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Abstract 

This work deals with verb inflections in a Finnish dialect spoken by descedants of Finnish-
speaking settlers in northern Sweden. The dialect has been given the name Jukkasjärvi Finnish, 
as the main area where it is spoken lies within the parish of Jukkasjärvi. Jukkasjärvi Finnish 
belongs to the Vittangi Finnish dialect group within the principal Torne-Finnish dialect, the use 
of which extends along both sides of the Swedish-Finnish border. 

The documentation of the dialect is based on the language spoken by older people, as younger 
people are with increasing frequency using Swedish for their spoken language. 

The linguistic material has been collected by means of direct questioning, tape recordings and 
questionnaires. In the documentation, the principles for Keruuopas by Terho Itkonen and others 
have been used. In this study the dialect is compared with standard Finnish. 

The result of the investigation shows that Jukkasjärvi Finnish has the following 
characteristics: short vowels in endings, low frequency of gemination, syllable contraction, roots 
as the infinitive forms of contracted verbs, and to a certain extent analogical formations. An 
earlier influence from Saamish (Lappish) can also be discerned. Recently the dialect has also 
been influenced by those Finland-Finnish dialects that scarcely deviate from standard Finnish. 

Key words: dialect, North Sweden, Jukkasjärvi Finnish, verb inflections, standard Finnish: 
comparisons. 



ADDENDA ET CORRIGENDA 
till L ennart Pettersson, Verbböjningar i jukkasjärvifinskan 

Sida Rubrik Står/Skall vara 

4 2.5 Svappavara/Svappavaara 
11 C. icke ne-stammar/icke-ne-stammar 

4.1.5.1 juokaame/juokaamme 
12 4.2.3.2.2 voklism/vokalism 
18 4.5.5 karitativa/karitiva 
50 3.3.1.3 Svappavara/Svappavaara 
72 C. C)/C. 
73 C. icke ne-stammar/icke-ne-stammar 
78 b)rad 1 förgås/föregås 
79 b) rs dels/rs, dels 

c) s dels/s, dels 
104 C. icke ne-stammar/icke-ne-stammar 
108 4.1.5.1 juokaame ... sankoot/juokaamme ... sanokoot 
144 kurs. rubrik Infinitier/Infin iti ver 
152 C. icke-ne-sammar/icke-rie-stammar 
181 5.1.1.(13) flerstaviga/fyrstaviga 

Sida Sidhänvisning Står/Skall vara 

5 11 nerifrån 64/63 
7 8 nerifrån 47/74 

11 2 103/104 
16 13 nerifrån 154/153 

Sida Rad Står/Skall vara 

24 5 församlingsn/församlingen 
25 22 nerifrån finitiva/finita 
28 8 jähtuä/jähtüä 
29 6 nerifrån Verb former/Verb 
36 4 Muorejavaara/Muorijevaara 
37 14 nerifrån Länsi-Pohjan/Länsipohjan 

5 nerifrån Länsi-Pohjan/Länsipohjan 
40 16 nerifrån avhandlning/avhandling 

11 ner ifrån dess/dessa 
4! 8 av av/av 

14 nerifrån kosonantanhopningar/konsonantanhopningar 
45 rad 1 i siffer -

tabell 17 200/17 220 
rad 4 i d ito och och/och 

46 9 renskätsel/renskötsel 
13 nerifrån Tave/Tawe 

48 1 nomativ/nominativ 
8 Virataranta/Virtaranta 
9 av/i 

49 3 nerifrån shvarabakhti/shvarabhakti 
50 20 nerifrån ortstammen/ordstammen 
52 8 Svappavara/Svappavaara 
53 rad 1 un der 

karta presentativa/representativa 
rad 8 och 9 
under dito Puolts = Puolts = Puoltsa/Puolts = Puoltsa 



56 12 (vouta-) ... vouta/(vuota-) ... vuota 
58 2 Se/SF 
59 10 nerifrån pronomia/pronomina 
61 3 tulta/tülta 
63 1 siintu, ... (särku.)/süntü, ... (särkü-) 

10 jätu,/jätü, 
67 8 nerifrån barnår/barnaår 
72 22 nerifrån hikene,/hikene-, 
94 3 4.1.2(9)/4.1.2.(9) 
99 4 nerifrån persomasinin/pesomasinin 

100 7 kalon/kälon 
101 6 nerifrån Imperfektformar/Imperfektformer 
106 7 mölutä),/mölytä), 

8, 10 ölj usi-. /Ölj lisi-. 
107 21 nerifrån 1979/1978 
110 19 singlurais/singularis 
120 16 nerifrån tet süöimä/tet siiöittä 

5 nerifrån sie novvan/sie novvat 
4 nerifrån sie nouta/se nouta 

125 3 housuvuöstä asta/housuviiöstä asti 
136 15 nerifrån kullästüttä/küllästüttä 
138 11 ner ifrån ordstsammar/ordstammar 
147 17 lupa/lupa. 
158 24 nerifrån postimerrkejä/postimerkkejä 

23 nerifrån posimerkkej ä/postimerkkej ä 
14 nerifrån (ette emme)/(että emme) 
9 nerifrån Muistaksen i/Muistaaksen i 

161 17 efter stående uttryck/i stående uttryck 
164 9 vathe/väthe 
171 21 nerifrån 63/65 

12 nerifrån 65/236 
174 4 nerifrån fär/för 
179 20 sno : sanno/sano : sanno 
182 20 nerifrån massprutüsera/massprutüsera 
186 12 nerifrån särkusivät/särküsivät 
190 19 ordsammen/ordstammen 
197 1 Länsi-Pohjan/Länsipohjan 
198 10 kuriservade/kursiverade 

19 suotavat/soutavat 
8 nerifrån passivum/passiv 

203 not 7 rad 1 Länsi-pohjan/Länsipohjan 
not 7 rad 2 (Länsi-Pohja)/(Länsipohja) 

212 18 ottita (\)/otitta (1) 
218 10 Länsi-Pohjan/Länsipohjan 
219 nederst suotavat/soutavat 
220 2 besug/bezug 

Utelämning 
Längst ned på sidan 7 skall stå: 

Meningsexempel nr 1—27 75 
Under Presens på sidan 212 skall stå: 

mon. 2. tet otatta (1) sovvatta (2) 

Korrigering av Abstract 
På rad 1 står descedants men skall vara descendants 
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Förord 
Elever med dialektal bakgrund i den finska som talas i norra Sverige 
kan ha det mödosamt att lära sig de standardfinska formerna. Detta 
har jag själv erfarit då jag studerade finska vid universitetet i Uppsala. 
Under dessa studier umgicks jag med planer på att i framtiden kunna 
skriva en avhandling, som har anknytning till min egen finska dialekt. 

Efter cirka 15 år som lärare, med finska som huvudämne, tog jag det 
första steget i förverkligandet av mina forskningsplaner. Den första 
skisseringen av min avhandling framlade jag vid ett extra seminarium 
vid avdelningen för finska i Umeå, vilket resulterade i att jag blev an
tagen som forskarstuderande år 1979. 

Jag vill börja med att varmt tacka mina sagesmän som försett mig 
med det rikliga materialet i föreliggande avhandling. 

Under seminarierna har avhandlingen genomgåtts kapitel för 
kapitel. Seminariets medlemmar har bidragit med goda råd och 
stilistiska förbättringar. Jag riktar ett tack till dem alla. 

Professor Tryggve Sköld har varit min handledare. Under samtal 
med honom (telefonsamtal, då jag befunnit mig i hemorten) har jag 
fått klara besked och sedan har det bara varit att skriva på. För all den
na hjälp och omtanke är min uppskattning mycket stor. 

Jag vill också rikta ett varmt tack till min lärare på forskarnivån, 
universitetslektor Siiri Sahlman-Karlsson, som under hela mitt arbete 
uppmuntrat och stöttat mig i min forskning. 

Även docent Axel Groundstroem har visat stort intresse för mitt 
arbete och samtidigt givit mig många goda råd, vilket jag härmed 
tacksamt noterar. 

Med tacksamhet noterar jag även att arkivchefen vid DAUM, pro
fessor Åke Hansson, gett mig anvisningar på hur sagesmännen i min 
förteckning skall kopplas ihop med bandintervjuerna. 



Bland bilagorna till avhandlingen ingår en karta, som medtagits 
med professor Phebe Fjellströms tillåtelse (bilaga 5). Även p rofessor 
Nils-Erik Hansegård har bidragit med en karta (bilaga 3). Univer
sitetslektor Erling Wände har låtit mig använda två kartor (bilaga 2 
och 7). Kyrkoherde Jan-Erik Johansson, Kiruna, har tillåtit mig att 
använda en karta, som visar den kyrkliga indelningen av Luleå stift 
(bilaga 1). Dessutom har han även lämnat utdrag ur församlingsboken 
(bilaga 6). Slutligen har Lantmäteriet i Kiruna låtit mig använda en 
karta över Kiruna kommun som underlag för markering av försam
lingsgränser (bilaga 4). Vid Lantmäteriet har man även renritat den 
karta som markerar mitt undersökningsområde (se 3.4.2). För all den
na hjälp är jag givetvis mycket tacksam. 

Bibliotekarien vid Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna, Tord 
Eriksson, har alltid beredvilligt ställt upp med lämplig litteratur och 
annat materiel, som behövs för undersökningen. Han har även som 
utomstående, icke-finskkunnig, läst vissa partier av avhandlingen i av
sikt att kontrollera läsbarheten. Hans påpekanden har lämnat spår i 
avhandlingen. 

Uli Niebergall har översatt sammanfattningen till tyska. Den 
språkliga delen av översättningen har granskats av dr phil Peter 
Sedlacek. 

Universitetslektor Jan Robbins har översatt avhandlingens abstrakt 
till engelska. 

Slutligen vill jag tacka redaktören docent Per Råberg för att han låtit 
avhandlingen ingå i skriftserien Acta Universitatis Umensis. 

Jag riktar ett tack till universitetets myndigheter som beviljat mig 
studiebidrag under den tid som jag arbetat med denna avhandling. Jag 
har dessutom haft förmånen att under långa perioder bo inom 
dialektområdet. Skolans myndigheter i Kiruna, bl a rektor Wäinö 
Elénius och studierektor Aina Johansson, har välvilligt beviljat mig 
reducerad tjänstgöring. 

Till sist riktar jag en tacksamhetens tanke till mina föräldrar. 

Lennart Pettersson 



Anvisningar 
1) Rubrikerna i denna avhandling består av en sifferdel (sifferrubrik) 

och en textdel. Då sifferdelen följs av en sifferuppgift inom 
parentes så utgör textdelen benämningen på en verbtyp; ex 4.1.1.(3) 
Tvåstaviga e-stammar. Det finns 18 olika verbtyper. Sifferdelen av 
en rubrik kan således följas av sifferuppgiften 1—18 inom parentes, 
det vill säga 4.1.1.(1), 4.1.1.(2) , 4.1.1.(3) och så vidare till och med 
4.1.1.(18). (I supplementet till innehållsförteckningen, tabell II, 
finns samtliga verbtypers benämningar; s 19.) 

2) Rubriker som anger verbtyp (se ovan) förekommer som under
rubriker till överrubriker för olika verbböjningar. Dessa rubriker 
(vilka anger verbtyp) upptas i innehållsförteckningen endast under 
följande överrubriker. 
4.1.1 Indikativ presens (jakande former) 
4.1.2 Indikativ imperfekt (jakande former) 
4.4.1 Lativ av infinitiv I (aktiv) 

3) Endast de ovannämnda överrubrikerna (punkt 2) har fullt antal 
underrubriker som anger verbtyp. 
Exempel: 
4.1.1.(1), 4.1.1.(2), 4.1.1.(3) och så vidare till och med 4.1.1.(18) 
4.1.2.(1), 4.1.2.(2), 4.1.2.(3) och så vidare till och med 4.1.2.(18) 
4.4.1.(1) och så vidare till och med 4.4.1.(18) 

4) Underrubriker enligt punkt 3 har i sin tur egna underrubriker i de 
fall då verbtyperna berörs av stadieväxling. 
Exempel: 
4.1.1.(3) Tvåstaviga e-stammar 

I Former av verb med kvantitativ stadieväxling 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling 
III Former av verb utan stadieväxling 

5) I hänvisningar fogas sifferrubrik av sistnämnda slag (I—III) till 
närmast överordnad sifferrubrik med efterföljande sifferuppgift 
inom parentes. 
Exempel: 
"(Se inf 4.4.1(2)1 s 127.)" 
Exemplet finns i avhandlingen under 4.1.1.(2)1 s 55. 

6) Meningsexempel med verb av varje böjning är numrerade från "1" 
och uppåt enligt följande: 
Under "Indikativ presens (jakande former)"; s 54—75 är menings
exemplen numrerade från 1—109, medan de under "Indikativ im
perfekt (jakande former)" (s 75—106) är numrerade från 1—227 
och så vidare. 

1 



7) I varje meningsexempel förekommer en siffra inom parentes efter 
kursiverad verbform. Denna siffra anger verbformens förekomst 
inom de undersökta områdena. (Se under 1.2.8.3.) 

8) Efter varje meningsexempel finns en förkortning av namnet på en 
by (ex Jukkasjärvi = Juk). Denna förkortning är försedd med en 
indexsiffra (ex Juk3), som syftar på sagesman. Indexsiffran an
vänds endast då det finns flera sagesmän i en och samma by (se 
förkortningar av byanamn s 20, meningsexempel under till exempel 
4.1.1.(2) s 56 samt om sagesmän under 1.4 s 33f). 

2 
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I med kvantitativ stadieväxling 71 
II med kvalitativ stadieväxling 71 
III utan stadieväxling 71 
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B. Presensformer av enbart ne-stammar 71 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 71 
II med kvalitativ stadieväxling 71 
III utan stadieväxling 72 
C. Presensformer bildade på ordstammar enligt 

A och B 72 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 72 
II med kvalitativ stadieväxling 72 
III utan stadieväxling 72 

Meningsexempel nr 108 73 
4.1.1.(16) Presensböjning av *-i<5a- : *-iJä- verb med varianter 73 

A. Presensformer av verb vars ordstam slutar på två 
vokaler i följd och ej växlar med ne-stam 73 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 73 
II med kvalitativ stadieväxling 73 
III utan stadieväxling 73 
B. Former av verb som är bildade på enbart 

ne-stammar 73 
C. Former av verb som är bildade på icke ne-stammar 

och ne-stammar 73 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 73 
II med kvalitativ stadieväxling 73 
III utan stadieväxling 73 

Meningsexempel saknas 
4.1.1.(17) Presensböjning av *-o<5a- verb 74 

Former av verb 
I med kvantitativ stadieväxling 74 
II med kvalitativ stadieväxling 74 
III utan stadieväxling 47 

Meningsexempel saknas 
4.1.1.(18) Presensböjning av *-u<5a- : *y<Jä- verb 74 

Former av verb 
I med kvantitativ stadieväxling 74 
II med kvalitativ stadieväxling 74 
III utan stadieväxling 74 

Meningsexempel nr 109 75 
4.1.2 Indikativ imper fekt (jakande form) 75 
4.1.2.(1) Imperfektböjning av enstaviga stammar 75 
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4.1.2.(2) Imperfektböj ning av tvåstaviga a-, ä-stammar 
A. Motsvarigheter till imperfektformer som i 

standardfinskan har diftongen -oi- framför 
personändelse 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 
II med kvalitativ stadieväxling 
III utan stadieväxling 
B. Motsvarigheter till imperfektformer som i 

standardfinskan har vokalen framför 
personändelse 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 
II med kvalitativ stadieväxling 
III utan stadieväxling 
C. Motsvarigheter till standardfinska former som 

innehåller konsonanten s, vilken utvecklats ur ett t 
framför i 

a) Former av verb i vilka konsonanterna It, nt och rt 
framför i dels har kvalitativ stadieväxling dels 
växlar med Is, ns och rs 

b) Former av verb i vilka konsonanterna It, nt och rt 
framför i dels växlar med Is, ns och rs dels kan 
sakna denna växling 

c) Former av verb i vilka konsonanten t framför i dels 
växlar med s dels kan sakna denna växling 
Meningsexempel nr 28—82 

4.1.2.(3) Imperfektböjning av tvåstaviga e-stammar 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 
II med kvalitativ stadieväxling 
III utan stadieväxling 

Meningsexempel nr 83—132 
4.1.2.(4) Imperfektböjning av tvåstaviga i-stammar 

Former av verb 
I med kvantitativ stadieväxling 
II med kvalitativ stadieväxling 
III utan stadieväxling 

Meningsexempel nr 133—136 
4.1.2.(5) Imperfektböjning av tvåstaviga o-stammar 

Former av verb 
I med kvantitativ stadieväxling 
II med kvalitativ stadieväxling 
III utan stadieväxling 

Meningsexempel nr 137—140 

76 

76 

76 
76 
77 

77 

77 
77 
78 

78 

79 

79 

79 
80 
82 

82 
82 
82 
83 
85 

85 
85 
86 
86 
87 

87 
87 
87 
88 



4.1.2.(6) Imperfektböjning av tvåstaviga u-, y-stammar 88 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 88 
II med kvalitativ stadieväxling 88 
III utan stadieväxling 89 

Meningsexempel nr 141—171 90 
4.1.2.(7) Imperfektböjning av tre- och flerstaviga 

a -, ä-stammar 91 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 91 
II med avvikelser från kvalitativ stadieväxling 91 
III utan stadieväxling 91 

Meningsexempel nr 172—185 91 
4.1.2.(8) Imperfektböjning av tre- och flerstaviga le-stammar 93 

A. Trestaviga le-stammar 93 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 93 
II med kvalitativ stadieväxling 93 
III utan stadieväxling 93 
B. Fyrstaviga le-stammar 93 

Former av verb 
I med kvantitativ stadieväxling 93 
II med kvalitativ stadieväxling i SF 93 

Meningsexempel nr 186—192 93 
4.1.2.(9) Imperfektböjning av trestaviga ise-stammar 94 

A. -aise- : -äise- verb 94 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 94 
II med kvalitativ stadieväxling 94 
III utan stadieväxling 94 
B. -ise- verb 94 

Meningsexempel nr 193—194 94 
4.1.2.(10) Imperfektböjning av trestaviga itse-stammar 94 

Meningsexempel nr 195—196 95 
4.1.2.(11) Imperfektböjning av tre- och flerstaviga i-stammar 95 

Former av verb 
I med kvantitativ stadieväxling 95 
II med kvalitativ stadieväxling 95 
III utan stadieväxling 95 

Meningsexempel saknas 
4.1.2.(12) Imperfektböjning av tre- och flerstaviga 

u-, y-stammar 95 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 95 

9 



II med kvalitativ stadieväxling 96 
III utan stadieväxling 96 
IV med stadieväxling samt utan stadieväxling 96 

Meningsexempel nr 197—206 96 
4.1.2.(13) Imperfektböjning av 3-(4-)staviga oi(tse)-stammar 97 

Meningsexempel nr 207 97 
4.1.2.(14) Imperfektböjning av *a<5a- : *-ä<5ä- och *-aiJa- : 

