta, lär, mk, mknde, miste, akola, tör, 

vilja - vt. § 109. 

MSrkus 1. Abiverbid võivad esineda ka iseseisvate 
verbidena, kuid siis on neil teine tähendus ; ha(va) 'oma
ma', bli(va) 'jaama, muutuma', vara 'olema, viibima', fž 

'(katte) saama', kùnna 'oskama', lRte 'kuulduma, kõlama' 
jne. Hait.: 

Jag har tva systrar 'mul on kaks õde'. 

Bliv, dar du ar 'jää sinna, kus sa oled'. 

Vad far du for det? 'mis sa selle eest saad?' 

Vad far vi till mlddag? 'mis meil on lõunaks?' 
De кап ïngenting 'nad ei oska (suuda) mitte midagi'. 

Det lat som ett pistõlskott 'see kõlas nagu püsto
li pauk'. 

Märkus 2. Luhivastuses korratakse abiverbi, nait.: 

Har han kommi t hem? 'kas ta on koju tulnud?' 

— Ja, det h&r han 'jah, on kull'. 

— Nej, det hàr han lnte 'ei ole'. 

Vill du ta en promenâd med mig? 'kas sa tahad minu
ga jalutama tulla? — Ja, det vill jag gärna 'jah, hea
meelega'. (Vrd. § 88:6.) 

§ 109. Modaalverbide kasutamisest. 

1) büra 'pidama' - preesens bor, imperfekt borde 
/bù:da/, supiinum bort /but/ - tähistab: 

a) kohustust: 

Man bör göra sin plikt 'tuleb oma kohust täita'. 
Du borde ga dit 'sa peaksid sinna minema'. 

b) oletust: 

Han bör vara ganska trött 'ta peaks päris väsinud 
olema'. 
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2) fa 'вaasia, võima, tohtima' - fgr> (mita, 

flngo), fâtt - tahistabt 

a) luba, tohtimiet või sundi: 
F&r man roka hSr? 'kas siin tohib (võib) suitsetada?' 

S& f&r du inte ftöra 'sa ei tohi nii teha". 
Jag fick vanta i en tlmme 'ma pidin tund aega ootama*. 

b) võimalust või juhuslikkust» 

Har du fâtt sova ordéntligt i nAtt? 'kas sa said täna 

öösel korralikult magada?' 
Dén som léver f&r se 'kes elab, see näeb'. 

Vi far val sé hur det кап bli 'eks пае, kuidas olu

kord kujuneb'. 
Jag fick vèta det genom min bior 'ma sain sellest 

kuulda venna kaudu'. 

c) viisakuslausetesi 

Far jag störa dig ett ögonblick 'kas võib sind (het
keks) tülitada?' 

Far det vara en cigarétt? 'kas võib teile pakkuda si
garetti? ' 

О Jl 
Par jag be от гаклIngen? palun arve . 

Jag far tàcka sa mycket 'ma tänan väga'. 

Vi far härmed mèddela ... 'käesolevaga teatame ...' 

3) künna 'võima, saama' - кап, kunde, kunnat - tä
hi st ab: 

a) võimalikkust, tõenäosust: 

Jag кап inte komma i morgon 'ma ei saa homme tulla'. 

Fran tornet /tü:nat/ kunde vi se langt 'tornist vii
sime kaugele nähe'. 

Berättelsen кап vara sann 'jutustus võib teeline ol

la'. 
b) võimet, oskust: 

о 
Кап du inte fa upp dorren? kas sa ei saa ust lahti?' 

Pôjken kunde tala engelska 'poiss oskas inglise keelt 

rääkida'. 
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Кал ni tala aveпака? 'kas te oskate rootsi keelt rSS-

kida?' 

c) oletust t„ 

Вбкеп кап vSl kosta oakring tlo kronor 'raamat võib 
maksta umbes kümme krooni', 

?Ar кап han ha blivit At? 'kuhu ta võis kaduda? ' 

4) lita 'laskma'' - liter, lät (mitm, lato) » lit It -
tähistabt 

a) 'lubama, laskma': 

Lat mig h.jälpa digl 'las ma aitan sind! ' 

b) käsku: 

Kûngen lät kalla till sig ministraraa 'kuningas laskis 

ministrid enda juurde kutsuda', 

c) koos refleksiivpronoomeniga: 

Han lat inte övertala sig 'ta ei lasknud end veenda', 
Det later tänka sis 'see on mõeldav'. 

d) imperatiivis (vrd. § 120:2): 

Lat oss stànna en stund 'jääme hetkeks seisma'. 

e) väljendites nagu: 

Lät bli att göra det! 'jäta järele!' 

bât mig bli! 'jäta mind rahule !' 

Lat sa vara 'las olla'. 

5) lär - esineb ainult preesensis ja tähistab võima

likkust (umbes sama, mis tör, torde, vt. allpool), mida ees

ti keeles väljendatakse tavaliselt kaudse kõneviisi abil: 

Han lär vàra s.juk 'ta olevat haige '. 

Det lär p;a en bra film dar 'seal jooksvat hea film'. 
SAken lär (= tör või torde) förhälla sig sa 'asi ole

vat nii, asi on vist nii't 

6) mâ - ainult preesens ma ja imperfekt matte: 

a) kirjeldavas konjunktiivis (§ 115:3); vastab eesti 

käskiva kõneviisi tunnustele -gu (-ku): 
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Det ma vara harmed hur вот heist 'olgu sellega» kul

das on'. 
Ja, ma han leva utl hùndrade &rl 'ta elagu sada aas

tat!' (tervituelaulu sõnad). 

b) tahenduses 'võima, pidama'г 

Du ma tro vi hade roligt 'uau (sa vöid uskuda), meil 

oli tore (lõbus)'. 
Jag ma (maste^ säga att ... 'ma pean ütlema, et ...' 

Du matte ha dâligt mlnne 'sul peab küll halb mälu 

olema'. 

7) 'vöiks' ainult preesensisi 

Vad mande dètta bet^daî 'mida see võiks tähendada?' 

6) mSste 'peab, pidi': preesensis ja imperfektis ühi

ne vorm maste, supiinum mžst (infinitiiv ainult dialektaal-

selt masta; tavaliselt asendatakse ühendiga vara tvungen 

'sunnitud olema') tähistab: 
i 

a) sundi: 

Han maste göra det 'ta peab seda tegema'. 
Han maste (= var tvungen att) göra det 'ta pidi seda 

tegema'. 
o o  ,  . . . .  

Jag maste ка hem nu ma pean nuud kogu minema . 

Jag har mast tàla offéntligt 'mul on tulnud avalikult 

esineda (kõnega)'. 

Elliptiliselt, välja jäetud põhiverbiga: 

Vi mžste till stén i morgon 'me peame homme linna mi

nema '. 

b) tõenäosust, võimalikkust : 

Han maste ha varlt sjuk när han skrev brévet 'ta pidi 

haige olema, kui ta selle kirja kirjutas'. 

9) skola /sku:la/ 'saama, pidama' - skall (ska), 

skulle, skolat - (temporaalse abiverbina futuurumi moo
dustamisel vrd. § 108:1) tähistab: 

a) kavatsust, lubadust: 
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Jag skall aldrlg mera göra s& 'ma el tee enam kunagi 
nii'. 

N 4 
Jag nfrn я1»1?а rvka 'ma j at an suitsetamise maha'. 

Ska(11)ské. kapten! 'saab tehtud, kapteni' (sõja-
vSes)• 

Elliptiliselt, ilma põhiverbitat 

Jag ska med bissen 'ma sõidan bussiga'. 

Jag ska in till stân i màrgon 'ma lähen homme linna'. 

b) kisku, ettepanekut : 

Du skall göra s|l 'ea pead nii tegemaI ' 

En man skall sta vit sitt õrd 'mees peab oma sõna pi
dama'. 

Vad skulle han göra dSr? 'mida ta pidi seal tegema?' 

c) võimalikkust (vrd. lSr. tör), mida saab väljendada 
eesti kaudse kõneviisi abilt 

Han skall (= lär) vara rik 'ta olevat rikas', 

Det ska vara en bra film 'see olevat hea fila'. 

d) mitmesugustes viieakuslausetest 

Ska(ll) det vara ett glas vin? 'kas soovite klaas 

veini?' 

Ska(ll) det vara lite mèra té? 'kas soovite veel teed?' 

Skulle det emaka med en kopp kàffe? 'kas teile meel

diks Oks tass kohvi?' 

Jag skulle rida dig att ... 'ma soovitaksin sulle ...* 

10) tör - ainult preesens tör ja imperfekt torde 

/tùzdd/ (infinitiiv puudub) - tähistab: 

a) võimalikkust: 

Han tör (või: torde) vara här när som hilst 'ta peaks 

iga silmapilk siia saabuma'. 
Han torde vara den främste erpérten pâ sitt omrâde 'ta 

peaks olema suurim asjatundja oma erialal'. 

b) viisakuslausetes: 

Si torde ursäkta. men ... 'te vabandate, aga ... * 
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Lasaren torde observéra att ... 'lugeja peaks märka-

ЯШ f ôt ê•• 

11) vll.ia 'tahtma, saama' - vill, viliee lat -

tahistab: 
a) soovi, tahtmist: 

Han vill ha ett glas vâtten 'ta tahab klaas vett saa-
— da'. 

Elliptiliselt* 

Vad vill ni? 'mida te tahate (soovite)?' 

Oa du vill kan du gl dit 'kui sa tahad, võid sa sinna 
minna'. 

Hen fir allt vad han vill 'ta saab kõik, mida ta ta-
~ hab'. 

b) käsku või viisakat ettepanekut: 

Vill du gènast stangaâv râdionl 'pane kohe raadio 
kinni 1' 

Vill ni läsa vldare? 'lugege (palun) edasi'. 

c) viisakuslausetes: 

Skùlle ni vil.ia ta év er hÄtten? 'kas te võtaksite 
ktfbara peast'. 

s ^ 
Skulle ni vil.ia h.iälpa mig? 'kas te võiksite (tahak

site) mind aidata.' 
Jag skulle gärna vil,1a göra det 'ma teeksin seda hea

meelega'. 
d) väljendites: 

Vad vill det har säffa? 'mida see peaks tahendama?' 
Som du vill (= garna für mig) 'nagu soovid' (minugi 

poolest) '. 

Kosta vad det kosta vill 'maksku, mis maksab'. 

Om det vill sis val 'kui kõik läheb hästi'. 

Indikatiivi a.iavormid 

Verbi konjugatsioonitüüpide juures, vt, §§ 101-10?, on 
kirjeldatud ka ajavormide erijuhte. Alljärgnevalt on toodud 

aktiivi ajavormid ja nende tarvitamine, passiivi kohta vt. 

§§ 127-128. 
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§ 110, Freesen е. 

Freesens moodustatakse lõppudega -ar. -er. -г, mie 
lisatakse verbi tüvele (mille saame, kui eraldame infini

tiivi lõpu -a; III konjugatsioonis on infinitiiv võrdne 
tüvega). 

I konjugatsioon: -ar - tal-ar 'räägin, räägid, 
jne. ' 

II " -er - ring-er 'helistan' 

III " —r - tr6-r 'arvan, usun' 
IV " -er - akriv-er 'kirjutan' 

Vanemas ja pidulikumas kirjakeeles tarvitatakse mitmu

se isikute kohta eri vorme, ais on võrdsed Infinitiiviga 
vrd. t 

jag tàlar 'ma räägin' - aga» vi tàla 'me räägime', 

samuti ni tàla 'teie räägite ', de tàla 'nemad räägivad'; 

jag ekriver 'ma kirjutan' - vi skriva 'me kirjutame'; 

jag каг 'ma Iahen' - vi 'me lSheme'; 

jag кап 'ma võin' - vi kùnna 'me võime'; 

jag har 'mul on' - vi ha(va) 'meil on'; 

jjkg bllr 'ma j San' - vi bll(va) 'me jääme'; 

jag ska(11) 'ma saan, - vi skola /skùîla/ 'me saame, 
pean' ' peame'. 

Abiverb vara 'olema* moodustab preesenbi supletiiv

selt t 

jag ar Дх/, /а:г/ 'ma olen' - vi Sro /a:ru/ 'me 
oleme* 

2. Preesens väljendab: 

a) seda, mis juhtub käesoleval ajal või mis toimub ala

ti, nait.: 

Jag sitter vid mitt skrïvbord och skriver 'ma istun 

oma kirjutuslaua taga ja kirjutan'. x 

Före läsningarna bor.jar klockan at ta om morgnarna 

'loengud algavad kell 8 hommikul'. 
j orden kr et sax taring solen 'Maa keerleb umber Päi

kese'. 
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b) tulevikku, kui aeg on mainitud. või mõeldud, eriti 
liikumist tähistavate verbide ja verbi bll(va) 'saama, muu

tuma' puhult 

Han kömmer i morgon 'ta tuleb homme'• 
T&get R&r om en kvart 'rong läheb veerand tunni pa

rast '. 

Det blir mörkt om en Ilten stund 'hetke parast läheb 

(ilm) pimedaks'» 

c) minevikku, et teha kujutlust elavamaks ("ajalooli

ne minevik"): 
X 6 • 

Men кап du tanka dig vad вот bände i gart bast vi 

sitter med vira kàffekoppar, a& knàckar det pa dorren, och 

in trader - Güstav ... 'kuid mõtle ometi, mis eile juhtus: 

meie istume parajasti oma kohvitasside taga, siis koputa
takse uksele ja sisse astub - Gustav •••'• 

§ 111. Imperfekt . 

1. Imperfekt moodustatakse lõppudega (sufiksitega) 

-ade, -de/-te« -dde või ilma lõputa, kuid tüvevokaali 
muutusega: 

II 

III 

IV 

-ade - tàl-ade 'rääkisin. -ade 
rääkisid, jne.' 

-de/-te - rlng-de 'helistasin' 

läa-te 'lugesin' 
-dde - tro-dde 'arvasin, us-dde 

kusin' 
(lõputa) - skrev 'kirjutasin' 

TV ("tugeva") konjugatsiooni verbid moodustavad vane

mas ja pidulikumas kirjakeeles eri mitmuse vormid lõpuga 

-о /-u/, vahel koos tüvevokaali muutusega (vt. IV konju

gatsiooni verbide nimistut g 104). Mõned näited: 

jag var 'ma olin' - vi voro /vu:ru/ 'me olime'; 

jag gick 'me läksin' - vi gingo 'me läksime'; 

jag fick 'ma sain' - vi fxngo 'me saime'; 
jag tog 'ma võtsin' - vi togo 'me võtsime'; 
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jag for 'ma sõitsin' - vi foro 'me sõitsime'; 
jag gav 'ma andsin' - vi gEvo 'me andsime'$ 
jag blev 'ma jäin' » vi blèvo 'me jäime'. 

Markus. Lohakamas kõnekeeles jäetakse I konjugatsioo-
ni verbide imperfektis sageli ära lõpp -de, näit.» 

Han vänta (= väntade) nästan varje dag pâ mej och jag 

gllla (= glIlade) det Inte 'ta ootas mind peaagu 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 кат 'eile', 

i morse 'täna hommikul', fürra aret 'eelmisel aastal', för 

en vècka sedan (sen) 'nädala eest' jne., jutustavas stiilis 

või mingi nähtuse kirjeldamisel, mis kunagi minevikus oli 

tavaline ; näit.: 

Han var inte hemme i каг 'ta ei olnud eile kodus'. 

Jag säp; honom för fyra &r sèdan 'ma nägin teda neli 
aastat tagasi'. 

Det var länge, sedan jag sag dig 'see oli ammu, kui ma 
sind viimati nägin'. 

Svènskarnas vlkingafärder gick mest i österväg 'roots

laste viikingisõidud suundusid enamasti itta'. 

b) olevikku emotsionaalse värvinguga lausetes ja hüüd
lausetes, näit.: 

Det var bra, att du kömmer 'hea, et sa tuled'. 

Det var trâkiprt, att du Inte kan komma 'kahju, et sa 
ei saa tulla'. 

\ о 0ф 

Det var roligt att fa traffa er 'tore teid kohata'. 

Det var snallt av dig att ringa 'tore (see on sinust 
kena), et sa helistasid'. 

Det där var vackra tavlor! 'need on alles ilusad oil-
did! ' 

Det var s.ynd! 'kahju! ' 
Det var bra ! 'hästi (tehtud)!' 
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Det fàttades Ъага! 'вее veel puudus !' 
Det у&т en яппдп 'вее on teine asi 1 (Qae muudab 

Markus. SHnnlaja nimetamisel tarvitatakse imperfekti 

surnud isikute, kuid preesensit elavate isikute kohta, 

nait.* 

August Strandberg föddes 1849 i Stockholm 'August 

Strindberg sündis 1849.a. Stokholmls'. 
Nar är du (ni) född? 'millal sa oled (te olete) sündi

nud? ' 

Jag ar född &r 1972 'ma olen sündinud 1972.a. ' 

Han ar född den 12 mars 1950 'ta on sündinud 12. märt-
™~~ sil 1950.a.'. 

§ 112. Perfekt. 

1. Perfekt moodustatakse abiverbi ha(va) preesensi ja 

põhiverbi supiinumi abil; supiinumi lõpud (sufiksid) on 
-at, -t, -tt, -it: 

I konjugatsiooni har tal-at 'olen (oled jne.) rääki
nud' 

II " har rlng-t 'olen helistanud' 

III " har tr6-tt 'olen arvanud, uskunud' 
IV " har skriv-it 'olen kirjutanud' 

Vanemas ja pidulikumas kirjakeeles on mitmuse isikute 

puhul abiverb mitmuses, supiinum aga jääb muutumatuks, 
nait.г 

jag har tàlat - vi ha(va) tàlat 

'ma olen rääkinud' 'me oleme rääkinud' 

2. Perfekti tarvitatakse siis, kui tahetakse väljenda

da eelnevust olevikule või mingit 
muud seost olevikuga. See võib väljenduda mitmel erineval 

viisil. 
a) Tegevus algas minevikus, kuid kestab kuni kõnemo-

mendini või toimub olevikus edasi; eesti keeles tarvita

takse sellistel juhtudel täisminevikku ja vahel ka olevikku; 
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Hur lange har nl vàrit har? 'kui kaua te olete eiin 
olnud?' 

Jag bar (redan) vàrit har en manad 'ma olen siin (ju
ba) kuu aega olnud' (ma о1er siin juba kuu aega). 

Jag har bott har i tre âr 'ma olen siin kqlm aastat 
elanud'. 

Vi har last svènska i tre manader 'me oleme rootsi 

keelt kolm kuud õppinud'. 

Jag har vantat pa dig en halv timme 'ma olen sind pool 
tundi oodanud' (ma ootan sind juba pool tundi). 

Har ni vantat länge pa mig? 'kas te olete mind kaua 

oodanud?' (kas te juba ammu ootate mind?). 

Markus. Prepositsiooniühendiga sedan + a^amCCt 

esineb preesens: 

Jag bor här Hftriwn tre ят 'ma elan siin (juba) kolm 

aastat', ' 

b) Tegevus toimub täielikult minevikus (s.t, on kõne-

momendiks lõpetatud), kuid lauses esinev ajamäärus hõlmab ka 
kõnemomenti; eesti keeles on siin tavaliselt lihtminevik! 

Jag har vàrit där i âr 'ma ol|n seal tänavu'. 

Var har du vàrit hèla det här aret 'kus sa olid (oled 
olnud) kogu käesoleva aasta?' 

Presidént H. har i dag pâ morgonen àvlidit 'president 

H. suri täna hommikul'. 

Aga: Presidént H. àvled (imperfekt) i gâr morse 'pre

sident H. suri eile hommikul' (vrd. § 111:2a). 

c) Tegevus toimub täielikult minevikus, kuid selle ta

gajärjed säilitavad aktuaalsuse olevikus, s.t. on mingil 

moel seotud olevikuga: 

rootsi keeles perfekt - eesti keeles lihtminevik: 

Har ni sovit gott i natt? 'kas te täna öösel hästi ma

gasite? ' (kuigi aeg minevikus on määratletud, vrd. § 111: 

2a, mõeldakse siin tegevuse tagajärgi olevikus, näit. ene

setunnet) . 
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Vem har uppfnrmit telef6nen? 'kes leiutas telefoni? 

Vem har lart dig det? 'kes sulle seda õpetas?' 
Var har du köpt den har Ъбкеп? 'kust sa selle raamatu 

ostsid?' 

rootsi keeles perfekt - eesti keeles täisminevik: 

Har ni sett den nya filmen? 'kas te olete seda uut 
filmi näinud?' 

Nej, det har vi inte hùnnit med 'ei, me pole veel 
jõudnud'. 

Aga: Vi sap; (imperfekt) den 1 gar (§ 111:2a) 'me nägi

me seda eile'. 

Perfekti tarvitatakse ka adverbidega n&gonsln 'kunagi' 

ja aldrlg 'ei kunagi, iialgi'; eesti keeles on täisminevik: 

Har ni nÈgonsin sett nügot sâdant förüt? 'kas te ole

te kunagi varem midagi sellist näinud?' 
Jag har aldrip; 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 lihftminevik): 

Sedan han har kommit hit, har man ingen ro 'pärast 
seda kui ta siia tuli, pole meil kellelgi rahu'. 

Sedan jag har bör.j at läsa (= lära mig) svènska, lyssnar 

jag gärna pa svensk musik 'pärast seda, kui ma hakkasin 
rootsi keelt õppima, kuulan ma heameelega ka rootsi muusi
kat'. 

e) Perfekti tarvitatakse ka siis, kui tahetakse väl

jendada tulevikus lõpetatavat tegevust (II futuurumi ase
mel, vt. § 114:2); eesti keeles on täisminevik: 

Nar jag har läst bõken, skall du fä den 'kui ma olen 
raamatu läbi lugenud, võid sa ta saada'. 

Jag bar nog slutat, nar du ar fardig 'ma olen kind
lasti (selleks ajaks) lõpetanud, kui sa valmis saad'. 

Om ett par mânader har du nog glömt bort det 'paari 

kuu pärast oled sa selle juba ära unustanud'. 
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3. Hootei kirjakeelele (mitte kõnekeelele) on iseloo
mulik perfekti (ja pluskvamperfekti, vt. § 113:3) abiverbi 
arajätmine kõrvallauses, näit.t 

Här skickar jag dig en Ilten Ъбк, som jag (har) skrl-

vit i sommar 'siin saadan ma sulle öhe väikese raamatu, 
aille ma kirjutasin suvel'. 

När du (hai-) last den, кап du gäma tala dm, vad du 

ticker om den kui sa oled selle läbi lugenud, võid sa mulle 
öelda, mis sa sellest arvad'. 

113. Pluskvamperfekt . 

1. Pluskvamperfekt moodustatakse abiverbi ha(va) im
perfekti ja supiinumi abil: 

I konjugatsioon: hade tàl-at 'olin (olid jne.) rääki
nud' 

II " hade rlng-t 'olin helistanud' 

III " hade tro-tt 'olin arvanud, uskunud' 

IV " hade skrlv-it 'olin kirjutanud' 

2. Pluskvamperfekt väljendab: 

a) tegevust, mis eelneb teatud momendile minevikus; 

eesti keeles - enneminevik: 

Han hade gätt redan klockan tre 'ta oli juba kell kolm 

ära läinud'. 

b) tegevust, mis eelneb teisele tegevusele minevikus, 

mida väljendatakse imperfektiga; eesti keeles väljendatakse 

sageli mõlemaid tegevusi lihtminevikuga: 

Han hade varit i Denmark, Innan han kom till T^skland 
'ta oli (olnud) Taanis, enne kui ta tuli Saksamaale'. 

Bfter att jag hade fatt ditt brev, ringde jag ûpp min 

van 'pärast seda, kui ma olin saanud (sain) su kirja, he

listasin ma oma sõbrale'• 
X О N 4 

Kriget hade varit slut länge, da detta hände 'sõda oli 

ammu lõppenud, kui see juhtus 
Detta xnträffade, sedan han hade kommit 'see juhtus 

pärast seda, kui ta tuli . 
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3, Pluskvamperfektis (nagu perfektiski, vrd, 9 112:3) 
jaetakse kirjakeeles sageli abiverb Erat 

Sedan jag (hade) slutat skolan, begâv jag mig till 

universitétet 'kui ma olin kooli lõpetanud, lSksin ma üli
kooli', 

8 114, Futuurum. 

Formaaleelt on rootsi keeles võimalik eristada nelja 

liiki futuurumit, mis moodustuvad ablvrbi skola ja infini
tiivi abil: preesens abiverbist skola + I või П infinitiiv 

ning imperfekt abiverbist skola + I või II infinitiiv. 
Seegat 

I futuurumt ska(ll) tàla 'rSHgin, rSSgid jne. ' 

(tulevikus) 

II futuurumt ska(ll) ha tàlat 'olen raSkinud' 

(tulevikus) 

III futuurum: skùlle tàla 'pidin raîkima' 

IV futuurum: skulle ha tàlat 'pidin rSakinud olema' 

Vanemas ja pidulikumas kirjakeeles on I ja II futuuru

mi mitmuse isikute puhul tarvitusel abiverbi skola preesen
si mitmus, nait,: 

jag ska(ll) tàla - vi skola tàla 

'ma räägin' 'me raagime' (tulevikus) 

jag ska(ll) ha tàlat - vi skola ha tàlat 

'olen raSkinud' 'oleme rääkinud' (tulevikus) 

1 ,  I  f u t u u r u m  t ä h i s t a b  t e g e v u s t  t u l e v i k u s ,  

kuid sellel on tavaliselt modaalne kõrvaltähendus (vSljen-

dab kavatsust, lubadust, soovi jne., vrd. skola modaalver

bina - 8 109:9): 

Jag ska(ll) resa till Stdokholm i morgon 'ma sõidan 

homme Stokholmi' (mul on kavatsus). 

Du ska(ll) fâ péngarna i morgon 'sa saad homme raha 

katte' (ma luban), 

Jag hoppas du ska lyckas 'ma loodan, et sul asi õnnes

tub' (ma vSljendan soovi). 
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Markus. Tulevikku puhtal kujul, s.t. (enam-vähem) ilma 
modaalse kSrvaltahendueeta, väljendab rootsi keeles Qhend 
komma att + Infinitiiv Ii 

â6 кбдшег att reaa till Stockholm 1 mbrgon 'ma eõidan 
homme Stokholml'. 

Jag tror det kömmer att bli régn 'ma arvan, et tuleb 
vihma'. 

Tulevikku väljendatakse sageli ka preesensi abil (vrd. 
§ 110»2b): 

Jag réser till Stockholm i mbrgon 'ma sõidan homme 
Stokholml'. 

2. I I  f u t u u r u m  (futu r u m  e x a c t u m ) ,  m i s  e s i n e b  
harva, väljendab lõpetatud tegevust tulevikus, nait.: 

Om ett par manader ska(ll) du ha glömt bort det 'paari 

kuu pärast oled selle ära unustanud'. 

II futuurum asendatakse tavaliselt perfektiga (vrd. 6 

112:2e) : 
Om ett par manader har du glömt bort det 'paari kuu 

pärast oled selle ara unustanud'. 

3. III futuurum (futurum praeteriti) väljen
dab "möödunud tulevikku", s.o. tegevust, mis oli eelseisev 

mingil ajalõigul minevikus, näit.: 

Han vlsste att han skulle behöva hjälp 'ta teadis, et 

tal läheb abi vaja'. 

Vi skulle just satta oss till bôrds dâ han kom 'me pi

dime just lauda istuma, kui ta tuli'. 