*-äiöä- verb 98 
A. Imperfektböjning av verb som i motsvarande 

infinitivböjning antecknats under A 98 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 98 
II med kvalitativ stadieväxling 98 
III utan stadieväxling 98 
B. Imperfektböjning av verb som i motsvarande 

infinitivböjning antecknats under B 98 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 98 
II med kvalitativ stadieväxling 98 
III utan stadieväxling 99 

Meningsexempel nr 208—222 99 
4.1.2.(15) Impefektböjning av *e<5a- : *e<5ä- och *e<5e- verb 100 

A. Imperfektböjning av verb vars ordstam ej växlar 
med ne-stam 100 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 100 
II med kvalitativ stadieväxling 100 
III utan stadieväxling 100 
B. Imperfektböjning av enbart ne-stammar 101 

Former av verb 
I med kvantitativ stadieväxling 101 
II med kvalitativ stadieväxling 101 
III utan stadieväxling 101 
C. Imperfektböjning med ordstammar enligt A och B 101 

Former av verb 
I med kvantitativ stadieväxling 101 
II med kvalitativ stadieväxling 102 
III utan stadieväxling 102 

Meningsexempel nr 223—224 103 
4.1.2.(16) Imperfektböjning av *-iôa- : *-i<5ä- verb 103 

A. Former av verb vars ordstam (i presens) slutar på 
två vokaler i följd och ej växlar med ne-stam 103 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 103 
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II med kvalitativ stadieväxling 103 
III utan stadieväxling 103 
B. Former av verb som är bildade på enbart 

ne-stammar 104 
C. Former av verb som är bildade på icke ne-stammar 

och ne-stammar 104 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 104 
II med kvalitativ stadieväxling 104 
III utan stadieväxling 104 

Meningsexempel saknas 
4.1.2.(17) Imperfektböjning av *-oôa- verb 104 

Former av verb 
I med kvantitativ stadieväxling 104 
II med kvalitativ stadieväxling 104 
III utan stadieväxling 105 

Meningsexempel nr 225 105 
4.1.2.(18) Imperfektböjning av *-u<5a- : *-yô'à- verb 105 

Former av verb 
I med kvantitativ stadieväxling 105 
II med kvalitativ stadieväxling 105 
III utan stadieväxling 106 

Meningsexempel nr 226—227 106 
4.1.3 Konditionalis presens (jakande form) 106 

Meningsexempel nr 1—3 106 
4.1.4 Potentialis 107 
4.1.5 Imperativ (jakande form) 107 

Meningsexempel nr 1—3 107 
4.1.5.1 Dialektala motsvarigheter till imperativerna 

tehköön (3 p. sg.), juokaame (1 p. pl.) samt 
sanokoot (3 p. pl.) 108 

4.1.6 Indikativ presens (nekande form) 109 
Meningsexempel nr 1—10 109 

4.1.7 Verbböjningar i vilka particip II (aktiv) ingår 110 
4.1.7.1 Numeruskombinationer av sammansatta verb 

(jakande former) då subjektet är ett substantiv i 
pluralisellerpronomeni3p.pl. 110 

4.1.7.2 Numeruskombinationer av nekningsord och 
particip II då subjektet är ett substantiv i pluralis 
eller ett pronomen i 3 p. pi. Ill 

4.2 Personändelser 111 
4.2.1 Förteckning över personändelser i presens och 

imperfekt 111 
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112 
112 
114 

116 

116 

118 

119 

120 

120 

121 

121 

121 

121 

121 

121 

122 

122 
122 
122 
123 
123 
125 
125 

Personändelsernas användning i presens och 
imperfekt 
Presens 
Imperfekt 
Huvudsakliga avvikelser från standardfinskans 
presens- och imperfektformer med hänsyn till vissa 
personändelser 
Former som avviker från standardfinskan enbart 
med hänsyn till personändelser 
Former som avviker från standardfinskan både i 
fråga om ordstammar och personändelser 
Former med avvikelser från standardfinskan i fråga 
om ordstammarnas konsonantism och 
personaländelser 
Former med avvikelser från standardfinskan i fråga 
om ordstammarnas voklism och personändelser 
Former med avvikelser från standardfinskan i fråga 
om ordstammarnas konsonantism, vokalism och 
personändelser 
Personändelser i första och andra person (sg. och 
pl.) — en viss skillnad i funktion mellan dialekten 
och standardfinskan 
Meningsexempel i vilka presensformer i första och 
andra person är kombinerade med 
subjektspronomina i motsvarande personer 
Meningsexempel i vilka presensformer i första och 
andra person syftar på ett icke utsatt pronomen 
Meningsexempel i vilka imperfektformer i första 
och andra person är kombinerade med 
subjektspronomina i motsvarande personer 
Meningsexempel i vilka imperfektformer i första 
och andra person syftar på ett icke utsatt pronomen 
Verbet för 'måste' — dess avvikelse från 
standardfinskan i fråga om böjning 
Vissa avvikelser från standardfinskan då former av 
verbet 'olla' förbinder ägare och det ägda 
Formsammanfall mellan presensformer i 2 p. pl. 
och infinitiver av vissa kausativa verb 
Finita former i passiv 
Indikativ presens (jakande form) 
Indikativ imperfekt (jakande form) 
Meningsexempel nr 1—53 
Indikativ perfekt (jakande form) 
Indikativ pluskvamperfekt (jakande form) 



4.3.5 Indikativ presens (nekande form) 125 
Meningsexempel nr 1—2 125 

4.3.6 Indikativ imperfekt (nekande form) 125 
4.3.7 Negerade sammansatta tempus 125 
4.3.8 Former i passiv för vilka belägg saknas i denna 

avhandling 125 
4.4 Infinitiv 126 
4.4.1 Lativ av infinitiv I (aktiv) 126 
4.4.1.(1) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 

enstaviga stammar 126 
Meningsexempel nr 1—9 126 

4.4.1.(2) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 
tvåstaviga a-, ä-stammar 127 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 127 
II med kvalitativ stadieväxling 127 
III utan stadieväxling 128 

Meningsexempel nr 10—25 128 
4.4.1.(3) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 

tvåstaviga e-stammar 129 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 129 
II med kvalitativ stadieväxling 129 
III utan stadieväxling 129 

Meningsexempel nr 26—44 129 
4.4.1.(4) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 

tvåstaviga i-stammar 130 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 130 
II med kvalitativ stadieväxling 130 
III utan stadieväxling 130 

Meningsexempel nr 45 131 
4.4.1.(5) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 

tvåstaviga o-stammar 131 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 131 
II med kvalitativ stadieväxling 131 
III utan stadieväxling 131 

Meningsexempel nr 46—47 132 
4.4.1.(6) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 

tvåstaviga u-, y-stammar 132 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 132 
II med kvalitativ stadieväxling 132 
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III utan stadieväxling 133 
Meningsexempel nr 48—52 133 

4.4.1.(7) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 
tre- och flerstaviga a-, ä-stammar 134 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 134 
II med kvalitativ stadieväxling 136 
III utan stadieväxling 137 

Meningsexempel nr 53—56 137 
4.4.1.(8) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver 

av tre- och flerstaviga le-stammar 138 
A. Infinitiver av trestaviga le-stammar 138 

Former av verb 
I med kvantitativ stadieväxling 138 
II med kvalitativ stadieväxling 138 
III utan stadieväxling 138 
B. Infinitiver av fyrstaviga le-stammar 139 

Former av verb 
I med kvantitativ stadieväxling 139 
II med kvalitativ stadieväxling i SF 140 

Meningsexempel saknas 
4.4.1.(9) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 

trestaviga -ise- stammar 140 
A. -aise- : -äise- verb 140 

Former av verb 
I med kvantitativ stadieväxling 140 
II med kvalitativ stadieväxling 140 
III utan stadieväxling 141 
B. -ise- verb 141 

Meningsexempel nr 57 141 
4.4.1.(10) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver 

av trestaviga itse-stammar 141 
Meningsexempel saknas 

4.4.1.(11) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver 
av tre- och flerstaviga i-stammar 142 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 142 
II med kvalitativ stadieväxling 142 
III utan stadieväxling 142 

Meningsexempel saknas 
4.4.1.(12) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver 

av tre- och flerstaviga u-, y-stammar 142 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 142 
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II med kvalitativ stadieväxling 143 
III utan stadieväxling 143 
IV med stadieväxling samt utan stadieväxling 144 

Meningsexempel saknas 
4.4.1.(13) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver 

av 3-(4-)staviga oi(tse)-stammar 146 
Meningsexempel saknas 

4.4.1.(14) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver 
av *-a<5a- : *ä<5ä- och *-ai<5a- : *-äi«5ä- verb 146 

A. Infinitiver med dubbelformer 146 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 146 
II med kvalitativ stadieväxling 147 
III utan stadieväxling 147 
B. Infinitiver utan dubbelformer 148 

Former av verb 
I med kvantitativ stadieväxling 148 
II med kvalitativ stadieväxling 148 
III utan stadieväxling 148 

Meningsexempel nr 58—75 148 
4.4.1.(15) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver 

av *-e<5a- : *-ec5ä- och *-eôe- verb 149 
A. Infinitiver av verb vars ordstammar för presens 

slutar på två vokaler i följd och ej växlar med 
ne-stammar 149 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 149 
II med kvalitativ stadieväxling 149 
III utan stadieväxling 149 
B. Infinitiver av enbart ne-stammar 150 

Former av verb 
I med kvantitativ stadieväxling 150 
II med kvalitativ stadieväxling 150 
III utan stadieväxling 150 
C. Infinitiver med varianter som är bildade på de 

under A och B beskrivna verbstammarna 150 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 150 
II med kvalitativ stadieväxling 151 
III utan stadieväxling 151 

Meningsexempel saknas 
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4.4.1.(16) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 
*i<îa- : *-i<5ä- verb med varianter 151 

A. Infinitiver av verb vars ordstammar för presens 
slutar på två vokaler i följd och ej växlar med 
ne-stammar 151 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 151 
II med kvalitativ stadieväxling 151 
III utan stadieväxling 152 
B. Infinitiver av enbart ne-stammar 152 
C. Infinitivvarianter som är bildade på 

icke-ne-stammar och ne-stammar 152 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 152 
II med kvalitativ stadieväxling 152 
III utan stadieväxling 152 

Meningsexempel saknas 
4.4.1.(17) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver 

av *-o<5a- verb 152 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 152 
II med kvalitativ stadieväxling 152 
III utan stadieväxling 153 

Meningsexempel saknas 
4.4.1.(18) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver 

av *-uJa- : *-y<5ä- verb 153 
Former av verb 

I med kvantitativ stadieväxling 153 
II med kvalitativ stadieväxling 153 
III utan stadieväxling 153 

Meningsexempel saknas 
4.4.1.1 Infinitiver av mindre vanliga verb 154 
4.4.2 Illativ av infinitiv III 156 

Meningsexempel nr 1—42 156 
4.4.3 Övriga infinitiver och deras motsvarigheter 158 
4.4.3.1 Translativ av infinitiv I 158 

Meningsexempel nr 1 158 
4.4.3.2 Instruktiv av infinitiv II 159 
4.4.3.3 Inessiv av infinitiv II 159 
4.4.3.4 Inessiv av infinitiv III 159 
4.4.3.5 Elativ av infinitiv III 160 
4.4.3.6 Adessiv av infinitiv III 160 
4.4.3.7 Abessiv av infinitiv III 160 
4.4.3.8 Nominativ och partitiv av infinitiv IV 160 
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4.4.3.9 Former av verbalsubstantiv avledda med-minen 161 
4.4.3.10 Motsvarigheter till den s k infinitiv V 161 
4.4.4 Infinitiver för vilka belägg saknas i denna 

avhandling 161 
4.5 Particip 162 
4.5.1 Particip I (aktiv) 162 

Meningsexempel nr 1 162 
4.5.2 Particip I (passiv) 162 

Meningsexempel nr 1—2 162 
4.5.3 ParticipII (aktiv) 162 
4.5.3.1 Meningsexempel i vilka particip II aktiv ingår 

i indikativ perfekt (jakande form) 162 
Meningsexempel nr 1—47 162 

4.5.3.2 Meningsexempel i vilka particip II aktiv ingår 
i indikativ pluskvamper.fekt (jakande form) 164 
Meningsexempel nr 1—7 164 

4.5.3.3 Meningsexempel i vilka particip II aktiv ingår 
i konditionalis perfekt (jakande form) 165 
Meningsexempel nr 1 165 

4.5.3.4 Meningsexempel i vilka particip II aktiv ingår 
i indikativ imperfekt (nekande form) 165 
Meningsexempel nr 1—14 165 

4.5.3.5 Meningsexempel i vilka particip II aktiv ingår 
i negerade sammansatta tempus (indikativ perfekt) 166 
Meningsexempel nr 1—6 166 

4.5.4 Particip II (passiv) 166 
4.5.4.1 Meningsexempel i vilka particip II passiv ingår 

i indikativ perfekt (jakande form) 166 
Meningsexempel nr 1—21 166 

4.5.4.2 Meningsexempel i vilka particip II passiv ingår 
i indikativ pluskvamperfekt (jakande form) 168 
Meningsexempel nr 1—8 168 

4.5.4.3 Meningsexempel i vilka particip II passiv ingår 
i indikativ imperfekt (nekande form) 168 
Meningsexempel nr 1—4 168 

4.5.4.4 Meningsexempel i vilka particip II passiv ingår 
i negerade sammanatta tempus (indikativ perfekt) 169 
Meningsexempel nr 1—3 169 

4.5.4.5 Meningsexempel med particip II passiv efter 
infinitiven olla samt efter former av verben saada 
och tulla 169 

4.5.4.5.1 Particip II efter olla 169 
Meningsexempel nr 1 169 
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4.5.4.5.2 Particip II efter saada och tulla 169 
Meningsexempel nr 2—6 169 

4.5.4.6 Meningsexempel med particip II passiv som 
attribut 170 
Meningsexempel nr 1—2 170 

4.5.5 Nekande particip 170 
(dvs deverbala karitativa adjektiv) 
Meningsexempel nr 1 170 

4.5.6 Agentparticip 170 
Meningsexempel nr 1—2 170 

4.6 Reflexivböjningen 171 
4.6.1 Översättningar av meningar med reflexiva verb 171 
4.6.2 Översättningar av meningar med former för 'tvätta 

sig' i presens 173 
5 Översikt av verbet i vissa böjningar 174 
5.1 Översikt av (jakande) aktiva verbformer i indikativ 

presens och imperfekt samt lativ av infinitiv I 174 
5.1.1 Översikt av verbet i indikativ presens 174 

(Se även supplement till innehållsförteckning) 
5.1.2 Översikt av verbet i indikativ imperfekt 184 

(Se även supplement till innehållsförteckning) 
5.1.3 Översikt av verbet i lativ av infinitiv I 189 

(Se även supplement till innehållsförteckning) 
6 Sammanfattning 195 
Noter och anmärkningar 202 
Källor och litteratur 205 
Tiivistelmä 209 
Zusammenfassung 216 
Bilagor 
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Supplement till innehållsförteckning 
Sidhänvisning till översikt av verbböjningar med avseende på verbtyper 

TABELL I 
Siffrorna i ned« 
sidhänvisninga 
ningar i 

Presens 
5.1.1. 

mstående tabe] 
r till översikt av 

Imperfekt 
5.1.2. 

i1 avser 
verbböj-

Infinitiv 
5.1.3. 

TABELL II (Verbtyper) 
Nedanstående sifferbeteckningar 1—18 finns 
inne i avhandlingen inom parentes efter sif-
ferrubrik som syftar på närmast överordnad 
rubrik. 
Ex. 4.1.1. Indikativ presens 

4.1.1.(3) Tvåstaviga e-stammar 

175 184 189 1. Enstaviga stammar 

175 184 190 2. Tvåstaviga a-, ä-stammar 

177 185 190 3. Tvåstaviga e-stammar 

177 185 190 4. Tvåstaviga i-stammar 

178 186 190 5. Tvåstaviga o-stammar 

179 186 191 6. Tvåstaviga u-, y-stammar 

180 187 191 7. Tre- och flerstaviga a-, ä-stammar 

180 187 191 8. Tre- och flerstaviga le-stammar 

181 187 191 9. Trestaviga ise-stammar 

181 187 192 10. Trestaviga itse-stammar 

181 188 192 11. Tre- och flerstaviga i-stammar 

181 188 192 12. Tre- och flerstaviga u-, y-stammar 

181 188 193 13. 3-(4-)staviga oi(itse)-stammar 

182 188 193 14. -a^a- -äää- och -ai<5a- -äi<5ä- verb 

182 189 194 15. -eòa.- -e<5ä- och -e<5e- verb 

183 189 194 16. -i<5a- -i«5ä- verb 

183 189 194 17. -o<5a- verb 

183 189 194 18. -u<5a- -y<5ä- verb 

1 Tabellens användning: Då man exempelvis vill leta fram presensformer som är 
bildade på trestaviga itse-stammar går man till väga på följande sätt. Presens har sif-
ferrubriken 5.1.1 (se tabell I). Trestaviga itse-stammar har beteckningen 10 (se tabell 
II). Den ruta som i p resenskolumnen är i jämnhöjd med verbtyp 10 innehåller den 
aktuella sidhänvisningen 181 (se ovan). Översikten av presensformer som är bildade 
på trestaviga itse-stammar återfinns således på sidan 181. 
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Förkortningar och teckenförklaringar 
I Förkortningar av byanamn 
Förkortningar av byanamn är i nedanstående förteckning av två slag: 
sådana som är etablerade i den vetenskapliga litteraturen och sådana 
som är mina egna. 

1 a) De etablerade förkortningarna med motsvarande byanamn 
efterföljs av uppgifter om förkortningarnas ursprung inom parentes. 

1 b) Tre av hithörande byanamn finns förkortade i SMS. Av 
förteckningen framgår att förkortningarna av dessa byanamn är kur
siverade. Detta innebär att jag i detta fall valt de förkortningar som an
vänds i SMS. Motsvarande förkortningar som använts tidigare och 
som jag bytt ut är däremot skrivna inom parentes och har medtagits 
för fullständighetens skull. 