III futuurum esineb alati kaudses kõnes, kui saatelause 

on minevikuline ja vastavas otseses kõnes väljendatakse tege

vust tulevikusr näit.: 

Han sa(de), att han skulle resa till Stockholm 'ta üt

les, et ta sõidab Stokholmi'. 
Vrd.: Han sa(de): "Jag skall resa (kommer att rèsa. 

réser) till Stockholm." 'Ta ütles: "Ma sõidan Stokholml."' 
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III futuurua langeb vormilt kokku I konditsionaaliga, 
aille tShendug on aga erinev, vt. 88 115*2Ъ ja 119« 

4 «  I V  f u t u u r u m ,  a i s  e s i n e b  h a r v a ,  v a l j e n d a b  
tegevust, mis oli eelseisev rHng pidi lõpetatama mingil aja
lõigul minevikus, nSit.t 

Han skulle ha àvrest redan i gâr, men det gjorde han 

Inte 'ta oleks pidanud juba eile ara sõitma ("ara sõitnud 
olema"), kuid ta ei sõitnud'. 

IV futuurum võib esineda kaudses kõnes, kui saatelause 

on minevikuline ja otseseskõhee seisaks П futuurum, nait.: 

Han sa(de), att oa ett par manader han skulle ha glömt 

bort det 'ta fitles, et paari kuu pSrast on ta selle juba 
ara unustanud' (vrd. Clai punkt 2). 

IV futuurum langeb vorailt kokku II konditsionaaliga, 

vt. 88 115:2b ja 119. 

gon.iunktiiv 

8 115. TanapSeva rootsi keeles on kaht liiki konjunk-
tiive: liht- ja liitkonjunktlivid. 

1. Lihtkonjunktiivid valjendavad ainult olevikku või 

tulevikku. 

a )  P r e e s e n s i  k o n j u n k t i i v  v a s t a b  

eesti kSskiva kõneviisi tunnustele -gu/-ku ja moodustatak

se infinitiivi-tttvest sufiksi -e lisamisega, nait.: 

lèv-a 'elama' - konjunktiiv I: lèv-e 'elagu'; 

las-a 'lugema' - " läs-e 'lugegu'. 

Brändid: 

gâ 'minema' - gange 'mingu'; 

st& 'seisma' - stände 'seisku'. 
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ь )  I m p e r f e k t i  k o n j u n k t i i v  v 8 1 -

jendab tanapäeval ainult olevikku või tulevikku ja vastab 

eesti tingiva kõneviisi olevikule või (kaudses kõnes) kaud

se kõneviisi olevikule- (tuleksin; tulevat). Imperfekti kon
junktiiv! moodustamisel tuleb silmas pidada järgmist. 

•Nõrga" (I, II ja III) konjugatsiooni verbidel on im
perfekti konjunktiiv võrdne indikatiivi imperfektiga, niit.: 

(om) jag talade '(kui) ma räägiksin'; 

(om) vi rlngde '(kui) me helistaksime', 

"Tugeva" (IV) konjugatsiooni verbidest moodustatakse 

Imperfekti konjunktiiv sufiksi -e lisamisega indikatiivi 
Imperfekti mitmuse vormi tüvele, nait.: 

vi blèv-o 'me jäime' - blèv-e 'jääksin, jääksid jne.'; 

vi flng-o 'me saime' - flng-e 'saaksin, saaksid jne.'; 

vi vor-о 'me olime' - vor-e 'oleksin, oleksid jne.'. 

2. Liitkonjunkfciivid (analüütilised vormid). 

a )  P l u s k v a m p e r f e k t i  k o n j u n k 

tiiv langeb vormilt kokku indikatiivi pluskvamperfek

tiga (hade + supiinum) ja valjendab minevikku üldiselt, s.t. 

mitte ainult enneminevikku, nait.: 

jag hade g.jort 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  e h k  k o n 

ditsionaal, mis moodustatakse abiverbi skola im

perfekti konjunktiivi (skulle) ja põhiverbi infinitiivi abil; 

skulle-kon.junktlivil ehk konditsionaalil on kaks vormi: 

skulle + I infinitiiv ehk I konditsionaalf mis väl

jendab olevikku või tulevikku: 
jag skulle gâ, om ... 'ma läheksin, kui 
skulle + II infinitiiv ehk II konditsionaal. mis väl-

jendab minevikku: 
jag skulle ha gâtt, om ... 'ma oleksin läinud, kui 

skulle-konjunktiivid (I ja II konditsionaal) langevad 

vormilt kokku vastavalt III ja IV futuurumiga, vt. § 114:3 

а 5* 



3. Liitkonjunktiivide hulka vCib lugeda ka modaalver

bide ma ja matte ühendid infinitiiviga, mis vaijendavad soo

vi: 
a )  m a  -  k o n j u n k t i i v :  a b i v e r b  ( m o d a a l 

verb) ma + I infinitiiv valjendab umbes sama, mis preesen

si konjunktiiv; mâ vastab eesti käskiva kõneviisi tunnuste

le -gu/-ku või sõnale las: 

Ma han leva 'ta elagu, las ta elab'. 
Ma du lyckas i ditt företag 'õnnestugu sul su ette

võte ' • 

Det ma vara hant 'juhtugu; olgu peale'. 

Harva esineb mâ + II in-finitiiv. mis valjendab mine

vikku: 
Ma han ha last 'las ta olla lugenud'. 

b )  m a t t e - k o n j u n k t i i v :  a b i v e r b  ( m o 

daalverb) m&tte + I infinitiiv vastab tavaliselt eesti tin
givale kõneviisi olevikule +'ometi'('tuleks ta ometi' jne.): 

Matte .lag bli frisk! 'saaksin ma ometi terveks! ' 
~7f 
Matte det ga dig val! 'peaks sul (ometi) hästi mine-
— ma!' 

Matte det vara sant ! 'peaks see (ometi) tõsi olema!' 
о .. 

Harvemini esineb matte + II infinitiiv, mis valjendab 

minevikku: 

Matte ingen olycka ha träffat honom! 'peaks tal mitte 
mingi õnnetus juhtunud olema!' 

Konjunktiiv! tarvita™-» sest 

§ 116. Preesensi konjunktiiv 

väljendab soovi või ettepanekut ja esineb tänapäeval ainult 
teatud väljendites, näit.: 

Нял lève ! või: Leve han! 'ta elagu!' 

Мяп lägge märke till dètta 'pandagu seda tähele 
Rädde sig den som kan 'päästku end, kes saab'. 

Vare darmed hur som he1st 'olgu sellega, kuidas ta
hes'. 
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Konjunktiiv I esineb sagedamini kiriku- ja seadusekee-
les, näit.: 

Den som har öron att höra, han höre 'kellel on kõr-
vad, see kuulgu'. 

Frid vare med éder! 'rahu olgu teiegaI' 

Det stände honom fritt ... 'ta võib ...'(kohtukeeles). 

Märkus. Preesensi konjunktiiv esineb tavaliselt ainult 

3. isikus, harva kohtab ainsuse 2. isiku vorme: 
Du blive vâr forbiidi 'saagu sa meile eeskujuks! ' 

2. isik asendatakse tavaliselt imperatiiviga või m£-

konjunktiiviga (§ 115:3). 

§ 117. I m p e r f e k t i  k o n j u n k t i i v  

tähistab ainult olevikku või tulevikku ja seda tarvitatakse : 

1) ebareaalsetes tingimuslausetes (tingimus on võimatu 

või ebakindel), näit.: 

Om jag finge rèsa pa lândet, blève jag glad 'kui ma 

saaksin (võiksin) maale sõita, oleksin ma rõõmus'. 
Du hàndlade inte ànnorlunda, om du vore i hans ställe 

'sa ei käituks teisiti, kui sa oleksid tema asemel'. 

Tingimust võib väljendada ka adverbiaaliga: 

Utan dig vore jag förlõrad 'ilma sinuta oleksin ma 

kadunud'. 

Pealauses asendatakse imperfekti konjunktiiv sageli 

skulle-konjunktiiviga (konditsionaaliga), vt. § 119:1. 

2) võrdluslausetes konjunktsiooniga som om '(nii) na

gu': o 

Jag minns det sa väi, som om det vore i dâg 'ma mäle

tan seda nii hästi, nagu oleks see (olnud) eile'. 
Han gar, som om han vore beriisad 'ta käib, nagu oleks 

ta purjus'. 

3) ebareaalsetes või emfaatiliste s soovlausetes : 

Ack, om jag vore ung igén! 'ah, oleksin ma jälle 

noor ! ' 
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0, att jag blève friskI 'oh, kui ma saaksin terveks I 

Ack, om jag kunde spèla fiol /fiûil/ 'ah, kui oskak

sin viiulit mängida!' 
Ack, om det snart bleve is 1 'ah, kui varsti tuleks 

jaa!' 
4) vahel sihitislausetes, mis väljendavad soovi: 

Jag önskar att det àldrig bleve höet 'ma soovin, et 

sügist ei tulekski'. 

5) mõningates viisakuslausetes: 

Ville ni kanske h.jälpa mig? 'kas te tahaksite võik

site) mind aidata?' 
Kunde du visa mig vagen? 'kas sa võiksid mulle teed 

näidata?' 

Imperfekti konjunktiiv asendatakse siin sageli skulle-

konj unktiiviga (konditsionaaliga), vt. § 119. 

6) Imperfekti konjunktiiv võib kirjakeeles esineda va
hel kaudses kõnes ja vastab siis eesti kaudsele kõneviisi

le, näit.: 

Han sa(de), att här vore fraga om nagonting heit annat 

'ta ütles, et küsimus seisvat hoopis milleski muus'. 

7) Kõnekeeles ja uuemas kirjakeeles esineb imperfekti 

konjunktiiv harva, peamiselt ainult verbist vara 'olema': 

vore /vu:га/ 'oleksin, oleksid jne.' Imperfekti 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 (= finge). sa for (= fore) jag med sàmma 

'kui ma saaksin (võiksin), sõidaksin ma kohe'. 

Jag vore glâd, om jag lag; (= lage) i min égen säng 'ma 

oleksin rõõmus, kui ma lamaksin omaenda voodis'. 
Han "âr. som om han var ' = vfere) berusaõ 'ta käib, nagu 

oleks ta purjus'. 

Ack, om sommaren àldrig tog (= böge) slut 'ah, peaks 

suvi üldse mitte lõppema !' 
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§118. Pluskvamperfekti к .о в j un к— 
t i i V esineb: 

1) tavaliselt samades tingimustee, kus imperfekti kon
junktiiv, kuid valjendab minevikku (kuna aga imperfekti kon
junktiiv valjendab olevikku või tulevikku, vrd. § 117): 

Hade du varit (= om du hade varit) här i gar, hade olyc— 
кап inte Inträffat 'oleksid sa eile siin olnud, poleks õn
netust juhtunud'. 

Han var s& glad, som om ban hade yîinwit för st a prlset 

'ta oli nii rõõmus, nagu oleks ta esimese auhinna võitnud'. 
Ack, om sommaren àldrig hade tagit slût! 'ah, poleks 

(ometi) suvi kunagi lõppenud!' 

Pealauses võib pluskvamperfekti konjunktiiv! asendada 

II konditsionaal, vt. § 119. 
о л 

2) sageli koos adverbiga sa när 'peaaegu (et)': 

Jag hade sa när kommit för sént 'ma oleksin peaaegu 

hiljaks jäänud'. 
Det hàde jag sâ när Klõmt 'ma oleksin selle peaaegu 

unustanud'» 

t>) Pluskvamperfekti konjunktiiv moodustatakse sageli 
modaalverbidest, millele järgneb I infinitiiv, näit.: 

Jag hade gärna velat rèsa till Helsingfõrs i somras 

'ma oleksin meeleldi tahtnud möödunud suvel Helsingisse sõi

ta'. 
4 M 

Det hade man kunnat vänta àv dig 'seda oleks võinud 

sinust oodata'. 

Selliseid konstruktsioone on sageli võimalik asendada 

paralleelkonstruktsiooniga: modaalverbi imperfekti konjunk

tiiv (mis vormilt langeb kokku indikatiiviga) +11 infini

tiiv, näit.: 

Han hade vàlat rS = han ville ha Katt 'ta oleks taht

nud minna'. 
Han hade hitta vagen själv = han kunde ha hlttat 

vagen sjalv 'ta oleks võinud teed ise leida'. 
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Det hade vi bort fb\y\f tSnira pa = det borde /bud*/ vi 

да tankt p& 'ma olekeime pidanud ееliele mõtlema'» 

4) Plusvamperfekti konjunktiivi abiverb hade jaetakse 
vahel kõrvallauses välja (nagu indikatiivi pluskvamperfekti 

puhul, vrd. § 113*3): 

Om .jag (hade) haft mera tld, s8 hade jag försökt att 

göra det battre 'kui mul oleks olnud rohkem aega, oleksin 

katsunud seda paremini teha'. 

Jag hade fatt stànna langre, om .lag (hade) vèlat 'ma 

oleksin võinud kauemaks jääda, kui ma oleksin tahtnud'. 

§ 119, S k u l l e - k o n j  u n k t i i v  e h k  

konditsionaal on tänapäeva rootsi keele kõige 

levinum konjunktiivi liiki 

skulle + I infinitiiv (I konditsionaal) väljendab ole

vikku või tulevikku ja võib asendada imperfekti konjunktii-

viï 
jag skulle vara glad ... (= jag vore glad ...) 'ma 

oleksin rõõmus' 

skulle + II infinitiiv (II konditsionaal) väljendab mi

nevikku ja võib asendada pluskvamperfekti konjunktiivi: 

jag skulle ha varit glad ,.. (= jag hàde varit glad...) 
'ma oleksin olnud rõõmus' 

skulle-konjunktiivi (konditsionaali) tarvitatakse väga 
mitut laadi lausetes: 

1) ebareaalse tingimuslause (konditsionaallause) juur

de kuuluvas pealauses imperfekti ja pluskvamperfekti kon

junktiivi asemel; kõrvallauses väljendatud tii hirnus on või
matu või ebakindel, näit.: 

Om jag hade tid, sa skulle jag ga dit (= sa ginge jag 

dit) 'kui mul oleks aega, siis ma läheksin sinna'. 

Hade jag haft tid, s8. skulle jag ha K&tt dit (= sè hàde 

jag satt dit) 'kui mul oleks olnud aega, oleksin ma sinna 

läinud'. 
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Kõnekeeles eelneb kõrvallausee sageli, tavaline Indi
katiiv, vt. 1 117»7. 

Markus. skulle võib esineda ka tingimuslauses (s.t. 
kõrvallausee, nimelt siis, kui tingimus ei tarvitse olla 

ebakindel või võimatu; skulle esineb siin modaalverbina ta
henduses 'peaksin, peaksid, peaks jne.': 

Jag vét inte, vad som skulle hànda. om han skulle 
. . f .  »  
försõka ma ei tea, mis juhtuks, kui ta prooviks (seda 
teha)' (kui ta peaks proovima eeda teha). 

Om han skulle komma p& besõk, sa sSg, att jag Яг till-
béka om en tlmme 'kui ta peaks külla tulema, siis ütle, et 
ma olen tunni aja pärast tagasi'. 

Om det skulle bör.ia régna. s& ta in sàkerna 'kui peaks 
vihma sadama hakkama, too asjad sisse'. 

2) mitmesugustes määrus- ja sihitislausetes (ka kaud

ses kõnes)* 

Det ser ut, som om det skulle bli regn 'paistab, nagu 

tuleks vihma'. 
Няп ùppför sig, som om han skulle vara herre 1 hdset 

'*a käitub, nagu oleks ta peremees majas'. 
Modern önskade, att põjken skulle komma genast 'ema 

soovis, et poiss tuleks kohe'. 
Man uppsköt prövningen, s& att han skulle fa tid ett 

förbereda sig 'arvestus (eksam) lükati edasi, et tal jääks 

aega ettevalmistuseks'. 
Hon befâllde, att han genast skulle komma 'ta käskis, 

et ta kohe tuleks'. 

3) viisakuslauses ja tagasihoidlikus soovlauses, ta

valiselt modaalverbidega künna 'võima' ja vil.ia tahtma t 

Jag skulle vil.ia ha nâgra vykort 'ma tahaksin saada 

(osta) mõned postkaardid'. 
Skulle ni vil^a h.iälpa mig? 'kas te tahaksite (võik

site) mind aidata?' f 

Skulle du к"*™ (või: vil.ia) visa mig vagen? 'kas sa 

võiksid mulle teed näidata? 

- 201 - * 

2 6  



Jag skulle (gSrna) vil.ia resa tili Stockholm 'ma ta
haksin (meeleldi) sõita Stokholmi'. 

4) emotsionaalsetes lausetest 

Skulle dètta vara möjligt? 'kas see võib võimalik ol

la?' 

Hur skulle jag ha kunnat drömma om en sadan kärlek? 

'ma poleks võinud uni stadagi sellisest suurest armastusest ! ' 

5) Abiverb ha jaetakse vahel välja ühendis skulle + 
II infinitiiv (II konditsionaal), näit.: 

Vem skulle (ha) trott det? 'kes oleks võinud seda ar

vata! ' 

Jag skulle garna (ha) velat resa till Stockholm i som-

ras 'ma oleksin meeleldi tahtnud sõita Stokholmi eelmisel 
suvel'. 

Imperatiiv 

(käskiv kõneviis) 

§ 120. Imperatiivi moodustamisest ja tarvitamisest. 

1. Rootsi uuemas kirjakeeles on ainult uks imperatiivi-

vorm: 2. pööre, mis on ainsuses ja mitmuses uhesugune. See 

vorm on I ja III konjugatsiooni verbidel võrdne infinitii

viga, ülejäänud verbidel aga infinitiivi tüvega (s.t. infi
nitiiv ilma lõputa -a): 

I tala 'rääkima' î talal 'raagil rääkige !' 

II rlng-a 'helistama' s ringi 'helista! helistage !' 

III tr6 'arvama', uskuma' : trö 'arva! arvake !' 
TV skrlv-a 'kirjutama' : skrfvl 'kirjuta! kirjutage !' 

Imperatiiv väljendab käsku, õhutust või palvet, näit.: 

Tala högre! 'räägi (rääkige) kõvemini !' 

Vänta ett ögonblick! 'oota (oodake) üks silmapilk!' 
НяПяя honom! 'tervita (tervitage) teda!' 

Öppna dorren! 'ava (avage) uks!' 

Stang fonstret! 'sule (sulgege) aken! ' 
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Säg /sei/, att jag är upptagen 'ütle (UteIge), et ma olen 
kinni . 

Satt digI 'istu!' Satt eri 'istugeГ 

Sitt néг! 'istu (istuge) (maha)1' 

Glöm inte att .•. 'ära unusta (ärge unustage), et ...' 
Gor det självl 'tee (tehke) seda ise ! * 

Ge mig en pènnal 'anna (andke) mulle sulepead1' 

T6(g) platsi 'võta (võtke) istetI' 

Kom hiti 'tule (tulge) siial' 

Ga bOrtl 'mine (minge) aral' 

Pörlät1 'vabanda$ vabandage 1' 
Sov gottl 'maga (magage) hästi 1' 

Var sa gödl 'ole (olge) nii hea' (palun) 

Var sa vänlig (või: snall) och gor det 'ole (olge) niL lah
ke ja tee (tehke) 
seda'. 

Märkus. Subjekt võib esineda koos imperatiiviga vas
tandamise või sõbraliku õhutuse korral, näit.: 

Ga dû till höger, s a  gar jâg till vänster 'mine sina 

paremale, siis mina lähen vasakule'. < 

Försok ni, det gar nog 'tehke aga proovi, küll läheb'. 

2. Mitmuse 1. isikus kasutatakse ühendit lat oss 

('lase meid') + infinitiiv, näit.: 

Lat oss g& hem! 'lähme koju!' 

Lat oss börjal 'alakem!' (algama!) 

Vanemas kirjakeeles esineb mitmuse 1. isikus sufiks 

-om: 

S.jungom ! ' laulgem ! ' 

Latom oss fröjdas! 'rõõmustagem!' 

3. Vananenud on mitmuse 2. isiku vorm sufiksiga -en; 

seda võib kohata veel kirikukeeles, näit.: 
Söken, sa skolen I finnai 'otsige ja te leiate !' 

Vananenud on samuti vorm sufiksiga -er: 

Tâger och äter! 'vetke ja sööge !' —о— 
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4. 3. isikus asendab imperatiivi preesensi konjunktiiv 
(S 116): 

(Han) lève ! '(ta) elagul' 

5. Sageli hoidutakse otsesest käskivast kõnest ja kasu
tatakse selle asemel pehmendavaid väljendeid, näit. skulle-
konjunktiivi, ma-konjunktiivi, modaalverbide ühendeid jm. 

(§§ 115:3, 119:3): 

Skulle ni vilja h.ialpa mig? 'kas te võiksite mind ai

data?' (vrd.: h.jalp ml gl 'aita (aidake) mind!') 
Vill du vara sA snäll ooh hjälpa mig! >ка8 sa oleksid 

nii lahke ja aitaksid mindi' 

Han ma gal ,'ta võib minna, ta mingu' 

Par jag be om räknlngenl 'palun arvel' 

Väikeste laste poole pöördudes tarvitatakse sageli in
finitiivi imperatiivi asemel: 

Bara se^ men inte röral 'ainult vaadata, mitte puutuda!' 
Inte grata! 'ara nuta!' (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  (p r e e s e n s i  i n f i n i t i i v ) :  
(att) tala 'rääkima' 

(att) skrlva 'kirjutama* 

I I  i n f i n i t i i v  (p e r f e k t i  i n f i n i t i i v ) :  
(att) ha(va) tàlat 'rääkinud olema' 

(att) ha(va) skrivjt 'kirjutanud olema' 

III infinitiiv (futuurumi infinitiiv), mis 
esineb harva: 

я1гл1я -ЬяТя я komma att tala 'rääkima' (tulevikus) 

I ja II infinitiivile eelneb tavaliselt infinitiivi 
märk att. (vt. allpool, § 122:1). 

Kolm infinitiivi on olemas ka passiivis, vt. § 127. 
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2. I infinitiivi moodustamisest: 

a) I, II ja IV konjugatsiooni verbidel on infinitiivi 
lõpp (sufiks) -a, III konjugatsiooni verbide infinitiiv on 
lõputa ning samane verbi tüvega, mis lõpeb mingi rõhulise 
vokaaliga, näit.: 

I konjugatsioon: tal-a 'rääkima' 

II " rlng-a 'helistama' 

III " tro 'arvama, uskuma' 
IV " akriv-a 'kirjutama* 

b) I infinitiiv on võrdne verbi tüvega ka mõningatel 
ühesilbilistel segakonjugatsiooni verbidel (§ 105) ja mõ

ningate verbide lühematel paralleelvormidel (§ 10?:6) ning 
nende tuletistel, näit.: 

se 'nägema' be 'paluma' 

dö 'surema' £e 'andma' 

sla 'lööma' utge 'välja andma' 
dra 'vedama, tõmbama* mèdge 'möönma' jt. 

c) Leidub verbe, mille tüvi lõpeb vokaaliga, kuid mis 

siiski moodustavad infinitiivi lõpuga (sufiksiga) -a; need 

verbid kuuluvad kõik I konjugatsiooni, tähtsamad neist on: 

dla 'imema' roa 'lõbustama' 
frla 'vabastama; abielu- oroa 'rahutuks tegema' 

ettepanekut tegema' g^Ba 'laisklema' 

befriâ 'vabastama' ggèa 'lund sadama' 

fS£2ia 'uuendama' aria 'kisendama' 
iSZâ pa sig 'tervenema' ^ 

d) Mõnedel modaalverbidel puudub infinitiiv: lär. tör, 
ma. maste - vt. § 109. 

3. II infinitiiv moodustatakse abiverbi ha(va) ja su-

pilniumi abil ja II infinitiiv esineb peamiselt ühendites, 

millel on modaalne tähendus: 

Hon skall ha varit en stor skönhet 'ta olevat olnud 

suur iludus'. 
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Ni maste ha fâtt fei ntimmer 'te olete ilmselt saanud 

vale numbri' (telefonis). 

Koos prepositsiooniga éfter väljendab infinitiiv II 

eelnenud tegevust: 
Bfter att ha spèlat ténnis tog vi en dusch 'pärast 

seda, kui olime tennist mänginud, võtsime duSSi'. 

II infinitiiv esineb ka modaalverbidega pluskvamperfek

ti paralleelvormides: 

Jag kùnde ha varit ùppe hèla nâtten (= jag hàde kunnat 

vara ùppe hèla nâtten) (vrd. § 118:3). 

4. III infinitiiv moodustatakse abiverbi skola ('saa

ma') või sagedamini komma att ('tulema') ja I infinitiivi 

abil; see väljendab tegevust tulevikus, näit.: 
« *4 „ x , 
Tavlingen tros komma att aga rum i morgon arvatakse, 

et võistlus toimub homme'. 

§ 122. Infinitiivi partikkel att. 

Suuremal osal juhtudel eelneb infinitiivile partikkel 

att, mida kõnekeeles hääldatakse sageli /о/ (seega samuti 

nagu och 'ja'). Tuleb aga silmas pidada, et kui att on kon

junktsiooni funktsioonis ja tähendab 'et', siis võib teda 

hääldada ainult /att/, näit.: Han sade, att .../att/ 'ta 

ütles, et ...' 

Infinitiivimärgi att ja infinitiivi vahel võib seista 

adverbiaal, näit.: 

Följande sidor àvser att i stursta korthet £e nâgra 

upplysningar om stâden 'järgmistel lehekülgedel kavatsetak

se anda lühidalt (i stürsta korthet) mõningaid teateid lin

na kohta'. 

Infinitiivile eelneb att, kui infinitiivi tarvitatakse : 

1 )  s u b s t a n t i i v i  a t r i b u u d i n a :  

Kõnsten att skriva är gammal 'kirjutamise kunst on 
vana'. 

Har du tid att göra det? 'kas sul on aega seda teha?' 
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Jag har Ingen lust att àrbeta 'mul pole lusti tõota
da'. 

Rum 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  l a i e n 
dina: v 

Filmen är värd att se 'film on väärt, et seda vaada
ta'. 

Din bandstil är rätt svar att läsa 'sinu käekirja on 
raske lugeda'. 

Er frâga är omöjllg att besvàra 'teie küsimusele on 
võimatu vastata'. 

•• о 
Hon var nara att кг at a 'ta pidi peaaegu nutma hakkama' 

(tal oli nutt kurgus). 

3 )  p r e d i k a t i i v i n a  ( ö e l d i s t ä i t e n a )  v e r 
bidega vara 'olema', ha(va) 'omama', bll(va) 'jääma', fa 
'saama', finnas 'leiduma' .it. : 

Han är ïnte att lèka med 'temaga ei saa mängida'. 
Jag har mycket att tänka pa. 'mul on palju (asju), mil-

le peale mõeIda ' • 

Det är Ingenting att skratta ât 'siin pole millegi üle 

naerda'J 
Har finns det mycket att göra 'siin on ( leidub) pal.iu 

teha'. 

Jag har ett brev att skriva 'mul on vaja üks kiri kir-

jutada'. 

4 )  v e r b i  o b j e k t i n a  v õ i  m ä ä r u s e n a :  

Нэп lovade att komma 'ta lubas tulla'. 

Fortsätt att skriva 'jätka(ke) kirjutamist'. 

Vi lâ(de) oss att vila 'me heitsime puhkama'. 

Kui infinitiiv väljendab eesmärki, seisab sageli infi

nitiivi- partikkel prepositsiooniga för (vrd. allpool punkt 

5): 
Han reste till Itâlien for att studéra musik 'ra sõi

tis Itaaliasse, et õppida muusikat'. 
Han яр-rAng for att inte komma für sént 'ta jooksis, e t  

mitte hilineda'. 
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5 )  p r e p o s i t s i o o n i  j ä r e l t  

Hon har svârt für att lara sig sprak 'tal on raske kee
li õppida'. ^ 

ïr du road av att äka ekidor? 'kas sulle meeldib suu
satada?' x 

Profèssorn nöjde sig aed att stSlla nigra ènkla fr&gor 

'professor piirdus mõnede lihtsate küsimuste esitamisega', 

Han gjorde det utan att tänka 'ta tegi seda ilma järe

le mõtlemata'. 

Jag övar mig varje dag i att simma 'ma harjutan iga 

päev ujumist'. 

Genom att bromsa fick vi bilen att st anna 'pidurdami

sega saime auto seisma'. 

gfter att ha ätit mlddag gick hon upp pa sitt rum 'kui 

ta oli lõunat söönud, läks ta üles oma tuppa'. 

6) tavaliselt ka subjektina: 
V N 

Att fela Er mänskligt 'eksimine on inimlik'. 
\ v \ 4 

Att vara eller icke vara, det är frâgan 'olla või mit
te olla, see on küsimus'. 

Vahel ka ilma infinitilvipartiklita. eriti vanemates 

väljendites ja vanasõnades, näit.t 

Tala är silver, tiga är gUld 'rääkimine on hõbe, vai

kimine kuld'. 

Bättre frâga än viise fara 'parem küsida, kui eksida'. 

Sageli seisab infinitiiv subjektina predikaadi järel, 

kusjuures lause algab kõrrelaadiga det (§ 88:2). Sel juhul 

ei või infinitiivi partikkel ära jääda: 

Det är roligt att studéra sprâk 'keeli õppida (uurida) 

on tore'. 

Det var mycket behâgligare att flyga än att fàra 'len

nata oli palju mõnusam kui sõita'» 

7) mõningates väljendites, nagu: 
N M S J 

Av handstilen att döma ar brevskrivaren en äldre тпял 

'käekirja järgi otsustades on kirja kirjutaja vanem mees'. 
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Av allt att döma har det hänt en ôlycka 'kõige järgi 
otsustades on juhtunud õnnetus'. 

hür.ia méd bör det sägas att ... 'kõigepealt 
tuleks ütelda, et ...' 

Sanningen att säga ... 'tõtt öeöda ...' 

§ 123. Infinitiiv ilma partiklite: 

1 )  m o d a a l v e r b i d e g a  akola 'saama, pi
dama' (ka temporaalse abiverbina futuurumi ja skulle-vor-
mide moodustamisel), böra 'pidama', fa 'saama, võima', 

künna 'võima', lata 'laskma; lubama', lär ja tör (kaudse kõ

neviisi väljendamiseks), 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 skràtta 'ta pani mu naerma'. 

2 )  v e r b i d e g a  bruka 'tavatsema', pläfta 'ta
vatsema' , s.ynas 'paistma'» tyckas 'paistma, tunduma'; 

tavaliselt verbidega behöva 'tarvitsema', börja 'al

gama, alustama', hoppas 'lootma', nõdras 'sunnitud olema', 

r§ka 'juhtuma, sattuma', tänka 'mõtlema, kavatsema', vaga 

'julgema', önska 'soovima'; 

ja sageli verbidega begynna 'algama', beslûta 'otsus

tama', förmä 'sundima, saavutama', försoka 'proovima, kat-
/ s * 

suma', fört.jana 'teenima, väärt olema', glömma 'unustama', 

hinna 'jõudma', lova 'lubama', lyckas 'õnnestuma', l|ra 'õpe
tama', lära sig 'õppima', slippa 'pääsema', siuta 'lõpeta

ma', soka 'proovima, katsuma', vägra 'keelduma', ämna 'ka

vatsema'. 

Mõningaid näiteid: 

När brukar du äta middag? 'millal sa tavatsed lõuna

tada?' (millal sa tavaliselt lõunatad?) 
Det p lägal' oft a ga sa 'see juhtub tihti nii . 
Hon tvcks ha glömt alltsémmans 'ta paistab kõik unus

tanud olevat'. 
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Du behoveг inte svàra om du inte vill 'sa ei tarvitse 

vastata, kui aa ei taha'. 

Han har bör.1 at översätta en român 'ta on hakanud tõl
kima üht romaani'. 

Jag tänkte (ämnade) just £& ut 'ma mõtlesin (kavatse
sin) just välja minna'. 

Han har slùtat röka 'ta on suitsetamise maha jätnud'. 

Det har slùtat (att) regna 'vihm on üle jäänud'. 

Du кап försoka (att) läsa en svensk bok 'sa võid kat

suda lugeda üht rootsi raamatut'. 

Markus. 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 mig fram 'mul õnnestus edasi 
pääseda'. 

3) konstruktsioonide s objekt i nfi nitiivi-

g a (vrd. ladina k. "accusativus cum infinitiveи) ja 

s u b j e k t  i n f i n i t i i v i g a  (" n o m i n a t i v u s  

cum infinitive") verbidega nagu se 'nägema', höra 'kuulma', 

anse 'arvama, pidama (millekski) ', vžwna 'tundma*, mena 'ar

vama'. be^dja) 'paluma', lžtsas(s) 'teesklema', eaga 'ütle

ma', pžsta 'väitma', försakra 'kinnitama', tyeka 'arvama', 

tro 'arvama, uskuma', vèta 'teadma, arvama': 

a) objekt infinitiiviga; rootsi infinitiivile vastab 

eesti keeles infinitiivi seesütlev kääne (-mas), verbi kaud

ne kõneviis (-vat) või kõrvallause, näit.: 

Jag s&k honom komma 'ma nägin teda tulemas'. 

Vi horde henne sjùnga 'ma kuulsime teda laulmas'. 

Hon kände sitt hjarta klappa 'ta tundis oma südant 
kloppivat'. 

Jag trodde honom vara klokare 'ma arvasin ta olevat 
targema'. 

Gör âlltid det, som du vet vara rätt 'tee alati seda, 
mida sa arvad 
õige olevat'. 
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b) objektiks on sageli refleksiivpronoomen; eesti kee
les on sel juhul«kaudne kõneviis (-vat) või kõrvallause * 

Jag tror mig; ha rätt 'ma arvan endal õiguse olevat'. 

Han trèdde sig vara šnsam 'ta arvas end olevat tiksi', 

Hon l&tsade alg inte första 'ta tegi, nagu ei saaks ta 
X aru'. 
О X ч 

Han pastod sig ha tappat körkortet 'ta Gtles end ole
vat juhiloa kao
tanud'. 

c) subjekt infinitiiviga (passiivi konstruktsioonis)$ 
eesti keeles sama, mis ülal punkt at 

Sképget 8&gs s.-jùnka 'laeva nähti vajumas (vajuvat) '. 

(Vrd. Jag sag sképpet s.1 unira 'ma nägin laeva vajuvat' 
- objekt infinitiiviga.) 

Mõtet väntas ett par dàgar '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. § 125:26): 

Han fôrblév staende (= han st6d kvâr) 'ta jäi seisma'. 

Partitsiip 

(kesksõna) 

§ 124. I partitsiip (preesensi partit

siip) . 
1. I partitsiip (preesensi partitsiip) moodustatakse 

infinitiivi tüvest sufiksi -ande abil, kui infinitiiv lõpeb 

a-ga, ja -ende abil, kui infinitiiv lõpeb mõne muu vokaali

ga: 

tal-a: I partitsiip tàl-ande 'rääkiv; rääkides' 
як-рпv-a: " skriv-ande 'kirjutav, kirjutades' 

trö: " tro-ende 'uskuv; uskudes' 
st&: " sta-ende 'seisev; seistes' 
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Markus„ Verbid lühemate paralleelvormidega, nagu bli-

(va) 'jääma', ta(ga) 'võtma', be(d.1a) 'paluma' jt. (vt. § 

10?i6) moodustavad I partitsiibi pikemast vormist : 

bliv-ande 'jääv; jäädes' 
tàg-ande 'võttev; võttes' 
bedj-ande 'paluv; paludes' 

2. I partitsiip on muutumatu ja teda tarvitatakse pea

a s j a l i k u l t  a d j e k t i i v i  t ä h e n d u s e s  a t r i b u u d i n a  

( t ä i e n d i n a )  v õ i  p r e d i k a t i i v i n a  (ö e l d i s t ä i 

tena), vrd. § 77. 
X % 

En älskande moder 'armastav ema'. 

Ett brlnnande ljus 'põlev tuli'. 
Luften var tryскал de 'õhk oli lämmatav'. 

I partitsiibi laiendid seisavad partitsiibi ees: 

Med framsträckt hais oeh av_iver darrande vingar grip
er tàlgoxen blet. (S. Lagerlöf) 'Ôieliaétud kaelaga ja äre

vusest värisevate tiibadega haarab rasvatihane mesilase'. 

3. I partitsiip võib esineda ka verbi laien

dina, näit.: 

Hon svàrade skràttande 'ta vastas naerdes'. 

Briti tuleb tähele panna I partitsiibi tarvitamist ver
bide komma 'tulema', bli(va) ja förbll(va) 'jääma', ha(va) 

'omamai f^nna 'leidma', se 'nägema' järel: 

a) komma + I partitsiip; eesti keeles des-tegevusnimi: 

Han kom rldande (springende, âkande) 'ta tuli ratsuda-

des (joostes, sõites). 

Pôjken кбшшег Inrusande 'poiss tuleb tormates sisse'. 

En Ilten fllcka kom s.jùngande nedför tràppan 'väike 

tüdruk tuli lauldes trepist alla'. 

Rahvakeeles tarvitatakse vahel vorme lõpuga -s: 

Han kom akandes (springandes) 'ta tuli sõites (joos

tes) '. 
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b) bli(va) või förbli(va) + I partitsiip; eesti keeles 
ma-tegevusnimi: 

Han föll oeh blev llggande pa gölvet 'ta kukkus ja jäi 
põrandale lamama'. 

Där blev han staende 'seal jäi ta seisma'. 

Hon blev (fôrblév) sittande (= hon satt kvar) 'ta jäi 
istuma' (toolile). 

c) ha(va), flnna või se + I partitsiip; eesti keeles 
mas-tegevusnimi või tavaline lause : 

Han hade tàvlan hängende pâ vaggen 'tal rippus pilt 

seinal'. 

Jag fann det llggande pâ bôrdet 'ma leidsin selle lau
alt' (laual lamamas). 

Jag s&g honom sittande till häst 'ma nägin teda hobu
se seljas istumas'. 

Verbiga se tarvitatakse aga sagedamini ühendit infini
tiiviga, vt. § 123:3a. 

4. Mõningaid partitsiipe tarvitatakse prepositsiooni 
funktsioonis, näit.: 

Iakttagelser beträffande väderleken 'vaatlused ilma 

kohta'. 

Ang&ende dènna sak är mèningarna dèlade 'selle asjs 

suhtes on arvamused lahkuminevad'. 

Vidkommande dènna angelägenhet 'selle asja suhtes' 

(mis sellesse puutub). 

5. I partitsiip võib esineda substantive e-
r u n u d kujul, kusjuures mitmust tähistatakse määratud 

vaba artikli (adjektiiviartikli) _de abil: 

en tàlande 'kõneleja' (määramata vorm); 
den talande 'kõneleja' (määratud vorm); 

de talande 'kõnelejad'; 
en av de nŽrvarande '5ks juuresolijaist'. 
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MCned partitsiibid on täielikult eubetantiiveerunud ja 

käänduvad VI deklinatsiooni järgi (vt. 8 5ßc) i 

en resande 'reisija' - resande-n 

(tvâ) reaande 'reisijad' - rèsande-na 

Mõlemat liiki subetantiveerunud partiteiibid moodusta

vad genitiivi lõpuga -J3, näit.* 

to doendes sleta ord 'surija viimased sõnad'. 
De promenérandes skuggor 'jalutajate varjud'. 

6. I partitsiip langeb vormilt kokku verbaalsubstan-

tiividega, mis moodustatakse sufiksite -ande ja -ende abil} 

seda liiki verbaalsubstantiivid on ainsuse neutrumid (mit

musevormid puuduvad): 

(ett) läsande 'lugemine'; 
(ett) sprlngande 'jooksmine'. 

Det Ideliga resandet tröttar '(see) alaline reisimine 
väsitab'. 

Han tycker 6m att resa for resandets skull 'tal meel
dib reisida reisimise (enese) pärast'. » 

7. I partitsiip esineb paljudes väljendites, näit.: 

pa resande lot 'reisides, reisi ajal'; 

i talande stand 'just nüüd' (kui ma räägin); 

för närvarande 'praegusel silmapilgul'; 

ga i väntande dàgar 'last ootama (lähemal ajal); 
vara hàvande 'rase olema'; 

ga havande med en idé 'mingi küpse ideega ringi käima'; 

den sprlngande prtnkten 'oluline, kõige tähtsam'. 

§ 125. II partitsiip (perfekti partit
siip) . 

1. II partitsiip (perfekti partitsiip) muutub nagu ta

valine adjektiiv, s.te 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: 

- 214 -



I konjug.: -ad -at -ade 
II -d -t -da (kui tüvi lõpeb helil. kons. ) 

-t -t -ta ( " " " helitu " 
III " -dd -tt -dda 
iv -en —et -na 

Näit.: " 

I kall-a 'kutsuma' : kàll-ad kàll-at kàll-ade 
II stäng-a 'sulgema' : stäng-d stäng-t stäng-da 

köp-a 'ostma' : köp-t köp-t köp-ta 
III 

IV 

tro /tr û:/ 'uskuma' 
skrlv-a 'kirjutama' 

tro-dd tro-tt tro-dda 

skrlv-en skrlv-et skrlv-na 

Rootsi II partitsiip vaatab olenevalt kasutusviisist 

eesti tud- või nud-partitsiibilei mCnel juhul tuleb teda 
tClkida eesti keelde teiste sõnade abil. 

II partitsiip transitiivsetest verbidest vSljendab pas
siivi, intransitiivsetest verbidest aga aktiivi: 

en plùndrad Btâd 'rüüstatud linn'; 

en bortSprüngen hund 'arajooksnud koer'. 

Markus« II partitsiipi ei saa moodustada mõnedest in
transitiivsetest verbidest nagu vara 'olemaleva 'elama', 

llgga 'lamama', sova /-о:-/ 'magama', sitta 'istuma', vaka 

'valvama', lyssna 'kuulama', tvlvla 'kahtlema'; mõningatel 
juhtudel on II partitsiip võimalik selliste verbide liitvor
midest, kus sõna saab teise tähenduse, näit.: fôrlégad 

'seiskunud*, utvakad 'väsinud, magamata', försdtten 'kaotsi

läinud' (vt. allpool punkt 4). 

2. II partitsiipi tarvitatakse peamiselt adjektiivi 

t a h e n d u s e s  a t r i b u u d i n a  v õ i  p r e d i k a 

tiivina, vrd. § 78. 

Näiteid: 

Det talade sprâket är lattare än det skrivna 'kõnekeel 

("kftneldud keel") on kergem kui kirjakeel ("kirjutatud 

keel")'. 
Bakom stängda dörrar 'suletud uste taga'. 
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Holen 1 ng är her förb.lüden 'suitsetamine on siin keela
tud'. 

Xr den här plÄtsen upptagen? 'kas see koht on kinni?' 

Ntimret är ùpptaget '(telefoni)number on kinni'. 

Väskorna är ställda i tambüren 'reisipaunad on aseta
tud esikusse'. 

3. Rootsi grammatikas peetakse II partitsiipi predika

tiiviks ka juhtudel, kui see esineb mõne iseseisva verbi 

laiendina, näit.: 

Du ser trött oeh ùtarbetad ut 'sa näed väsinud ja 
(tööst) kurnatud välja'. 

Hon lâg ^уяут дшян pit gõlvet 'ta lamas mine st unu It põ

randal'. 

Kõnekeeles esineb sageli konstruktsioon f£ 'saama' + 

II partitsiip, mida tuleb eesti keelde tõlkida igakord eri

neval viisil, näit.: 

Jag fick min klocka lagad 'ma sain oma kella lasta ära 

parandada' (sõna-sõnalt: ma sain oma kella ära parandatud). 

Han fick sin önskan ùppfylld 'ta soov läks taide'. 

Jag fick Ingenting g.iõrt 'ma ei saanud midagi tehtud'. 

Han fick sina kläder förstörda 'riided läksid tal kat

ki'. 

Uueniale rootsi keelele on iseloomulikud ka järgmised 

konstruktsioonid (E. We11anderi järgi)i 

Tiden för progrâmmen önskas ändrad (= Man önskar fa 

ändra tlden för progrâmmen) 'eeskavade aega soovitakse muu

ta'. 
Man önskade sâken debattérad i préssen 'asja sooviti 

arutada ajakirjanduses'. 

Vi ànsâg ämnet slùtbehandlat 'me lugesime küsimuse 

(teema) lõpetatuks'. 
Man fänn försläget förh&stat 'ettepanek loeti järele

mõtlematuks (liiga rutuliseks)'. 

Samuti lauselühendites nagu: 
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Prlset är 2 ООО kronor, allt ^ nrKirnat 'hind on 2 ООО 

krooni, kõik kaasaarvatud'. 

4, Osa II partitsiipe moodustavad nn. adjektiiv-
sete partitsiipide rühma. Siia kuuluvad» 

a) partitsiibid, millel on teine tähendus võrreldes 
vastava verbi tähendusega, näit.: 

en blldad persôn 'haritud isik' - vrd. bilda 'kujun
dama , moodustama'; 

en fürtjant mân 'teenetega mees' - förtjäna 'teeni
ma' ; 

en fôrlégad vara 'seiskunud kaup' - llftga 'lamama'; 

b) liitvormid, mida muidu pole võimalik moodustada vas
tavast verbist: 

maläten 'koitanud, koi söödud' - vrd. mal *koi* ja äta 

'sööma'; ka piltlikus tähenduses: han ser ganska maläten ut 
'ta näeb võrdlemisi vilets välja'; 

en välkänd persôn '(hästi)tuntud isik' - väi 'hästi% 
kanna 'tundma' (puudub aga verb +välkanna); 

ett nybildat ord 'uus sõna (uuslooming)'; 

de solbelysta âlperna 'päikesepaistelised Alpid'4 

c) eitusvormid eelsilbiga о- /u:/: 

Brévet är odaterat 'kiri on dateerimata''. 
En ouppfostrad /-fustrad/ man 'kasvatamatu mees'. 

Jag har en gas oplockad med dig 'mul on sinuga kana 

kitkuda' (sõna-sõnalt: hani kitkumata). 

5o Intransitiivsetest verbidest võib II partitsiibi ja 

abiverbi vara abil moodustada liitaeg u, mis tä
histavad lõpetatud tegevust; nende tähendus on lähedane su-

piinumi abil moodustatud liitaegadele, vt. § 126:4. Näit.: 

Han är rest till Itâlien 'ta on (ära) sõitnud Itaali

asse'., 
Varen är kommen 'kevad on tulnud (kätte jõudnud)'. 

II partitsiibi ja abiverbide blxva ja vara abil moo

dustatakse ka rootsi keele passiiv, vt. § 127. 

- 217 -

2 8  



6. II partitsiip esineb substantiveeru-
n u 1 t ja võib sel juhul moodustada genitiivi vormi 16-
puga -st 

min Klskade 'mu armsaim': T » 
den Slskades namn 'armastatud nimi'; 
de fallnas minne 'langenute mälestus'; 
ùndertecknads adréss är ... 'allakirjutanu aadress 

on ...' 

7. П partitsiip esineb paljudes väljendites, näit.: 

Välkonimen 'tere tulemast'. 

Sâken ar avg.jord 'asi on otsustatud'. 

Det ar latt are sagt an g j ort 'kerge Gtelda, raske 
teha'. 

ESttare sagt ... 'õigemini öeldud'. 

Ingen nämnd och Ingen glömd 'kedagi nimetamata ja ke

dagi unustamata' (näiteks kirja lõpus ühistele tuttavatele 

tervitusi saates). 
s.k. (= sa kallad) 'nn. (niinimetatud)'. 

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-p art it s i ip. 

Supiinumi sufiksid on eri konjugatsioonide järgi: -at. 

-t, -tt ja -it. 

I konj.: tal-at 'rääkinud', frag-at 'küsinud' 

II ** ring-t 'helistanud', köp-t 'ostnud' 

III M tro-tt 'uskunud', sy-tt 'õmmelnud' 

IV " skr xv-it 'kirjutanud'^, komm-it 'tulnud' 

Naite liitaegades: 

Jag har redan köpt biljétterna 'ma olen juba piletid 

ostnud' (perfekt). 

T&get hade g&tt. när jag kom till statiõnen 'rong oli 
läinud, kui ma jaama jõudsin' (pluskvamperfekt). 
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Jag skulle ha kommlt 'ma oleksin tulnud' (II kondit
sionaal) . 

2. Supiinumile lisandub -s järgmistel juhtudel: 
a) passiivis (§ 127): 

Вбкеп har översatts av honom 'raamat on tema tõlgi
tud'. 

b) depoonensverbides (§ 129): 

Vi hade hoppats fa sé dig 'me lootsime (olime lootnud) 
sind näha'. 

c) impersonallsetes konstruktsioonides (§ 132): 

Har har dansats hèla nâtten 'siin tantsiti (on tant
situd) terve öö'. 

3. Abiverb ha(va) jäetakse sageli kirjakeeles ära su
piinum! ees kõrvallauses; supiinum moodustab üksi predikaa-

di ja alles kontekstist ilmneb, kas predikaat väljendab per

fekti või pluskvamperfekti : 

Sedan han (hade) blivit pensionérad, bosätte han sig i 

Nârva 'pärast seda, kui ta pensionile läks, asus ta elama 

Narva'. 
v ' 

Om jag (hade) haft mera tid, sa skulle jag ha försokt 

att göra det battre '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 nende va

hel seisneb selles, et II partitsiip juhib rohkem tähelepa

nu tegevuse resultaadile (näitab tavaliselt, et tegevuse re

sultaat on alles, kuna aga supiinum jätab selle küsimuse 

lahtiseks), vrd.: 

Han har kommit (supiinum) 'ta tuli (on tulnud)'. 
Han är котптпрп (II partitsiip) 'ta tuli (ja on praegu 

siin)'. 

Jag har rivit sönder (supiinum) min rock 'ma tõmbasin 

oma kuue katki'. 
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Mln rook ar sönderriven (II partitsiip) 'nn* kuub on 

katki'. 
Pandagu tähele sõnajärjestust abiverbi ha(va) järel: 

Han hade skrlvit (supiinum) ett brev 'ta oli kirjuta

nud tihe kirja'. 
Han hade brévet skrlvet (II partitsiip) 'tal oli kiri 

valmis kirjutatud'. 

Passiiv 

§ 127. Passiivi moodustamine. 

Passiiv moodustatakse rootsi keeles kolmel viisil: 

1) lõpuga -s (s-passiiv): 

affaren stände)s 'kauplus suletakse'; 

hûset maias 'värvitakse maja'; 

2) abiverbi bli(va) + II partitsiip abil (bli-passiv) : 

affâren blir stängd 'kauplus suletakse (saab suletud)' ; 
hûset blir malat 'värvitakse maja (saab värvitud)'; 

3) abiverbi vara + II partitsiip abil (vara-passiiv): 

affaren är stängd 'kauplus on suletud'; 
hûset är mâlat '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 ees

ti keelde umbisikulise tegumoe abil. 

l ) s - p a s s i i v i s  l i s a t a k s e  s u f i k s  - s  p r e e 
sensile, imperfektile, supiinumile ja Infinitiivile. See

juures langeb preesensis lõpp -r välja; II ja IV konjugat

siooni verbidel, mille aktiivi preesensi lõpp on -er, lan

geb passiivis sageli välja ka -e-. Näiteks ̂ -passiiv verbi

dest: X 
I konjug. op^na 'avama' 
П " stanza 'sulgema' 
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preesens: 

imperfekt : 
perfekt : 

pluskvamperf. 

futuururn: 

supiinum: 

infinitiiv: 

õppna-s 
öppnade-s 
har öppnat-s 
hade öppnat-s 
ska11 oppna-B 
öppnat-s 
(att) oppna-s 

stang- ( e ) s  

stan^de-s 

har stangt-s 

hade stangt-s 
ska11 stanza-s 
stängt-s 
(att) stanga-в 

Passiivis esineb ka II infinitiiv: 
\ / 

(att) ha (va) Öppnat-s (att) ha (va) stangt-s 

mille abil saab moodustada II futuurumi ja II konditsionaa

li: 
4 ^ 

skaII ha(va) öppnat-s skall ha(va) stangt-s 

skulle ha(va) öppnat-s skulle ha(va) stängt-s 

Harva esineb III infinitiiv (futuurumi infinitiiv): 

(att) skola öppna-s (att) skola stänga-s 

s-passiiv ei muutu soos ega arvus: 
/ 4 
dörren öppnas 'uks avatakse'; 
fönstret öppnas 'aken avatakse'; 
dörrarna (fönstren) öppnas 'uksed (aknad) avatakse'. 

2) bli-passiivis muutub abiverb bli(va) 

аз as: 

preesens: 

imperfekt : 

perfekt : 

pluskvamperf. : 

fut uur um: 

infinitiiv: 

blir stängd 
blev stängd 
har blivit stängd 

hade blivit stängd 

skall bli(va) stängd 

(att) bli(va) stängd 

blir öppnad 
blev öppnad 
har blivit öppnad 

hade blivit öppnad 
skall bli(va) öppnad 
(att) bli(va) öppnad 

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: 

skall ha(va) blivit öppnad skall ha(va) blivit stängd 

skulle ha(va) blivit öppnad skulle ha(va) blivit stängd 
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Nagu naha, ei muutu II partitsiip küll ajas, kuid ta 
kongrueerub subjektiga soos ja arvust 

dörren blir stängd 'uks suletakse * ; 
fönstret blir stängt 'aken suletakse'; 
dörrarna (fönstren) blir stängda 'uksed (aknad) sule

takse'» 

Märkus » Abiverbi bli(va) tähenduses kasutati vanemas 
keeles ka abiverbi varda perifrastilise passiivi moodusta

misel; praegu esineb see vorm ainult murdeliselt ja mõnes 

kõnekeele väljendis, nagut 
Han vart förvanad (= blev förvänad) 'ta imestus'. 

Peale selle kasutatakse vahel preeeensi-^vormi ametli

kus (pidulikus) keelest 
/ X 

Härmed varder kung.jort /k«nn-jut/ att ... 'sellega an

takse teada, et ...' 

3 )  v a r a - p a s s i i v  m o o d u s t a t a k s e  s a m a l  p õ h i 

mõttel kui bli-passiiv; abiverb vara muutub ajas ja II par

titsiip kongrueerub subjektiga soos ning arvus: 

preesens: dörren är stängd 'uks on suletud'; 

fönstret är stängt 'aken on suletud'; 
dörrarna är stängda 'uksed on suletud'; 

imperfekt: dörren var stängd '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 eelistataks neil juhtudel aktiivi. 