2) Då förkortningar med motsvarande byanamn inte efterföljs av 
någon parentes, innebär detta att dessa förkortningar är mina egna. 
Ala = Alalahti 
Fj = Fjällnäs 
Id = Idivuoma (AIR 1912) 
(Ju) = Jukkasjärvi (HANSE 1967) 
Juk = Jukkasjärvi (SMS 1985) 
(Jukk) = Jukkasjärvi (AIR 1912, HANSE 1978) 
Jä = Jänkänalusta 
Kaal = Kaalasluspa (HANSE 1978) 
(Kaar) = Karesuando (AIR 1912) 
KaaS = Karesuando (SMS 1985) 
(Kar) = Karesuando (HANSE 1967) 
Katt = Kattuvuoma (HANSE 1978) 
Kaup = Kauppinen 
Kuok = Kuoksu 
Kurr = Kurravaara (AIR 1912, HANSE 1967, 1978) 
Lai = Lainio 
Lan = Lannavaara 
Laukk = Laukkuluspa (HANSE 1978) 
Mas = Masunti, Masungsbyn (AIR 1912, HANSE 1967, 1978) 
Mau = Maunu 
Mer = Merasjärvi (AIR 1912) 
Mos = Moskujärvi 
NSopp = Nedre Soppero 
Närv = Närvä (AIR 1912) 
Pak = Paksuniemi 
Par = Parakka (HANSE 1978) 
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Pi = Piilijärvi 
Pirtt = Pirttivuopio (HANSE 1978) 
Poik = Poikkijärvi 
Puolt = Puoltikasvaara (AIR 1912) 
Puolts = Puoltsa (HANSE 1978) 
Saiv = Saivomuotka (AIR 1912) 
Salm = Salmi (HANSE 1967, 1978) 
Sev = Sevuvuoma (HANSE 1978). Byn har även namnet Sevujärvi. 
Sk = Skaulo 
Sopp = (Övre) Soppero (AIR 1912, HANSE 1967) 
Sui = Suijavaara (LAG 1939) 
Svapp = Svappavaara* (HANSE 1967, 1978) 
Vit = Vittangi (SMS 1985) 
(Vitt) = Vittangi (AIR 1912, HANSE 1967, 1978) 
Viv = Vivungi 
* Svappavaara = fi. Vaskivuori (AIR 1912 har förk. Vas k) 
II Övriga förkortningar 
AIR = Airila 
bandnummer = kassettbandnummer 
bil = bilaga 
dial. = dialekt(en) 
ex. = exempel 
fiK = kemifinska 
fiT = tornefinska 
HANSE = Hansegård 
imperf-böjning = imperfektböjning 
inf. = infinitiv 
LAG = Lagerkrantz 
mon = monikko (= pluralis) 
murt = murre (= dialekt) 
p. = person; persoona 
Pers. = Person 
Pl. = Plural 
pl. = pluralis 
pres-böjn = presensböjning 
s = sida(n) 
SF = standardfinska; Standardfinnisch 
Sg. = Singular 
sg. = singularis 
SMS = Suomen murteiden sanakirja 
yks = yksikkö (= singularis) 
yleisk = yleiskieli (= standardspråket) 
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III Teckenförklaringar 
indices: 
1—6 används för att särskilja sagesmän (se anvisning 8 s 2). 
x; se hänvisning under 4.1.2.(2)Cb. 
y; se hänvisning under 4.1.2.(2)Cc. 
kursiveringar (vissa): 
a) Verbform som aktualiseras i ett meningsexempel är alltid 

kursiverad. 
b) Kursiverat e i en verbform innebär att e-et kan växla med i 

(se 4.1.1.(15), 4.1.2.(15) och 4.4.1.(15). 
c) Kursiverat i i en verbform innebär att /-et kan växla med e 

(se 4.1.1.(16), 4.1.2.(16) och 4.4.1.(16). 
parenteser (som ej förklarats inne i avhandlingen): 
/ / används i en mening från spontant tal och omsluter i vissa fall en 
vanligare formvariant eller ett underförstått ord. 
[ ] används i en mening från spontant tal och omsluter i vissa fall en 
utelämnad del av en verbform. 
Understrykning av former tillämpas i vissa fall och förklaras på ak
tuella ställen inne i avhandlingen. 
Övriga tecken: 
* = asterisk 

= halvlång vokal (ex. hakåta) 
= lång lokal (ex. sän) 

~ = konsonantisk vokal (ex. lamphaita) 
« = kort konsonant (ex. kalla) 
t = obsolet form (ex. tpirän) 
« = stavelsegräns (ex sou < an) 
• = tryck (ex. lähettä • ) 
: = variant till (ex. sou(an : sovvan) 
~ = växlar med (ex. ht~h) 
Ô = tonande dental spirant 
6 = alveolar tremulant med slag (Setälä 1901: 38) 
s = tonlöst sje-ljud 
ri = äng-ljud (ex. lar|kea) 
0 = nollmorfem 
0 = nollfonem 
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1 Inledning 
1.1 Avhandlingens syfte 
Avsikten med denna avhandling är att beskriva verbböjningen av juk-
kasjärvifinskan. (Begreppet jukkasjärvifinska, se 3.4.1.) 

Enligt Airila (1912:14) uppdelas det tornefinska språkområdet i 
Sverige i två dialektområden: i den sydligare delen talas under
dialekten älvdalsfinska medan vittangifinska utgör tornefinskans 
underdialekt i det nordligare området. 

Med utgångspunkt från verbböjningar i språket som talas i den 
västra delen av det vittangifinska språkområdet har jukkasjärvifin-
skan avgränsats som en särskild dialekt. Undersökningen svarar 
s å l e d e s  i n t e  p å  o m  d e n n a  a v g r ä n s n i n g  g ä l l e r  i  s t ö r r e  p e r s p e k t i v ,  d v s  
då man tar hänsyn till samtliga ordklasser. 

I denna avhandling har jag inte tagit hänsyn till begreppet 
övergångsdialekt och därför har mina gränsdragningar blivit skarpa. 

Soppero-området tillhör de områden som i mina gränsdragningar 
hamnat utanför området för jukkasjärvifinskan (se bandinspelningar 
1.3.2). 

Finskan i Soppero har i viss mån använts som jämförelseobjekt till 
jukkasjärvifinskan. Dokumenterade meningsexempel som pro
ducerats av sagesmän från Soppero-området efterföljs av uppgifter 
inom dubbelparentes; ex. [(Sopp2)]. Dokumenterade meningsexempel 
som producerats av sagesmän som representerar jukkasjärvifinskan 
följs av uppgifter inom enkel parentes (se anvisning 8 s 2). 

I meningskommentarer har jukkasjärvifinskan i vissa fall jämförts 
med uleåborgsdialekten. Vad jäm förelser beträffar så har jukkasjär
vifinskan framför allt jämförts med standardfinskan (se längre fram). 
Förutom att beskriva verbböjningen hade jag från början dessutom 
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tänkt försöka utreda hur jukkasjärvifinskan kan ha fått interferenser 
från andra finska dialekter för att inte tala om samiskan och svenskan. 

Den jukkasjärvifinska folkgruppen, som länge levt sida vid sida 
med samer, kom strax efter sekelskiftet i kontakt med andra folkgrup
per och blev inom kort en minoritetsgrupp inom församlingsn Jukkas-
järvi. (Om den senare bosättningen, se 3.2.2.) Detta hade sin orsak i att 
Kiruna, som ligger nära byn Jukkasjärvi, på kort tid blev en centralort 
till följd av gruvindustrins utveckling. Arbetsmöjligheter gavs åt folk 
från när och fjärran och folk av den jukkasjärvifinska folkgruppen 
kom i kontakt dels med finsktalande från andra håll och dels med 
svensktalande. Finsktalande kom från övriga finsktalande områden i 
norra Sverige samt även från Finland. Inflyttningen från Finland var 
störst strax efter andra världskriget. De svensktalande kom mest från 
Mellansverige. Sedan sekelskiftet har jukkasjärvifinskan sålunda haft 
en mycket god jordmån för interferenspåverkan. 

Ett studium av interferenser hade emellertid inneburit en noggrann 
utredning om hur folk flyttat till följd av näringslivets utveckling. 
Eftersom sidoantalet är begränsat för en avhandling har jag berört in
terferenser endast i enstaka fall och i stället koncentrerat min under
sökning till att omfatta verbböjningar. I detta sammanhang bör 
påpekas att folk i yngre åldrar övergått till att mer och mer använda 
svenska språket och att deras finska därför kännetecknas av ett mycket 
begränsat ordförråd. Av denna anledning har mitt huvudsakliga syfte 
varit att studera verbböjningar i den finska som talas av äldre personer. 

Vid en dialektbeskrivning ligger det nära till hands att göra jäm
förelser med övriga dialekter. Denna princip har i viss mån frångåtts i 
denna avhandling. I stället har jämförelser till stora delar gjorts med 
standardfinskan, framför allt beträffande lativ av infinitiv 1.1 de fall 
då standardfinskan använts som jämförelse har dialekten fått en 
klarare markering. Denna jämförelse kan dessutom ha betydelse i 
undervisningssammanhang. Den som har jukkasjärvifinskan som 
modersmål kan få ett bättre grepp om standardfinskan. Den som lärt 
sig standardfinska och inte har finska som modersmål kan på ett ef
fektivt sätt bli förtrogen med verbböjningen i en finsk dialekt. 

Uppläggningen av detta arbete har jag till väsentlig del gjort efter de 
rekommendationer som finns i Keruuopas (1969), en handledning för 
insamling av dialekter. Vid studier av Kurt Franzéns uppteckningar av 
den gällivarefinska dialekten, som förvaras vid dialektarkivet i H el
singfors, har jag beträffande verbet kunnat se Keruuopas' anvisningar 
tillämpade i praktiken. Min framställning av jukkasjärvidialekten i 
denna avhandling har i princip gjorts med denna Franzéns tillämpning 
som förebild; av naturliga skäl förekommer också vissa avvikelser. 

Slutligen bör påpekas att beteckningarna i min avhandling gjorts 
oberoende av Keruuopas. Till Keruuopas har fogats två tilläggshäften 
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(-75, -78). Det häfte som utkommit 1978 visar att verbet i många fall 
presenteras i samband med meningar. Detta förfaringssätt upptar 
stort utrymme i min avhandling. I detta sammanhang bör även 
påpekas att Kurt Franzén är sysselsatt med att skriva en avhandling om 
substantivet i gällivarefinskan. Våra undersökningar av de finska 
dialekterna i norra Sverige kompletterar på så vis varandra. 

1.2 Dokumentering av verbmaterialet 
1.2.0 Dokumenteringen av verbmaterialet i denna avhandling följer 
med vissa modifikationer Keruuopas' riktlinjer, enligt vilka verbets 
böjningsformer kan grupperas under följande huvudrubriker: A. 
Finita former i aktiv, B. Finita former i passiv, C. Infinitiv, D. Particip, 
E. Reflexivböjning. (Se Keruuopas 1969:119—129.) 

Verbmaterialet i denna avhandling finns i kapitel 4 och motsvarar 
ovanstående uppdelning enligt följande: 4.1 Finita former i aktiv, 4.2 
Personändelser, 4.3 Finita former i passiv, 4.4 Infinitiv, 4.5 Particip, 4.6 
Reflexivböjning. 

Här nedan motiveras placeringen av Personändelser samt Particip 
II i meningsexempel: 
I Personändelser (se 4.2). 

Under huvudrubriken Finita former i aktiv skall enligt Keruuopas 
avsnittet Personändelser presenteras före samtliga finitiva former i 
aktiv (se Keruuopas 1969: 119). 

Enligt mina jämförelser så har personändelserna en mycket stor 
betydelse för förståelsen av avvikelser mellan jukkasjärvifinskan och 
standardfinskan. Av följande skäl har personändelserna i denna 
avhandling behandlats i ett särskilt avsnitt mellan finita former i aktiv 
och finita former i passiv: 

a) för läsaren kan det vara bra att först bekanta sig med samtliga 
finita verbformer i dess helhet och sedan studera personändelserna 
mera ingående, 

b) i översikten av presens och imperfekt har hänsyn inte tagits till 
personändelser (se 5.1.1 samt 5.1.2). I delar av avsnittet Personändelser 
tas däremot hänsyn till presens- och imperfektformer i deras helhet 
varvid följande kan fastslås: 

ba) de verbformer som enligt översikten sammanfaller med 
motsvarande standardfinska former kommer att avvika från dessa då 
hänsyn tas till sådana personändelser som avviker från motsvarande 
personändelser i standardfinskan (se 4.2.3.1). 

bb) de verbformer som enligt översikten avviker från motsvarande 
standardfinska former avviker ännu mer, då hänsyn tas till sådana per
sonändelser som avviker från motsvarande personändelser i standard
finskan (se 4.2.3.2). 
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II Participa 
a) Particip II i meningsexempel (se 1.2.1b). 
För att framhålla participets roll har meningar med sammansatta 

tempus dokumenterats under rubriker i avsnittet Particip. Exempel på 
hithörande rubrik: 4.5.3.1 Meningsexempel i vilka particip II aktiv in
går i indikativ perfekt (jåkande form) 

b) numeruskombinationer av verbformer i sammansatta tempus 
Av verbformer i sammansatta tempus (i meningsexempel), i vilka 

particip II (aktiv) ingår, har gjorts en sammanställning med avseende 
på numeruskombinationer, vilka beskrivs under 4.1.7.1. 

1.2.1 Verbtyper 
Verbet i de olika böjningsformerna är uppdelat verbtypsvis. Det finns 
18 olika verbtyper och inom varje verbtyp ges de nedtecknade former
na i bokstavsordning. Verbtypernas beteckningar och benämningar 
finns presenterade i supplementet till innehållsförteckningen (s 19). 
Dokumentationen kan med hänsyn till verbtyper sammanfattas enligt 
följande: 

a) Verbet i samtliga verbtyper förekommer i denna avhandling en
dast i indikativ presens och imperfekt samt lativ av infinitiv 1.1 dessa 
kategorier beskrivs verbet i verbböjningar och meningsexempel och 
förekommer dessutom i en översikt (se nedan under c). 

b) Verbet i övriga kategorier än de som nämnts under a) innehåller 
i denna avhandling inte fullt antal verbtyper och studeras endast i me
ningsexempel. 

c) I innehållsregistret lämnas fullständiga uppgifter om hur verbet 
grupperas då det böjs enligt a). 

d) Då verbet böjs enligt b) lämnar innehållsregistret inga uppgifter 
om verbtyper. 

1.2.2 Gruppering av verbformer som representeras 
av samtliga verbtyper 

A. Huvudgrupp(er) Då verbet är representerat av samtliga 18 verb
typer (se under 1.2.1a), har det delats upp i huvudgrupper och på så vis 
har dess framställning underlättats. I en del fall utgör en verbtyp en en
da huvudgrupp, i andra fall utgörs en verbtyp av flera huvudgrupper, 
dock högst tre (A, B, C). Bland de 18 verbtyper som finns bildas flera 
huvudgrupper av verbtyperna nr 8, 9, 15 och 16 då verbet böjs i 
presens. Då verbet böjs i imperfekt bildar verbtyperna nr 2, 8, 9,14,15 
och 16 flera huvudgrupper. Flera huvudgrupper bildas även då verbet 
presenteras i lativ av infinitiv I och de aktuella verbtyperna är nr 8, 9, 
14, 15 och 16. (Beträffande verbtypernas beteckningar och benäm
ningar: se supplement till innehållsförteckning, s 19.) 
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B. Delgrupper Inom huvudgrupperna har verbet delats upp i föl
jande tre delgrupper: 
I Verb med kvantitativ stadieväxling 
II Verb med kvalitativ stadieväxling 
III Verb utan stadieväxling 

1. Specialfall 
a) Verb som innehåller tre och flerstaviga u-, y-stammar har 

dessutom delats upp i en fjärde delgrupp. Denna delgrupp utgörs av 
verb som växlar efter mönstret sekaantua : sekautua. (Se pres-böjn 
4.1.1.(12) IV s 69, samt imperf-böjn 4.1.2.(12) s 96.) Former av typ 
sekaantua har stadieväxling i dialekten liksom i standardfinskan. 
Däremot har former av typ sekautua (förekommer sällan) inte 
stadieväxling i dialekten, vilket standardfinskan har. Den fjärde 
delgruppen heter således "Former av verb med stadieväxling och utan 
stadieväxling". 

Enligt Keruuopas (s 71f) är verb av ovannämnda verbtyp uppdelade 
i två huvudgrupper. Den ena gruppen har rubriken "Dialektala 
motsvarigheter till standardfinskans verb av typ sekaantua : 
sekautua" och den andra gruppen har rubriken "Övriga tre och 
flerstaviga u-, y-stammar. 

b) Verb, som är bildade på eie-stammar och som har konsonant
kombinationerna ht eller nt mellan andra och tredje stavelsen (ex. 
karjahtele-, työskentele-), finns under rubriken Verb med kvalitativ 
stadieväxling i SF. Dylika verb med ht saknar alltid stadieväxling i 
dialekten medan verb med nt kan växla mellan stadieväxling och icke 
stadieväxling. 

c) Verb, som är bildade på icke-ele-stammar och som har stadieväx
ling i standardfinskan men inte i dialekten (ex. armahta-, ankkuroi-
tu-), är placerade under rubriken Verb utan stadieväxling. 

C. Undergrupper Delgrupper är uppdelade i undergrupper (se 
under 1.2.5 samt 1.2.6) 
1.2.3 Infinitiver av vanliga och mindre vanliga verb 
Samtliga antecknade verb har presenterats i lativ av infinitiv I. In
finitiverna har delats upp i vad som enligt sagesmännen är vanliga och 
mindre vanliga verb. Efter behandlingen av vanliga verb i infinitiv 
inom en viss verbtyp finns en hänvisning till mindre vanliga verb i in
finitiv av motsvarande verbtyp. Infinitiver av vanliga verb har jäm
förts med standardfinskan och endast till dessa görs hänvisningar från 
presens- och imperfektböjningen. 

1.2.4 Standardfinska infinitiver som jämförelse 
1.2.4.0 Verb i lativ av infinitiv I i dialekten har jämförts med 
motsvarande form i standardfinskan. De infinitivformer i dialekten, 
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som varit aktuella för jämförelse med standardfinskan föregås av 
motsvarande standardfinska infinitivformer inom parentes.1 

I följande två fall har standardfinska infinitivformer skrivits inom 
parentes, nämligen 

a) då infinitivformer är olika i dialekten och standardfinskan trots 
att de hör till samma verbtyp enligt följande exempel: 

(SF katsoa) kattoa (se inf. 4.4.1.(5)IIIa s 131). 
(SF jäähtyä) jähtuä (se inf. 4.4.1.(6)IIa s 132). 
b) då dialekten föredrar infinitivformer av annan verbtyp (se 

begreppet "Särskilda fall" i följande avsnitt). 

1.2.4.1 Begreppet särskilda fall 
Om former i dialekten hör till en annan verbtyp än motsvarande stan
dardfinska former så får den standardfinska verbtypen avgöra place
ringen. Enligt nedanstående exempel har verbet inom parentes 
(raapia) alltid den verbtyp som anges i huvudrubriken och ersätts av ett 
efterföljande verb som hellre används i dialekten. Exempel: 
Huvudrubrik 
Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av tvåstaviga 
i-stammar (se 4.4.1.(4)) 
Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ 
i dialekten 
(SF raapia) räputta 

1.2.5 Presens och imperfekt 
Från presens- och imperfektböjningen, som oftast innehåller samma 
verb som exempel, har hänvisningar gjorts till lativformer av infinitiv 
I. Hänvisningarna går endast i denna riktning. Verb i presens och im
perfekt bör därför studeras före verben i infinitiv. 

1.2.6 Begreppet typexempel 
Verb som i infinitivböjningen finns under rubrikerna "Former av verb 
med kvantitativ stadieväxling" och "Former av verb utan stadieväx
ling" är uppdelade i undergrupper (a, b...) och är i presens- och im
perfektböjningen representerade genom typexempel. 
Märk. Verb, som i infinitivböjningen är grupperade i flera undergrup

per, kan i presens och imperfekt representeras av ett 
typexempel. 

1.2.7 Begreppet böjning av samtliga ord 
Verb som i infinitivböjningen finns under rubriken "Former av verb 
med kvalitativ stadieväxling' ' är uppdelade i undergrupper (oftast två) 
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och har i presens- och imperfektböjningen många varianter. Till följd 
härav måste oftast samtliga presens- och imperfektformer presenteras. 

1.2.8 Meningsexempel 
1.2.8.0 I de kategorier som nämns i rubriken 1.2.8.1 beskrivs verbet 
både i verbböjningar och meningsexempel (se 4.1.1,4.1.2 samt 4.4.1). I 
övriga kategorier, som medtagits i denna avhandling, beskrivs verbet 
endast med hjälp av meningsexempel (se 1.2 samt 1.2.8.2). 

Inom varje verb kategori, som medtagits i denna avhandling, är 
meningsexemplen numrerade från "ett" och uppåt. Efter varje me
ningsexempel finns en förkortning inom parentes. Denna förkortning 
avser den by i vilken sagesmannen bott eller fortfarande bor. Den 
aktuella verbformen i varje meningsexempel är kursiverad och efter
följs av en siffra inom parentes. Siffran anger verbformens spridning 
inom det undersökta språkområdet (se under 1.2.8.3). 

1.2.8.1 Gruppering av meningsexempel i indikativ presens och 
imperfekt samt lativ av infinitiv I 

Inom varje verbkategori, som nämns i ovanstående rubrik, finns 
rubriken "Meningsexempel" för nästan varje verbtyp. Det finns 18 
olika verbtyper (se supplement till innehållsförteckningen). 

Under rubriken "Meningsexempel" för varje särskild verbtyp finns 
endast sådana meningar, där de dialektala verbformerna har samma 
verbtyp som motsvarande standardfinska verbformer. Ex. I meningen 
se asu sinä minun rakentama talossa (meningsexempel nr 63 s 63) 
finns den dialektala verbformen asu. Denna verbform är en tvåstavig 
u-, y-stam liksom den standardfinska motsvarigheten asuu. 

Rubriken "Meningsexempel" kompletteras med rubriken "Me
ningsexempel med dialektal form av annan verbtyp än i standardfin
skan". Under sistnämnda rubrik finns meningar, där dialektala verb
former visserligen är av annan verbtyp men motsvaras av sådana 
verbformer i standardfinskan, vilka har den verbtyp som behandlas 
under den föregående rubriken "Meningsexempel". Ex. I meningen 
plastivenhessä ei oie mit hän turva jos se täiittä (meningsexempel nr 83 
s 64) är verbformen täiittä en tvåstavig a-, ä-stam. I standardfinskan 
motsvaras denna verbform av verbformen täyttyy, vilken liksom asu 
(dial.) och asuu (SF) är en tvåstavig u-, j -stam (se ovan). 
Märk Verbformer vilka analogiskt böjs såsom kontrakta verb i im

perfekt (ex. alkasin) samt lativ av infinitiv I (ex. alata) finns 
bland tvåstaviga a-, ö-stammar, där de normalt hör hemma. 
Även meningsexempel med dylika analogier dokumenteras 
under denna verbtyp. (Se meningsexempel nr 31 s 80 samt 12 s 
128.) 
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1.2.8.2 Gruppering av meningsexempel i andra 
verbkategorier än de som nämnts under 1.2.8.1 

Verbet i de kategorier som beskrivits enbart med hjälp av menings
exempel (se 1.2.8.0) har behandlats enligt följande: 

Omedelbart efter den rubrik som anger verbkategori finns rubriken 
"Meningsexempel". Under den senare rubriken finns underrubriker, 
som anger verbtyp. Meningsexempel med verbformer av en och sam
ma verbtyp är placerade under aktuell underrubrik. Verbformer i me
ningsexempel, vilka grupperats på nämnda sätt, kommenteras alltid 
efter den sista underrubriken. (Se t ex 4.4.2.) 

1.2.8.3 Siffra efter verbform i meningsexempel 
De kursiverade verbformerna i meningsexempel efterföljs av en siffra 
inom parentes. Siffrorna markerar följande: 
1. Verbform inom hela undersökningsområdet. 
2. Sällan förekommande verbform i jukkasjärvifinskan. 
3. Verbform med liten spridning inom det jukkasjärvifinska 

kärnområdet. 
4. Verbform som förekommer ofta och företrädesvis inom 

kärnområdet. 

1.2.9 Kommentering 
Bokstäverna x, y och z inom parentes efter numret på ett menings
exempel innebär följande: x anger att meningsexemplet är förklarat 
eller översatt, y anger att ett enstaka ord (som inte är verb) i menings
exemplet är förklarat eller översatt och z anger slutligen att en verb
form i meningsexemplet är kommenterad eller översatt. Nämnda typer 
av kommentarer är placerade under rubriken "Kommentarer till me
ningsexempel". Denna rubrik finns efter samtliga meningsexempel, 
som hör till samma spalt. 

Kommentering av verbformer har emellertid begränsats under 
ifrågavarande rubrik och detta av följande skäl. 

En översikt tar fasta på karakteristiska och sällsynta former i 
presens (5.1.1), imperfekt (5.1.2) samt lativ av infinitiv I (5.1.3). 

Kommentarer till former med hänsyn till personändelser finns i 
kapitlet "Personändelser" (s lllff). I detta kapitel, som inleds med en 
förteckning av samtliga personändelser i presens och imperfekt, 
behandlas varje personändelse separat såväl i presens som i imperfekt. 
I samband härmed finns hänvisningar till aktuella meningsexempel. 
(Hänvisningarna utgörs av siffror, som är lika med numren på me
ningsexemplen.) 

I avsnittet "Verbformernas utbredning" (s 47—51) b eskrivs och 
kommenteras olika kännetecken hos verbformer. I samband med 
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behandlingen av viktiga kännetecken finns hänvisningar till menings
exempel med aktuella verbformer. 

1.2.10 Översikt av vissa delar i verbmaterialet 
Sammanfattningen gäller endast verbböjningar (se under 1.2) och den 
har liksom verbböjningen delats upp med hänsyn till olika verbtyper. 

Eftersom jag ordnat materialet i delgrupper med tanke på stadieväx
ling och icke stadieväxling har jag haft möjligheter att göra omfat
tande jämförelser med standardfinskan. Härigenom har sammanfatt
ningen med hänsyn till materialet ej krävt alltför många sidor. 
Beträffande former med kvalitativ stadieväxling har jag använt sam
ma presentationsmetod som Keruuopas (1969). Sammanfattningen av 
varje verbtyp avslutas med en förteckning över "Sällsynta former", 
som är tagna ur meningsexemplen. 

1.3 Insamling av språkmaterialet 
1.3.0 Insamlingen av språkmaterialet har skett med hjälp av följande 
metoder: direkt utfrågning (1.3.1), b andinspelningar (1.3.2) samt ut
frågning genom frågeformulär (1.3.2). 

1.3.1 Direkt utfrågning 
Två sa gesmän för språket i undersökningsområdet (se karta under 
3.4.2) har uppgett motsvarigheter till de allra flesta i ett skollexikon 
(Lampén 1969) förekommande verb i infinitivform (lativ av infinitiv 
I), Den ene sagesmannen har informerat om infinitivformer i finskan 
som talas i Jukkasjärviområdet medan den andra sagesmannen in
formerat om infinitivformer i den finska som talas i Soppero-området. 

Med utgångspunkt av de båda sagesmännens informationer har jag 
kunnat konstatera att finskan i Soppero-området knappast hör till 
jukkasjärvifinskan (se 3.3.1.1a—e och 3.3.1.2a—j; se även avhandling
ens syfte, 1.1). Finskan i ytterligare icke-jukkasjärvifinska områden 
österut (se karta 3.4.2) har undersökts via bandavlyssningar (se band
inspelningar 1.3.2). 

Av de två sagesmännen för direkt utfrågning (skall ej förväxlas med 
utfrågning via frågeformulär, se 1.3.3) har jag gjort sagesmannen för 
finskan i Jukkasjärviområdet till min huvudsagesman. Utöver 
motsvarigheter till infinitivformer i standardfinskan (vilket nämnts 
ovan) har denne även informerat om sin dialekts presens- och im
per fektböj ning. 

Via direkt utfrågning (metod 1) ges i denna avhandling systematiska 
verbböjningar för lativ av infinitiv I (se 4.4.1), presens (se 4.1.1) och im
per fekt (se 4.1.2). Bland dessa verbböjningar finns även formvarianter, 
som tagits från excerperade meningar (se även under 1.3.2). Typiska 
varianter har placerats först medan sällan förekommande varianter 
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placerats sist. Omdömet hos min huvudsagesman (se även under 1.4.0) 
har fått avgöra denna placering. 

I vissa fall är sist placerade varianter understreckade (se under 
4.4.1.(1) s amt 4.1.1.(2)—4.1.1.(6)). Detta markerar sådana varianter 
som visserligen förekommer i det jukkasjärvifinska dialektområdet 
men som har sin största spridning inom den östra delen av det vit-
tangifinska dialektområdet. Sagesmannen för finskan i Soppero 
(bandnummer 241) samt bandinspelningar för enbart avlyssning (se 
1.3.2 samt 1.4.2—1.4.4) har gett besked om detta. 

Beträffande direkt utfrågning påstår min huvudsagesman att han är 
mer säker på de genuina formerna i sin dialekt då han får tänka efter 
hur de skall heta än vad han varit om han talade in på band. Vid spon
tant tal är han rädd att det skulle smyga sig in former från andra 
dialekter, som han dagligen får höra på sin arbetsplats. 

Eftersom jag är uppvuxen med jukkasjärvifinska som modersmål 
har jag själv kunnat kontrollera uppgifterna från min huvudsagesman 
med hjälp av min egen språkkänsla. 

1.3.2 Bandinspelningar 
Alla i avhandlingen förekommande meningsexempel, vilka efterföljs 
av byaförkortningar inom parentes, är framtagna enligt metod 2 
(bandinspelningar2). Under åren 1980—1983 har jag gjort bandin
spelningar som avser finskan i de flesta byar inom Jukkasjärvi gamla 
församling (se församlingsklyvningar under 3.1). Genom avlyssning 
av dessa band har jag avgränsat jukkasjärvifinskan som en särskild 
dialekt med utgångspunkt från typiska kännetecken i vissa verbformer 
(se under 3.4). 

Bandat tal som är relevant för jukkasjärvifinskan samt för finskan 
i Soppero-området har jag excerperat för erhållande av meningsexem
pel (se under 1.2.8). Finskan i Soppero-området faller utanför gränser
na för jukkasjärvifinskan men har excerperats i jämförande syfte (se 
under 3.3.1.1). B andinspelningar av finskan, som den talas i övriga 
undersökta områden har avlyssnats, men exempel härifrån har ej 
återgivits (se 1.4.0a). 

Bland de som bidragit till bandinspelningar har endast ett fåtal varit 
under 50 år (se sagesmän 1.4.1—1.4.4). 

1.3.3 Frågeformulär 
Den bild som de båda tidigare metoderna (direkt utfrågning och band
inspelningar) tillsammans gett av dialekten stämmer tämligen väl med 
den bild som jag själv haft vid starten av denna undersökning. Trots en 
sammanlagd intervju av tolv timmar inom det jukkasjärvifinska 
språkområdet har förekomst av verbets samtliga former inte kunnat 
spåras i spontant tal. Av detta får man dra den slutsatsen att vissa verb
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former som Keruuopas efterlyser är ovanliga i denna dialekt. Med 
metoden utfrågning via frågeformulär har jag emellertid kompletterat 
sådant som i bandintervjuerna förekommit mycket sparsamt. 

Några av mina sagesmän har till finska översatt meningar, som 
osorterat förekommer i två frågeformulär (bil 8 och 9). Då det visat sig 
att sagesmännen har vissa svårigheter att kunna skriva finska så har 
jag hjälpt dem med att skriva ned översättningarna efter deras 
diktamen. De översatta meningarna visar dialektens användning av 
bl a reflexivböjning och imperativ (jakande form). 

1.4 Sagesmän 
1.4.0 Mina 64 sagesmän, vilka är ättlingar till nybyggare i norra 
Sverige, har samtliga medverkat via bandinspelningar. En av dessa 
sagesmän (band nr 244; se nedanstående anvisningar under a) har 
dessutom fungerat som huvudsagesman.3 Relevanta uppgifter om 
sagesmännen lämnas i följande förteckning, som är uppdelad i fyra 
avsnitt (1.4.1,1.4.2,1.4.3 samt 1.4.4). Förteckningen skall tolkas enligt 
följande: 

a) Uppgifter om sagesmän inleds med förkortningar av byanamn 
samt bandnummer (åsätt av DAUM) eller enbart med bandnummer. I 
det förra fallet har bandat tal excerperats och i det senare har det varit 
föremål för endast avlyssning. 

b) Kursiverat bandnummer anger att sagesman även medverkat via 
frågeformulär (se 1.3.3 samt bilaga 8 och 9). 

c) Då moder är född i annan församling än sonen (sagesmannen), 
har namnet på den aktuella församlingen4 antecknats efter namnet på 
moders hemby. I dylika fall är namnet på moders hemby kursiverat. 

d) Som sista uppgift anges den tid som varje sagesman använt för 
bandintalning. 

e) Endast de byar, i vilka mina sagesmän bott eller fortfarande bor, 
finns angivna på karta (se 3.4.2). 

1.4.1 Sagesmän födda i byar inom Jukkasjärvi församling 
Efter byanamnen anges ifrågavarande byars folkmängd.5 

( Jukkas j ärviområdet) 
Jukkasjärvi (Juk), invånarantal: 819 personer. 
Juk1, 247, man f. 1895 (moder från Kurravaara), 23 min. 
Juk2, 248, man f. 1902 (moder från Jukkasjärvi), 24 min. 
Juk3, 65, man f. 1909 (moder från Jukkasjärvi), 22 min. 
Juk4, 57, man f. 1919 (moder från Jukkasjärvi), 20 min. 
Juk5, 64, man f. 1921 (moder från Jukkasjärvi), 12 min. 
Juk6, 63, man f. 1930 (moder från Kurravaara), 17 min. 
235, man f. 1918 (moder hån Karesuando, Karesuando förs.), 26 min. 
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Poikkijärvi (Poik) 
Poik, 236, man f. 1913 (moder från Tahkoniemi), 12 min. 
Kauppinen (Kaup) 
Kaup, 66, man f. 1936 (moder från Finland6), 20 min. 
Sevujärvi (Sev), permanent bosättning har upphört år 1956 
Sev, 244, man f. 1935 (moder från Jukkasjärvi), 13 min. 
Paksuniemi (Pak), invånarantal: 78 personer 
Pak1, 237, man f. 1908 (moder från Nuuksujärvi, Korpilombolo 
förs.), 29 min. 
Pak2, 39, man f. 1921 (moder från Jeerijärvi, Korpilombolo förs.), 
50 min. 
(Kurravaara och Kattuvuoma-området) 
Kurravaara (Kurr), invånarantal: 144 personer 
Kurr1, 67, man f. 1904 (moder från Sevuvuoma), 12 min. 
Kurr2, 40, man f. 1930 (moder från Kurravaara), 28 min. 
Kurr3, 243, man f. 1927 (moder från Saivorova, Gällivare förs.), 
20 min. 
Kurr4, 60, man f. 1931 (moder från Paksuniemi), 15 min. 
Kattuvuoma (Katt), invånarantal 26 personer 
Katt, 253, man f. 1922 (moder frånKukkola, Karl Gustav förs.), 24 min. 
Salmi (Salm), invånarantal: 5 personer 
Salm1, 238, man f. 1912 (moder från Kurravaara), 21 min. 
Salm2, 68, man f. 1928 (moder från Kattuvuoma), 15 min. 
(Kaalasvuoma-området) 
Jänkänalusta (Jä), invånarantal: 14 personer 
Jä, 249, man f. 1897 (moder från Jänkänalusta), 10 min. 
Fjällnäs (Fj). Byn hör till Gällivare församling (se karta under 3.4.2) 
Fj, 251, man f. 1913 (moder från Kaalasluspa), 16 min. 
Kaalasluspa (Kaal) 
Kaal, 70, man f. 1930 (moder från Pirttivuopio), 35 min. 
Puoltsa (Puolts), invånarantal: 51 personer 
Puolts, 62, man f. 1909 (moder från Puoltsa), 32 min. 
Laukuluspa (Laukk), invånarantal: 31 personer 
242, man f. 1895 (inflyttad från Gällivare förs. 1968), 25 min. 
Alalahti (Ala) 
Ala, 36, man f. 1908 (moder från Kaalasluspa), 37 min. 
Pirttivuopio (Pirtt) 
Pirtt1, 38, man f. 1910 (moder från Jukkasjärvi), 25 min. 
Pirtt2, 38, man f. 1907 (moder från Jukkasjärvi), (25 min). 
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1.4.2 Sagesman födda i byar inom Vittangi församling 
Vittangi (Vit) 
265, man f. 1911 (moder från Lainio), 6 min. 
258, man f. 1941 (moder från Finland), 9 min. 
38, man f. 1927 (moder från Vittangi, 25 min. 
Kuoksu (Kuok) 
264, man f. 1918 (moder från Kangosfors, Junosuando förs.), 9 min. 
Vivungi (Viv) 
271, man f. 1929 (moder från Vivungi), 26 min. 
Parakka (Par) 
259, man f. 1920 (moder från Parakka), 20 min. 
Merasjärvi (Mer) 
254, man f. 1917 (moder från Kuoksu), 10 min. 
Lainio (Lai) 
263, man f. 1921 (moder från Lainio), 57 min. 
239, man f. 1923 (moder från Parkalombolo, Muonionalusta förs.), 
11 min. 
59, man f. 1933 (moder från Lainio), 12 min. 
273, man f. 1895 (moder från Lainio), 30 min. 
Masungsbyn (Mas) 
250, man f. 1917 (moder från Vittangi), 14 min. 
Övre Soppero (Sopp) 
Sopp1, 275, man f. 1927 (moder från Lannavaara), 18 min. 
Sopp2, 240, man f. 1950 (moder från Övre Soppero), 9 min. 
241, man f. 1919 (moder från Kummavuopio, Karesuando förs.), 
35 min. 
252, man f. 1906 (moder från Soppero), 22 min. 
Nedre Soppero (NSopp) 
246, man f. 1934 (moder från Nedre Soppero), 6 min. 
Lannavaara (Lan) 
245, man f. 1927 (moder från Peräjävaara, Pajala förs.), 5 min. 
Svappavaara (Svapp) 
Svapp1, 274, man f. 1905 (moder från Svappavaara), 55 min. 
Svapp2, 61 man f. 1934 (moder från Finland), 10 min. 
37, man f. 1894 (moder från Svappavaara), 53 min. 
Piilijärvi (Pi) 
Pi, 266, man f. 1935 (moder från Kurravaara, Jukkasjärvi förs.), 7 min. 