Tegijat väljendatakse passiivis prepositsiooni av kaas
abil, näit.: 

aktiiv passiiv 
x У- / ч 

Pôjken malar baten Baten maias av põjken 

'poiss värvib paati' '(paat värvitakse poisi poolt)' 

Baten blir maiad av põjken 

'(paat värvitakse poisi poolt) ' 
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Flenden Intоg stâden 

'vaenlane vallutas linna' 

Baten ar malad av pôjken 

'paat on poisi värvitud' 

Stâden Intogs av flenden 

'linn vallutati vaenlase 
poolt' 

Stâden blev Intagen av flenden 

'linn vallutati vnenleiee 
poolt' 

Stâden var Intagen av flenden 

'linn oli vaenlase poolt val
lutatud' 

Kui tegijat väljendab personaalpronoomen, siis peab see 
prepositsiooni av järel olema objekti käändes, s.t. av mig. 
av dlK jne. (§ 86). Näit.: 

aktiiv: 

passiiv: 

De drop; upp gar dîner na 

'nad tõstsid kardinad üles* 

Gardinerna drõss ûpp av dem 

'(kardinad tõsteti nende poolt üles)' 

aktiiv: Hon bar redan tvättat skjort an 

'ta on juba särgi ära pesnud* 

passiiv: Skjortan har redan tvättats av henne 

'(särk on juba tema poolt ära pestud)' 

Märkus, Kui aktiivis väljendatakse tegijat impersonaal

se pronoomeniga man, siis kaob see passiivis; konstruktsioo

nid on oma tähenduselt võrdsed, näit.: 

aktiiv: man stängde dörren 'uks suleti'; 

passiiv: dörren stänades 'uks suleti'. 

§ 12d. Passiivi kasutamine. 

1. Rootsi keele kolme passiivi abil saab vajaduse kor

ral eristada tähendusnuansse : s^—passiiv tahistab seda, mis on 

just teoksil, bli-passiiv rõhutab olukorra muutumist, kuna 
aga vara—passiiv väljendab lõpetatud tegevust ja seega muu
tumatut olukorda. Kõige selgemalt tuleb see vahe esile pree

sensis, näit.: 
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s-passiiv: hûset Ь#кк(е)в 'ehitatakse maja'; 

bli-passiiv: hûset hiir bfrggt 'maja saab ehitatud'; 

vara-passliv: hûset är byggt 'maja on (valmis) ehitatud'. 

Lahemad reeglid eri passiivide kasutamise kohta vt. 
allpool. 

2. s- p a s s i i v i  j a  b l i - p a s s i i v i  
kasutamisest. 

a) Imperfektis, perfektis ja pluskvamperfektis kasuta

takse mõlemaid vorme ilma tähendusvaheta (kõnekeeles eelis
tatakse bli-passiivi), näit.: 

/ v 

Kläderna syddes för händ 'riided õmmeldi käsitsi'. 
(= blev sydda) 

Brévet har lästs ûpp 'kiri on ette loetud'. 

(= har blivit uppläst) 

En grâv hade grävts i tradgarden 'üks kraav oli aeda 
kaevatud', 

b) Preesensis on s-passiivil tavaliselt oleviku, bli-

passiivi 1 aga tuleviku tähendus, vrd.: 

Hon älskas 'teda armastatakse'. 

Hon blir älskad (= 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 skàdad av frost. 

Säden skàdas lätt av frost 'vili saab kergesti kül
mast rikutud'. 

c) Konstruktsioon skall + s-passiiv tähistab soovi või 

käsku, skall + bli-passiiv väljendab lubadust, kinnitust : 

Brévet skall sklckas till Moskvâ 'kiri tuleb saata 

Moskvasse'. 

Han skall bli väi mottagen 'ta võetakse hästi vastu' 

(me võtame, nad võtavad ta hästi vastu). 
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d) Modaalverbid mjState, bör. torde + s-passilv vfiljen
da v ad soovi või vajadust, kuna aga samad modaalverbid bli— 
passiiviga valjendavad võimalikkust» 

Biljétterna maste hämtas klockan tolv 'piletid peab 
kell 12 Sra tooma', 

Temat bör Inlämnas pa msndag 'kirjand tuleb esitada 
esmaspäevaks'• 

Beoensiõner torde àvsandas till undertecknad 'retsen
sioonid tuleb saata allakirjutanule'. 

Vrd. : 

Tjüven maste förr eller senare bli upptäckt 'varas 
peaks varem või hiljem selguma'. 

Brévet torde bli avsant om en vecka 'kiri peaks nfida-

la aja parast ara saadetama'. 

3 .  v a r a - p a s s i i v i  k a s u t a m i s e l  o n  t a h t i s  

vahet teha nn. kursiivsete ja terminatlivsete verbide vabel# 

Kursiivsed verbid (fortganRsverb) valjendavad kestvat 

tegevust või olukorda, näit. : aiska 'armastama', frùktà 

'kartma', leva 'elama', s ova 'magama'. 

Terminatiivsed. verbid (övergangsverb) valjendavad Hle-
minekut uude seisundisse või resuldaadile jõudmist: börлa 
'algama', siuta 'lõpetama', tanda 'süGtama', glömma 'unus
tama' jne. 

a) Kursiivsetest verbidest on vara-passiiv ja s-passiiv 
võrdse tahendusega: 

Hon ar älskad av alla = Hon alskas av alla 
'ta on kõigi poolt armastatud'. 

Han var frùktad av ùndersatarna = Han frùktades av 

undersâtarna 'ta oli alamate poolt kardetud' (alamad kart-

sid teda). 

b) terminatiivsetest verbidest moodustatud vara-pas-

siiv väljendab lõpetatud tegevust (näitab valmis resultaa

ti) , näit.: 
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£ s x ^ 
Saden Sr förstörd av torkan 'vili on rikutud põua poolt'. 

Siin vastab vara-passiivi preesensile aktiivi perfekt: 

Torkan har forstört säden 'põud on rikkunud vilja'. 

Vrd. e-passiivl preesens: 
C. " . ' V 
Saden fürstors av torkan 'vili rikutakse põua poolt', 

millele vastab aktiivi preesens: 

Torkan förstör saden 'põud rikub vilja'. 

4 .  s - p a s s i i v i  i n f i n i t i i v  e s i n e b  
sageli 

a) verbide se 'nägema' ja höra 'kuulma' järel lauselü

hendites, mis asendavad taielikku lauset predikaadiga pas

siivis, näit.: 

Jag sžg dènna pjas uppföras pa teâtern 'ma nägin seda 

näidendit esitatavat teatris'. 

Vrd.: Jag sag, att dènna pjas ùppfôrdes pa teâtern. 

Vi hõrde talas om henne 'me kuulsime temast räägita-
~ 1 vat'. 

Vrd.$ Vi horde, att det talades om hennee 

Bet har jag àldrig hört talas om 'sellest pole ma ku
nagi kuulnud räägitavat'. 

Vrd. Jag har àldrig hört, att det har talats om det. 

b) s-passiivi infinitiiv võib esineda ka verbiga lata 

'laskma, lubama', eriti kui sellele järgneb otseselt pro

noomen sig 'ennast', näit.: 
4 s 0 V 

Han arbetade vidare utan att lata sig störas (= utan 

att lâta störa sig) 'ta töötas edasi, ilma et ta oleks 

lasknud end segada'. 
Han lät si к foras bort av strömmen 'ta laskis end voo

lust edasi^kanda'. z ^ 
Det later sig göras (= det later göra sig) 'seda on 

võimalik teha' - vastavas eitavas väljendis on aga tavali

selt aktiivi infinitiiv: 
V Ч 

Det later sig inte göra 'seda pole võimalik teha'. 
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5• Rootsi keelele on iseloomulik imperso

n a a l n e  p a s s i i v  p r o n o o m e n i g a  det; see vastab 
eesti umbisikulisele tegumoele« 

a) Impersonaalne passiiv v2ib väljendada põhitegevusti 

Det dansades hela kvällen 'tantsiti terve ohtu'. 
Efter mlddagen spelades det kõrt /kut/ 'pärast lcunat 

mängiti kaarte'. 

b) Impersonaalne passiiv sissejuhatavas pealauses: 

Det pastes att han har gift sig 'väidetakse, et ta 
olevat abiellunud'. 

Det säg(ejB att han är rlk 'räägitakse, et ta olevat 

rikas'. 
/ 

ч c) Sageli esineb konstruktsioon säf&B 'öeldakse', 

pastas 'väidetakse', anses 'arvatakse, loetakse' jms. + 

aktiivi infinitiiv (punktis b toodud konstruktsiooni lühen
datud variant); siin puudub pronoomen det: 

Han sages ha gift sig 'ta öeldakse olevat abiellunud'. 

Han anses vara mycket begâvad 'teda loetakse väga an
dekaks ', 

Han troddes komma 'arvati, et ta tuleb'. 

Depoonensverbid 

§ 129. Rootsi keeles leidub hulk verbe, millel on s-

passiivi vorm, aktiivi tähendus. Selliseid verbe nimetatak

se depoonensiteks ehk depoonensverbideks. Suurem osa de-

poonenseid kuulub I ja II konjugatsiooni. 

Depoonensite konjugeerimisel tuleb silmas pidada järg

mist. 

1) Ajavormide, infinitiivi ja supiinumi moodustamisel 

säilib kcikjal lepp -s, näit. verbidest hoppas (I konjug.) 

'lootma', trlvas (IT) 'end hästi tundma', oras (III) 'sar

nanema', firmas (IV) 'leiduma': 
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preesens* (jag) hoppas. trivs. bras, flnns (finnes) 

Imperfekt« hoppades. trlvdes. braddes, fanns 

perfekt ! har hoppats. trlvts, britte, funnits 

pluskvam- hade hoppats. trlvts, bratts, funnits 
perfekt t 

futuurum: ska11 hoppas. trlvas, bras, finnas 

infinitiiv: hoppas. trlvas. bras, finnas 

supiinum: hoppats. trivts, bratts, fimnlts 

Märkus. II, III ja IV konjugatsiooni depoonensitel on 

preesensis eelistatav lühike lõpp -в, mis teda võimaldab 

eraldada passiivist lõpuga -es. näit. verbis rlvas 'küünis

tama' (vrd. rlva 'riivima'): 

Kätten rlvs 'kass küüni stab'. 

Potétisen rives 'kartuleid riivitakse*. 

Tuleb ka vahet teha järgmiste vormide vahel: 

Pôjkarna sl&ss /sloss/ 'poisid kaklevad'» 

Graset slas /slo:ss/ 'rohtu niidetakse 

2) Ainult üksikud depoonensid moodustavad I partitsii
bi ja sealjuures ilma lõputa -s, näit.: 

aldras 'vananema' - en aldrande man 'vananev mees'. 

Lõpp -s säilib verbil minnas ('mäletama, meelde tule
tama'), näit.: minnandes sitt lofte 'tuletades meelde oma 

lubadust', ja mõnes väljendis, nagu: vara till flnnandes 

'leiduma, kohal olema', hoppandes pa battre tider 'lootes 
paremaid aegu'. 

3) II partitsiip esineb samuti harva, kusjuures alati 
ilma lõputa -s, näit.: 

laekas 'õnnestuma' - en l.yckad fest 'Õnnestunud pidu'; 

aldras 'vananema' - ett aldrat ànsikte 'vananenud 
nägu'; 

vredgas 'vihastuma' - ett vrèdgat svar 'vihane vastus"; 

Inandas 'sisse hingama' - den inandade lüften 'sissehin-
gatud Õhk'. 

4) Depoonensitest ei saa moodustada passiivi. 
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5) Mõnest depoonenaiet on võimalik imperatiiv : 
Andas djüpt! 'hinga(ke) sügavalt!' 

6) Peaaegu kõik depoonensid on intransitiivsed verbid; 
transitiivsed on ainult nnas 'maletama' ja àv^das 'ka

destama ; peale selle võib otsese sihitisega kasutada ka 

verbi andas hingama': andas frisk luft 'värsket õhku 
hingama'. 

§ I30. Depoonensid võib jaotada kolme rühma. 

1 )  T a v a l i s e d  d e p o o n  e n n  s  i  d ,  t ä h t 
samad neist on järgmised: 

I konjug.: andas 'hingama', àvundas 'kadestama', 

brottas 'maadlema', dagas 'koitma', fàttas 'puuduma', 

felas 'puuduma', färdas 'reisima, matkama', hoppas 'lootma', 
hämnas 'kätte maksma', làtas 'laisklema', lyckas 'õnnestu
ma', lžt3as 'teesklema', nàlkas 'lähenema', svèttas 'higis
tama', vlstas 'viibima, asuma', väsnas 'lärmama', âldraa 

'vananema; 

II konjug.: blygas 'häbenema', Idas 'viitsima, vaevaks 

võtma', minnas 'mäletama, meelde tuletama', nojas 'rahul 

olema, leppima', synas 'paistma, näha olema', rädas 'kart

ma', trlvas 'end hästi tundma', tyckas 'näima, paistma', 

türas 'julgema', vämjas 'pöüritust tundma, vastikust tund

ma' ; 

III konjugatsiooni kuuluvad bras 'sarnanema', leds (lè-
das) 'igavust tundma'; 

TV konjug.: finnas 'leiduma'. 

Näiteid kasutamise kohta: 

Jag hoppas att lyckas i mitt företag 'ma loodan, et mu 

ettevõtmine õnnestub'. 
Det gick sämre än man hade hoppats '(asi) läks halve

mini, kui loodeti'. 
Pa dérren fèlades handtaget 'uksel puudus link'. 

Han vlstades pa lândet 'ta viibis maal'. 
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Jag iddes inte svàra po h aim dùmrna fragor 'ma ei võtnud 

vaevaks vastuta ta rumalatele küsimustele'. 
Jag trlvs mycket bra här 'ma tunnen end siin väga häs

ti, mulle meeldib siin väga'. 
Jag minns inte vad han sâ(de) 'ma ei mäleta, mis ta 

ütles'. 
Han mlndes inte var han hade lagt nuckeln 'ta ei mäle

tanud, kuhu ta oli võtme pannud'. 
Vem bras põjken pâ? 'kellesse on poiss läinud? kelle

ga poiss sarnaneb?' 

Markus. Mõned depoonensid esinevad nii isikuilstes kui 

ka umbisikulistes konstruktsioonides, näit.: 

Det fàttas nagra kronor i hündra 'paar krooni puudub 

sajast'. 
Är du sjuk eller vad fàttas dig? 'oled sa haige või 

mis sul puudub (mis sul viga on)?' 
Han t.ycks vara forsénad 'ta paistab olevat hilinenud'. 

Det t.ycks mig att ... 'mulle tundub, et 

Om inte manen fanns (fùnnes). skulle det inte finnas 

nägot tldvatten 'kui poleks olemas kuud, siis poleks ka tõu
su ja mõõna'. 

X 
Han l.yckades radda he ime ( = det l.yckades honom att radda 

henne) 'tal Õnnestus ta päästa'„ 
' X 

Fürsöket lyckades (för honom) 'katse õnnestus (tal)'. 

2) Retsiprooksed (vastastikused) d e-

poonensid, mis vastavad verbi aktiivi vormile + 
varAndra 'üksteist, teineteist', näit.: 

träffas = träffa varândra 'kohtuma'. 

ч I konjug. : ènas 'kokku leppima', mütar. 'kohtuma', 

rakas 'kohtuma', träffas 'kohtuma', rètas 'kiuslema', 

sàmlas 'kogunema ', sklnp;ras 'hajuma, laiali minema', 

sklljas 'lahku minema' ; 

II konjug.: fürllkas 'ära leppima ' ; 

ebareeglipärased verbid ses 'üksteist, nägema'ja släss 

'kaklema'. 
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Näiteid.; 

Deras blickar mõttes 'nende pilgud kohtusid'. 

De hade Kdort upp att mütas utanfür universitétet 'nad 
olid kokku^ leppinud, et nud kohtuvad ülikooli ees'. 

De traffades av en slump 'nad kohtusid juhuslikult'. 
Vi har roligt när vi rakas 'meil on tore olla, kui me 

kohtume (koos oleme) 

Vi har inte setts pa länge 'me pole teineteist (üks
teist) ammu näinud'. 

Vi ses igdn! nägemiseni !' (me näeme üksteist jälle). 
Mötas oeh sklljas är Иvets gang 'kohtuda ja lahku 

minna on elu käik'. 

De skildes 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 konjug.: narras 'narrima'; 

II " ; brännas 'põletama', дурas 'näpistama'; 

IV " : bvfcas 'hannustama', rlvas 'küünistama', 

stlckas 'torkama' jt. 

Näiteid: 

Du narras väi inte? 'ega sa ei narri (mind)? (ega sa 
^ ei luiska?) 
Nässlan bränns 'nõges kõrvetab'. 

Kâtten rlvs 'kass küünistab'. 
Hûnden bits 'koer hammustab'. 

N.yps Inte ! 'ära näpista (mind) ! ' 

Refleksiivne (enesekohane) verb 

g 131. Refleksiivseteks nimetatakse verbe, mida saab 

kasutada koos refleksiivpronoomeniga (vt. § 89)« Neid võib 

jaotada kahte rühma: 

1) a l a l i s e d  refleksiivsed verbid, mis esine

vad ainult koos refleksiivpronoomeniga, näit.: förälska sig 
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'armuma', förivra sig 'ägestuma', mlssta(ga) sig 'eksima', 

beflnna sig 'asuma, asetsema'; 

2 )  j u h u s l i k u d  r e f l e k s i i v s e d  v e r b i d ,  n ä i t , *  
tvätta sig 'end pesema' (vrd. tvätta 'pesema'), ràka sig 

'habet ajama', förbereda sig 'ette valmistuma', känna sig 

'end tundma', glädja sig 'rõõmustuma'; nende hulgas reflek

siivsed liitverbid, nagu: klä sig 'iietuma', ta(ga) dv 

alg '(seljast, peast) ära võtma' jt. 

Mõnedel refleksiivsetel verbidel on olemas samatähen

duslikud paralleelvormid - depoonensid: 

làta sig = làtas 'laisklema'; 

sàmla sig = samlas 'kogunema'; 

ängsla sig = angslas 'muretsema; hirmul olema'# 

üksikutest refleksiivsetest verbidest saab moodustada 

II partitsiipi, kusjuures refleksiivpronoomen langeb ära: 

Hon var förd.i&pad i sin român 'ta oli süvenenud oma 

romaani' (vrd. fürdjttpa sig 'süvenema'). 

Han är upp over oronen föralskad i hènne 'ta on kõr

vuni temasse armunud * (vrd. förälska sig 'armuma'). 

Näiteid refleksiivsete verbide kasutamise kohta: 

Om jag inte mlsstar mig. befinner han sig nu i Stock

holm 'kui ma ei eksi, asub ta praegu Stokholmis'. 

Han lär sig svènska 'ta õpib rootsi keelt'. 

Vi maste öva oss i att tala svênska 'me peame harju

tama rootsi keele kõnet'. z 

Jag gläder mig mycket (at) att fa träffa er 'me rõõ

mustan väga kohtumise üle teiega'. 

Tl liât mig att presentéra mig 'lubage mul ennast (tei

le) tutvustada'. 
Jag förbereder mig till exâmina 'ma valmi stun eksami

teks ette'. 
Skjynda dig! 'kiirusta ! ' Skynda er ! 'kiirustage ! ' 

Vi mSste skvnda oss till stati6nen 'me peame kiirus

tama jaama'. 
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Akta dip! hoir end! ole ettevaatlikl' 

Kanner du dig battre? 'kas tunned end paremini?' 

Liitverbidega: 

Jag klär pa mig 'ma riietun'. 

Hon satte p§ sig hätten 'ta pani ktTbara pahe ' • 
Ta Av dig^röckenl 'võta mantel maha!'. 

Han top; pa sig glasögonen 'ta pani prillid ette'. 
Fan tar Av sig glasögonen 'ta võtab prillid ära'. 

Vi slog oss ned i skuggan 'me istusime varju'. 

Vad ska vi tA oss till nu? 'mis me nttüd peale hakka— 

Samuti väljendites: 

Hur kömmer det sig. att han Inte gör nagra framsteg? 
'millest see tuleb, et ta ei tee edusamme?' 

Det kõmmer sig Av. att han ar lat 'see tuleb seilest, 
et ta on laisk'. 

Pandagu tähele verbide paare t 
sätta sig 'istuma' (kuhu?) - sitta 'istuma' (kua?); 

lägga sig 'pikali heitma' - llgga 'lamama', 

Oag sätter mig p8 en bank 'ma istun pingile'. - Vrd.: 

Jag aItter pa en bank 'ma istun pingil'. 

Sätt dig! 'istu!' - Satt er! 'istuge !' 

Impersonaalne (umbisikuline) verb 

§ 132. Rootsi keeles leidub verbe, mida saab kasutada 

ainult umbisikuliselt; formaalse subjektina esineb pronoo
men det. mis jääb eesti keelde tõlkimata. Sellised verbid 

väljendavad peamiselt ilmastikunähtusi: 

det regnar 'sajab' (vihma)', det snöar sajab lund , 

det blaser 'puhub, on tuuline , det stormar tormab, on 
torm', det mörknar 'läheb pimedaks , det ljusnar valge— 

neb ' jt. 

Näit,: 

I gar т-ègnade det 'eile sadas vihma'. 
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Наг det friisit i natt? 'kae täna öüeel külmetas?' 

Ka teisi verbe saab kasutada umbisikuliselt (§ bti:lb ), 
näit.* 

Det knackar pâ dörren 'uksele koputatakse'. 

Umbisikuliselt kasutatakse sageli depoonenseid (§ 130:) : 
det finns 'leidub, on olemas', det tycks 'tundub, näib' jt. ; 

Impersonaalse passiivi konstruktsioone (§ 128:5): 

Det har tàlats mycket om dènna sak 'sellest asjast on 
palju räägitud'. 

Det dànsades till längt pa nâtten 'tantsiti hilja ööni'. 

Mõnel juhul võib pronoomen det ka puududa, näit.: 

Här har dànsats hela nâtten 'siin tantsiti terve öö'. 

Umbisikulisi konstruktsioone saab moodustada ka pronoo

meniga man (§ 97:1)• 

Liitverb 

§ 133« Liitverbid koosnevad põhiverbist ja liitosisest. 
Liitosisteks võivad olla: 

a) prepositsioonid või adverbid: an-, av-, in- jt., 
näit. : 

ankomma 'saabuma' (an- + komma 'tulema'); 

àvskilja 'eraldama' (av- + skilja 'lahutama'); 

inträda 'sisse astuma' (in- r träda 'astuma'). 

Prepositsioon või adverb eesliitena on tavaliselt oma 

algse tähenduse kaotanud, näit.: 

inträffa 'toimuma, juhtuma' (vrd. adverb in 'sisse'). 

b) adjektiivid või substantiivid, näit.: 

rö^mfli» 'punaseks värvima' (röd 'punane' + maia värvi
ma'); 

hushalla 'maja pidama, majapidamist juhtima' 
(hus 'maja' + halla 'hoidma, pidama'). 
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Liitverbe konjugeeritakse samuti nagu vastavaid põhi— 
verbe ilma liitosiseta: 

bista 'abistama, toetama' - imperf. blstod — perf. 
har blstatt; 

vrd. sta 'seisma' — stod - har statt : 

avbryta katkestama' — avbrut — har avbrutit, vrd. 
br.yta 'murdma ' - bröt - har brut it. 

Liitverbid jaotatakse kahte suurde rtihma. 

1) püsivad ehk lahutamatud liitverbid, milles liitosist 
ei saa üheski muutevormis põhiverbist eraldada; 

2) vabad ehk lahutatavad liitverbid. 

§ 134. Püsivad (lahutamatud) liitver

bid on: 
1) liitverbid järgmiste prefiksitega: be-, ent-, er-, 

füre-, gen-, miss-, o-, sam-, um-, und-, van-, veder-, a-, 

näit. : 
betâla 'maksma', entlédiga 'vallandama', èrkânna 

'tunnustama', härstamma 'pärinema, põlvnema', mlsstänka 

'kahtlustama', Odilia 'pahaks panema, laitma', ùmgas 'suht

lema', ùndkomma 'pääsema', vanställa 'moonutama', vèder-

p;älla 'tasuma; kätte tasuma', &skada 'vaatlema'. 

Lahutamatult liituvad tavaliselt ka prefiksid: an-, bl-

ja für-, näit.: 

япк1ар;а 'süüdistama', bif alla 'nõustuma', fürklära 

'seletama'; 

nende prefiksitega võib vahel esineda ka vaba (lahuta

tav) liitverb, näit,: 

Det p;ar inte an 'see ei lähe, see ei kelba . 

DraC к) für gardinen! 'tõmba kardin ette i ' 

Om kràfterna star M 'kui jõudu jätkub'. 

Märkus. Prefiksid be-, ent- ja für- on alati rõhuta 

ja vastavad verbid on muusikalise lihbrchuga: ^ 

bevisa 'tõestama', ent lüliga 'vallandama', fürsta 

'aru saama, mõistma'; 
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aga: förbereda 'ette valmistama' 
jt. kahekordsed liitverbid, vt. allpool punkt 4. 

2) liitverbid, mille liitosiseks on adjektiiv või subs

tantiiv, näit.: N 

KOdkänna 'heaks kiitma', rnldfra â 'neu küsima'. lyckön-

ska 'õnne soovima', skrlnläp;r;a 'kirstu panema'; piltlikult: 

'kalevi alla panema', hemsöka 'karistama, nuhtlema'; 

3) mõned liitverbid, mille liitosiseks on prepositsioon 

või adverb, nagu: 

frambringa 'esitama, esile tooma', füreb.yp;ga 'takista

ma, ära hoidma', gènomskada 'läbi nägema', Inverka 'mõjus
tama', undersöka 'uurima', undervisa 'õpetama', utmana 'väl

ja kutsuma', uppoffra 'ohverdama', övertala 'keelitama, au

ku pähe rääkima', översätta 'tõlkima'; 

4) kahekordsed liitverbid, mis koosnevad prepositsioo

nist või adverbist + prefiksiga liitverb, näit.: 

Inbegrlpa 'kaasa arvama', förbereda 'ette valmistama', 

överbevisa 'veenma', 

üksikud kahekordsed liitverbid võivad esineda ka ees
osisest lahus, nagu: àvbetala 'ära maksma', inbetala 'sisse 

makema', ùtbetala 'välja maksma': 

inbetalade = betàlade in 'maksis sisse'. 

§ 135» Vabad ( lahutatavad) liitverbid. 

1. Vabade liitverbide liitosiseks on tavaliselt kas 
prepositsioon või adverb: 

о о 
av-, om-, pa-, at-, med-, till-, efter-, se nom-, under-, 

over- ; 

in-, ut-, upp-, ned-, fram-, före-. dit-, hit-, undan-. 

ater-, igen-, ihop- jt. 

Vabad liitverbid võib jaotada kolme alagruppi: 

a) alati lahus olevate osadega (välja arvatud II par

titsiip, vt. allpool punkt 2 c) liitverbid, näit.: ta(sa) 
slüt 'otsa saama, lõppema', tyeka õm 'lugu pidama, armasta
ma', resa b6rt 'ära sõitma'; 
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b) verbid, mis võivad ilma t ahendusvahe t a esineda nii 
lahutamata kui ka lahutatud kujul: 

medfölja = fül.ia méd 'kaasa tulema või minema; kaasne
ma' ; 

framläKKa = lägga fr&ii 'esitama'; 
igénkânna = käima igén 'ära tundma'; 
bortkasta = kasta b5rt 'ära viskama'; 

understryka = str.yka linder 'alla kriipsutama'. 

Vanemas kirjakeeles ja ametlikus stiilis kasutatakse 
lahutamata liitverbi: 

Tidningen utkommer en gang i vèckan 'ajaleht ilmub üks 
kord nädalas'. 

Kõnekeeles ja vabamas kirjakeeles eelistatakse aga la
husolevate osadega liitverbe: 

Tidningen kommeг ût én gang i vèckan 'ajaleht ilmub 

üks kord nädalas'. 