1.4.3 Sagesman födda i byar inom norra Gällivare församling 
Moskujärvi (Mos) 
277, man f. 1941 (moder från Puoltikasvaara), 15 min. 
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Skaulo (Sk) 
270, man f. 1908 (moder från Skaulo), 30 min. 
261, man f. 1910 (moder från Skaulo), 26 min. 
276, man f. 1919 (moder från Muorejavaara), 6 min. 
Puoltikasvaara (Puolt) 
Puolt1, 262, man f. 1916 (moder från Soutuniemi), 20 min. 
Puolt2, 261, man f. 1923 (moder från Soutuniemi), (20 min). 
Fjällnäs (Fj) 
(Se byanamn under 1.4.1) 

1.4.4 Sagesman födda i byar inom Karesuando församling 
Karesuando (KaaS) 
257, man f. 1909 (moder från Mertajärvi), 24 min. 
278, man f. 1921 (moder från Nordfinland), 9 min. 
Maunu (Mau) 
269, man f. 1912 (moder från Maunu), 10 min. 
Närvä (Närv) 
256, man f. 1918 (moder från Nordfinland), 9 min. 
272, man f. 1928 (moder från Övre Soppero), 12 min. 
Idivuoma (Id) 
260, man f. 1912 (moder från Idivuoma), 17 min. 
255, man f. 1903 (moder från Övre Soppero), 18 min. 
Sudjavaara (Sui) 
268, kv f. 1903 (moder från Nordfinland), 11 min. 
Saivomuotka (Saiv) 
267, man f. 1929 (moder från Saivomuotka), 8 min. 
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2 Forskningsläge 
2.1 Finska dialekter i norra Sverige 
2.1.1 Dialektterminologi 
Suomen murteiden sanakirja (1985) uppdelar finskan i fem huvud
dialekter, vilka i sin tur består av olika dialektgrupper. Huvud
dialekterna är följande: I De sydvästfinska dialekterna, II De 
tavastländska dialekterna, III De sydöstfinska dialekterna, IV 
Savolax-dialekterna samt V De österbottniska dialekterna. 

Bland ovannämnda dialekter har de österbottniska dialekterna (V) 
det nordligaste utbredningsområdet. Denna huvuddialekt består av 
fem dialektgrupper: 1) den sydösterbottniska dialektgruppen, 2) den 
mellanösterbottniska dialektgruppen, 3) den nordösterbottniska 
dialektgruppen, 4) den dialektgrupp som går under benämningen 
Peräpohjolan murreryhmä och som talas i norra Finland samt i norska 
Lappmarken, 5) den dialektgrupp som går under benämningen Länsi-
Pohjan murre7 och som till största delen utbreder sig i norra Sverige. 

De ovannämnda dialektgrupperna 4) och 5), vilka utbreder sig norr 
om Bottenviken, går i den tidigare använda terminologin under 
benämningen nordfinska dialekter (se Virtaranta 1978:176). Till dessa 
räknas a) tornedalsdialekter, b) gällivaredialekter c) kemi-
jokidialekter, d) kemijärvidialekter samt e) de finska dialekterna i 
(norska) Finnmarken. Begreppen tornedalsdialekter samt 
gällivaredialekter är enligt den senaste finska terminologin liktydigt 
med begreppet Länsi-Pohjan murre, som inom de österbottniska 
dialekterna nämnts som dialektgrupp 5) i ovanstående beskrivning. 

I stället för begreppen tornedalsdialekter samt gällivaredialekter 
har man enligt svensk terminologi begreppen tornedalsfinska samt 
gällivarefinska (se karta, bil 2). Tornedalsfinska kan även vara den 
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gemensamma benämningen för språket i hela det finsktalande 
området i norra Sverige. Benämningen tornedalsfinska syftar då på 
den gemensamma kulturella bakgrunden hos den finsktalande 
befolkningen i Norrbotten. I stället för den sammanfattande benäm
ningen tornedalsfinska kan man även tala om norrbottenfinska. Den 
senare benämningen syftar då på det geografiska området Norrbot
tens finnbygd (se Tenerz 1962:9—19). 

Termen tornedalsdialekter motsvaras i den allra tidigaste lit
teraturen av begreppet tornefinska. Tornefinskan inom Sverige är 
uppdelad i underdialekterna älvdalsfinska och vittangifinska (se 
tidigare forskning under 2.1.2). För de västra delarna av det vit
tangifinska språkområdet finns begreppen kurravaaradialekt samt 
jukkasjärvifinska. (Se Virtaranta 1982:287 samt Hansegård 1967:12.) 

Enligt en senare terminologi är tornefinska den gemensamma 
benämningen för såväl tornedalsdialekter som gällivaredialekter (se 
karta, bil 3). 

Airila var den förste som uppdelade det finska språket, som talas av 
ättlingar till nybyggare i norra Sverige, i två huvuddialekter; tornefin
ska och gällivarefinska. Enligt mitt förmenande måste man fort
farande tala omjtvå huvuddialekter. Termen tornefinska vill jag 
däremot byta ut mot tornedalsfinska. Jag använder således begreppen 
tornedalsfinska och gällivarefinska. 

2.1.2 Tidigare forskning 
Den som först beskrivit tornefinska är Paavo Salonius (1881). 
Dialektens nordgräns i Sverige gick enligt honom i jämnhöjd med Pa-
jala och Kolari. Han gör jämförelser med dialekter som han känner till 
och dessutom gör han jämförelser med högfinskan. Vidare har han 
uppmärksammat att tornefinskan till sin karaktär är övervägande 
västfinsk. Det östfinska inslaget i tornefinskan består enligt Salonius 
dels i att svagstadium av t motsvaras av bortfall, dels i att de standard
finska formerna minä och sina motsvaras av mie och sie. Denna upp
fattning delas fortfarande av dialektologer inom den finska 
dialektforskningen (se Rapola 1969:34, 81 samt Hormia 1970:17, 29). 

Gränserna för kemidialekt, tornedialekt och kemijärvidialekt 
bestäms (se Cannelin 1888:1—10). Avsnitt 2.2 lämnar vissa jämförelser 
mellan kemidialekt och tornedialekt (eller kemifinska och 
tornefinska). 

Airila (1912) är den förste som beskrivit hela det finska 
språkområdet i norra Sverige. I sin avhandling har han bl a upp
märksammat att tornefinska kan uppdelas i två underdialekter, 
nämligen älvdalsfinska och vittangifinska (se s 14). Förutom dessa 
dialekter räknar han även med gällivaredialekter, som till största delen 
utbreder sig söder om Kalixälven. Enligt Airila (1912:23f) står 
gällivaredialekterna närmare kemifinskan än tornefinskan. 
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Det kemifinska dialektområdet, som ligger öster om det tornefin
ska, har utforskats av Knut Cannelin. Airila har i samband med drag
ningen av tornefinskans östgräns haft anledning att göra jämförelser 
mellan tornefinskan och kemifinskan. För detta arbete har han 
genomkorsat området mellan Torne—Muonio älvar samt Kemi— 
Ounasjoki älvar i fem olika riktningar. (Se Airila 1912:lff.) I en 
förteckning på sidan 41 har jag medtagit några av de jämförelser som 
Airila gjort mellan dessa båda huvuddialekter. 

Airila (1912:32) uppmärksammar även de finska dialekterna i nor
ska Finnmarken och nämner att dessa dialekter och gällivaredialekter
na dels påminner om varandra, dels avviker från varandra beträffande 
innovationer. Första infinitivens lativ slutar i dessa båda dialektgrup
per på konsonanten t; ex. tullat, oilat (se Airila 1912:33, 26). Olika in
novationer finns med avseende på vokalharmonin. Främre vokal i ett 
gällivarefinskt ord åtföljs ofta av bakre vokaler i de följande stavelser
na. (Se bland exemplen hos Airila 1912:18—31.) I Finnmarksdialekter
na kan sista stavelsen i ett ord ha främre vokal trots att de föregående 
stavelserna har bakre vokaler: ex. luopunyt, sitonyt, ulettyi, huomenä. 
(Se Airila 1912:33.) 
Airila (1912:17) kritiserar Satenius (1881) för att derfflS" lämnat 
opålitliga informationer om tornefinskan. I sin kritik räknar han bl a 
upp några låneord från svenskan och hävdar att dessa inte är korrekt 
återgivna. Med avseende på låneordet 'beställätä' är Airilas kritik 
enligt mitt förmenande obefogad. Svenska infinitiver som lånord i 
finskan får samma form som infinitiver av kontrakta verb (se Wände 
1982:61). 

Den svenska infinitivformen 'stämma' motsvaras i jukkasjärvifin-
skan av 'stämmata' (se meningsexempel 70 under 4.4.1.(14)). Ett 
svenskt verb som låneord i jukkasjärvifinskan bibehåller kombina
tionen främre och bakre vokal. Via svenskan har de som talar jukkas-
järvifinska fått känslan för vokalharmonin avtrubbad. En finlands
finne däremot med ovana att tala svenska säger enligt mina egna 
iakttagelser utan vidare 'stämmätä' eller 'tämmätä'. De personer vars 
språk Salonius undersökte har säkerligen inte varit förtrogna med det 
svenska språket. Av denna anledning har även de tillämpat vokalhar
moni i dylika lånord från svenskan. Formen 'beställätä' hos Salonius 
måste sålunda vara riktig. 

Genom Kettunen (1930b:92—95) får tornefinskan en tredje under
dialekt, nämligen porsangerdialekt, vilken talas i den mellersta delen 
av norska Finnmarken. Väster om området för porsangerdialekt, 
nämligen i trakterna kring Naavuono (Kvänangsbotn) och Raisin-
vuono (Bugöyfjord), talas en finska som har stora beröringspunkter 
med gällivarefinskan. I trakterna kring Vesisaari (Vadsö), öster om 
Porsangerområdet talas däremot kemijokidialekt. (Se Kettuneri 
1930b:95—102.) 
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Bland dialekter som saknar geminering nämner Kettunen (1940b:9) 
sådana som hör till den vittangifinska dialektgruppen, vilken utbreder 
sig i den västra delen av det tornefinska dialektområdet inom Sverige. 
(På samtliga kartblad har Kettunen (1940b) beteckningen VII2 för det 
vittangifinska dialektområdet.) 

Utebliven geminering i den vittangifinska dialektgruppen är enligt 
mina egna undersökningar koncentrerad till den västra delen av det 
vittangifinska dialektområdet. Detta är en av orsakerna till att jag låter 
den västra delen av det vittangifinska dialektområdet gå under benäm
ningen jukkasjärvifinska (se under 3.3.1.2Ì). 

Wahlberg (1964) har undersökt kvantitetsförhållandena i Över-
torneådialekten. Hans studier i kvantitet är baserad på hans sub
jektiva omdöme. Med stöd av en stor mängd typord påstår sig 
Wahlberg ha visat att dialekten i Övertorneå innehåller många ord, där 
skillnaden mellan kvantitetsgraden halvkort och halvlång har 
betydelseskiljande funktion. 

Hansegårds avhandling "Recent Finnish Loanwords in Jukkasjärvi 
Lappish" (1967) behandlar språkvetenskapliga frågor gällande 
språket som talas inom de västra delarna av det vittangifinska 
språkområdet, d v s i stort sett samma geografiska område som är 
aktuellt för min avhandling. Hansegård har uppmärksammat fin
skans inflytande på samiskan medan jag enbart ägnat mig åt finskan. 

Redan i inledningen får Hansegård anledning att uppmärksamma 
frågan vilket namn som lämpligen borde åsättas den finska som talas 
i de aktuella områdena. Han föreslår namnet jukkasjärvifinska. Torne 
Finnish as spoken within the present parish of Jukkasjärvi is called 
Jukkasjärvi Finnish (fiJu) in this book2 (1967:12). 

De i samiskan inlånade finska orden presenteras i Hansegårds 
avhandlning i två skilda ordlistor. Den ena har titeln Vocabulary of old 
loanwords och den andra har titeln Vocabulary of recent loanwords. 
Den senare omfattar ungefär 270 verb av vilka en hel del är typiska för 
endast jukkasjärvifinskan. 

Kurt Franzén har gjort uppteckningar av de gällivarefinska 
dialekterna under åren 1969—1972 och dess uppteckningar förvaras 
på dialektarkivet i Helsingfors. (Se under 1.1; se även Yli-Paavola 
1970:103, där även andra uppteckningar finns förtecknade.) 

Siiri Sahlman-Karlsson (1978) har instrumentalfonetiskt undersökt 
kvantitetsförhållandena i finskan. Hon har visat att tornefinnarna 
uppfattar skillnaderna mellan lång och kort vokal lika bra som 
finlandsfinnarna. 

Wände (1982:51) ha r redogjort för tornedalsfinskans särdrag och 
hävdar att det kan vara svårt att tala om någon vittangifinsk under
dialekt eftersom någon grundlig undersökning inte gjorts sedan Airila 
(1912). 
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Virtaranta (1982) har redovisat sina studier av finskan i Kurravaara 
och benämner denna dialekt självfallet kurravaarafinska. Liksom 
Airila påpekar han att språket i Kurravaara och Jukkasjärvi är 
tämligen lika (se Virtaranta 1982:290). 

Språkmaterial från bandinspelningar i norska Finnmarken 
presenteras i en artikel av Lyytikäinen (1982). Härav framgår bl a att 
former i aktiv (3 p. pl. av presens, imperfekt och perfekt) kan 
motsvaras av av passivformer; ex. Vuoreja: ne olhan valmhit, 
Vesisaari: ne asuthin siinä, Porsanki: poliisit on käyty. (Se Lyytikäinen 
1982:164.) 

I jukkasjärvifinskan förekommer nämnda passivanvändning en
dast i imperfekt (se bland meningsexempel under 4.1.2.(2)). I en del av 
jukkasjärvifinskans ytterområden, dvs Svappavaara (se under 2.5), 
har dock användningen av passiv tidigare varit lika omfattande som i 
de dialekter som talas i norska Finnmarken (band nr 47). 

I mina kommentarer till meningsexempel har jag i vissa fall gjort 
jämförelser med uleåborgsdialekten, som Pääkkönen (1971) redovisat 
med avseende på radikal och suffixal stadieväxling. 
Uleåborgsdialekten bygger på grundmaterial från tre olika befolk
ningsskikt: folk från Sydvästfinland under 1000-talet, karelare under 
1300-talet samt folk från Savolax under 1500-talet (se Pääkkönen 
1971:13—17). En redogörelse för den finsktalande befolkningens 
spridning norrut lämnas bl a av Vahtola (1980). (Se även 3.2.1.) 

2.2 Några jämförelser mellan tornefinska och kemifinska 
Jämförelserna är gjorda enligt Airila 1912:lf. (De kemifinska former
na finns inom parentes.) 

2.2.1 Särdrag inom konsonantismen 
a) I fiT föredras initiala kosonantanhopningar av nedanstående typer: 
klupù (klupu : lupu), kravi (kravi : ravi), trivata (trivata : rivata), 
plarikku (plarjkku : larjkku), prükata (prükata : rükata). (Se även Ket-
tunen 1940a:karta 1.) 

b) Partitivändelse i fiT är som i SF; lamphaita (lamphaia), vierhaita 
(vierhaia), mustikoita (mustikoia : mustikkoia). (Se även Kettunen 
1930b:86f.) 

c) Inessivändelsen i fiT är som i SF; navetassa (navetasa). (Se även 
Kettunen 1930b:89.) 

d) I fiK assimileras konsonanten i infinitivändelsen med ordstam
mens slutkonsonant 5; iuosta (iuossa), pestä (pessä), oikasta (oikassa). 

e) Till skillnad från fiK u ppvisar fiT konsonantförlängningar; üm-
märämmä (menisimä), koiiu (koiu), paiiu (paiu), suiiuttä (suiuttä). 
(Se även Kettunen 1930b:90.) 
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2.2.2 Särdrag inom vokalismen 
d) Diftong i första stavelsen i fiT motsvaras av lång vokal i fiK: viehän 
(vihän), tuohän (tühan), lüöhän (lühän). (Se även Kettunen 1930b:89.) 

g) Former av nedanstående typer sammanfaller i fiT och SF medan 
motsvarande former i fiK avviker beträffande den näst sista vokalen: 
korkea (korkia), pimeä (pimiä), maitoa (maitua). (Se även Kettunen 
1930b:87.) 

2.3 Några jämförelser mellan älvdalsfinska och vittangifinska 
Jämförelserna är gjorda enligt Airila 1912:14f. Dessförinnan ges här 
en beskrivning av den allmänna konsonantförlängningen eller 
gemineringen. 

Exemplen i följande rutor visar att vittangifinska former bl a 
genom geminering avviker från motsvarande former i älvdalsfinskan. 
Med avseende på gemineringen kan det vara lämpligt att jämföra de 
aktuella formerna i nedanstående tabell (se ruta 1) med motsvarande 
form i standardfinskan. 

Då ord i standardfinskan har kort konsonant och lång vokal i en 
trycksvag stavelse så kan konsonanten och/eller vokalen i 
motsvarande form i dialekterna växla i längd under förutsättning att 
den föregående stavelsen är tryckstark och innehåller kort vokal; ex. I 
den standardfinska formen kalaa (partitiv) är stavelsen ka tryckstark 
och stavelsen /äö trycksvag. Ruta 1 (se tabell) visar att detta kor
responderar med formerna kalla (älvdalsfinska), kalla och kala (vit
tangifinska). 

Älvdals
finska 

Geminering Stadieväxling Behandling av t 
i ordslut 

lång geminata k ~ 0  t~0  t växlar med 0 i 
ordslut 

kalla iakò~ lehti — venè(t), antava(t) 
iaossa lehèn antanhe(t), 

antanu(t), mennä(t), 
poiàle(t). 

Vittangi
finska 

kort geminata 
växlar med 
enkel konsonant 
kalla : kala 

k~v  

m kó 
iavòssa 

t~ l  

lehti ~ 
lehien 

vissa former har ty 

andra saknar t i 
ordslut 
venèt, antavat, 
.antanhet. 
antanu, mennä, 
poiàle. 

(Om geminering, se även Hormia 1970:30f samt Kettunen 1940b:6f,) 
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2.4 Förteckning över paragrafer i Airilas avhandling i vilka språket 
i Jukkasjärvi och/eller Kurravaara åsyftas 

9, 32, 37, 39, 52, 68, 71, 76, 78, 81, 84, 85, 105, 108,139, 141, 144, 172, 
226, 228, 230, 235, 238, 251, 267 och 265. (Se Hansegård 1967:12.) 
Märk Kursiverade paragrafnummer hänvisar till de paragrafer vilka 

behandlar sådana särdrag som har sin spridning enbart inom 
den västra delen av det vittangifinska språkområdet eller också 
här och var inom hela detta språkområde med koncentration 
till den västra delen. 