Teisi näiteid: 
Hon inlämnade ( = lämnade In) sin avskedsansökan 'ta 

esitas oma lahkumisavalduse'. 
De framkom (= kom fržm) med ett fürsläg 'nad tegid ühe 

ettepaneku'-. 
Skräddaren fàstsyr (= s.yr fàst) knâppen 'rätsep õmbleb 

nüübi kinni'. 

c) liitverbid, mis esinevad kahel kujul, kuid teatava 
tähendusvahega; lahusolevate osadega variandil on tavali

selt konkreetsem tähendus, vrd.: 

Han avbröt samtalet 'ta katkestas kõneluse'. 

Han bröt âv käppen 'ta murdis kepi katki'. 

Selliste liitverbide tähendusvahede kohta alati kind

lat reeglit anda ei saa ning vajaduse korral tuleb sõnaraa

matu poole pöörduda. Mõned näited: 
Det angar dig inte 'see ei puutu sinusse'. 
Det gâr ân 'see läheb küll, see kõlbab'. 
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Han pgstSr det 'ta väidab seda'. 

Vad star pâ? 'mis siin toimub?' 
Man bür avh§lla sig fran rükning 'peab hoiduma suit

setamisest '. 
Han haller mycket av henne 'ta hoiab (armastab) teda 

väga'. 

2. Vabade (lahutatavate) liitverbide kasutamisel tu

leb silmas pidada järgmisi reegleid. 

a) Vabadel liit verbidel on rõhk alati liitosisel, 

näit.: 
àvbryta = br.yta âv 'katkestama; katki murdma'. 

Vabu liitverbe tuleb lahus hoida verbidest, mida mää

rab prepositsioon; liitverbi liitosis on rõhuline, preposit

sioon on aga tavaliselt rõhutu (välja arvatud pronoomeni 
ees) : z. 

Han sàtte pa râdion 'ta pani raadio käima'. 
Han 3atte sig pâ stôlen 'ta istus toolile '. 

Eriti tuleb lahus hoida sageli esinevat liitverbi tala 

6m l(ära) rääkima, jutustama' lihtverbist tala + preposit
sioon om, näit.: 

Кan du inte tala 6m für mig vâd som tracker dig? 'kas 

sa ei või mulle (ära) rääkida, mis sind rõhub?' 

Hon talar alltid vai om sina kolléger 'ta rääkib ala
ti head oma kolleegide kohta'. 

b) Lahusolev liitosis asub alati verbi järel, näit.: 
kasta bört 'ära viskama' - preesens: kastar b6rt - imper
fekt; kàstade bört - supiinum: kàstat b6rt jne., ka näit.: 
Kastade han bort den? 'kas ta viskas selle minema? '. Ainult 
II partitsiibi puhul on liitosis verbiga seotud, vt. punkt d, 

Kui predikaadile järgneb objekt, asub liitosis tavali
selt objekti ees, näit.: 

Mânnen trodde, att hon skulle ge ûpp à n d a n p §. 
fläcken 'mees arvas, et ta heidab kohe hinge', 

Han tog em6t det ur hermes händer 'ta vettis sel
le tema käest vastu'. 
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Ka refleksiivsete liitverbide liitosis eelneb tavali
selt reileksiivpronoomunile: 

Hon sprang in i sitt ram für att klä(da) 6m sig 
'ta jooksis oma tuppa, et ümber riietuda'. 

c) Liitverbi I partitsiip kirjutatakse atributiiveee 
kasutuses alati liitosisega kokku, näit.: 

i nèdstigande led 'laskuvas joones'; 

dàgarnas àvtagande längd 'päevade kahanev pikkus'• 

Lauselühendis on aga liitosis põhiverbist tavaliselt 
lahus: 

Stlgande ned für bérget 'mäest laskudes'. 

Tàgande Av hätten, steg jag ät sldan 'võttes mütsi 
peast, astusin ma kõrvale'• 

d) Liitverbi II partitsiip kirjutatakse alati liitosi
sega kokku - ka siis, kui teised vormid on lahutatavad, 

näit. : 

Han är hèmkommon 'ta on koju tulnud' - infinitiiv: 

hèfflfromma või komma hém - preesens: hèmkommer või kommer 

hëm jne* 

En omtyckt bok 'meeldiv (armastatud) raamat' - vrd.: 

Han t.ycker 6m den här bdken 'talle meeldib see raamat'. 

Bilen är Inställd i garâget 'auto on pandud garaaži'. 
- Vrd.: Han har stallt in bllen i garâget 'ta pani (onpan

nud) auto garaaži'. 
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A d у e r b (määrsõna) 

Rootai keele adverbe kasutatakse nagu eesti keeleski 

teiste sõnade või terve lause laiendina. Rootsi keele ad
verbid võib jagada kahte rühmas 1) adjektiividest tuletatud 

adverbid, 2) iseseisvad adverbid. Viimaste hulka kuuluvad ka 

nn. pronominaalsed (asesõnalised) adverbid. Adverbid ei muu

tu soos ega käändes, kuid mõningaid neist saab kompareerida* 

Adjektiividest tuletatud adverbid 

§ 136. 1. Paljud adverbid tuletatakse adjektiividest 

sufiksi -t abil; sellised adverbid langevad seega väliselt 

kokku adjektiivide neutrumi vormiga. Näit.: 

Han talade med hog oeh t.ydlig rüst 'ta rääkis kõva ja 

selge häälega' (hög ja tydlig - adjektiivid). 

Han talade hügt oeh t.ydligt 'ta rääkis kõvasti ja 
selgelt' (högt ja tydligt - adverbid). 

2. Adjektiividest sufiksiga -lig saab moodustada ad
verbe : 

a) sufiksiga -en: verkÜRen 'tõesti', mö.jligen 'võib

olla, juhuslikult', slùtligen 'lõpuks', hjärtligen 'sü
damlikult', nyligen 'hiljuti' jt.; 

mõnel selle rühma adverbil võib sufiksi -en kõrval esi
neda ka sufiks -t, näit.: plötsligen = plötsligt 'järsku, 
äkki'; 

b) sufiksiga —vis « mis lisatakse adjektiivi neutrumi 

vormile : mSjligtvis 'võib-olla, juhuslikult', natürligtvis 
'loomulikult'. 

Näiteid: 

Har ni möjligen sett min hatt? 'kas te olete võib-olla 
(juhuslikult) mu kübarat näinud?' 

\ Q 
Har m moj liprtvis en gardagstidning kvar? 'ega teil ju

huslikult pole järel eilset ajalehte?' 

Han är visserligen âldre än jag, men han ser myeket 

^ngre üt ta on küll minust vanem, aga ta näeb palju noorem 
välja'. 
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Ieeseiavod adverbid 

8 137. Aega 
on järgmised: 

alltid 'alati' 

àldrig '(ei) iialgi' 

ibländ 'vahe1' 

sällan 'harva' 

ofta 'sageli' 

da och da 'vahetevahel' 

nžgon3in (nanain) 'kunagi' 

redan 'juba' 

genast 'kohe' 

st rax 'kohe ' 

siis, seejärel 

'ammu 
tagasi' 

tähistavad adverbid; tähtsamad neist 

nar 'millal' 

nu 'nüüd' 

d£ 'siis' 

ännu 'veel' 

fürr 'enne' 

förut /foèrtiit. fdrllit/ 'varem' 

efterat 'hiljem' 

därefter 'seejärel' 

till sist 'lõpuks' 

eist (sènast) 'viimati' 

alltjämt 'järjest' 

fortfarande 'ikka, järjest' 

hittllls 'seni' 

fürst 'alles' 

fürst och främst 'kõigepealt' 

sedan (sen) ' 

aber 'jälle ' 

igén 'jälle ' 

länge 'kaua' 

längesedan (-sen) 

nyligen 'hiljuti' 

nyss 'hiljuti' 

snart 'varsti' 

Näiteid: 

Battre sent än àldrig 'parem hilja kui mitte kunagi'. 

Det varade ganska länge 'see kestis üsna kaua'. 

Det var länge se dan jag sag honom 'see oli ammu taga

si, kui ma teda nägin'. 

Taak für sènast ^slsb) 'tänan eelmise korra eest'. 

När jag sènast sag honom, var nan ny fürlovad 'kui ma 

teda viimati nägin, oli ta just (hiljuti) kihlunud'. 

Fürst ville han inte 'algul ta ei tantnud'. 

'icc igepealt Fürst och främst vill jag bada 

vanni vettа '. 

tahan ma 

Fürst 

teada'. 

gnr fick jag vèta det 'alles eile sain ma seda 
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Нал кош alltjänit mod sàmmu klàgan 'ta tuli ikka (jär

jest) sama kaebusega'. 
Haa st od fortfarande ̂ kvar 'ta seisis ikka samal kohal'. 

Fortfarande inget avar? 'ikka veel pole vastust? 

Adverbi aldrig '(ei) iialgi- kasutatakse vahel emfaati

liselt, näit.: 

Det mènar du àldrig! 'kas tcesti? ' 

Han ma vara àldrig sa rik 'olgu ta nii rikas kui tahas'. 

Aega tähistavad ka paljud prepositsiooniühendid, 
G-зле. 

vt. 

§ 1?8. Kohta tähistavad adverbid. 

1) Samatüvelised adverbid, mis vastavad 
'kus? kuhu? kust?' 
var? 'kus?' vart? 'kuhu?' 

hit 'siia' 
dit 'sinna' 
upp 'üles' 

ner (ned) 'alla' 

här 'siin' 
dar 'seal' 
uppe 'üleval' 

nère 'all' 

küsimustele 

'kust?' 

'siit' 

'sealt' 

'ülevalt' 
'alt' 

inne 'sees' 
ute 'väljas' 
hemaa 'kodus' 
borta 'mujal' 
frünae 'ees' 

in sisse 
ut 'välja' 

hem 'koju' 

bort 'mujale, ära' 

fram 'ette' 

varifran? 
>. о 
harifran 

därifran 
ùppifrân 

6 
nenfran 

(nèdifrân) 

inifran 'seest ' 

utifran 'väljast' 

hèmifran 'kodunt' 

bortifran 'mujalt' 

fràmifran 'eest 
(poolt)' 

Коя hitt 'tule (tulge) siia!' 

Ga inte dit! 'ära sinna mine (ärge sinna minge)!' 
Sitt пйзг! 'istu (istuge) ! ' 

Borta brä men hèmma bast 'võõrsil on hea, kuid kodus 
on kõige parem' (roocsi vanasõna). 

Ga hem och lägg dig! 'mine koju magama !' 

Framifran setttér sig hdset väIhallet 'eestpoolt vaa
dates näeb maja korralik välja'. 

Det är kailt ute 'väljas on külm' 

Stig ln! 'astu (astuge) sisse ! ' 
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Han gick in i hûset 'ta läks majja (sisse)'-
Han gar In pä en restaurâng 'ta astub restorani (sisse) 

2) Mõned, adverbid võivad rootsi keeles tahistada kohal
olekut ja vahel ka suunda: 

Inomlands 'koduinaal(e) ', ùtomlands 'välismaal(e) ', 

naRonstans 'kuskil(e)', Ingenstans 'ei kuskil', üverAllt 

'igal pool', nära 'lähedal', i'л ärran 'kaugel', lan^t 'kau-
gel(e)', lanpfr borta 'kaugel' jt., näit.: 

Han réser ùtomlands 'ta sõidab välismaale'. 

Han vistas ùtomlands 'ta viibib välismaal'. 

Hur lângt^ skall du gä? 'kui kaugele sa lähed? ' 
Han var langt Ъогт;а 'ta oli kaugel'. 

Han stod langt därifran 'ta seisis sealt kaugel'. 

Samuti: till höger 'paremal(e) ', till vänster 'vasakul(e)'. 

5) Osa adverbe tähistavad ainult suunda, s.t. vastavad 
küsimusele 'kuhu?'; nejd moodustatakse lõppude -at ja -ut 

abil, näit.: 

framat 'ettepoole', utât 'väljapoole ', bortet 'eema

le, poole', hèmat 'kodu poole'; 

norrut 'põhja poole', söderut 'leuna poole', västerut 

'lääne poole', österut 'ida poole'; 
bakat, bakut ja baklänges tähendavad 'tagasi, tagur

pidi' , kuna tillb&ka tähendab 'tagasi', näit.: 

Нэп bojde sig bakât 'ta painutas end tagasi'. 

Det gâr bàkut (baklängos) für honom 'tema asjad lähe

vad tagurpidi'. 

Jag är snart tillbâka 'ma olen varsti tagasi'. 

Han gick oroligt frâm ooh tillbâka pâ gõlvet 'ta käis 

põrandal rahutult edasi-tagasi'. 

Sdasi-tagasi-pileti kohta: lûr och retilr, näit. : 

Stockholm-Götebdrg tur oeh ."etur 'Stokholm-Güteborg edasi-

ta(~asi (—pilet) • 

Märkus. Erinevalt eesti keelest tuleb roorsi keeles ka

sutada kohta (mitte suunda) näitavaid adverbe järgmiste ver

bidega : 
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lagga 'panema, asetama', ställa 'panema, asetama', 

sätta 'asetama', hanga 'riputama', lämna 'jätma', s сanna 

'jääma', bli(va) 'jääma', ftlümma 'unustama'; näit. : 

Stall stölen darf 'pane tool sinna!" 

Sätt dip; hari 'istu siia!' 

Lfigg Ъбкеп bär! 'pane raamat siia!' 

Var har du hängt min hatt 'kuhu sa mu mütsi riputasid?' 
Stanna har! 'jää siia!' 

Lämna boken kvar pâ bärdet 'jäta raamat lauale'. 

Jag glömde péngarna hèmma 'ma unustasin raha koju'. 

Varför blév (stannade) du inte här? 'miks sa siia ei jää
nud?' 

§ 139. Viisi ja määra väljendavad ad
verbid, mis vastavad küsimustele 'kuidas?', 'mil määral?' 
jms. : 

särdeles 'eriti' 

'kahjuks' 

hur(u) 
bra 

väi 
liia 
~~5 
sa 

'kuidas' 
'hästi' 
'hästi' 
'halvasti' 
'nii' 
'meeleldi' Kärna 

nafiorlunda 'kuidagi* 

annorlunda 'teistmoodi' 

ànnars 'muidu' 

'täpselt' 

'palju; väga' 

'vähe' 
'vähe' 

'üsna, kaunis' 
'päris' 

m.ycket 
lite(t) 

fÖga 
gànska 
rätt 

tärniigen 'võrdlemisi' 
alldeles 'täiesti' 
knappt 'vaevalt' 

tillräckljgt 'küllalt' 
ännu 'veel' 

7-
tyvärr 

ocksê 

££E 
làgom 

nästan 

fôrrésten 'muidu' 

rént âv 'lihtsalt' 

atmlnstone 'vähemalt' 

även 'ka, samuti' 

'ka' 

'küll, küllalt' 
'parajalt' 
'peaaegu' 

'peaaegu' 

'ainult' 

'ainult' 

'ainult' 
.just 'just' 

Precis 'täpselt' 
alltfür 'liiga' 

für ^ 'liiga' 

ungefär 'umbes' 

fürstas /föstõss/ 'muidugi' 

blott 
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Näiteid: 

Han reste mycket i utlandet 'ta reisis palju välis
maal '. 

Hon кап làga mat mycket Ъга 'ta oskab väga hästi sü(ia 
teha'« 

Tack sa mycket 'palju tänu, tänan väga'. 

Kom lite(t) närmare! 'tule natuke lähemale !' 

Vill du lana mig lite(t) péngar 'kas sa vcid mulle 

vähe raha laenata?' z 

Bet visste han förstas inte 'seda ta muidugi ei tead

nud'. 

Märkus. Adverbe ocksä ja även 'ka' kasutatakse ainult 

jaatavas lauses, kuna eitavas lauses tuleb kasutada inte 

héller (hélier inte) 'ka mitte', nait.: 

Han har ocksâ varit i Stockholm 'ta on ka Stokholmis 

olnud'. 

Han har ipte héller varit i Stockholm 'ta pole ka 

Stokholmis olnud'. 

Mõningatel juhtudel kasutatakse 'ka' tähenduses pre

positsiooni med, nait.: 

Gar du méd hém? 'kas sa lähed ka koju?' 

Det tycker jag méd 'seda arvan ka mina'. 

'Veel' tähenduses kasutatakse teatavates väljendites 

ännu kõrval ka än ja till, näit.: 

Han har inte kommit än 'ta pole veel tulnud'. 

jn finns det hõpp 'veel on lootust'. 

Sn gang till 'veel ükskord'. 

Ska11 det vara en kopp kàffe till? 'kas võib veel pak

kuda tass kohvi?' 

§ 140. Adverbid, mis väljendavad jaatust, 

k a h t  l u s t :  

tvärtžm (tvärtom) 'vastupidi' 

minsâim 'tõepoolest' 

j alla i'âll 'igal juhul' 

kànske 'võib—olla' 
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Inbe 'mitte' kanhända 'võib-olla' 

leke 'mitte' knàppaat 'vaevalt' 

ej. 'mitte' für âll dél 'palun väga' 

alls inte, inte âlls 'mitts .1asa (jasa) 'ah nii' 
sugugi' 

Ingalunda 'ei kuidagi' 

inte éns 'isegi mitte' 

Näiteid: 

Tack sa mycket! 'tänan väga' - Für âll dél! 'palun väga !' 

Det fürhaller sig precis tvärtõm 'asi on täpselt vastu
pidi '. 

Det är minsânn inte sa lätt 'see pole tõepoolest nii ker
ge '. 

Märkus. Sõna ja kasutatakse rootsi keeles vastusena 

jaatavale küsimusele, kuna jo /ju:/ on vastuseks eitava kü

simuse 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 j_o kõnekeeles sissejuhata

va sõnana, näit.: 

Vad är det där? 'mis asi see on?' - Jo, det är en 

dataiaaskin 'ah see? see on raal (elektronarvuti) '. 

§ 141. Pronominaalsed (asesõnalised) 

a d v e r b i d .  

Mõned adverbid võivad esineda pronoomeni (asesõna) funkt

sioonis ja neid nimetatakse vastavate pronoomenite järgi de

monstratiivseteks, relatiivseteks, interrogatiivseteks või 

indefiniitseteks adverbideks. 

1) Demonstratiivsed adverbid on: här 'siin', dar 

seal , hit 'siia', dit 'sinna', sr 'nii', nu 'nüüd'; 

neljast esimese cc võib moodustada liitadverbid prepositsi

ooni lisamisega, näit.: härmad 'sellega', harigeлот 'selle 

läbi', där у .ii. 'sealjuures ', ha tat 'siiapoole ' jne.; 
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2) Relatiivsed adverbid võivad olla: riör 'kus', dit 
kuhu , var kuo ', vart 'kuhu', da 'kui', samuti liit-
edverbid, nagu: vàrefter 'mille järel', vàrover 'mille üle' 
jne., nuit.: 

Sri otdn visar plâtsen där han stùpade 'üke kivi näitab 
sedo kohtu, kus ta langes'. 

Där han kan hjälper han àlltid 'kus ta saab, aitab t« 
alati ' • 

Garden dit han кош lag àvsides 'talu, kuhu ta jõudis, 
asus teest eemal'. 

Adverbe var ja vart saab aga kasutada ainult kaudses 
küsimuses; 

Jag ùndrar v&r hail är 'ma imestan, kus ta on'. 
Jag vlsste inte vart jeg skulle ga 'ma ei teadnud, 

kuhu ma pidin minema'. 

Relatiivsed liitadverbid moodustatakse alati var- abil: 

Hon kom först varefter de övriga foljde 'ta tuli esi
mesena, seejärel (mille järel) tulid teised'. 

Han ville vèta vàrom det rörde sig 'ta tahtis teada, 

milles asi seisnes'. 
Just d£ han kom bürjade det regna 'just siis, kui ta 

tuli, hakkas vihma sadama'. 

3) Interrogatiivsed (küsivad) adverbid on: hur 'kui
das?', när 'millal?', var 'kus?', vart 'kuhu?', samuti 

liitadverbid varför 'miks?', varlfran 'kust?' jne., näit.: 

Nar gBr tâget? 'millal läheb rong?' 
Vàrpâ berõr misstaget? 'millest tuli viga?' 

о „ 
4) indefiniitsed (umbmäärased) adverbid on: nagonaftadBa 

(nagonstans) 'kuskilš', ànnorlunda 'teisiti' jt., samuti var 
'kus', när 'millal', hur 'kuidas' jt., sageli ühenduses sõ

nadega he1st või än, nait.: 

Jag har läst det nagonstädes (nagonstans) 'ma olen seda 

kuskil lugenud'. 
Sätt dig var du vill! (= varhélst) 'istu, kuhu tahad!' 
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Det gar brô var som he1st 'seda võib teha ükskõik kus 

kohas'. 
Ga vart du vill! 'mine kuhu tahes !' 
Vare härmed hiir som hé 1st 'olgu sellega kuidas tahes'. 

Hür det an gar 'kuidas ka ei läheks'. 

Markus. Liitadverbe moodustatakse adverbide här, där 

ja var + prepositsiooni abil, kuid kõnekeeles kasutatakse 
liitadverbide asemel ühendit prepositsioon + den (denna), 

det (detta) või vad (som), näit.: 

Kärav (= av dètta) följer .'sellest järgneb ...' 

Därigenom (= genom dét) vinner vi ingenting 'selle lä

bi me ei võida kidagi'. 

Relatiivsete või interrogatiivsete adverbide juurde 

kuuluv prepositsioon asetatakse kõnekeeles tavaliselt lause 

lõppu (vrd. §§ 95:8, 96:5)î 

Varpâ (= pâ vâd) berér det? = Vad berôr det pa? 'mil-
lest see oleneb?' 

Pennan, y armed jag skr i ver = Ре rin an, som jag skriver 

med 'sulepea, millega m kirjutaai'. 

Adverbi komparatsioon (võrdlusastmed) 

§ 142. Mõningaid, peamiselt tuletatud adverbe saab kom-

pareerida. Adverbe kompareeritakse samuti nagu adjektiive, 
vt. § 74. Näit.: 

Positiiv 

snabbt 

'kiiresti' 
langt 

'kaugel' 
daligt 

'halvasti' 

Komparatiiv 

snabbare 

'kiiremini' 
längre 

'kaugemal' 
л 
samre 

'halvemini' 

Superlatiiv 

snabbast 

'kõige kiiremini' 
längst 

'kõige kaugemal' 
sämst 

'kõige halvemini' 

rida: 
Ka mõningaid iseseisvaid adverbe on võimalik komparee-
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oftare 
fortare 

шега 
оЧ 

aaгшare 

langre 

battre 

vârre 

hé Иге 

oftoat 

fortaot 

mest 'kõige enam' 
narmast 

baeb 

ofta 'sageli' 

fort 'kiiresti' 

/fut/ 

mycket 'palju' mera 'enam' 
nära 'lähedal' 

lange 'kaua' 

vai, bra 'hästi' 

liia 'halvasti' 

кагаа 'meeleldi' 

Superlatiivis esineb ainult lühike vorm, välja arvatud 
mSned väljendid: ^ 

Han mottog oss pa det h.järt ligast e 'ta võttis meid 
kõige südamlikumalt vastu'. 

Han sprâng det fortaste. han kùnde 'ta jooksis r\i i 

kiiresti, kui suutis'. 

Teisi näiteid adverbi komparatiivi ja superlatiivi ka

sutamise kohta; 

Det är närmare tjùgo grâder varmt i dag 'täna on lige

male 20 kraadi sooja'. 
Han кот вДлего än du 'ta tuli hiljem kui sina'. 

Jag vill iDwfi höra pâ dig längre 'ma ei taha sind ena» 

kuulata'. 
Battre sent an àldrig 'parem hilja kui mitte kunagi'• 

Battre en **gèl i hânden än tlo i skögen 'parem lind 

poos kui 'ime te ts as' (parem varblane peos kui kümme põõ

sas'. 

Hélire dö än ge sig 'ennem surra kui alistuda'. 

ffp.n drickex he lira kàffe än té 'ta joob parema meele

ga kohvi kui teed'. 

Vad vill du heist ha, kàffe eller té? 'mis sa tahad pa

rema meelega juua, kohvi või teed?" 

Vllken lek ticker du bast от? 'milline mang meeldib 

sulle kõige enam? ' 
Kõnekeele väijendites: 

Tntfi sa värst bra 'mitte eriti hästi'. 

Hur raâr 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  ( e e s s õ n a )  

Prepositsioonide liigid .1a kasutamine 

8 143. Bootsi keele prepositsioonid võivad oma vormilt 
olla* 

1) lihtprepositsioonidt av '-st, -It', bland 'seas, 

hulgas', éfter 'parast, järel', frân '-st, -lt' jt.; 

2) liitprepoeitsioonidt ibl&nd 'seas, vahel', bredvid 

'kõrval', intill 'kuni' jt.; 

3) tthendprepositsioonid (koosnevad mitmest lahku kir
jutatavast sõnast)î pa Kründ av 'põhjusel', i stallet for 

'asemel', 1 frasa om 'mis puutub ...', tàck vare 'tanu 

(millelegi)' jt. 

Prepositsiooni funktsioonis võivad esineda ka partit
siibid, näit.s àng&ende. betraffände 'suhtes', oaktat. oav-
sett 'vaatamata, hoolimata'. 

Bootsi keele prepositsioonid asuvad Qldiselt oma põhi-
e o n a  e e s .  P õ h i s õ n a k s  v õ i b  o l l a  p õ h i k a ä n d e s  s u b s t a n 

t i i v  ( §  4 4 : 1 )  v õ i  o b j e k t i k a a n d e s  p r o n o o m e n  
(6 86). Substantiivi ees on prepositsioon rõhuta ja subs

tantiiv rõhuline ; pronoomeni ees on aga prepositsioon tava
liselt rShuline ja pronoomen r3huta: 

aed brõdern 'vennaga' till stAden 'linna' 

a<d mig 'minuga' tfll honoa 'temale ' 

8 144. üldreeglist esineb kõrvalekaldumisi prepositsi
ooni asendi ja põhisõne käände nbg liigi suhtes: 

1. üksikuid prepositsioone kasutatakse ka põhisõna jä
rel, nait.i 

hèla netten iRénom 'kogu öö labi'; 

ôss emkllan 'meie (endi) vahel, omavahel'; 

fletta oaktat 'sellele vaatamata'. 

2, Kui prepositsiooni põhisõna on lause esimene scna, 
siis asetatakse prepositsioon tavaliselt lause lõppu: 
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Sästar är jag Inte rädd for 'hobuseid ma ei karda'. 
Dét har jag inte tankt £a 'sellele ma pole mõelnud'. 

Relatiivse pronoomeniga som on prepositsioon alati 
lause lõpus: 

Papperet som jag skrlver jdJ. 'paber, millele ma kirju
tan'. 

Prepositsioon asetatakse sageli lause lõppu interro— 
gatiivpronoomenite puhul: 

Vad pràtar du 6m? 'millest sa räägid?' 

Yad sysslar du méd? 'millega sa tegeled?' 

Vem Ъегбг det pâ? 'kellest see oleneb?' 

Vilket lând kommer ni ifran? 'mis maalt te tulete 
(olete)?' 

3. Mõnel juhul võib prepositsiooni põhisõna olla geni

tiivis või mõnes vanas käändevormis. 

a) Liitprepositsiooniga för ... skull on põhisõna ge

nitiivis, näit.: 
för bârnets skull 'lapse pärast'; 

för hènnes skull 'tema pärast'. 

Markus. Personaalpronoomeni puuduvaid genitiivivorae 

asendab possessiivpronoomen (vt. § 86): 
för тп-fri (dln, vâr, ér, sin ég;en) skull 'minu (sinu, 

meie, teie, tema/nende enda) pärast'. 

b) Prepositsioon till, mis nõudis varem genitiivi, esi

neb nüüdki genitiiviga mõningates väljendites: 

till fõts 'jalgsi'; 

till s.joss 'merel(e) ' (vrd. § 47:9) • 

c) Prepositsiooni i järel kasutatakse mõningates aega 

tähistavates substantiivides lõppe -is, -se või -as. näit. : 

j sundags 'eelmisel pühapäeval'; 

i morse 'täna hommikul'; 

i vintras 'möödunud talvel' (vrd. § 146). 

d) Mõningates väljendites esineb vanu käändevorme, na-

5u: 
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till Kodo 'heaks'; 
till salu 'müügil'; 
för visso 'kindlasti' (vrd. § 44:2). 

4. prepositsioon võib peale substantiivi ja pronoomeni 

maarata ka teisi sõnaliike ja väljendeid: 

a )  a d v e r b i ,  n ä i t . :  
ттяп ska 11 stànna här för alltid #ta jââb siia alati

seks'. 

b )  i n f i n i t i i v i  ( s õ n a g a  att): 

Pöjken är mycket intressérad av att lasa 'poiss on 

väga lugemisest huvitatud'. 
Vi maste öva oss i att tala svènska 'me peame harju

tama rootsi keele rääkimist'. 
Génom att lara andra vinner vi sjaiva kunskap 'õpeta

des teisi omandame ise teadmisi'. 

c) üksikutel juhtudel määrab prepositsioon ka teist 

prepositsiooniühendit, nait.$ 

Sedan i somras har jag Inte hört âv honott 'suvest pea

le pole ma temast midagi kuulnud' (pole mul temalt mingit 

teadet). 
Till pa к õpet 'pealekauba'. 

d) Prepositsioon määrab tervet lauset: 

Han tankte pa att h an snart skulle re sa 'ta mõtles sel
lele , et ta varsti pidi ära sõitma'. 

Han tankte pa hur han skulle fa péngar till rèsan 'ta 

mõtles selle üle, kuidas saada reisiks raha'. 

Jag är övertygad om att han snart kommer tillbAka 'ma 
olen veendunud, et ta varsti tuleb tagasi'. 

e) Prepositsioon esineb järgmist laadi väljendites med 
järel: 

Jag vill ha en smörgas med õst pa 'ma tahan saada 
juustuga võileiba'. 
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Han kom in med överrocken pS 'ta tull alsse mantel sel
jas'. 

Ett fagelbo med ипкаг 1 'pesa linnupoegedega'. 

8 145. Prepositsioonide tähendusi ja kasutusvõimalusi 
tuleb otsida sõnaraamatust. Alljärgnevalt on toodud valik näi
teid 20 kõige sagedamini esineva prepositsiooni (C. Hass-
ler-GÖranssoni rootsi keele sagedussõnaraamatu järgi) kasu

tamise kohta. Prepositsioonid on esitatud tähestikulises 
järjekorras. 

(Prepositsioonid aega ja kohta tähistavates väljendi
tes, vt. §§ 146-148.) 

а У '-st, -lt, käest, poolt jm.': 

Den här ringen är (gjord) av gaid 'see sõrmus on (teh

tud) kullast'. 
Hon grät av gläd.je 'ta nuttis rõõmust '. 

Ett brev av den 20 augtisti 'kiri 20. augustist'. 

En del av publiken 'osa publikust'. 

Jag fick bôken av min bror 'ma sain raamatu oma ven

nalt '. 
Jag horde av mln bror от olyckan 'ma kuulsin õnnetu

sest oma venna käest'. 
Han träffades av bllxten 'teda tabas pikne' (tegija 

passiivikonstruktsioonis, vrd. § 127:4). 
Ett drâma av Strlndberg 'Strindbergi draama' (geni

tiivi asendajana). 

bland (iblând) 'hulgas, seas': 

Han har mânga vanner bland л о urnall st ema tal on pal

ju sõpru ajakirjanike hulgas'. 
Han är bland de battre i klâssen 'ta on klassi parema

te hulgas'. 
В1дпД annat (lühendatult : bl. a.) 'muuseas'. 

Mitt (i)bland ruinerna 'varemete keskel'. 

é f t e r 'järel(e), pärast, järgi, kohaselt': 

Han kõmmer éfter mig 'ta tuleb minu järel . 
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Bf ter ré кп kommer solaken 'pärast vihma tuleb päike'. 

Hon är kladd efter sènaste mõdet 'ta on viimase moe 

järgi riietatud'. 
Jag rlngde efter doktorn 'aa kutsusin (telefoniga) 

arsti välja'. 
Bfter min mènin# 'minu arvamuse järgi (kohaselt) 

f r a n (ifran) '-st, -lt, poolt': 

Han är fran Finland 'ta on Soomest (pärit)'. 

Pôjken kom fran skolan 'poiss tuli koolist'. 

Ett mlnne fran skoltiden 'mälestus kooliajast'. 
ч 75 

Hälsa honom fran mifl! 'tervita(ge) teda minu poolt'. 
Fran början till slût 'algusest lõpuni'; 

fran morion till kväll 'hommikust õhtuni'; 

fran oeh méd (lühendatult: fr. o. m.) den 1 juni 'ala
tes 1. juunist'. 

Han var àlldeles ifran sie 'ta oli täiesti endast väl
jas'. 

Allt ifr&n baradomen 'lapsepõlvest saadik'. 

för '-le, jaoks, ees, ette, eest, kohta, -ks jm.': 

Det har jag gjort för dig 'seda ma tegin sinule (sinu 
jaoks)'. 

Jag talade 6m det för henne 'ma rääkisin sellest te
male'. 

Har ni nâgot särskilt för er i dag 'kas teil on mida
gi erilist ees täna?' 

Hon sàtte en gardin for funstret 'ta pani kardina ak
na ette'. 

Jag köpte mig en rock für femtio rõbel 'ma ostsin en
dale mantli viiekümne rubla |est '. 

P6jken ar stor für sin alder 'poiss on oma vanuse koh
ta suur'. 

Han kallas for Kalle 'teda kutsutakse Kalleks'. 

Dâgen für avresan dr redan bestämd 'ärasõidu päev on 

juba kindlaks määratud (genitiivi asendajana). 

For det fürst a (andra. t red,•je') 'esiteks (teiseks, kol
mandaks ) ' ; 
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ž^jL_närvarande (lühendatult: f. n.) 'käesoleval ajal'; 
lür üvrlfft (lüh.: f. ö. ) 'muuseas, muide'; 
für mln del 'mis minusse puutub ... ' 

К é n о m (igénom) 'läbi, kaudu': 

V1 Sick кепот skõgen 'me lSksime läbi metsa'. 
Han кот In кепот fünstret 'ta tuli aknast sisse'. 
Genom dènna oförslktighet rojdes plânen 'selle ette

vaatamatuse labl saadi plaanist teada'. 

Genom min bror har jag hört att ... 'oma venna kaudu 
ma kuulsin, et ...' 

in rinner mitt (1)кепот stAden 'jõgi jookseb linna 
keskelt läbi '. 

Se (l)genom fingrarna med nagot 'millelegi läbi sõrme

de vaatama'. 

h о s 'juures' (ainult isikute icohta; vrd. vid) : 

Han bor hos sin farfar 'ta elab oma vanaisa juures 

Jag bestallde en rock hos skräddaren 'ma tellisin en
dale mantli rätsepa juures (rätsepalt)'. 

Skûlden llgger hos mlg; 'süü lasub minul' (rõhutatud 

miß). 
ôrdet förekommer hos Strandberg 'see sõna esineb 

Strindbergil (Strindbergi teostes)'. 

i '-s, -sse, -st, sees, sisse jme.': 
> Jag bor i TAllinn 'ma elan Tallinnas'. 

Han gar i skolan 'ta käib koolis'. 
Hon lade brodet i kõrgen 'ta pani leiva korvi (sis

se) '. 
Vi steg In i rammet 'me astusime tuppe (sisse)'• 
TT nn var föralskad i henne ta oli temasse armunud . 
Põjken klättrade upp i ett trad poiss ronis puu ot

sa'. 
Han var klädd i frack 'ta oli riietatud frakki'. 
Hon dog -j liiri™"* firräfta^ 'ta suri tiisikusse (väh

ki)'. 
Jag har läst det i tidningen 'ma lugesin seda ajale

hest'. 
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Han tog dig i hAnden ta võttis mul käest kinni. 

Bõken är Inte i min smak 'raamat pole minu maitse jär

gi'. 
Lärobok i svènska 'rootsi keele õpik' (genitiivi 

asendajana). 
Strunfr i det! 'löö sellele käega! (ära pane tähele) '. 

Aldrig i iivet! 'mitte ilmaski!' 

Vt. ka §§ 146-148. 

med '-ga, ühes, kaasas': 
Han dànsar med en flicka 'ta tantsib tüdrukuga'. 

Flickan skr 1 ver med en -nenna 'tüdruk kirjutab sule
peaga'. 

Jag réser med tag (med buss« med bât. med fli«) 'ma 

sõidan rongiga (bussiga, laevaga, lennukiga)'. 

Har du ällt med dig? 'kas sul kõik kaasas?' 

Han stod med hätten i hAnden 'ta seisis müts peos'. 
Upp med händeraa! 'käed üles!' 

Med andre õrd (lüh.: m. а, o.) 'teiste sõnadega'. 

at e 1 1 a n (emëllan) 'vahel(e) , vahelt ' : 

ВArnet satt mellan oss 'laps istus meie vahel'. 

BArnet satte sig mellan oss 'laps istus meie va
hele'. 

Mtten mellan lördag oeh söndag 'öö vastu püha
päeva'. 

V 

Lasa mellan raderna 'ridade vahelt lugema'. 

Tala mellan fyra ogon 'nelja silma all rääkima'„ 

Han höll nSgot mellan fingrarna 'ta hoidis midagi 
sõrmede vahel'. 

Han satt mitt emellan tvâ systrar 'ta istus (otse) 

kahe Se vahel'. 

Oss emfellan sagt ... 'omavahel öeldes'. 

mot (emôt) 'vastu, poole': 

Han är göd (e)mõt mig 'ta on minu vastu hea'. 

Har ni nŽgonting (e)m6t det? 'kas teil on midagi selle 
vastu?'. 
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Hon vände sig (e)möt mig 'ta püürdus minu poole' (minu 
ouunaa). 

Jag satt mitt emöt honom 'ma istusin otse ta vastas'. 

0 m —st, kohta, timber, pärast jm.': 

Han talade (berättade, skrev, vieste) mycket om vèten-
зкареп ta rääkis (jutustas, kirjutas, teadis) palju tea
dusest '. x 

Vàndraren fragade mig om vŠ^en 'rändur küsis mult 
teed'. 

Han hade en duk om hâlsen 'tal oli rätik kaelas 

Jag band snüret ош pakétet 'ma sidusin nööri paki üm
ber'. 

Mânnen försvänn om hörnet 'mees kadus nurga taha'. 

Jag her om õrdet 'ma palun scna'. 

Jag ber om ursäkt 'ma palun vabandust'. 

Det gör mig ont om honom 'mul on temast kahju'. 
Nõrr om stàden 'linnast põhja pool'. 

Till höger om hûset 'majast paremal'. 

Vid sidan om hilset 'maja kõrval'. 

Vt. ka §§ 14-6:2, 147:1,2,3. 

p a -1, -le, peal, peale jm.': 

Bõken ligger pa bördet 'raamat lebab laual'. 

Lagg bõken pa bõrdet! 'pane raamat lauale ! ' 

Han knàckade pa dorren 'ta koputas uksele'. 

Jag tracker pa knâppen 'ma vajutan nupule'. 

Tâket pa hüset 'maja katus' (genitiivi asendajana) 

Titeln pa bõken 'raamatu pealkiri • 
En fliска pa atta ar 'kaheksa-aastane tüdruk'. 

Han skakade huvudet 'ta raputas pead'. 

Han ryckte oa axlarna 'ta kehitas clgu . 
Har du nâgon кlooka pa dig? 'kas sul kell kaasas?' 

Jag har Inga péngar t?s mig 'mul pole raha kaasas '. 

Hon skrév brev гз brév ta kirjutas kiri kirja järel . 

Pa aterseende! 'nägemiseni!' 

Vt. ka §§ 146-148. 
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till ',iuurde, -see, -le, -ni, -ks, kuni jm. ': 

Lararen gick till fonstret 'õpetaja lälcs akna juurde' « 

Põjken gick till sin farfar 'põies läks oma vanaisa 
juurde 

Han réser till Stockholm 'ta sõidab Stokliolmi '. 

Vi gar till àrbetet 'me läheme tööle'. 
Halsningar till din far 'tervitusi su isale'. 

Jag skrév ett brev till min lärare 'ma kirjutasin kir -
ja oma õpetajale'. 

Till min kara van (som mlnne) 'Oma kallile sõbrale 
(mälestuseks)'. 

4 Кan du översätta det till svènska? 'kas sa saad (os
kad) seda tõlkida rootsi keelde?' 

Det här räcker till frédagen 'seda jätkub reedeni'. 
Han valfl.es till ordförande 'ta valiti juhatajaks'. 

Till mlnne av ditt besök 'sinu külaskäigu mälestuseks'. 

Hon är llten till växten 'ta on kasvult valke'. 
„ ^ 

Han ar larare till yrket 'ta on elukutselt õpetaja'. 
Tib till femton persõner 'kümme kuni viisteist isikut'. 

JörfÄttaren till bõken 'raamatu autor' (genitiivi asen
dajana) . 

Han är en vän till mig 'ta on mu sõber'. 

Till oeh méd (lüh.: torn) tlsdag 'kuni teisipäeveni 
(kaasa arvatud)'. 

till exõmpel (lüh.: t ex ) 'näiteks (näit.)'. 
Vt. ka § 146:4. 

A n d e r  ' a l l ,  a l l a ,  - s ,  - l ' s  

Kâtten är under bõrdet 'kass on laua all'. 

Blyértsen föll under bänken 'pliiats kukkus pingi alla'. 

Han arbetade under tystnad 'ta töötas vaikuses' (vai
kides) . 

Bõken är under tryekning 'raamat on trükkimisel'. 

Hon ar under medellängd 'ta on alla keskmist kasvu'. 

Inget nyfct under sõlen 'pole midagi uut päikese all'. 
Vt. ka § 146:5. 
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Ü-E '-et (valJa), It's 

Han kom dt ur rtimnet 'ta tuli toast välja'. 
Pöngarna föll ur fjlckan 'raha kukkus taskust'» 

Hon laste hügt ur en buk 'ta luges kõvasti raamatust 
ette '. \ z 

Spädbarnet drack mjölk ur en flàska 'imik jõi pudelist 
piima'. 

ur vägen! 'mine (tee pealt) eest ära!' 
Ur dènna s.ynpunkt 'sellelt seisukohalt'. 

utan 'ilma, -ta': 

Han gâr ùtan hatt 'ta käib ilma kübarata'. 

Jag är utan péngar 'ma olen ilma rahata'. 

Hon glck utan att säga ett ord 'ta laks sõna lausuma
ta'. 

Utan tvlvel 'kahtlemata '. 

y i d 'juures, juurde, ääres, äärde (ainult esemete koh

ta; vrd. hos) jm.': 

Eléven stod vid fönstret (vid bdrdet) 'Õpilane seisis 

akna juures (laua ääres)'. 
Han sàtte sig vid fönstret 'ta istus akna juurde (äär

de)'. , 

Skapet star vid väggen 'kapp seisab seina ääres'. 

Han är anställd vid universitétet 'ta töötab ülikooli 

juures'. 

Han tog mig vid. bänden 'ta võttis mul käest kinni'. 

Bn man vid namn Backman 'mees nimega Bäckman'. 

Vi är vana vid. det 'me oleme sellega harjunud'. 

j Vt. ka § 146:6. 

ä t '-le, poele, -sse, üle': 

Han gav en bok at systera 'ta andis raamatu õele'. 
Jag sade det at honom 'ma ütlesin seda talle'. 
Ett rum med ùtsikt at söder 'tuba vaatega lõunasse'. 
De gick at stâden till 'nad läksid linna poole'. 
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Alla skràttade ât skämtet 'kõik naersid nalja Iile'. 

Mâkten stfger at huvudet 'võim läheb pähe', 

Ingentin^ att güra ät 'pole midagi teha'. 

Det är rätt at honom 'see on talle paras'. 

o v e r  ' ü l e ,  k o h a l ,  l ä b i ' :  

Han gick over gàtan 'ta läks üle tänava'. 

Lampan hängeг över bördet 'lamp ripub laua kohal'. 

Han gick tvärs över pArken 'ta läks otse läbi pargi'. 

En karta över Svérige 'Rootsimaa kaart ' (genitiivi 

asendajana). 

Prepositsioonid aega tähistavates väl.jenditea 

(Vrd. § 85: Arvud aastaaegades, kuupäeva
des ja kellaaegades) 

§ 146. Järgmiste prepositsioonidega moodustatakse aega 

tähistavaid väljendeid: 

1) prepositsiooniga i: 

i dâg (idâg) /idâ:(g)/ 'täna'; 
7 . 'о . , , 
i gar (igar) eile ; 

i morgon /imorron/ 'homme'; 

i övermorgon 'ülehomme'; 

i fürrgar 'üleeile'; 

i morse = (i dag) pa morgonen 'täna hommikul'; 

i förmiddags = (i dag) pa furmiddagen 'täna enne lõu

nat'; 

i middags = (i dag) pâ mlddagen 'täna lõuna ajal'; 

i eftermiddag = (i dag) pa èftermiddagen 'täna pärast 

lõunat'; 
/. X 

1 kväll = i afton 'täna õhtul'; 

i nâtt 'täna öösel' ; 

i morgon bitti(da) 'homme hommikul vara'; 

i morgon förmiddag (middag, eftermiddag, kväll e. 

afton) 'homme enne lõunat (lõuna ajal, pärast lõunat, õh

tul) ; 
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j-, fier- шогзе = i gar pa morgonen 'eile hommikul ' ; 

, . ̂ A flar furmiddaK (mlddag. eftermiddag, kvall e. afton1) 

eile enne lõunat (leuna ajal, pärast lõunat, õhtul); 

i ddp; för en vecka sedan(sen) 'täna nädala eest'; 
(1) fü^ra veckan 'eelmisel nädalal'; 
(i) den här veckan 'sel nädalal'; 
(i) nàsta vecka 'järgmisel nädalal'; 
i ar 'tänavu'; 

i f.j6l = 1 f.ifa1 'möödunud aastal ' ; 

i janužri^(manad) 'jaanuaris (jaanuari kuus)'; 

i 1978 = ar 197S (ilma prepositsioonita !) '1978. a.'; 

i bör.jan (i slûtet) av sèxtiotalet 'kuuekümnendate 
aastate alguses (lõpus)'; 

komma i tid 'õigel ajal tulema'; 

i sinom tid 'omal ajal'; 

nitt i vintern 'kesk talve ' ; 

i vinter '(tuleval) kevadel' 

i vâr. i sommar. i höst '(tuleval) kevadel, suvel, 
sügisel'. 

Aega tähistades võib prepositsioon i esineda ka geni

tiiviga; sel juhul osutab väljend äsja möödunud minevikule: 
ч A о ч > 

1 vmtras. 1 varas, 1 somras. 1 hüstas möödunud tal
vel, kevadel, suvel, sügisel'; 

i mända^s, i tisdags, i <5nsdags 'eelmisel esmaspäeval, 
teisipäeval, kolmapäeval'; 

2) prepositsiooniga om: 

om (pa, under) nâtten, dâgen 'öösel, päeval'; 

Sôlen l^ser om dâgen 'päike paistab päeval'. 
Om (pâ) sômmaren, husten, vintern, varen 'suvel, sugi 

.sel, talvel, kevadel'; 
ош tré minüter, tva vèckor, f.yra ar 'kolme minuti, ka 

he nädala, nelja aasta pärast ; 
0 

3) prepositsiooniga £ä: 

pa morgonen, dâ?"en, kvallen, nâtten, fürmiddaeen, ef 

termiddagen 'hommikul, paeva1, lhfcui, öösel, бгше ltunat, pa 
rast leunat'. 
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VSckarklockan ringer klockan s.jii p8 шогкопеп 'äratus

kell kõliseb kell seitse hommikul'. 
Pa (om) тогщлгпа, dàgarna. kvallarna. nätterna, für-

middap:arna, eftermlddaflarna 'hommikuti, päeviti, õhtuti, 
ööseti, ennelõunat!, pärastlõunat!'; 

pa tõrsdagen, frédagen, lördagen, sondagen 'neljapäe
val, reedel, laupäeval, pühapäeval'; 

pa tõrsdagarna. frédagarna 'neljapäeviti, reedeti'; 
pa varen, sommaren 'kevadel, suvel'. 

Han blev studént (£a) vâren 1968 'ta lõpetas keskkooli 
kevadel 1968'. 

Sent pa kvällen 'hilja õhtul'; 

tidigt p8 morgonen 'vara hommikul'; 

pa 1900-talet (p% nittonhundratalet) = i tjugonde âr-
hundradet 'kahekümnendal sajandil'; 

pa dén tiden 'sel ajal (tol ajal)'; 

(under) Gustav Adolfs tid 'Gustav Adolfi ajal'. 

Minütvisaren gâr en gang runt ùrtavian pâ en timmp 

'osuti käib ühe tunniga ümber numbrilaua'. 

4) prepositsiooniga till: 

nâtten till lördagen '99 vestu laupäeva ' ; 
till slütet av veckan 'nädala lõpuni'; 
Vanta till i morgon! 'oota homseni!' 

Han skall stànna här till om aandag 'ta jääb s iia es
maspäevani '. 

Han skall börja skolan till hösten (= j büst) 'ta lä
heb sügiseks kooli'. 

Till sist (= till slût) 'lõpuks'. 

5) prepositsiooniga under: 

under màdeltiden 'keskajal'; 

undei de forsta (de senaste) b^e veckorna 'esimese 
(viimase) ko .Ime nädala jooksul '. 

Under s-Lsta vèck^n har mgenting hant 'viimasel näda
lal pole midagi juhtunud'. 

Sitt stilla under sialtiden (under lektiõnen)! 'istu 
vaikselt söögi ajal (tunni ajal)! ' 
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füll dot mör anü 'üü jooksul sadas veel
gi lund'. 

Under рйиявп çick han ut 'vaheajal lîike ta välju'/. 
Under гоsan limer jug don här bõken 'reisi ajal loen 

ma su da raamatut '. 

Under kriket 'sSja ajal'; 
mus*k under àrbetet 'muusika tüü ajal'; 
under tiden 'vahepeal'. 

6) prepositsiooniga vid: 

vid midnatt 'keskööl'; 

vid tolvtiden (= omkring klockan tõlv) 'kella 12 pai
ku (umbes kell 12)'. 

Han dog vid attio ars aider 'ta suri öO-aastaselt'. 
Han dog vid hüg &lder 'ta suri kõrges vanuses'. 
Vid mitten av 1900-talet (nlttonhundratalet) 'kaheküm

nenda sajandi keskel'. 

Vid vllken tid träffas han? 'mis (kella) ajal võib 

temaga kokku sa^da?' 

7) teiste prepositsioonidega: 

Jör tre är sèdan (sén) 'kolme aasta eest, kolm aastat 

tagasi'. ^ x 

Hdset blir fSrdigt inom tva manader 'maja saab kahe 

kuu jooksul valmis'. 

Du lar dig nog svènska med .tiden 'küll sa aja jooksul 

rootsi keele selgeks õpid'. 
Mot slütet av är 1978 '1978. a. lõpu poole'. 
Det blev lûgnt (e)mot kvällen 'Õhtu poole muutus vaiku

seks'. 
Inemot klockan fyra 'kella nelja paiku'. 
Det Uder (e)mot varjen) 'kevad läheneb'. 
Det léd (fraat) &t aftonen 'chtu lähenes'. 
Hon är över femtio ar gammal 'ta on üle viiekümne aas

ta vana'. 
ja g rtàrmar hoe dig över mitten 'ma jään ööseks sintt 

juurde'. 
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g 14?. Pandagu tähele järgmiste aega tähistavate väl

jendite kasutamist : 

1) om tva &г 'kahe aasta pärast ' ; 

om trë vèckor 'kolme nädala pärast ' ; 
för tva är sèdan (sén) 'kahe aasta eest''; 

für tre vèckor sèdan 'kolme nädala eest'; 

2) en gang, tva-gânger i sekünden, i minûten, i tim-

men, i vèckan, i mänaden 'üks kord, kaks kord sekundis, 

minutis, tunnis, nädalas, kuus'; , 

en gang, tva ganger ош dé^en» om nâtten, om àret 'üks 

kord, kaks korda päevas, öö jooksul, aastas'. 

3) Om (pa) söndagarna (pâ söndagen) brukar vi ha fräa-

mende 'pühapäeviti (pühapäeval) on meil tavaliselt külali
sed'. 

Vi ska traffas pa (om) Sunday (= nästa söndag) 'me koh

tume (järgmisel) pühapäeval'. 

Han reste 1 söndags (= förra söndagen) 'ta sõitis ära 
möödunud pühapäeval'. 

Vi har snö om (pa) vlntern (oia vlntrarna) 'meil on tal
vel (talviti) lumi maas'. 

Jag skall fàra till Stockholm i vinter (i höst) Ъщ sõi
dan eeloleval talvel (sügisel) Stokholmi'. 

4) Hon reste i frédags morse = pa frédag; morgon 'ta 

sõitis reede hommikul'. 

Hon reste pa frèdagsmorgonen 'ta sõitis reede hommi

kul'. 

Hon kommer igen pa sündag 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, mis vahel võib ka ära jääda: 
t. X . 0 X 
Mõtet varade i tva veckor 'kokkutulek kestis kaks nä

dalat '. 

De stannade (i) tre dàgar 'nad jäid (siia) kolmeks päe
vaks'. 
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apelade ténnis 1 fyra timmar 'me mSngleime tennist 
neli tundi'. 

Hon lag till sanga 1 tvâ âr (= 1 tvâ ars tid) 'ta lamas 
voodis kaka aaatat'. 

Vastatea aga küsimusele 'kui kauaks ?' kasutatakse pre
positsiooni pat 

Vi tankte re aa till Riga pâ en vècka 'me kavat aeslme 
sõita Riiga nädalaks ajaka'. 

Han reste bort pâ (= für) tre minador 'ta sõitis Kra 
kolmeks kuuks'. 

Prepositsiooni ga kasutatakse ka vaatates küsimusele 

'kui kaua, mis ajast peale' eitavas lauses: 

Jag har inte sett henne pâ fiera âr 'ma pole teda mitu 

aastat näinud'. 

Jag har Inte varit pâ blo pâ ett heit ar 'ma pole ter

ve aasta kinos käinud'. 

Prepositsioonid kohta tählatavates väljendites 

§ 148. Kohta tähistavate väljendite moodustamieel on 

kasulik meeles pidada järgmisi reegleid. 

1. Vastates küsimustele 'kus?' või 'kuhu?' kasutatakse 

sageli prepositsioone i ja j^a. ühendeid prepositsiooniga i 

t u l e b  t õ l k i d a  e e s t i  k e e l d e  t a v a l i s e l t  s i s e k o h a -
k ä ä n e  t  e  s e e s ü t l e v a  j a  s i s s e ü t l e v a  a b i l ,  ü h e n d e i d  

p r e p o s i t s i o o n i g a  j d S  a g a  v ä l i s k o h a k ä ä n e t e  

alalütleva ja alaleütleva abil. Näit.: 

Han gick med händer na i fickan ta kais, käed taskus . 