2.5 Finskan i Svappavaara 
Finskan i Svappavaara har Airila betraktat som en gällivarefinsk 
dialekt. Enligt honom uppvisar språket hos äldre personer i Svap
pavaara tämligen många drag som avviker från tornefinskan (Airila 
1912:29ff). Vad verbläran beträffar finns det skäl att frångå Airilas 
ställningstagande och betrakta finskan i Svappavaara som en jukkas-
järvifinsk dialekt (se under 3.3.1.3). 
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3 Jukkasjärvifinska 
— en dialekt med huvudsaklig utbredning 
inom nuvarande Jukkasjärvi församling 

Presentationen av begreppet jukkasjärvifinska föregås här av en 
redogörelse för församlingsklyvningar, som lett fram till gränserna för 
nuvarande Jukkasjärvi församling. Vidare ges också en mycket kort 
beskrivning av befolkningsunderlaget för den folkgrupp vars språk är 
relevant för ämnet i denna avhandling. 

3.1 Församlingsklyvningar — en kort historik8 

År 1606 delades Torne församling i Nedertorneå, Övertorneå samt 
Enontekiö församlingar. 

Enontekiö pastorat omfattade nuvarande Enontekiö och Utsjoki i 
Finland, Kautokeino i Norge och Karesuando, Kiruna stad och en del 
av Gällivare pastorat i Sverige. 

Under Härnösands domkapitels ledning omorganiserades lapp
markerna. Ar 1673 blev Kautokeino en självständig församling. Sam
ma år ombildades den sydligare delen av Enontekiö till Jukkasjärvi 
församling. Jukkasjärvi blev huvudförsamling. Den återstående delen 
av Enontekiö blev kapellförsamling under Jukkasjärvi. Enontekiö 
församling hade således minskat i omfång samtidigt som den förlorat 
sin position som huvudförsamling. 

3.1.1 Jukkasjärvi församling från 1745 fram till dess nuvarande 
omfattning 

År 1745 blev Kalixälven den sydligaste gränsen för Jukkasjärvi för
samling och områdena söder därom kom att tillhöra Gällivare 
pastorat. 
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År 1748 blev Enontekiö självständigt och när Kautokeino avträddes 
till Norge år 1751, blev Eno ntekiö Sveriges nordligaste församling. 

Enontekiöområdet öster om Muonioälven blev ryskt år 1809, 
medan det kvarvarande svenska området fick benämningen Karesuan
do församling. 

Jukkasjärvi församling, som i detta skede hade en återstående areal 
av 131,8 kvadratmil, fick Vittangi som huvudort år 1843. Vittangi blev 
en särskild kapellförsamling år 1912 och helt självständigt 1948. Sam
ma år sammanfördes Jukkasjärvi församling och Vittangi församling 
till Kiruna stad. Nuvarande Jukkasjärvi församling har en areal av 71,5 
kvadratmil och Vittangi församling omfattar 60,3 kvadratmil. År 1971 
kom även Karesuando församling att tillhöra Kiruna stad (numera 
Kiruna kommun), som således består av tre församlingar.9 

3.2 Befolkningsunderlag för jukkasjärvifinskan 
Enligt 1930 års folkräkning bodde i Norrbotten 162 827 svensk
talande, 32 736 finsktalande samt 4 263 lapsktalande. Den finsk
talande språkgruppens bosättning var koncentrerad till Norrbottens 
finnbygd, vars huvudområde utgörs av den sydöstra delen, som sam
manfaller med Tornedalen. I den nordvästra delen av detta finn
bygdsområde ligger en stor del av Torne Lappmark.10 I Torne Lapp
mark bodde 12 619 svensktalande (de flesta i centralorten Kiruna, se 
nedan), 5 778 finsktalande samt 1 263 lapsktalande. 

Uppgift om folkmängd i Jukkasjärvi församling: 

Den 1 januari 1958 utgjorde folkmängden:11 

Ort Män Kvinnor Summa 
Kiruna C 9 501 7 719 17 200 
Tuolluvaara 708 610 1 318 
Järnvägslinjen 427 350 777 
Byarna och och lapparna 876 832 1 708 

11 512 9 511 21 023 
Det årtal (1958) som uppgifterna om invånarantalet avser kan sättas 
som ungefärlig tidpunkt efter vilken vissa strukturförändringar inträtt 
i befolkningsförhållandena inom Jukkasjärvi församling. Inflyttning 
till centralorten Kiruna, som är arbetsplats för de flesta inom försam
lingen, har inneburit att permanent bosättning till största delen upp
hört i de allra minsta byarna. I en del byar däremot har många valt att 
bo kvar och detta kan de göra tack vare bilen. 

Den jukkasjärvifinska folkgruppen är tämligen ouppblandad i de 
byar som fortfarande har fast befolkning utanför centralorten. I byn 
Jukkasjärvi däremot har denna folkgrupp under de senaste 30 åren 
uppblandats med nytt folk:12 svensktalande, tornedalsfinnar och även 
finlands finnar. 
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I centralorten Kiruna bor numera framför allt svensktalande (se 
under 3.2.2). Samernas antal är mycket litet. Ytterst få svensktalande 
kan finska och/eller samiska. Många finsktalande har tidigare även 
talat samiska. Numera har de svenska som sitt andra språk. De flesta 
samer talar alla tre språken (Helander 1984). 

3.2.1 Den tidiga bosättningen 
Redan någon gång på 1600-talet spred sig bosättningen i 
Tornedalsområdet in i finnbygdens Lappmarksdel, där samerna med 
sin renskätsel var överlägsna i antal fram till slutet av förra århun
dradet. År 1774 fanns i Jukkasjärvi 888 invånare av vilka 168 var 
nybyggare, 43 bruksarbetare samt 677 samer (se Hansegård 1967:41). 
De flesta nybyggare hade finsk härstamning13 medan bruksarbetarnas 
botsättning är ett belägg för tidig svensk inflyttning.14 Enligt 
statistiken har ca 48 procent av den samiska folkstammen övergått till 
andra språkgrupper, svenska eller finska. (Se Tenerz 1962:43ff.) 
Övergången till den finska språkgruppen har varit störst i Karesuando 
och inom Gällivare församling. De flesta samer som fortfarande talar 
samiska talar även finska. 

Bosättningen av finsktalande15 inom Lappmarken karaktäriseras 
av inre kolonisation (se Arell 1979:62ff). Detta innebär att folk vid 
generationsväxlingar skaffade sig nya nybyggen i samma by eller att de 
kunde börja bebo närliggande områden, som sedan utvecklades till 
nya byar. De första invånarna i byarna Paksuniemi, Poikkijärvi, Sevu-
järvi, Tahkoniemi och Kauppinen har kommit från Jukkasjärvi. 
Tillsammans med Jukkasjärvi har dessa byar således varit upphov till 
inre kolonisation. Uppgifter i ett släktregister beträffande folks val av 
boplatser avslöjar denna typ av kolonisation (Tave 1958:231—25 7). 
Under senare hälften av 1700-talet samt under hela 1800-talet har de 
flesta släktmedlemmarna levt och verkat inom det jukkasjärvifinska 
språkområdet. 

Tidigare hade jukkasjärviområdet handelsförbindelser med Nord
norge och några byar längre ner utmed torneälven, bl a Kengis. Vid 
slutet av förra århundradet förlorade dessa kontakter sin betydelse 
till förmån för kontakter med Gällivare, som tack vare järnvägen 
(1888) ku nde utvecklas till ett "handelscentrum". Då Ofotenbanan 
var klar (se Brunnström 1981:31f), bildades ett handelscentrum i 
Kiruna och jukkasjärviborna kunde köpa sina varor där (bandnum
mer 238). Vid denna tidpunkt hade Jukkasjärvi tämligen goda kom-
munkationer med Soppero. (Arell 1983:114.) 
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3.2.2 Den senare bosättningen 
Under slutet av förra århundradet ägde stora förskjutningar rum i 
befolkningsutvecklingen för Lappmarkens vidkommande. 
Malmfälten behövde arbetskraft. Ytterligare finsktalande från 
Tornedalsområdet flyttade in i Lappmarken. Även finländare från 
Finland flyttade in och skaffade sig arbete i den nya centralorten 
Kiruna. 

Före sekelskiftet hade inflyttningen av svensktalande varit blygsam. 
Gruvbrytningen i Malmfälten gav fart även åt denna inflyttning. (Se 
Brunnström 1981:25ff.) 

3.3 Verbformernas utbredning 
Kännetecknen nämns med hänsyn till verbformernas olika spridning 
inom de undersökta områdena. (Se under begreppet meningsexempel 
1.2.8.) 

3.3.1 Verbformer med typiska kännetecken för språket 
i samtliga undersökta områden 

a) De flesta verbformer av infinitiv I (i lativ) sammanfaller med 
motsvarande former i standardfinskan. (Se översikt av lativ av in
finitiv I; 5.1.3.) 

b) Illativ av infinitiv III har ändeisen -mhanAmhän efter enstaviga 
verbstammar. Konsonanterna m och h i ändeisen kan metatetiski byta 
plats, ex. süömhän : süöhmän. (Se meningsexempel under 4.4.2.(1) 
samt Virtaranta 1982:304.) 

c) 13 p. sg. presens får enstaviga ordstammar oftast ändeisen -pi, ex. 
viepi. (Se hänvisningar under 4.2.2.1.Illa samt Virtaranta 1982:299.) 

d) Ändeisen -mmaZ-mmä i 1 p. pl. används efter stavelse med 
bitryck, ex. järjestämmä. (Se hänvisningar under 4.2.2.1.IVa, 
4.2.2.2.IVa samt Virtaranta 1982:294.) 

e) Ändeisen -ma/-mä i 1 p. pl. används efter obetonad stavelse, ex. 
istuma. (Se hänvisningar under 4.2.2.1.1Vb, 4.2.2.2.1 Vc samt Virtaran
ta 1982:293f.) 

f) Former med ändeisen -va t/-vät i 3 p. pl. presens kan växla med 
former som saknar slutkonsonanten t, ex. süövät : siiövä. Former med 
t är vanligast. (Se hänvisningar under 4.2.2.1.VIa,b samt forsknings
läge under 2.3.) 

g) (Formell) passivform används som predikat i 3 p. pl. imperfekt. 
Passivformen uppträder i olika varianter. Den variant som har t fram
för -hin påträffas i samtliga undersökta områden, ex. tulthin. (Se hän
visningar under 4.2.2.2.VIa samt Virtaranta 1982:303f.) 

h) Som varianter till ovannämnda passivformer (jfr g) finns former 
med ändeisen -t i 3 p. pl. imperfekt, ex. tulit. (Se hänvisningar under 
4.2.2.2VIh samt Virtaranta 1982:299f.) 
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i) Former i particip II aktiv i nomativ singularis slutar sällan på kon
sonanten t, ex. sanonu : sanonut.(Se bland meningsexempel under 
4.5.3.1, forskningsläge 2.3 samt Virtaranta 1982:295.) 

j) Geminering av likvida och nasal har den största geografiska sprid
ningen bland samtliga gemineringar, ex. 3 p. sg. tulle, menne. (Se 
bland meningsexempel under 4.1.1.(3).) 

k) Efter stavelse med bitryck är n oftast geminerat, ex. rakentannu. 
(Se bland meningsexempel under 4.5.3.1 samt Virataranta 1982:294.) 

1) Konsonanten n i ändeisen för aktiv particip II av nominativ 
singularis är ogeminerad efter trycksvag stavelse, ex. sanonu. (Se bland 
meningsexempel under 4.5.3.1 samt exempel hos Virtaranta 1982:294.) 

3.3.1.1 Verbformer med typiska kännetecken för finskan 
i Soppero16 

Förutom de kännetecken som nämnts under 3.3.1 finns även följande: 
a) Infinitiver (mest i finskan i Sopperoområdet) vilka är bildade på 

enstaviga ordstammar med diftong avviker från standardfinskan 
enligt följande mönster, ex. SF lyödä, dial. lüfi. (Se Airila 1912:91f 
samt sammanfattande kommentarer till meningar under 4.4.1.(1) 
s 126f.) 

b) Former som i standardfinskan slutar på lång vokal motsvaras i 
sopperofinskan av former med halvlång slutvokal, ex. infinitiv I (i 
lativ) SF kantaa, dial, kanta; 3 p. sg. presens SF nukkuu, dial, nukkù. 
(Se bland meningsexempel under 4.4.1.(2), 4.1.1.(2) sam t Virtaranta 
1982:291.) 

c) Former som i standardfinskan har lång vokal + -ntuAnty kan 
heta likadant i dialekten men de kan också ha diftong i stället för lång 
vokal. (Se Hansegård 1967:221 ex. kyllä(ä)ntyä, -äint-, -nyn. Virtaran
ta 1982:291 samt meningsexempel under 4.1.1.(12).) 

d) Illativ av infinitiv III har tämligen ofta ändeisen -mhanAmhän 
efter två- och flerstaviga verbstammar, ex. nukkumhan. (Se bland me
ningsexempel under 4.4.2 samt Virtaranta 1982:304.) 

e) I sopperofinskan är geminering av samtliga konsonanter snarare 
regel än undantag. Se meningsexempel 27 under 4.1.1.(2) samt Vir
taranta 1982:291.) Geminering har även påträffats mellan andra och 
tredje stavelsen. (Se meningsexempel 94 under 4.1.1.(8).) 

3.3.1.2 Verbformer med typiska kännetecken för finskan 
i Kurravaara- och Jukkasjärviområdena 

Förutom de kännetecken som nämnts under 3.3.1 finns även följande: 
a) Infinitiver vilka är bildade på enstaviga ordstammar med diftong 

avviker från standardfinskan enligt följande mönster, ex. SF syödä, 
dial, süä; SF viedä, dial. via. (Se bland meningsexempel under 4.4.1.(1) 
samt Virtaranta 1982:292.) 
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b) Infinitiver som i standardfinskan slutar på lång vokal har kort 
vokal i de dialektala motsvarigheterna, ex. SF antaa, dial, anta; SF ym-
märtää, dial, ümmärtä. Bland hithörande infinitiver med konsonanter 
utan stadieväxling kan de som är tvåstaviga förlängas med ändeisen 
-ta/-tä, ex. SF laulaa, dial, laulata; en infinitivform med konsonanter 
av kvalitativ stadieväxling kan också ha denna förlängning, nämligen 
SF alkaa, dial, alata. (Se meningsexempel under 4.4.1.(2), Virtaranta 
1982:290 samt Keruuopas 1969:75.) 

c) Infinitiver av kontrakta verb kan ha en variant som sammanfaller 
med verbets vokalstam, vilken i sin tur alltid har kort vokal. (Se bland 
meningsexempel under 4.4.1.(14).) 

d) Former i illativ av infinitiv III har ändeisen -han/-hän efter två-
och flerstaviga verbstammar, vilka så gott som alltid bevarar sin slut-
vokal. (Se bland meningsexempel under 4.4.2 samt Virtaranta 
1982:304.) 

e) Presensformer som i standardfinskan slutar på lång vokal får kort 
vokal i dialekten, ex. 3 p. sg. SF ymmärtää, dial, ümmärtä. (Se hänvis
ning under 4.2.2.1.Hid.) 

f) Ändeisen -pi i 3 p. sg. presens kan förekomma efter två- och 
flerstaviga verbstammar, ex antapi. (Se hänvisningar under 4.2.2.1 .IIIc 
samt Virtaranta 1982:299.) 

g) I passivformer i imperfekt kan framför ändeisen -hin kon
sonanten t utelämnas om den föregås av konsonanten /, n eller r. Ex. 
tulhin, menhin, purhin. (Se hänvisningar under 4.2.2.2.VIf, bland 
meningsexempel under 4.3.2 samt Virtaranta 1982:303.) 

h) Passivformer i imperfekt, vilka är bildade på enstaviga ordstam
mar kan ibland sakna t framför ändeisen -hin, ex. siiöhin. (Se bland 
meningsexempel under 4.1.2.(1), 4.3.2.(1) samt Virtaranta 1982:303.) 

i) Konsonanterna är oftare ogeminerade än geminerade. (Se bland 
meningsexempel under 4.1.1.(2), 4.4.1.(2) samt Virtaranta 1982:291.) 

j) I imperfektformer som är bildade på enstaviga verbstammar kan 
det förekomma tre vokaler i följd, ex. 1 p. sg. viein. (Se bland menings
exempel under 4.1.2.(1) samt Virtaranta 1982:292.) 

3.3.1.2.1 Verbformer med mindre typiska kännetecken för finskan 
i Kurravaara- och Jukkasjärviområdena 

a) Efter två- och flerstaviga verbstammar har slutvokalen fallit fram
för ändeisen -hanAhän i illativformer av infinitiv III, ex. nouthan. (Se 
bland meningsexempel under 4.4.2 samt Airila 1912:144f.) 

b) Då subjektet (ett substantiv eller ett pronomen i 3 p.) står i pluralis 
kan predikatet stå i singularis, ex. net oli. (Se hänvisningar under 
4.2.2.2.VIj samt Virtaranta 1982:300.) 

c) Endast ett exempel har påträffats med förekomst av shvarabakhti 
(inskottvokal), ex. alakanhe. (Se meningsexempel 9 under 4.5.3.1 samt 
Airila 1912:201f.) 
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d) Verbform med ändeisen -vatZ-vät i 3 p. pl. imperfekt17 har påträf
fats en gång. (Se meningsexempel 54 under 4.1.2.(2).) 

e) Konsonanten t kan bli r i svagstadium, ex. 1 p. sg. presens tierän. 
(Se meningsexempel 88 under 4.1.1.(7), meningsexempel 18 under 
4.5.4.1 samt Virtaranta 1982:292.) 

f) Passivformer i imperfekt kan ha tt + i(n) i stället för th + i(n), ex. 
sanottin. (Se bland meningsexempel under 4.1.2.(2) samt 4.3.2.) 

3.3.1.3 Verbformer med kännetecken för finskan i Svappavara 
— några jämförelser 

Förutom de kriterier som nämnts under 3.3.1 finns även följande: 
a) Former som i standardfinskan slutar på lång vokal motsvaras av 

former som slutar på kort vokal (jfr 3.3.1.2b,e). 
b) Då subjektet står i pluralis kan predikatet stå i singularis tämligen 

ofta (jfr 3.3.1.2.1b). 
c) Passivformer i imperfekt med bortfall av konsonanten t (jfr 

3.3.1.2g). 
d) Passivformer i imperfekt med tt i ändeisen (jfr 3.3.1.2.1f). 
e) Förekomst av tre vokaler i följd (jfr 3.3.1.2j). 
f) Analogibildningar. Vissa verb bl a alka- böjs som om de vore 

kontrakta verb. (Se bland meningsexempel under 4.1.2(2).) 
g) Geminering förekommer något oftare än i finskan i Jukkasjärvi-

och Kurravaaraområdena (jfr 3.3.1.2Ì). 
h) Ändeisen -hanZ-hän i illativ av infinitiv III föregås tämligen ofta 

av konsonanten m då ortstammen har mer än en stavelse, ex. 
sanomhan. (Se bland meningsexempel under 4.4.2.) 

i) Former i illativ av infinitiv III i vilka h saknas efter m, ex. 
sanoman. (Se meningsexempel 28 och 42 under 4.4.2.) 

j) Former som strider mot vokalharmonin har påträffats i 
Puoltikasvaara, ex. particip II sg. sirtunu. (Se meningsexempel 156 
under 4.1.2.(6) samt Airila 1912:238.) 

3.3.1.4 Verbformer med kännetecken för finskan 
i Kaalasvuoma-området — några jämförelser 

Förutom de kännetecken som nämnts under 3.3.1 finns även följande: 
a—f. (Se under föregående avsnitt 3.3.1.3). 

g) Former med geminerade och ogeminerade konsonanter förekom
mer som i finskan i Kurravaara- och Jukkasjärviområdena (jfr 
3.3.1.2Ì). 

h) Då verbstammen har mer än en stavelse blir illativ av infinitiv III 
som i Jukkasjärvi- och Kurravaaraområdena (jfr 3.3.1.2d). 

i) Ändeisen -pi fogas till flerstaviga verbstammar (jfr 3.3.1.2f). 
j) Infinitiver av kontrakta verb (jfr 3.3.1.2c). 
k) Avvikelse från vokalharmoni (se meningsexempel 26 under 4.4.2 

samt meningsexempel 28 under 4.5.3.1; se även 3.3.1.3j). 
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1) Förkortade infinitivformer i tre fall (se meningsexempel 28 under 
4.4.1.(3) samt meningsexempel 49 och 50 under 4.4.1.(6)). 

m) I vissa fall utelämning av ändelse i particip II sg. aktiv, ex. sano 
pro sanonu. (Se meningsexempel 24, 25 under 4.5.3.1.) 

n) Vokalen a kan kvarstå framför passivkaraktären, ex. laulathan 
pro laulethan. (Se meningsexempel 11 och 13 under 4.3.2.) 

o) Sådana former i illativ av infinitiv III har påträffats i vilka h 
saknas efter m, ex. sanoman. (Se meningsexempel 20,24 och 28 under 
4.4.2.) 

p) Formen olithin har påträffats som variant till formerna olthin 
och olhin. (Se meningsexempel 104 under 4.1.2.(3).) 

q) o i stället för u i mahòthin (se meningsexempel 147 under 
4.1.2.(6)). 

r) Ett fall har påträffats där konsonanten t blivit r i svagstadium, ex. 
pirän. (Se meningsexempel 68 under 4.1.2.(2) samt 3.3.1.2.1e.) 

3.4 Jukkasjärvifinskans typiska kännetecken samt dess avgränsning 
i kärnområde och ytterområden 

Följande kännetecken är typiska för hela det jukkasjärvifinska 
dialektområdet: 

a) Lång vokal kan endast finnas i första stavelsen. I övriga stavelser 
är vokalen så gott som alltid kort. 

b) Infinitiver, som i standardfinskan slutar på lång vokal, motsvaras 
oftast av infinitiver som slutar på kort vokal. I vissa fall kan 
hithörande infinitiver, om de är tvåstaviga, ha en variant som har 
ändeisen -ta/-tä, ex. laula : laulata. 

c) Kontrakta verb kan i infinitiv ha en variant som motsvaras av 
verbets ordstam, varvid ordstammens slutvokal alltid är kort, ex. 
hakata : hakka. 

d) Former i vilka personändelsen -hin för passiv direkt följer på 
likvida eller nasal. Ex. I stället för tulthin används oftare tulhin. 

e) Former i passiv imperfekt används mycket ofta som predikat i 
stället för former i 3 p. pl. imperfekt. 

f) Då illativ av infinitiv III bildas av två- och flerstaviga vokalstam
mar används så gott som alltid ändeisen -han/-hän utan något 
föregående m, ex. sanohan. 

g) Former med förutsättning för geminering av konsonanter har till 
största delen ogeminerade konsonanter. 

h) Imperfektformer som innehåller enstaviga verbstammar har of
tast tre vokaler i följd, ex. 1 p. pl. vieimä. (Se 3.3.1.2j.) 

I denna undersökning förekommer även bandat tal, som ej är relevant 
för jukkasjärvifinskan. Sådant bandat tal som klart avviker från den
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na dialekt har endast varit föremål för avlyssning. (Se sagesmän under 
1.4.2 samt 1.4.3.) 

Finskan i Soppero kan, när man först hör denna dialekt, förefalla 
höra till den jukkasjärvifinska dialekten. Sopperofinskan uppvisar 
dock inte de ovannämnda känntecknen i sådan utsträckning att den 
kan betraktas som jukkasjärvifinska. Den har egna typiska känne
tecken. 

Finskan i Svappavara, Piilijärvi och Puoltikasvaara uppvisar de 
flesta av de ovan nämnda kännetecknen och ur denna synpunkt bör 
finskan i dessa områden räknas till den jukkasjärvifinska dialekten. 
(Se kännetecken under 3.3.1.3 samt forskningsläge under 2.3.) 

Med hänsyn till mera detaljerade studier av kännetecken i finskan i 
de olika områdena visar det sig att finskan i Kurravaara- och Jukkas-
järviområdena har så gott som alla kännetecknen gemensamma och 
därför bör dessa områden räknas till jukkasjärvifinskans kärn
område. (Se kännetecken under 3.3.1.2.) 

Finskan i Kaalasvuoma (se kännetecken under 3.3.1.4), Svap-
pavaara, Piilijärvi och Puoltikasvaara (se ovan) avviker en hel del från 
finskan i kärnområdet, men med tanke på att språket i dessa områden 
har de flesta av de ovan uppräknade kännetecknen, så kan dessa 
områden räknas till dialektens ytterområden. 

3.4.1 Begreppet jukkasjärvifinska 
Jukkasjärvifinskan är en underdialekt till tornedalsfinskan och ut
breder sig vid det övre loppet av Torne och Kalix älvar. (Se karta under 
3.4.2.) 

I den vetenskapliga litteraturen förekommer även begreppet kur-
ravaaradialekt vid sidan av begreppet jukkasjärvifinska (se dialektter
minologi under 2.1.1). Båda begreppen kan förbindas med dialektens 
kärnområde. Således kan vilket som helst av dessa begrepp användas. 
Jag har valt begreppet jukkasjärvifinska och motiverar detta enligt 
följande: då församlingen Jukkasjärvi var som störst inrymde den 
samtliga byar, vars språk jag undersökt. (Se församlingsklyvningar 
under 3.1.) 
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3.4.2 Karta över det jukkasjärvifinska dialektområdets avgränsning 

FINLAND NORGE 

(Mou) 
[KaaS) 

(Närv) 

Jld) 
'Katt (Sui) 

,Salm 

(Sa i v) 
[Sopp) 

[Lan) 
(NSopp) 

.Sev/ 

KIRUNA ku^ 
n;-j+ Ala 

Laukk (KauW^Pak PoiTv_ Puolts-® I^Jä ^t^Kaal 
(Lai) 

(Vi v^ 

JKuok) 
[Vit) 

»Svapp 

(Mer) 
(Par) 

JMas) 
jPuolt 

•(Sk) 

'(Mos) Torne älv 

GALLIVARE 
Skala ca 1:1,3 milj 

Förkortningar: 
(Byar som är markerade med förkortningar inom parentes är inte presentativa för juk-
kasjärvifinskan.) Ala = Alalahti, Fj = Fjällnäs, (Id) = Idivuoma, Juk = Jukkasjär-
vi, Jä = Jänkänalusta, Kaal = Kaalasluspa, (KaaS) = Karesuando, Katt = Kat-
tuvuoma, Kaup = Kauppinen, (Kuok) = Kuoksu, Kurr = Kurravaara, (Lai) = 
Lainio, (Lan) = Lannavaara, Laukk = Laukkuluspa, (Mas) = Masunti, 
Masungsbyn, (Mau) = Maunu, (Mer) = Merasjärvi, (Mos) = Moskujärvi, (NSopp) 
= Nedre Soppero, (Närv) = Närvä, Pak = Paksuniemi, (Par) = Parakka, Pi = Piili-
järvi, Pirtt = Pirttivuopio, Poik = Poikkijärvi, Puolt = Puoltikasvaara, Puolts = 
Puolts = Puoltsa, (Saiv) = Saivomuotka, Salm = Salmi, Sev = Sevuvuoma, Sevu-
järvi, (Sk) = Skaulu, (Sopp) = (Övre) Soppero, (Sui) = Suijavaara, Svapp = Svap-
pavaara, (Vit) = Vittangi, (Viv) = Vivungi. 
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4 Verbens böjningsformer 
4.1 FINITA FORMER I AKTIV 
4.1.1 Indikativ presens (jakande form) 
4.1.1.(1) Presensböjning av enstaviga stammar 
Presensformer med/utan varianter vars motsvarande infinitiver 
antecknats under 4.4.1.(1) (se s 126). 

1 p. sg. juon, 3 p. sg. juopi, 3 p. pl. juovat. 1 p. sg. jän, 3 p. sg. jäpi 
: jä, 3 p. pl. jävät. 1 p. sg. käün, 3 p. sg. käüpi : käipi : käü, 3 p. pl. 
käüvät : kävvät : käüvvät : kävät. 1 p. sg. luon, 3 p. sg. luopi, 3 p. pl. 
luovat. 1 p. sg. lüön, 3 p. sg. lüöpi, 3 p. pl. lüövät. 1 p. sg. mün, 3 p. sg. 
miipi, 3 p. pl. müvät. 1 p. sg, nain, 3 p. sg. naipi, 3 p. pl. naivat. 1 p. sg. 
san, 3 p. sg. sâpi, 3 p. pl. sävat. 1 p. sg. süön, 3 p. sg. süöpi, 3 p. pl. 
süövät. 1 p. sg. tuon, 3 p. sg. tuopi, 3 p. pl. tuovat. 1 p. sg. uin, 3 p. sg. 
uipi, 3 p. pl. uivat. 1 p. sg. vien, 3 p. sg. viepi, 3 p. pl. vievät. 1 p. sg. voin, 
3 p. sg. voipi : voi, 3 p. pl. voivat. 
Meningsexempel (se 1.2.9) 
l(z). tuoi se käipi(2) tälä (Jä) 
2. ihmisillä tulle se pölkö ette kurika tässä käü(2) (Sev) 
3(z). sevvuoksi turistit kävät(2) tälä kauhean paljon... (Juk6) 
4(x). se me vahima /väjma/ sitte ette mie sän( 1) pikku kürin 

viä... (Pak1) 
5(z). sitä sapi{\) toelaki välistä naurata (Katt) 
6. küllä me samma( 1) malmia mü<ä varmastiki tässä 

ethenpäin (Salm2) 
7. se voi(2) hakka tuossa törmän pälä (Pak2) 
Kommentarer till meningsexempel 
l(z). Formen käipi har även påträffats i norska lappmarken 
(Se Airila 1912:201.) 
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3(z). kävät = SF käyvät. Bortfall av den andra komponenten i 
diftongen äy har även påträffats i formen nätta. (Se menings
exempel nr 20.) 

4(x). Meningsexemplet finns även under 4.1.1.(4). 
5(z). Ändeisen -pi används ganska regelbundet efter enstaviga stam
mar. (Se Kettunen 1940a:karta 4.) 
Se översikt under 5.1.1.(1). 

4.1.1.(2) Presensböjning av tvåstaviga a-, ä-stammar 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Gemensamt med standardfinskan förekommande konsonantgrupper 
i starkstadium: -pp-, -ltt-, -rtt- och -tt-

Typexempel 1 p. sg. tapan, 3 p. sg. tappa, 3 p. pl. tappava(t). 1 p. sg. 
poltan, 3 p. sg. poltta, 3 p. pl. polttava(t). 1 p. sg. hirtän, 3 p. sg. hirttä, 
3 p. pl. hirttävä(t). 1 p. sg. otan, 3 p. sg. otta, 3 p. pl. ottava(t). (Se inf. 
4.4.1.(2)1 s 127.) 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Gemensamt med standardfinskan förekommande konsonanter och 
konsonantgrupper i starkstadium: -k-, -t-, -lk, rk-, -ht-, -lt-, -nt- och -rt-

Samtliga antecknade verb. 
a) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två kon

sonanter. 1 p. sg. alan : alkan : alka (Laukk), 3 p. sg. alka : alkapi 
(Katt), alkka (Katt), 3 p. pl alkava(t). 1 p. sg. annan, 3 p. sg. anta, 3 p. 
pl. antava(t), 1 p. sg. hihtan : hihtän : hihta (Salm) : hihan, 3 p. sg. 
hihta, 3 p. pl. hihtava(t), 1 p. sg. huol(l)an, 3 p. sg. huolta, 3 p. pl. 
huoltava(t). 1 p. sg. kärran, 3 p. sg. kärta, 3 p. pl. kärtavat. 1 p. sg. kan
nan, 3 p. sg. kanta, 3 p. pl. kantava(t). 1 p. sg. kiel(l)än, 3 p. sg. kieltä, 
3 p. pl. kieltävä(t). 1 p. sg. kier(r)än, 3 p. sg. kiertä, 3 p. pl. kjertävä(t). 
(kiltä-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. kiltä, 3 p. pl. kiltävä(t). 1 p. sg. kän(n)än, 3 
p. sg. käntä, 3. p. sg. käntävä(t). (lentä-) 1 p. sg. —, 3. p. sg. lentä, 3 p. 
pl. lentävä(t). 1 p. sg. miiön(n)än, 3 p. sg. miiöntä, 3 p. pl. müöntävä(t). 
1 p. sg. puol(l)an, 3 p. sg. puolta, 3 p. pl. puoltava(t). 1 p. sg. puran : 
purkan : purkän, 3 p. sg. purka, 3 p. pl. purkava(t). 1 p. sg. sir(r)än, 3 
p. sg. sirtä, 3 p. pl. sirtävä(t). 1 p . sg. vil(l)än, 3 p. sg. viltä, 3 p. pl. 
viltävä(t). 1 p. sg. vän(n)än, 3 p. sg. väntä, 3 p. pl. vätävä(t). 1 p. sg. 
än(n)än, 3 p. sg. äntä, 3 p. pl. äntävä(t). (Se inf. 4.4.1.(2)IIa s 127.) 

b) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en konso
nant: (Former med geminerad konsonant är understreckade.) 

1 p. sg. hoijan, 3 p. sg. hoita, 3 p. pl. hoitava(t). 1 p. sg. hüvvan : 
hü,an : hüran(f), 3 p. pl. hütava(t), 1 p. sg. hätän : hä(än, 3 p. sg. hätä, 
3 p. pl. hätävä(t), (itä-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. itä : jttä, 3 p. pl. itävä(t), 1 
p. sg. jân : jakan : jakân : jakkan, 3 p. sg. jaka : jakka, 3 p. pl. jakava(t) 
: jakkavat, 1 p. sg. jovvan : jou4an : jouran(t), 3 p. sg. jouta, 3 p. pl. 
joutava(t). 1 p. sg. ju,an : juvan : juàn, 3 p. sg. juta : jutta, 3 p. pl. 
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jutava(t). (jätä-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. jätä, 3 p. pl. jätävä(t). 1 p. sg. kä,an 
: kän : kävan : kajan : käran(f), 3 p. sg. kåta, 3 p. pl. kätava(t). 1 p. sg. 
lövvän : löü(än : löüvvän : löürän(t), 3 p. sg. löiitä, 3 p. pl. löütävä(t). 
1 p. sg. novvan : nou<an : nouvvan : nouran(f), 3 p. sg. nouta, 3 p. pl. 
noutava(t). 1 p. sg. pijän : piän : piän: pirän(t), 3 p. sg. pita : pittä, 3 
p. pl. pitävä(t). 1 p. sg. püvvän : pü<än : pürän(t), 3 p. sg. pütä, 3 p. pl. 
pütävä(t). (sata-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. sata : satta, 3 p. pl. —. 1 p. sg. sov-
van : souan : souvvan : souran(t), 3 p. sg. souta, 3 p. pl. soutava(t). 1 
p. sg. taijan : tajjan : tairan(|), 3 p. sg. taita, 3 p. pl. taitava(t). 1 p. sg. 
tiän : tiän : tietän : tî,ân : tierän(j), 3 p. sg. tietä, 3 p. pl. tietävä(t). 1 p. 
sg. veän : veân : vejän : verän(f), 3 p. sg. vetä : vettä, 3 p. pl. vetävä(t). 
(voûta-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. voûta, 3 p. pl. vuotava(t). (Se inf. 4.4.1.(2)IIb 
s 127). 
III Former av verb utan stadieväxling. 
Gemensamt med standardfinskan förekommande konsonanter och 
konsonantgrupper: -h-, -j-, -1-, -n-, -r-, -v -, -ks-, -lv-, -ps-, -st-, -sv- och 
-tk-. 

a) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

Typexempel 1 p. sg. maksan, 3 p. sg. maksa, 3 p. pi maksava(t). (Se 
inf. 4.4.1.(2)IIIa s 128.) 
Märk Böjning av (kasva-): 1 p. sg. kasuan, 3 p. sg kasu : kassu, 3 p, pl. 

kasuva(t) : kasuavavat : kasvava(t). (Se inf. 4.4.1.(2)IIIa Sär
skilda fall s 128.) 

b) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en konsonant: 
(Former med geminerad konsonant är understreckade.) 