Han stoppade hânden 1 fickan 'ta pani käe taskusse'. 

Tàvlan hanger oâ väggen 'pilt ripub seinal'. 
Hang tàvlan oa väggen! 'riputa pilt seinale !' 

Märkus. Vastates küsimusele 'kuhu?' on prepositsioon 

till tavalisem: 

i affären 'kaupluses' - till affären kauplusse ; 
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p& àrbetsplatsen 'töökohal' - till arbetaplatsen 'töö
kohale '. 

2. Paljudes vHljendii-cs tuleb aga ühendeid prepositsi

o o n i g a  i  t õ l k i d a  e e s t i  k e e l d e  v a l i s k o h a k a ä n e -

t  e ,  ü h e n d e i d  p r e p o s i t s i o o n i g a  2 5  s i s e k o h a k S ä n e -
te abil. 

a) Rootsi i = eesti -1, -ie; 

I fönstret stžir en blomma 'aknal OD lill', 
Sätt blonrmorna i funstret 1 'pane lilled aknale ! ' 

Sätt dig i stölen. 1 soff an! 'istu (tugi)toolile, soh
vale ! ' 

Vrd.: Sätt dig pa stölen! 'istu (tavalisele) toolile ! * 
Q ^ 

Han slar naven i bördet 'ta lööb rusikaga lauale'. 
Hon stod i dörren 'ta seisis uksel'. 

Jag bor i ùtlandet, i hèmlandet. i fingland. i Frânk-

rike. i T^skland. i R^ssland 'ma elan välismaal, kodumaal, 
Inglismaal, Saksamaal, Venemaal'. 

Vrd. : i Svérige, j. Nõrge, i Denmark, i Finland, i Est
land. i Sov.jétuniônen. i Amérika 'Rootsis, Norras, Taanis, 

Soomes, Eestis, Nõukogude Liidus, Ameerikas'. 

b) Rootsi £a = eesti -s, -sse: 

Han àrbetar pâ ett blblioték. pâ ett kontor /kontûzr/, 

pa ett s.jùkhus 'ta töötab raamatukogus, kontoris, haiglas*. 

Jag satt pa bibliotéket 'ma istusin raamatukogus'. 

Jag gick pâ bibliotéket 'ma läksin raamatukokku'. 

Dén bõken finns pâ bibliotéket 'see raamat on olemas 
raamatukogus'. 

Vrd.i Vi drack kàffe i bibliotéket 'me jcime kohvi 
raamatukogus (raamatukogu hoones) '. 

Dén bõken finns i mitt biblioték 'see raamat on minu 
(isiklikus) raamatukogus olemas'. 

Jag satt pâ kontõret 'ma istusin kontoris'. 

Jag gick In р£ kontõret 'ma läksin kontorisse (sis
se) '. 
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Нал àrbetar pa en fabrlk 'ta tüütab vabrikus ' # 

Vrd. . Bn rundvandring 1 fabrlken 'ringkäik vabrikus 
(vabriku hoones)'. 

-*-^86>ER PÂ B.LUKHUB 'ta lamab haiglas'. 
Han^bodde pâ (ett1) hot4n 'ta elas hotellis'. 

I gar var jag pa apotéket och küpte aspirin 'eile ma 
olin apteegis ja ostsin aspiriini'. 

o 
var pa blo, pa besük. pâ restaur&ng. pâ te&tern 1 

gar kväll me olime eile õhtul kinos, külas, restoranis, 
teatris'. 

Ska vi ga pa blo. pâ besük. pâ restaurons, pâ teétern 
i kväll? 'kas läheme täna õhtul kinno, külla, restorani, 
teatrisse?' 

Vi befinner oss pâ Stationen. pâ konditoriet. pâ brftl-

lopet, pa Stränden 'me viibime jaamas, kohvikus, pulmas, 

rannas '. 
Нал gâr pâ gymnâsiet 'ta käib gümnaasiumis'. 

Vrd. : Han gâr i skolan, 1 folkskolan, i mèllanskolan 

'ta käib koolis, algkoolis, keskkoolis'. 
Han har studérat pâ högskolan. pa institütet 'ta on õp

pinud kergemas koolis, instituudis'. 

Vrd.; Han studérar (= ligger) vid universitétet 'ta 

õpib ülikoolis'. 
Han är anställd vid universitétet 'ta töötab ülikoolis*. 

Han sitter pâ sitt rum 'ta istub oma toas'. 

Vrd.: Han har màttor pâ gõlvet i sitt rum 'tal on 

toas vaibad põrandal'. 

Jag lägger brévet pâ brèvlâdan 'ma panen kirja post

kasti-'. 
Han hade hätten pa huvudet, skõr pa fütterna, en ring 

pâ fingret 'tal oli kübar peas, kingad xjalas, sõrmus sõr

mes '. -y 
Ныл satte hätten pâ huvudet 'ta pani kübara pähe'. 

y , . j  .  Hau tо(-1 pa skôrna ta pani kingad jalga . 
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Han tog àv (sig) вкбгпа, hätten 'ta võttis kingad ja

last, kübara peast', 
Pa vilkan Kata bor du? 'mis tänavas sa elad?' 

Vrd, t Jag bor pa Kungsgaten i Stockholm 'ma elan Kungs-

gatanil Stokholmis'. 

3« Besti keele seestütlevale ja 
alaltütlevale koha tähistamisel (kust? mil

lest? millelt?) vastavad tavaliselt rootsi keele preposit

sioonid fran (ifran), ur, av. Näit.* 

Jag tog ner müssan fr an кгбкеп 'ma võtsin mütsi var

nast'. 
Bullret fran gatan 'lärm tänavalt'. 
Hon kom ut ur skõgen 'ta tuli metsast välja'. 

Han reste ur lAndet 'ta sõitis maalt välja'. 
Hon strük ringen av flngret 'ta tõmbas sõrmuse sõr

mest '. 
De vek av vägen 'nad kaldusid teelt eemale'. 

4. Teatud väljendites tuleb rootsi keeles küsida var? 
'kus?', kuna aga eesti keeles on küsimus 'kust?': 

a) koha tähistamisel, kust otsitakse, leitakse või os
tetakse midagi, näit.: 

Leta pa gölvet! 'otsi põrandalt !' 
Vad hlttade du pa màrken? 'mis sa maast leidsid?' 

Jag köpte den i affären 'ma ostsin selle kauplusest'. 

b) eseme tähistamisel, millest kinni haaratakse või 
hoitakse: 

Jag tog henne i hânden 'ma võtsin tal käest kinni'. 

Jag hâller dig i hânden. i flngret, i ürat 'ma hoian 
sul käest kinni, sõrmest kinni, kõrvast kinni'. 

Hünden bet mig i bénet 'koer hammustas mind jalast'. 

Pollsen grep tjüven i krâgen 'politseinik haaras var
gal kraest kinni'. 

c) raamatu, ajalehe, raadio jm. puhul, näit.: 

Jag läste det 1 Ьбкеп. i tldningen. i ditt brév 'ma lu
gesin seda raamatust, ajalehest, sinu kirjast'. 
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Jaß lysanar p& n^heterna i rédion 'ma kuulan raadiost 
päevauudiseid'. 

Vrd.: läsa högt ur en bok 'raamatust kõvasti ette lu
gema '. 

Märkus. Pandagu tähele ka järgmisi väljendeid, kus ees
ti keele seestütlevale vastavad mitmesugused rootsi kee
le prepositsioonid või substantiiv põhikäändes: 

Jag gar uppför trappan 'ma lähen trepist üles'. 

Jag klättrar nedför stègen 'ma ronin redelist alla'. 

Jag gar ut кепот dörren 'та lähen uksest välja'. 

Tjûven кот In senom fönstret 'varas tuli aknast sisse'. 
Taget passérar statiõnen 'rong möödub jaamast'. 

4. Erinevalt eesti keelest tuleb rootsi keeles mõnin

gatel juhtudel küsida var? 'kus?', kuna aga eesti keeles kü

sitakse 'kuhu?': 
a) tähistades kohta, kuhu jäädakse või kuhu midagi jäe

takse või unustatakse: 
Han stannar kvar pa s.jukhuset 'ta jääb haiglasse 

Lämna bõken kvar pâ bõrdet! 'jäta raamat lauale !' 

Jag glömde péngarna pâ bördet 'ma unustasin raha laua

le'. 
b) tähistades kohta, kuhu midagi pannakse vci asetatak

se , näit.: 
Vâr lägger du bõken? 'kuhu sa raamatu paned?' 

Väskoma är ställda i tambdren 'kohvrid on pandud ees

kotta'. 
c) mitmesugustes väljendites, kus rootslane näeb kohal

olekut, eestlane aga suunda, näit.: . 
Dènna lilla buk ryms i fickan 'see väike raamat mahub 

taskusse'. 
Jag skriver pâ tavian. 1 häftet 'ma kirjutan tahvlile, 

vihikusse'. 
Jag knackar pâ dörren 'ma koputan uksele'. 
Jag sätter mig pâ stõlen 'ma istun toolile'. 
Han hänger bilden pâ väggen 'ta riputab pildi seinale' . 
Han gömmer sig bakom tradet 'ta peidab end puu taha'. 
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K o n j u n k t s i o o n  (sidesõna) 

Rootsi keele konjunktsioonid jagunevad kahte rühma: 

1) rinnastavad ja 2) alistavad konjunktsioonid. 

Rinnastavad konjunktsioonid 

8 14-9. Rinnastavad konjunktsioonid seovad samaväärseid 
lauseid ja lauseosi. 

1) Kopulatiivsed (ühendavad) konjunktsioonid: 

och 'ja, ning'; 

samt 'ning' (esineb peamiselt kirjakeeles); 

bade - och 'nii(hästi) - kui (ka) ' (ainult kahe eseme kohta) ; 
saväl - som 'niihästi - kui (ka)'; 

dels - dels 'niihästi - kui (ka)' (osalt - osalt); 
fin - än 'nii - kui' (kord - kord); 

inte bara - utan ocksa 'mitte ainult - vaid ka'; 

leke blott - utan aven 'mitte ainult - vaid ka' (kirjakee
les; ; 

vare SIK - 6lier 'ei - ega; (ükskõik) kas - või'; 
vàrken - éller 'ei - ega'. 

Näiteid kasutamise kohta: 

Köm och hjälp mig! 'tule ja aita mind!' 

Möblerna och tàvlorna samt bilen saldes 'mööbel ja pil
did ning auto müüdi ära'. 

Jag känner bâde honom oeh h ans bror 'ma tunnen niihäs-
sti teda (ennast) kui ka ta venda'. 

о ' 
Saval konst oeh litteratür som vetenskap 'nii kunst ja 

kirjandus kui ka teadus'. 

Hüsen Kr byggda dels av sten, dels av trä 'majad on 
ehitatud osalt kivist, osalt puust'. 

Яп har. än där 'nii siin, kui seal' (kord siin, kord 
seal). 

Konjunktsioon vkrken - éller 'ei - ega' vcib esineda 

ainb.lt jaat-ovas lauses (vkrken on ise eitav sõna ja rootsi 
keel-ei tunne kahekordset eitust). Näit.: 

- 270 -



Hon flöver varken dag eller natt 4« ei maga ei päeval 
ega uüoel'. 

Kui lause on eitav, tuleb kasutada vare alg - éller 

ei - ega , mis aga yõib esineda ka jaatavas lauses tähen
duses '(ükskõik) kas - või'. Näit.i 

Jag vill uite resa vare sjg i morgon eller senare 'ma 
ei taha sõita ei homme ega hiljem'. 

Han mäste komma, vare si g han VIJ.1 eller Inte 'ta peab 
tulema, (ükskõik) kas ta tahab või e.i taha'. 

2) Disjunktiivsed (eraldavad) konjunktsioonid: 

éller 'või, ehk; kas - või'; 

àntingen - éller 'kas - või' (üks kahest). 

Vill du inte, eller кan du inte? 'kas sa ei taha või 
sa ei saa?' 

Nu eller àldrig! '(kas) nüüd või mitte kunagi'. 

Antingen är han sjük eller ocksâ har han kommit för sént 

till tâget 'ta on kas haige või jäi ta rongile hiljaks'. 

3) Adversatiivsed (vastandavad) konjunktsioonid» 

men 'aga, kuid' (erinevalt eesti keelest võib seista ainult 
lause algul); 

utan 'vaid' (nagu eesti keeleski eitava lause järel). 

Hon var fürärgad, men visade det inte 'ta oli pahane, 

kuid ei näidanud seda välja (ei näidanud seda aga välja)'. 

Hon var inte arg utan lèdsen 'ta ei olnud kuri, vaid 

kurb'. 

Mõningad adverbid adversatiivse konjunktsiooni tähendu

ses: 

anda, dock, likväl 'siiski, ikkagi; kuid siiski'; 

emellertid (emellertid) 'ometi; kuid, aga'. 

En stor gädda,. dock inte av de àllra största 'suur havi, 

kuid siiski mitte kõige suuremate hulgast'. 
Det lät besinnerligt, emellertid var det verkligen sant 

'see tundus imelik olevat, kuid see oli tõesti tõsi'. 
Sa mycket är eméllertid säkert att ... 'see on aga kin

del, et ...' 
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4) Sksplanatiivsed (seletavad) konjunktsioonid: 

für 'sest, sest et' (peamiselt kõnekeeles); 

ty 'sest, sest et' (kirjakeeles). 

Han kflmmer inte für (ty) han är sjdk 'ta ei tule, sest 

(et) ta on haige'. 

Mõningad adverbid konjunktsiooni tahenduses : 

älltsä 'seega, siis, järelikult'; 

süledes 'seega'; 
nämlip;en 'nimelt ' ; 

därfür 'seepärast'; 
foljaktligen 'järelikult'. 

Han vàknade fürst sônt pâ dâgen — han hade nämlisen 

glümt att dra upp väckarklockan 'ta ärkas alles päise päeva 

ajal - ta oli nimelt unustanud äratuskella üles keeramata'. 

Alistavad konjunktsioonid 

§ 150. Alistavad konjunktsioonid seovad kõrvallauset 

pealausega. 
1) üldised alistavad konjunktsioonid: 

att 'et' ja selle ühendid: 

utan att 'ilma et'; 
i dét att 'sellega et'; 

(dari)pienom att 'seeläbi et'. 

Jag tror, att han blev glàd 'ma arvan, et ta rõõmus

tas '. ч 

Han sarade henne utan att han visste det 'ta solvas 

teda, ilma et"ta oleks seda teadnud'. 

Markus. Konjunktsioon att jäetakse kaudses kõnes sage

li ära, näit.: 

Han sâ(de), (att) han skulle komrna 'ta ütles, et ta 
tuleb'. 

Jag hoppas, (att) det mitte ga bra 'ma loodan, et see 
läheb hästi'. 
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kan eager, (att) han Sr bort rest 'rKSgltakse, et ta 
olevat ara^eCitnud'• 

Einfaatilistes väljendites kasutatakse д£Ь asemel вош. 
mis võib ka ara jääda г 

Det Er inte företa gangen воя han gor ea see pole eei-
mest korda, et ta nil teeb'. 

Det är eSllan (вот) jag drlcker kàffe juhtub har
va, et ma joon kohvi'. 

2) Temporaalsed (aega määravad) konjunktsioonid» 

da, när 'kui'j 

sedan 'kui, pärast seda kui'; 
Innan 'enne kui'; 

förrän 'enne kui' (eitavate väljendite järel); 
me dan 'kuna, sel ajal kui'; 

under dét (att). i dét (att) 'sel ajal kui'; 

tills, till déss (att) 'kuni'; 

(just) som '(just siis) kui'; 

sž 1апке (som) 'niikaua kui ' ; 

s& snArt (som) 'niipea kui'; 

bäst soa 'parajasti (siis) kui' 

jt. 

Da (või: när) han кот tillbâka, var hûset tomt 'kui ta 

tuli tagasi, oli maja ttthi'. 

Sedan jag кот hit, har jag inte rokt 'pärast aeda kui 

ma siia tulin, pole ma enam suitsetanud'. 
Slack làmpan, innan du gâr1 'kustuta tuli, enne kui 

sa lähed!" 
Jag tror det inte, förrän jag far se det 'ma ei usu 

seda, enne kui ma olen seda näinud'. 
Har det hänt nagot, medan jag var borta? 'kas midagi 

juhtus, (sel ajal) kui ma är olin?' ̂  
Bäst som vi satt och pràtade, hördes en small 'para

jasti kui me istusime ja vestlesime, kclas pauk . 

3) Kausaalsed (põhjendavad) konjunktsioonid: 
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darfür att. för att 'seepärast et'; 
da. eaèdan. eftersom. som 'sest, kuna, et'j 

enär. ty '(ainult kirjakeeles) sest, kuna'; 

för (kõnekeeles) 'sest, kuna'. 

Bäten kom sa sént, därför att (= for att) det var storm 

'laev tuli nii hilja, sest oli torm'. 
Han kõmmer inte, för han är sjuk 'ta ei tule, sest ta 

on haige'. 
Da (= ̂ ftersom = emedan) ban var sjûk, kunde han inte 

ga 1 skolan 'kuna ta oli haige, ei saanud ta kooli minna'. 

Som det règnade, uppsköts avfärden 'et vihma sadas, 

lükati ärasõit edasi'. 

4) Konditsionaalsed (tingivad) konjunktsioonid: 

om 'kui'; 
lfAll '(juhul) kui'; 
bara. blott. allénast 'kui (vaid), niipea kui'; 

savlda. savltt. safrâmt. darést '(juhul) kui, niipalju 
kui'. 

Om det règnar i morgon, stànnar jag hèmma 'kui homme 

vihma sajab, jään ma koju'. 
Jag mar lila, bara jag tänker pâ det 'mul läheb süda 

pahaks, niipea kui ma mõtlen selle peale'. 
Savida (= om = ifàll) âllt gâr efter berakning, är vi 

fràmme i morgon 'kui kõik läheb plaani kohaselt, oleme hom
me kohal'. ^ 

Savltt jag кап första, har han rätt 'niipalju kui ma 
aru saan, on tal õigus'. 

Märkus. Kui konditsionaallause on enne pealauset, võib 
viimane alata sõnaga sa (peamiselt kõnekeeles), näit.: 

Om han gâr, (sâ) foljer jag méd 'kui ta läheb, (siis) 
lähen ma kaasa'. 

5) Finaalsed (sihilised) konjunktsioonid: 

för att. pâ dõt att '(selleks) et'; 

att (ainult kirjakeeles) '(selleks) et'; 
sâ (att) (kõnekeeles) '(selleks) et'. 
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< . . "ев арр tïdigt, für att jag skulle àvsluta mitt 
e ^ ma tõusin vara üles, et lõpetada oma töö'. 
*->kynda dig, sa (att) du Inte kömmer för sent till ta

get! kiirusta, et sa rongile hiljaks ei jää!' 

6) Komparatiivsed (võrdlevad) konjunktsioonid: 

som, завот 'kui, nagu'; 

вот (ош). liksom 'nagu'; 

an 'kui'; 

ju - déstо (= desa) 'mida - seda'. 

Gör som (= sasom) du vill! 'tee, nagu tahad!' 

Detta är mér, an jag кan t$la 'see on enam, kui ma 

suudan taluda'. 

Ju mér jag lär känna honom, desto (= dess) tattre tic

ker jag 6m honom 'mida rohkem ma teda tundma õpin, seda 
rohkem ta mulle meeldib'. 

Ju mér du laser, dess tröttare blir du 'mida rohkem 

sa loed, seda rohkem sa väsid'. 

7) Konsekutiivsed (järeldavad) konjunktsioonid: 

sa att '(nii) et'; 

att 'et' (pealauses peab olema sa või sâdan). 

Tala högre, sa att jag hör, vad du sager! 'räägi kõ

vemini, nii et ma kuuleksin, mida sa räägid'. 
Han skràttade sa, att han fick târar i ögonen 'ta nae

ris nii, et tal tulid pisarad silma'. 

ti) Kontsessiivsed (möönvad) konjunktsioonid: 

fastän. även_om, om_än, om 6ck(sa) 'kuigi, ehkki, olgugi 
et ; 

oaktat 'sellest hoolimata et'; 

ehiiru. änskönt (ainult kirjakeeles) 'kuigi'; 

fast (kõnekeeles) 'kuigi, ehkki'. 

Det var àlldeles mörkt, fastän klôckan bàra var fem 

'oli täiesti pime, kuigi kell oli vaid viis'. 

Jag gär med, fast jag är trött 'ma lähen kaasa, kui

gi ma olen väsinud . 
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9) Interrogatiivsed (küsivad) konjunktsioonid> 

om 'kae#; 

huruvlda (kirjakeeles) 'kas'. 

3 s 
Min far fragade mig, om jag ville följa med honom 'mu 

isa küsis minult, kas ma tahan temaga kaasa minna'. 
Jag vét inte, om han йг fardig 'ma ei tea, kas ta on 

valmis'. 

Huruvida dètta ar sant, vet jag Inte 'kas see on tõsi, 
seda ma ei tea'. 

V 
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I n t e r j e k t s i o o n  ( h ü ü d s õ n a )  

® x51. Interjektsioonid väljendavad kõneleja tundeid 
ja tahteavaldusi, kutsumist, peletamist ja loodushäälit 

ackl 'ah!' 

ahÄ! 'ahaa!' 
a.1 ! oj! 'ai! ' 

bravo 1 'braavo !' 
bom! /Ъшшп/ 'põmm! ' 

brr! 'oi, (kui külm; kui kole 
jne.)!' 

ffc! 'ptttil' 

jasa! 'ah nii!' 
kõrs! 'oh heldeke!' 
kõrs bevârs! 'tohoh!' 
krasch! 'krahh!' 
na 'noh!' 

paff ! 'põmdi !, kõmdi!' 
pang! 'põmm!, pauh!' 

fy skam! 'häbil' 

halla! 'halloo!' 

he.1 ! 'hei!, tervist ! ' 
héjsan! 'hõissa!' 

hurrâ! 'hurraa!' 

hu! 'aih! oih!' 

hut! 'häbi!' (koerale) 

.jaha! 'ahah! ' 

plad&sk! 'plärtsti! prauh
ti! ' 

plums! 'sulpsti!' 

ptro! /ptrui/ 'ptruu !' 

soh! 'tss !, kuss !, tasa!' 
tja! 'noh!' 

usch! 'ptttil pähf' 

veI 'oh häda!' 

vipsl 'viuh!' 

Interjektsioonide hulka loetakse ka vandesõnu, nagu: 

för_tusan! 'pagana pihta ! ' — sama leebemalt i für s.j utt on!. 

för kàtten! 

Interjektsioonid võivad vahel esineda ka koos laiendi

tega, näit.: 

Vé mig! 'häda mulle !' 

Mõned interjektsioonid võivad esineda substantiivi 

funktsioonis: 

Det ljöd hurrà pa hujden 'kõrgendikul kõlas hurraa'. 
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S б n a ,1 a r ,i е з t ц a 

Otsene sõnade järjekord .ja Inversioon 

Rootsi keeles võib esineda sõnade otsene järjestus (alus 

eelneb öeldisele) kui ka sõnade pöördjärjestus ehk inversi

oon (öeldis eelneb alusele). 

§ 152. Otsene sõnajärjestus esineb peamiselt järgmis
tel juhtudel: 

1) lauses, mis algab alusega või alusele otseselt eel
neva rinnastava konjunktsiooniga (oeh, men, eller jt., vt. 
§ 149) : 

Vi lär oss svènska 'me õpime rootsi keelt'. 
All början är svar 'iga algus on raske'. 

N > '0 
A. talade, oeh B. bürde ua 'A. rääkis ja B. kuulas'. 

Märkus. Disjunktiivse (eraldava) konjunktsiooni an-
tingen - éller järel on inversioon: 

Antingen är han sjuk eller ocksa har han kommit för 
sént till tSget 'ta on kas haige või jäi rongile hil
jaks'. 

2) jaatavas hüüdlauses, mis algab sissejuhatava sõna
ga (vad, vilken, sa jt.): 

Vad det är véckert här! 'kui ilus siin on!' 

Vad bra du tàlar svènska! 'kui hästi sa rootsi keelt 
räägid !' 

Vilket förskräckligfc väder det är i dâg! 'milline kole 
ilm on täpa!' 

Sa vat du är! 'kui märg sa oled!' 

3) kõrvallauses: 

Jag hoppas att han kömmer 'ma loodan, et ta tuleb'. 

kriti tuleb tähele panna kõrvallauseid, mis väljenda

vad. kaudset kusimust5 ka siin on otsene senade järjekordi 
Säg rnig, vad du gür 'ütle mulle, mis 33 teed'. - Vrd. : 
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Vad 'mis aa teed?' 

Jug кап inte fürst a, vud den här menlngon bot Mer 'ma 
ei aaa aru, mida ьео lauee tähendab'. - Vrd.г 

Vad .Vet^ar den här meninpen? 'mis tähendab see lau
se?' 

Otsene sõnajärjestus on ka kõrvallauses, mis kuulub kü
si la use koosseisu: 

\ /• X 
Hur lange är det, sedan det hände? 'kui palju aega on 

sellest möödunud, kui eee juhtus?' 

Kõrvallauses säilib sõnade otsene järjestus ka kon

junktsiooni ärajätmisel, välja arvatud tingliku konjunktsi

ooni om ärajätmisel, mis toob endaga kaasa inversiooni: 

Jag hoppas (att) han кбштег i morgon 'ma loodan, et ta 
tuleb homme'. 

Regnar det i morgon, stannar jag hèmma 'kui homme sa
jab, jään ma koju'. - Vrd.: 

Om det règnar i morgon, stànnar jag hèmma'. 

Märkus. Kõnekeeles ja lohakamas kirjakeeles esineb kõr
vallauses inversioon, kui adverbiaal (määrus) või mõni tei

ne kõrvallause asetatakse otseselt konjunktsiooni att järe

le , näit. : 

Han sâ(de), att pa tre dàgar hade han inte fâtt nagon 

mat 'ta ütles, et ta polnud kolme päeva jooksul süüa saa

nud'. - (Õigem on : Han sâ(de), att han pa tre dàgar inte 

hade fatt nagon mat.) 

Няп sé(de), att sâvitt han kunde flnna, var priset 

billigt 'ta ütles, et tema arvates oli hind odav'. - (õi
gem : Han sâ(de), att priset. savitt han kunde finna, var 

billigt'.) 

§ 153. Inversioon esineb järgmistel juhtudel. 

1) Küsilausetes, välja arvatud juhtudel, kui subjek
tiks on küsiv pronoomen või kui subjekti määrab küsiv pro

noomen: 
THnprpr ygci™rklockan? 'kas äratuskell heliseb?' 
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Xr ban hèmma? 'kas ta on kodus?' 

Наг kõjuaerjhan? 'millal ta tuleb? ' 
Tfcr han redan gâtt? 'kas ta on juba läinud?' 

Ska11 du ga hem? 'kas sa lähed koju?' 
Värför vill du Inte göra det? 'miks sa ei taha seda 

teha?' 
Vad héter han? 'mis ta nimi on?' 

Vi Iket dâtum är det i dâg? 'mis kuupäev täna on?' 

Aga: Vem star där? 'kes seal seisab?' 
Vllken bok linger där? 'milline raamat seal on?' 

Markus 1. Kui küsimus algab sõnaga m jm .ne 'kas' (esineb 

peamiselt vanemas keeles), on otsene sõnajärjestus: 

M&nne han kõmmeг i dâg? 'kas ta (ikka) tuleb täna?' 

Kui aga manne on lause keskel või lõpus, toimub inver

sioon: 
Har honn.manne glömt alltsâmmans? '(ei tea,) kas ta on 

kõik juba unustanud?' 
Etegnar det manne? '(ei tea,) kas vihma sajab?' 

Markus 2« Küsimust võib esitada ka tavalise jutustava 
lause vormis otsese sõnajärjestusega, kui vastus on ettear

vatav. Harilikult lisatakse siis sõnad jju 'ju', väi 'kull' 
või küsimust rõhutavad väljendid eller hür? 'eks ole, (või 
kuidas)' või in te sânt? 'eks ole (tõsi)', näit.: 

Du bar ju vàrit i Stockholm? 'sa oled ju olnud Stok-

holmis?' - Vrd.: Har du vàrit i Stockholm? 'kas sa oled ol

nud Stokholmis?' 

Du hlttade väi bõken? 'sa leidsid raamatu?' 

Ni har väi hört att han är sjiik? 'te olete ju kuulnud, 
et ta on haige?' 

Ni gar (väi) hem nu, eller hur? 'te lähete nüüd koju, 
eks ole?' 

2) Lausetes, mis algavad laiendiga: 

a) objektiga: 

— 2ö0 



V * n dricker han àldrlg 'veini ta ei joo kunagi'. -
Vrd.j Han dricker àldrig vin 'ta ei joo kunagi veini'. 

D e t  h a r  b r é v e t  har .1 ag Inte skrlvit 
eeda kirja pole ma kirjutanud'. — Vrd.* Jag har lnte skrlvit 
det här brdvet 'ma pole kirjutanud seda kirja'. 

b) adverbiaaliga (määrusega)t 

N u gär ,1 ак 'nüüd ma lähen'. — Vrd. i Jaw g&r nu 'ma 
lähen nüüd'. 

о 
K l o c k a n  a t t a  bör.jar vi arbetet 'kell ti me 

alustame tööd'. - Vrd. : VI bor.jar arbetet klockan atta 'mé 

alustame tööd kell 8'. 

I  d â g  har det régnât 'täna on vihma sadanud'. -

Vrd.» Det har régnât i dâg 'täna on vihma sadanud'• 

Pa g 6 lv e t ligger en mat ta 'põrandal on vaip' * 

- Vrd.: Mattan ligger pa gölvet 'vaip on põrandal'. 

I  s t a l l e t  f ö r  k à f f e  vill ,1ag ha té 

'kohvi asemel tahan ma saada teed'. - Vrd.» Jag vill ha té 1 
stallet för kàffe 'ma tahan saada teed kohvi asemel'. 

I n t e  behuvde de göra det 'seda polnud neil (küll) 
vaja teha'. - Vrd.: De behövde inte göra det 'neil polnud 

vaja seda teha'. 

c) 1iitpredikaadi. osaga (infinitiiviga, supiinumiga, 

Öeldistäitega)Î 

S j ù n g a kan .jag lnte 'laulda ma ei oska'. 

Vrd.: Jag kan inte sjùnga 'ma ei oska laulda'. 

À г b e t a t har ,jag (gjort) i hèla mitt liv 'ma 

olen kogu oma elu töötanud'. - Vrd.: Jaß har àrbetat i hèla 

mitt liv 'ma olen töötanud kogu oma elu • 

S j u k har .jag lnte varit pR länge 'haige P°le
s *** 

kaua olnud'. - Vrd.: Jag har inte varit sjuk pa länge 

'ma pole kaua olnud haige . 
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Märkus. Laiendiga algavas lauses võib esineda otsene 

sõnajärjestus vanemas keeles ja luulekeeles, näit.: 

P& bérget .jap; sitter, 

runt ôm mig allt tiger, 
i kvallen .jag sjünger für mi g själv ... (E.G. Geijer). 

'Mäel ma istun, minu timber kõik vaikib, õhtul ma lau

lan ibsendale'. 

3) Pealauses, millele eelneb kõrvallause: 

Nar väckarklockan rInger, stiger ,1ag üpp 'kui äratus
kell tiriseb, tõusen ma üles'. - Vrd.: Jag stiger üpp, när 
väckarklockan ringeг 'ma tõusen üles, kui äratuskell tiri

seb'. 
X (J 4 

Tnnan du réser hôm, maste du träffa min bror 'enne kui 

sa koju sõidad, pead sa mu vennaga kohtuma'. - Vrd.: Du 

maste träffa min Ъгбг, innan du réser hém 'sa pead mu ven

naga kohtuma, enne kui sa koju sõidad'. 

4) Pealauses, millele eelneb tsitaat: 

"Hur star det till?" fragade Rolf 'kuidas käsi käib, 
küsis Rolf. 

"Tack, bra", svàrade Ingrid 'tänan, hästi, vastas Ing

rid'. 
д Л 

"Vill du", frasade han, "lana mig din c^kel?" 'kas sa 

ei saaks, küsis ta, laenata mulle oma jalgratast?' 

5) Sageli soovlausetes: 

M&tte det lyckas! 'peaks see õnnestuma!' 

Ja, ma han leva! 'jah, ta elagu!' (õnnitluslaulust). 
Lève frédenl 'elagu rahu!' 

6) Hüüdlausetes, milles peitub eitus: 

Hur stark är han inte! 'kas ta pole tugev!' - Vrd.: 

Vad stark han är! 'kui tugev ta on!' (vt. § 152:2). 
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7) Käskivates lausetes, milles esineb subjekt (vrd. 8 
120:1, märkus)t 

S6y dü nu! 'maga (sina) nüüd !' 

Bfcüt er, s& skall jég aköta mig! 'hoolitsege teie 
enda eest, küll mina hoolitsen ise enda eest!' 

Lauseosade asend omavahel 

§ 154. Atribuudi (täiendi) asend. 

1. Atribuut eelneb peasõnale üldreeglina siis, 
kui atribuudina esineb: 

a) adjektiiv, pronoomen või numeraal: 

en Ilten p6jke 'väike poiss'; 

min brõr 'minu vend'; 
—V >. „ . ~ 
tva vanner kaks sõpra ; 

b) substantiiv genitiivis: 

bõkens förfättare 'raamatu autor'; 

problémets lösning 'probleemi lahendus'. 

2. Atribuut järgneb peasõnale: 

a) kui atribuudina esineb prepositsiooniühend: 

förfättaren till Ъбкеп 'raamatu autor';, 
lösningen av problémet 'probleemi lahenduj'. 

(vrd. § 47:ö). 

b) kui atribuudina esineb kohta tähistav adverb: 

resan hit 'reis siia'; 
arbetet utomhus 'töö õues'; 

c) kui adjektiivi kasutatakse apositsioonina: 

^ Alexander den Store 'Aleksander Suur'; 

d) adjektiiv lilla (lille, sma) võib esineda dimi-
ses j a hellitavas tahenduses peasena järel# 

mamma lilla 'emake (kallis) ; 

Õlle lille 'Olleke'; 
barn sma 'lapsekesed'; 
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б) mõningates kõnekeelelisteо väljendites asub рон-

sessiivpronoomenlga väljendatud atribuut peasõna 

järel, näit.: 

fàrmln 'minu isa'; 

mor din 'sinu ema'; 

syeter hans 'tema õde'; 

f) laienditega atribuut võib esineda peasena järel, 

kusjuures laiendid järgnevad atribuudile: 
Q X . \ ^ ^ 

Pa gatorna vlmlade det av männi skor klädda i f ä г g-

starka folkdräkter 'tänav kihas inimes
test, kellel olid värvirikkad rahvarõivad seljas'. 

Han sjdnger den èna vlsan fùlare än den ànd-

r a 'ta laulab Bksteise järel ühe viisi koledama kui tei

se'. 
Markus. Kui laiendiga atribuut esineb peasõna ees, on 

ka laiendid atribuudi ees, näit.: 

en kèdja av gra, varândra lika vardagar 

'hallide, üksteisele sarnaste argipäevade ahel'; 
,N „ о - , о , 
dessa rran frammande sprak 

överaatta bocker 'need võõrkeeltest tõlgitud raamatud'. 

3. Mitme atribuudi olemasolu korral: 

a) hèla 'kogu' ja alla 'kõik' eelnevale teistele atri
buutidele: 

hèla hans familj 'kogu ta perekond'; 

alla världens skàtter 'kõik maailma varandused'; 

b) adjektiivne atribuut järgneb tavaliselt teistele 
atribuutidele, näit.: 

min fars goda van 'mu isa hea sõber'; 
tva ùnga pdjkar 'kaks noort poissi'; 

c) mitme adjektiivse atribuudi puhul seisab peasõnale 
mõtteliselt lähem adjektiiv peasõnale lähemal, näit.: 

den lilla svenska kolonien 'väike rootsi koloonia'; 
det knappa dàgllga brödet 'kehv igaäevane leib'. 
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§ 155. Objekti (sihitise) asend. 

1. Neutraalses jutustavas lauses Järgneb objekt predi-
kaadile (sihitis järgneb öeldisele): 

Han laser en svensk bok 'ta loeb rootsikeelset raama
tut'. 

Den hàndlar om ett tékniskt problém 'see käsitleb üht 
tehnilist küsimust'. 

Tuleb eriti tähele panna, et liitpredikaadi puhul ob
jekt järgneb liitpredikaadi viimasele osale - infinitiivile 
või supiinumile - nii pealauses kui ka kõrvallauses, näit.: 

Han skall 1 ä s а Ъбкеп 'ta loeb raamatut (tule

vikus) '. 
Jag har 1 ä s t bõken 'ma olen raamatu läbi luge

nud'. 

Jag vill V è t a det 'ma tahan seda teada'. 

Han har redan к ö p t biljétterna 'ta on juba pi

letid ostnud'. 

Han sâ(de), att han rèdan hade к ö p t biljétterna 
'ta ütles, et ta oli juba piletid ostnud'. 

Objektina kasutatud ingenting 'ei midagi' kohta vt. 
§ 157:2a. Objekti asendi kohta väljendites II partitsiibiga 

vt. 8 126:4. 

2. Kui objekt on lause algul, esineb inversioon (§ 153: 

2a) : 
a) küsilausetes, kui objektina esineb küsiv pronoomen: 

Vad gör du här? 'mis sa siin teed?' 
Vem gav du mi n bok? 'kellele sa andsid mu raamatu?' 

b) objekti loogilisel rõhutamisel: 
Româner läser han àldrig 'romaane ei loe ta kunagi'. 

c) lause algul esineva objekti puhul asetatakse vaja

lik prepositsioon tavaliselt lause lõppu (vrd. § 144:1): 
Vad hàndlar det 6m? 'millest see räägib? (millest 

siin juttu on?)' 

Dét är jag säker JDH 'sellele ma olen kindel'. 
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3. Kui lausae on kaks objekti, siia prepositsioonita 

"kaudne objekt" (Indirekt objekt) ehk "icikuobjekt" oeisab 

enne "otsest objekti" (direkt objékt) ehk "esemeobjekti" 

(vrd. § 4-6:4), näit.: 

Modern gav sin son en buk 'ema andis oma pojale raa
matu'. 

Hon gav honom den 'ta andis talle selle'. 

Prepositsiooniga "kaudne objekt" asub aga "otsese ob

jekti" järel: 

Modern gav en bok at sin son 'ema andis raamatu oma 
pojale'. 

Hon gav 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

lauses ja kõrvallauses on erinev; selliseid adverbiaale ni-

netatakse "liikuvateks laienditeks", vt. § 157. 
Esimese grupi adverbiaalide kohta kehtivad järgmised 

reeglid: 
1. Kõik adverbiaalid, välja arvatud liikuvad laiendid 

(§ 157), j ärgnevad üldreeglina subjektile ja 
predikaadile nii pea- kui ka kõrvallauses. Siia kuuluvad es

majoones kohta, viisi või enamvähem täpset aega tähistavad 
adverbiaalid, näit.: 

Han bor här 'ta elab siin'. 

Jag vet, att han bor här 'ma tean, et ta siin elab'. 

När kômmer han hem? 'millal ta koju tuleb?' 

Vet du, när han kömmer hem? 'kas sa tead, millal ta 
koju tuleb?' 

Lararen sâ(de), att pôjken läser bra men skriver ilia 

'õpetaja ütles, et poiss loeb hästi, kuid kirjutab halvas
ti'. 

Han sâ(de), att han réser i morgen bitti 'ta ütles, et 
ta sõidab homme hommikul vara'. 
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orj "Ы silmas pidada, et ülalmainitud adverbiaalid 
järgnevad alati ka lijtpredikaudile ega asetu liitpredikaa
di keikute osade vahüle (võrreldagu anuloogilint reeglit 
objekti asendi kohta - vt. g 155:1): 

г e з a till Svérine 'ta sõidab 
Rootsi '. 

Han в к a 1 1 

$i '. 

Han har rest till Svérige 'ta sõitis Root
si'. 

Vet du, att han har rest till Svérlee? 
'kas sa tead, et ta sõitis Rootsi?' 

Vâttnet har f r ù s i t till foljd av köld 
'vesi on külma tõttu jäätunud'. 

2. Adverbiaal vcib olla lause algul, kui teda rõhuta

takse või kui ta seob antud lauset eelneva jutustusega; lau

se algusse paigutatud adverbiaal kutsub esile inversiooni 

(§ 153). Näit.: 

Klockan s.jù akte han hem 'kell 7 sõitis ta koju'. 

Varje dâg àrbetar han pâ kontõret 'iga päev töötab ta 
kontoris'. 

I skögen vàndrar jag gärna 'metsas jalutan ma meelel
di'. 

Vid Stränden stod en koja 'kaldal seisis onn'. 

Lause algul võivad esineda ka üldised lauseadverbiaa-

lid, mis määravad kogu lauset, vt. § 157:2c. 

5. Kui lauses esineb mitu adverbiaali, siis on neut

raalses lauses (s.t. ilma üksikuid sõnu esile tõstmata) ta

valine järjestus: koha—, viisi—, ajaadverbiaal. Näit.: 

Кяп du komma hit; i morgon? 'kas sa saad homme siia tul-
la?' 

Rk« vi 2-  r>a blo i kväll? 'kas läheme täna õhtul kin-
no?' 

Han sâ(de), att han lnte hade vàrit där pg tjùgo ar 'ta 
ütles, ta pole (polnud) 20 aastat seal olnud'. 

Jae far till ТДШпп med taget i kväll 'ma sõidan täna 
6 ——— Icõngiga Tallinna . 

Han fördes till i ambultoa ^4» viiaiair-
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Adverbiaalide asend omavahel võib muutuda Üksikute ad
verbiaalide loogilise rõhutamise tagajärjel: rõhuline ad

verbiaal asetatakse kas lause algusse (vt. tilal punkt 2) või 

lause lõppu, näit.: 
\ £ Q 

Han avled förra aret i föl.ld av en lanftvariK s.lùkdom j. 
sln födelsestad 'ta suri möödunud aastal kauakestva haigu

se järel oma kodulinnas'. 

Sageli määrab adverbiaalide omavahelise järjestuse ka 

lause rütm ja hea kõla, kusjuures lühemad adverbiaalid ase

tatakse tavaliselt pikemate ette, näit.: 

Jag kom med taget fran T&llinn för en timme sedan 'ma 
tulin tund aega tagasi rongiga Tallinnast'. 

4. Adverbid, mis määravad adjektiivi või teist adver
bi, asetsevad määratava sõna ees: 

Ätt mycket stort has 'väga suur maja'. / 

Han är rätt (ganska. tämligen, mycket) begâvad 'ta on 

päris (kaunis, võrdlemisi, väga) andekas'. 

Han läser rätt daligt 'ta loeb võrdlemisi halvasti'. 

5« Nn. erilised lauseadverbiaalid (vrd. üldised lause-

adverbiaalid - § 157:2c) asuvad harilikult antud lause mõt
teliselt tähtsaima sõna ees. Selliste adveriaalidena võivad 
esineda adverbid, nagu bara. blott, endast 'ainult' (kaks 

viimast on kasutusel peamiselt kirjakeeles), först 'alles', 
ocksa 'ka', kànske 'võib-olla', till oeh méd 'isegi', även 
'ka, samuti', rèdan 'juba', bra 'hästi, väga'. 

Det var bàra en d r ö m 'see oli vaid unistus 
(unenägu)'. 

Bara han vet det 'ainult tema teab seda'. 

Han skulle bara vaga! 'julgegu ta ainult ! ' 

Han till och med г о d n a d e 'ta isegi punastas'. 

Han är bra t r ö t t efter rèsan 'ta on hästi 
(väga) väsinud pärast reisi'. 

Redan klockan sju var vi pa bénen 'juba 
kell 7 olime üleval'. 
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8 157. Liikuvad laiendid. 

Rootsi keeles on rida adverbe, mis muudavad oma asendit 
predlkaad.t suhtes olenevalt sellest, kae nad on pea- völ кбгч 
vallauses. Adverbiaali funktsioonis nimetatakse neid "liiku
vateks laienditeks", 

1. Liikuvate laiendite asendi kohta lausee kehtivad 
järgmised reeglid. 

a )  P e a l a u s e s  j a  i s e s e i s v a s  l a u s e s  a s u v a d  l i i 
kuvad laiendid predikaadi järel, liitpre-i 
dikaadi puhul konjugeeritava verbi (adverbi, modaalverbi) 
järel, kuid liitpredikaadi Muutumatu osa (infinitiivi, au-* 

piinumi, predikatiivi) ees. Nait. laiendi lnte asendi 

Jag 1 ä s e r inte den dar Ьбкеп 'ma ei loe aeda 

raamatut'. 

Jag G к а 1 1 inte 1 а в a den dar Ьбкеп 'ва al 

loe (tulevikus) seda raamatut'. 

Jag har inte last den dar Ьбкеп 'ва pole 

seda raamatut lugenud'. 

Jag к & n inte 1 ä s a den dar Ьбкеп '»a al 

saa seaa raamatut lugeda'. 

Den a r inte intressânt 'see pole hu

vitav'. 

Inversiooni puhul asuvad liikuvad laiendid predikaadi 

ja subjekti järel; liitpredikaadi puhul konjugeeritava verbi 

ning subjekti järel, kuid liitpredikaadi muutumatu osa ees* 

L a s e r  d u  inte den där Ьбкеп? 'kas sa ei loe 

seda raamatut?' 

H a r  d u  inte 1 ä s t den där Ьбкеп? 'kas sa po

le seda raamatut lugenud?' 
V i l l  d u  inte 1 ä s a den där Ьбкеп? 'kas sa 

ei taha seda raamatut lugeda? 

Î г den lnte intre ssént? 'kas see pole 

huvitav? ' 
b ) K Õ r v a l l a u s e s  asuvad liikuvad laiendid 

o t s e s e l t  s u b j e k t i  j ä r e l  j a  p r e d i k a a d i  e e s ;  

liitpredikaadi puhul konjugeeritava verbi ees: 
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1 8 s е г den dar Ъбкеп 'oa 
tead, et ma ei loe Beda raama
tut 
в к а 1 1 1 s в a den där 
Ъбкеп 'ва tead, et ma ei^ loo 
(tulevikus) aeda raamatut'. 

h a r  1  S  a  t  d e n  d a r  Ъ б к е п  
'ва tead, et ma pole seda raa
matut lugenud'. 
k a n  1  ä  s  a  d e n  d ä r  Ъ б к е п  
'ва tead, et ma ei saa aeda raa
matut lugeda'. 
a r  i n t r e s s é n t  ' в а  
tead, et see ei ole huvitav'. 

Markus. Konstruktsioonis "infinitiiv verbi objektina" 

(§ 122i4) asub infinitiivi juurde kuuluv laiend partikli 
att ja infinitiivi vahel, konjugeeritava verbi juurde kuu

luv laiend aga partikli att ees: 

Han lovade att inte saga det 'ta lubas 
seda mitte ütelda'. 

Han lovade att àldrig g 5 г а о m det 'ta 
lubas mitte kunagi enam nii 
teha'. 

Vardlnnan bad honom att lnte st anna till 
supén 'реrenal TIR palus 
teda õhtusöögiks mitte 
jSada' . - Vrd.: 

Vardlnnan bäd honom lnte att stanna till 
supén perenaine ei palu
nud teda õhtusöögiks jaa-
da'. 

2. Liikuvate laiendite funktsioonis esinevad: 

a) eitavad adverbid inte, icke, еД 'ei, mitte' (kaks 

viimast on kasutusel peamiselt kirjakeeles), aldrig 'ei ku

nagi', Ingalunda 'ei kuidagi' ja kirjakeeles ka Indenting 
'ei midagi' objektina ning objekt, mille еев seisab eitus 

Ingen, nait.: 

pealauses: kõrvallauses: 

Han réser inte 'ta ei sõida'. Han sager, att han lnte réser 

'ta ütleb, et ta ei sõida'. 

Du vet, att jag lnte 

" " " jag lnte 

" " " jag lnte 

M " " jag lnte 

" "den lnte 
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Han har àldrlg vàrit där Jag trör, att han àldrlg har 

ta pole seal kunagi olnud\ vàrit dir 'ma arvan, et ta 

ч pole seal kunagi olnud'. 
Det ^Renting 'see ei Han sâ(de), att det 
tee midagi , g.j or de (kõnekeeles: ... att 

det inte g.jorde nagonting) 'ta 
ütles, et see ei tee midagi0. 

MMii^us. Objekti eitus xngen muutub kõnekeeles ühendiks 
iate + nagon pealauses liitpredikaadi puhul ning kõrval

lauses alati: eitus inte allub üldreeglile liikuvate laien
dite asendi kohta, vt. punkt 1. Näit. :-

Han har Ingen râdio 'tal pole raadiot'. - Vrd.: Han 

säger att han Inte har nagon râdio 'ta ütleb, et tal ei ole 
raadiot'. 

Han har Ingen râdio haft. - Parem: Han har Inte haft 

nagon râdio 'tal pole olnud raadiot'. 

Samuti muutub eitus Ingenting objektina ühendiks i n-ha 
+ nagonting: 

Har du Ingenting hört? - Vrd.: Har du Inte hurt nagon
ting? 'kas sa pole midagi kuulnud?' 

b) indefiniitsed (umbmäärased) aega tähistavad adver
bid, nagu: àlltid 'alati', ofta 'sageli', da 'siis', dä oeh 
da 'vahetevahel', dàgligen 'iga päev', allt.jämt 'ikka, 
üha', förr, fürüt 'varem', strax, genast 'kohe' (viimane on 

kasutusel peamiselt kirjakeeles), redan 'juba', snert 'vars
ti', nyss 'äsja', ständigt 'pidevalt' jt.; vahel ka_ selli

sed aega tähistavad adverbid nagu i dâg täna , i gar ei

le ' J^öl^cU3de__däg 'eelmisel päeval , i morgon homme ; nait.: 

pealuses: kõrvallauses : 

Han kömmer alltid für sént Jag tr6r inte, att han alltid 

'ta jääb alati hiljaks'. kömmer för sént 'ma ei usu, et 
ta jääb alati hiljaks'. 

Kömmer hon ofta hit? 'kas Han fragar, om hon ofta kömmer 

ta tuleb sageli siia?' hit 'ta küsib, kas ta tuleb 
sageli siia'. 
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jVi ska apart flytta 'me De fragar, om vi snart ska 

kolime varsti'» flytta 'nad küsivad, kas rae 

varsti koIlme'. 

Hen har r&dan kommit 'ta Hon undrade, om ban redan hade 
on juba tulnud'. kommit 'ta imestas (küsis), 

kas ta on juba tulnud'. 

Himlen Sr blâ i dAft = hlmlen är 1 džg bla 'taevas on tä-

c) üldised lauseadverbiaalid, mis määravad kogu lauset, 

nagu» 
gärna 'meeleldi', kànske 'vcib-olla', tyvärr 'kahjuks', väi 

'küll', noк 'küll', mojligen 'vahest, ehk', sakerligen, 
säkert 'kindlasti', lyckligtvis 'õnneks', fürm6dlip;en 'ar
vatavasti', àntaKligen 'tõenäoliselt'; näitš : 

pealauses: kõrvallauses: 
Hon dricker gärna kàffe Hon sâ(de), att hon gärna 

'ta joob meeleldi kohvi'. dricker kàffe 'ta ütles, et 
ta joob meeleldi kohvi'. 

Jag kan kànske göra det De undrar, om jag kànske kan 

'ma saan seda vcib-olla göra det 'nad küsivad, kas 
teha'. ma vcib-olla saan seda teha'. 

Märkus, üldised lauseadverbiaalid võivad esineda ka 
lause algul, ilma et nad eriti rõhutatud oleksid, näit.: 

Förmõdligen réser jag p& mândag = jag réser fôrméd-

ligen pa mandag 'ma scidan arvatavasti esmaspäeval'. 
Ijyckligtvis hände ingenting 'õnneks ei juhtunud mida

gi'. 

Tyvärr kan jag inte hjälpa dig 'kahjuks ma ei saa 
sind aidata'. 

d) Sageli on liikuvad ka adverbid, mis iseloomustavad 
verbi tegevust subjekti mingi omaduse alusel, näit.: 

artigt 'viisakalt', bestämt 'kindlalt, otsustavalt', Ъе-

slûtsamt 'otsustavalt', blygt 'aralt', förvanat 'imestu

nult', hügmodigt 'kõrgilt, Ülbelt', vanligt 'sõbralikult' 
jm. 
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Dc lyasnade andaktsfullt pa hans ord 'nad kuulasid har
dumusega tema sõnu'. — Vrd. kõrvallauses $ 

o Hari var omgiven av en skàra, som andaktsfullt l.yssnade 

pa hans Ord 'teda ümbritses rahvahulk, kes hardumusega kuu
las ta sõnu', 

§ 158. Objekti ja adverbiaali omavaheline asend. 
Neutraalses lauses on tavaline järjestus: liikuv laiend 

- objekt - muu adverbiaal. 

1) Lihtpredikaadi puhul: 

a) pealauses või iseseisvas lauses: 

Han läser bocker i läsesalen 'ta loeb raa
matuid lugemissaalis'. 

Han läser ofta böcker i läsesalen 
'ta loeb sageli raamatuid lugemissaalis'. 

b) kõrvallauses: 
Ä ' 4 

Han säde, att han laser böcker i läsesalen 
'ta ütles, et ta loeb raamatuid lugemissaalis'. 

Han säde, att han ofta läser bocker i läse
salen 'ta ütles, et ta loeb sageli raametuid lugemis-

2) Liitpredikaadi puhul: 

a) pealauses või iseseisvas lauses: 
Hem har last böcker i läsesalen 'ta on 

lugenud raamatuid lugemissaalis'. 
Han har à 1 1 t i d läst böcker i läsesalen 

'ta on alati lugenud raamatuid lugemissaalis . 

b) kõrvallauses: ^ ч 

Han säde, att han hade läst böcker i läsesalen 
'ta ütles, et ta luges (oli lugenud) raamatuid lugemissaa

lis'. ^ , 
Han säde, att han à 1 1 t i d hade läst böcker i 

läsesalen 'ta ütles, et ta oli alati lugenud raa

matuid lugemissaalis'• 

üksikute sõnade rõhutamisel lauses võib tavaline sõna

järjestus muutuda. 
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S I S U K O R D  

Beesõna 3 

Förord ^ 

I .  F o n e e t i k a  

1. Tahed .ja häälikud (§8 1-15) 

Tähestik (8 1) 5 
Häälikute vältus (§§ 2-4) 5 

Hääldamine (vokaalid § 5» konsonandid § 6) 7 
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Kõnekeele iseärasused (§9) » 21 
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Käänete kasutamine (§§ 46-47) 61 
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