Samtliga hithörande verb 1 p. sg. ajan, 3 p. sg. aja : ajàpi(Fj) : aj ja, 
3 p. pl. ajava(t). 1 p. sg. elän, 3 p. sg. elä : ellä, 3 p. pl. elävä(t). 1 p. sg. 
jauhan, 3 p. sg. jauha, 3 p. pl. jauhava(t). 1 p. sg. kaivan, 3 p. sg. kaiva, 
3 p. pl. kaivava(t). 1 p. sg. laulan, 3 p. sg. laula, 3 p. pl. laulava(t). 1 p. 
sg. nauran, 3 p. sg. naura : nàurapi(Katt), 3 p. pl. naurava(t). 1 p. sg. 
painan, 3 p. sg. paina, 3 p. pl. painava(t). (pala-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. pala 
: palla, 3 p. pl. palava(t). (sula-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. sula : sulla, 3 p. pl. 
sulava(t). (Se inf. 4.4.1.(2)IIIb s 128.) 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
8. se aja(4) kaikki kesät tälä (Juk6) 
9 ko vastatûlhen aja(4)... (Juk3) 

10(z). konsiimmi se ajàpi(4) tänne ruât (Fj) 
11. enneri ko mie alan(l) selittämhän (Svapp1) 
12(z). nü mie alkan{2) tekehän töitä vähä (Kaal) 
13. se alka{4) nü vähenemä (Svapp1) 
14(z). nükühän se alkka(2) kasuahan (Katt) 
15. se alkapi(A) lisäntühä väkeä (Katt) 
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16. mekki veljekset met alkama{2) vanhanehan nin pahon... (Fj) 
17. küllä mie sulle sata krünua tuosta hellästä annali) [(Sopp1)] 
18. mie muista(2) ko... (Juk2) 
19. semmosia sanoja joita suomalainen... nàurapi{4) 

meile (Katt) 
20(z). jo net òn nättä{2) ette on kauhean interesëratut sitä 

tüöstä (Juk3) 
21. ihmiset näüttävät{ 1) olevan... miellüttävät (Salm2) 
22. puhuttelhin sen ette gräppe otta(4) halthun tämän (Svapp1) 
23. miepiän{\) muista muistakseni kohta ette meilä oli... (Juk1) 
24. nüthän pitä{4) olla kü<entoista vanha ennerç ko säpi aja (Fj) 
25. küllä mie aj ättelen nin ette se skütterihomma on semmonen 

ette küllä se pità{A) olla vapä kaikile osta ja käüttä (Juk4) 
26. nit|ku tohturit on antane nevvoa kur|ka pitä(4) elätä ette 

ei... (Salm1) 
27. pittä(3) olla nin paljon vätheita pälä [(Sopp2)] 
28. met piämä( 1) semmosen tehä (Juk3) 
29. mutta kläpit pittaci) aivan ruottia puhua (Pirtt2) 
30. küllä se sâtta(l) tulkita (Juk1) 
31. küllä het pälle sättavat( 1) lü(ä ko sie monttëra [(Sopp1)] 
32. s on kamala ko mie tiän(4) kaikki ja sie et ti (Ala) 
33(y). mie tiä(2) ne vanhat jokka sillon säthin sitä... 

pithänapua (Kurr2) 
34. sie tiät(A) se vanhanaikhanen ruotti (Svapp1) 
35. ja nüt tautän(2) (sic!) jorjku päivän pästä 

kaheksankümmentäküs vuotta- (Juk1) 
Meningsexempel med dialektal form av annan verbtyp än i SF 
(se 1.2.8.1) 
36(z). tuommonen känsä joka kasua( 1) siukassa koijussa (Svapp1) 
Kommentarer till meningsexempel 
10(z). Ändeisen -pi efter obetonad stavelse har även påträffats i 

uleåborgsdialekten. I denna dialekt har -pi även påträffats efter 
stavelse med bitryck (se Pääkkönen 1971:189—191). Den senare an
vändningen av -pi har jag inte påträffat i mitt spåkmaterial. 

12(z). Formen alkan (1 p. sg.) skall egentligen ha svagstadium. 
Starkstadium i nämnda form kan vara påverkan från imperfekt, där 
vanliga verb av tvåstaviga a-, ä-stammar har varianter, vilka 
analogiskt böjs som kontrakta verb. Imperfektformen aloin har 
således varianten alkasin. (Se meningsexempel 31 under 4.1.2.(2).) I 
imperfekt har ju kontrakta verb starkstadium i samtliga personer då 
förutsättning för stadieväxling finns. 

14(z). Formen alkka har utsatts för den utvidgade östfinska kon
sonantförlängningen (se Hormia 1970:31). Samisk påverkan kan in
te uteslutas, eftersom k efter / i samiskan alltid är något längre än i 
finskan. 
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20(z). Se meningsexempel nr 3. 
33(y). pithänapua = Se kunnanapua 
36(z). kasua = SF kasvaa 
Se översikt under 5.1.1.(2) 

4.1.1.(3) Presensböjning av tvåstaviga e-stammar 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Belägg saknas (på kvantitativ stadieväxling). 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Gemensamt med standardfinskan förekommande konsonanter och 
konsonantgrupper i starkstadium: -k-, -t-, -lk, -ht- och -nt-

Samtliga antecknade verb. 
a) Former bildade på ordstam, vars slutvokal föregås av två kon

sonanter. 
1 p. sg. kuljen, 3 p. sg. kulke, 3 p. pl. kulkeva(t). 1 p. sg. lähen, 3 p. 

sg. lähte, 3 p. pl. lähtevä(t). 1 p. sg. niiljen, 3 p. sg. nülke. 3 p. pl. 
nülkevä(t). 1 p. sg. poljen, 3 p. sg. polke, 3 p. pl. polkeva(t). 1 p. sg. siil-
jen, 3 p. sg. siilke, 3 p. pl. sülkevä(t). 1 p. sg. särjen, 3 p. sg. särke, 3 p. 
pl. särkevä(t). 1 p. sg. tunnen, 3 p. sg. tunte. 3 p. pl. tunteva(t). (Se inf. 
4.4.1.(3)IIa s 129.) 

b) Former bildade på ordstam, vars slutvokal föregås av en konso
nant: (Former med geminerad konsonant är understreckade.) 

1 p. sg. haen, 3 p. sg. hake : hakke, 3 p. pl. hakeva(t). 1 p. sg. koen : 
koven, 3 p. sg. koke : kokke, 3 p. pl. kokeva(t). 1 p. sg. luèn, 3 p. sg. luke 
: lukke, 3 p. pl lukeva(t). 1 p. sg. näén, 3 p. sg. näke : näkke : 
näképi(Katt), 3 p. pl. näkevä(t). 1 p. sg. te4en : tehen : tehe(Juk), 3 p. sg. 
teke : tekke, 3 p. pl. tekevä(t). (Se inf. 4.4.1.(3)IIb s 129.) 
Märk Böjning av (kute- : kutu-) 1 p. sg. — : —, 3 p. sg. kute : kutua, 

3 p. pl. kutuva(t). (Se inf. 4.4.1.(3)IIb, Märk s 129.) 
III Former av verb utan stadieväxling. 
Gemensamt med standardfinskan förekommande konsonanter och 
konsonantgrupper: -1-, -n-, -r-, -s-, -ks-, -sk- och -tk-

a) Former bildade på ordstam, vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

Typexempel 1 p. sg. itken, 3 p. sg. itke, 3 p. pl. itkevä(t). 1 p. sg. 
juoksen, 3 p. sg. juokse, 3 p. pl. juokseva(t). (Se inf. 4.4.1.(3)IIIa s 129.) 

b) Former bildade på ordstam, vars slutvokal föregås av en konso
nant. (Vissa former med geminerad konsonant är understreckade.) 

Samtliga antecknade verb 1 p. sg. kuolen, 3 p. sg. kuole, 3 p. pl. 
kuoleva(t). 1 p. sg. kölen, 3 p. sg. küle, 3 p. pl. küleva(t). 1 p. sg. menen, 
3 p. sg. mene : menne : mennepi(Pak), 3 p. pl. menevä(t). 1 p. sg. nielen, 
3 p. sg. niele, 3 p. pl. nielevä(t). 1 p. sg. nousen, 3 p. sg. nouse, 3 p. pl. 
nuoseva(t). 1 p. sg. nuolen, 3 p. sg. nuole, 3 p. pl. nuoleva(t). 1 p. sg. 
olen : ole(Pak), 3 p. sg. on : o : 5.3 p. pl. ovat : ova : öva : o<a : o(at(Juk) 
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: òvva : övvat : ovvät : ovvat. 1 p. sg. panen, 3 p. sg. pane : panne, 3 p. 
pl. paneva(t), 1 p. sg. pesen, 3 p. sg. pese : pesse, 3 p. pi. pesävä(t). 1 p. 
sg. pieren, 3 p. sg. piere, 3 p. pi. pierevä(t). 1 p. sg. puren, 3 p. sg. pure 
: purre, 3 p. pi. pureva(t). 1 p. sg. päsen, 3 p. sg. päse, 3 p. pi. päsevä(t). 
1 p. sg. tulen, 3 p. sg. tuie : tulle, 3 p. pi. tuleva(t). 1 p. sg. vuolen, 3 p. 
sg. vuole, 3 p. pl. vuoleva(t). (Se inf. 4.4.1.(3)IIIb s 129.) 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
37. ja sitä sitte lähen( 1) marsimhan (Kurr4) 
38(x,z). tuonne mie küllä lähettä • (2) (Svapp2) 
39. küllä mie mene(2) (Pak2) 
40. se mene(4) tuosta raòsta vettä ja lahòtta sen irti (Juk3) 
41. mutta se tarttis süksülä pästä pütähä sillori ko se /mir|kki/ 

jüri ennen ko jähän mennepi(4)... (Pak1) 
42. mutta mie nä(2) ette... (Svapp1) 
43. näissä tauluissa näke{4)... (Juk5) 
44(y). sinä on vielä krunni jäljelä... ette jüri nâkèpi{4) ette se 

on (Katt) 
45. sièlâ prüka olla paljon ulkomälaisia kans silloriko nillä 

öva?(2) ne kampanji (Juk5) 
46. hän ei tuo sulle enä riekkoa ko sie nuoin tè(2) (Puolts) 
47. se joka makkara nitä makkaroita tekè(4) (Juk2) 
48. meilä on suomessa üksi tehàs joka meile teke(4)... (Juk4) 
49(y). nir|ko niikki teke(4) (Svapp1) 
50. eihän sitä ole sen isòmasti raha vakka (sic!) tekke{3) 

töitäki (Kaal) 
51. sen ajatteli... ko se tänne tuli ette küllä tälä tekke(3) 

raha (Salm1) 
52. het tekke(2) kesälä sitte nille heinä (Puolts) 
53. ihmisillä tulle(l) se pölkö ette kuqka tässä käü (Sev) 

Kommentarer till meningsexempel 
38(x). Meningen betyder "dit skall jag nog åka". 
38(z). I den aktuella meningen tuonne mie küllä lähettä- är lähettä 

passiv presens och variant till formen lähethän. Endast pronomia 
met (1 p. pl.) och net (3 p. pl.) kan vara subjekt till en passivform. 
Met kan vara subjekt till både passiv presens och imperfekt, men an
vänds sällan, medan net endast kan vara subjekt till passiv im
perfekt och används ofta. I ovanstående exempel kombineras 
passivformen lähettä • med pronomet mie (1 p. sg.) som subjekt och 
detta tyder på analogibildning. 

44(y). krunni = SF alusta, pohja, perusta. 
49(y). nükki = SF nytkin. Långt k som motsvarighet till standardfin

skans tk innebär att formen niikki (nu också) sammanfaller med 
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Verbformen nükki 'betar' (3 p. sg.), vilken är variant till den 
vanligare formen niiki. (Se under 4.1.1.(4)IIb.) 
Se översikt under 5.1.1.(3) 

4.1.1.(4) Presensböjning av tvåstaviga i-stammar 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. kuokin, 3 p. sg. kuokki, 3 p. pl. kuokkivat. 1 p. sg. 
moitin, 3 p. sg. moitti, 3 p. pl. moittivat. 1 p. sg. opin, 3 p. sg. oppi, 3 
p. pl. oppivat. (Se inf. 4.4.1.(4)1 s 130.) 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Samtliga antecknade verb 

a) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

(mähki- (SF ähki-)) 1 p. sg. —, 3 p. sg. mähki, 3 p. pl. mähkivät. 1 p. 
sg. or|T|in, 3 p. sg. OT|ki, 3 p. pl. OTikivat. 1 p. sg. tohin, 3 p. sg. tohti, 3 
p. pl. tohtivat. (vihki-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. vihki, 3 p. pl. vihkivät. (Se inf. 
4.4.1.(4)IIa s 130.) 

b) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en konso
nant: (Former med geminerad konsonant är understreckade.) 

1 p. sg. nü,in, 3 p. sg. nüki : nükki, 3 p. pl. nükivät. (poiki-) 1 p. 
sg. —, 3 p. sg. poiki, 3 p. pl. poikivat. 1 p. sg. revin, 3 p. sg. repi : reppi, 
3 p. pl. repivät. 1 p. sg. sovin, 3 p. sg. sopi : soppi, 3 p. pl. sopivat. (soti-) 
1 p. sg. —, 3 p. sg. soti : sotti, 3 p. pl. sotivat. 1 p. sg. su<in : suvin, 3 p. 
sg. suki : sukki, 3 p. pl. sukivat. 1 p. sg. vâ(in, 3 p. sg. vati, 3 p. pl. 
vâtivat. (Se inf. 4.4.1.(4)IIb s 130.) 
III Former av verb utan stadieväxling. 
a) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

Typexempel 1 p. sg. jiirsin, 3 p. sg. jiirsi, 3 p. pl. jürsivät. (Se inf. 
4.4.1.(4)IIIa s 130f.) 
Märk Bland hithörande infinitiver har marsia varianten marssia. 

Presensböj ningen av detta verb sker dock med ett s. 
b) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en konsonant. 

Typexempel 1 p. sg. huolin, 3 p. sg. huoli, 3 p. pl. huolivat. (Se inf. 
4.4.1.(4)IIIb s 131.) 

Märk Bland hithörande verb har 3 p. sg. följande dubbelformer med 
ogeminerad och geminerad konsonant: kehi: kehhi, keri : kerri, 
muni : m unni, peri : perri. 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
54(z). nin pian ko pikkuser|ki e(2) tulla harjkea (Pak1) 
55(y,z). me vahima(2)... ette mie sän pikku kürin viä... (Pak1) 
56(z). ...ette se vesi vieriä{\) mähan (Juk3) 

60 



Meningsexempel med dialektal form av annan verbtyp än i SF 
(se 1.2.8.1) 
57(y,z). vaikka ois kutjka pikkusen tulta, se /plastivene/ 

paisko(i) (Juk3) 
58(z). ne vahta(2) silmästä sisäle (Ala) 

Kommentarer till meningsexempel 
54(z). I några få fall har verbformer förkortats i det spontana talet. 

Ehti är den verbform som förkortats mest. 
55(y). kürin (ack.) = SF vaja, kuomu. 
55(z). Den vanligaste formen är väjma (SF vaadimme) 
56(z). Verbet vieri- i 3 p. sg. sammanfaller med infinitivformen, som 

även kan heta vieritä. 
57(y). plastivene = SF muovivene 
57(z). paisko = SF paiskii 
58(z), vahta = SF vahtivat 
Se översikt under 5.1.1.(4) 

4.1.1.(5) Presensböjning av tvåstaviga o-stammar 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Belägg för former med nämnda typ av stadieväxling saknas. 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Samtliga antecknade verb 

a) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

1 p. sg. halon, 3 p. sg. halko : halkoa, 3 p. pl. halkovat : halkoavat. 
1 p. sg. tahon, 3 p. sg. tahto, 3 p. pl. tahtovat : tahtoavat. (Se inf. 
4.4.1.(5)IIa s 131.) 

b) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en konso
nant: (Former med geminerad konsonant är understreckade.) 

1 p. sg . aijon, 3 p. sg. aiko, 3 p. pl. aikovat. 1 p. sg . avvon, 3 p. sg. 
auko, 3 p. pl. aukovat : aukoavat. 1 p. sg. havvon : hau(on, 3 p. sg. 
hauto, 3 p. pl. hautovat : hautoavat. 1 p. sg. kuon, 3 p. sg. kuto : kutto, 
3 p. pl. kutovat : kutoavat. 1 p. sg. laon : lavon, 3 p. sg. lato : latto, 3 
p. pl. latovat : latoavat. 1 p. sg. leivon, 3 p. sg. leipo, 3 p. pl. leipovat : 
leipoavat. 1 p. sg. oikon : oijon, 3 p. sg. oiko, 3 p. pl. oikovat : oikoavat. 
1 p. sg. sion : sijon, 3 p. sg. sito : sitto, 3 p. pl. sitovat : sitoavat. 1 p. sg. 
taon : tavon, 3 p. sg. tako : takko, 3 p. pl. takovat : takoavat. (Se inf. 
4.4.1.(5)IIb s 131.) 
III Former av verb utan stadieväxling. 
a) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

Typexempel 1 p. sg. katkon, 3 p. sg. katko, 3 p. pl. katkovat : 
katkoavat. (Se inf. 4.4.1.(5)IIIa s 131.) 
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Märk Bland hithörande verb har 3 p. pl. av katto- och usko- (kattovat, 
uskovat) ingen variant med oa framför ändeisen -vat. 

b) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en konsonant. 
Typexempel 1 p. sg. hieron, 3 p. sg. hiero, 3 p. pl. hierovat : hieroavat. 

(Se inf. 4.4.1.(5)IIIb s 132.) 
Märk 1 Bland hithörande verb har 3 p. pl. av sano-, och seiso-

(sanovat, seisovat) ingen variant med oa framför ändeisen 
-vat. 

Märk 2 Böjning av hio- och hiho-. 1 p. sg. hion : hihon, 3 p. sg. hio : 
hiho, 3 p. pl. hiovat : hioavat : hihovat : hihoavat. 

Märk 3 Bland hithörande verb kan liho-, puno- och sano- ha 
geminerad konsonant i 3 p. sg. 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
59(x). mie sano(2) no rusko vetele (Pak2) 
60(x). olen kullu /küllu/ justhins puhuttavan mitä sanot(l) (Salm2) 
61. met sanoma( 1) semmosia sanoja joita suomalainen... nàurapi 

meile (Katt) 
62. mutta kaikki toivovat( 1) ette se sittä korjaintù [(Lan)] 
Kommentarer till meningsexempel 
59(x). Meningsexemplet finns även under 4.1.5. 
60(x). Meningsexemplet finns även under 4.5.3.1. 
Se översikt under 5.1.1.(5) 

4.1.1.(6) Presensböjning av tvåstaviga u-, y-stammar 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. haukun, 3 p. sg. haukku, 3 p. pl. haukkuvat. 1 p. 
sg. petiin, 3 p. sg. pettii, 3 p. pl. pettüvät. 1 p. sg. ripun, 3 p. sg. rippu, 
3 p. pl. rippuvat. (Se inf. 4.4.1.(6)1 s 132.) 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Samtliga antecknade verb 

a) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

1 p. sg. ammun, 3 p. sg. ampu, 3 p. pl. ampuvat. (hiltü-) 1 p. sg. —, 
3 p. sg. hiltü, 3 p. pl. hiltüvät. (johtu-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. johtu, 3 p. 
pi. —. (jürtu-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. jürtu, 3 p. pL jürtuvat. (jähtü-) 1 p. 
sg. —, 3 p. sg. jähtü, 3 p. pi. jähtüvät. 1 p. sg. kän(n)ün, 3 p. sg. käntü, 
3 p. pi. käntüvät. 1 p. sg. laihun : laihtun, 3 p. sg. laihtu, 3 p. pi. 
laihtuvat. (löühtü-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. löühtü, 3 p. pi. löühtüvät. 1 p. 
sg. mahun, 3 p. sg. mahtu, 3 p. pl. mahtuvat. 1 p. sg. nuorrun, 3 p. sg. 
nuortu, 3 p. pl. nuortuvat. 1 p. sg. nöür(r)ün, 3 p. sg. nöürtü, 3 p. pi. 
nöürtüvät. 1 p. sg. onnun, 3 p. sg. ontu, 3 p. pl. ontuvat. 1 p. sg. parun, 
3 p. sg. parku, 3 p. pl. parkuvat. 1 p. sg. püör(r)ün, 3 p. sg. püörtü, 3 
p. pi. püörtüvät. 1 p. sg. sir(r)ün, 3 p. sg. sirtü, 3 p. pi. sirtüvät. (süntü-) 
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1 p. sg. —, 3 p. sg. siintu, 3 p. pi. süntiivät. (särku.) 1 p. sg. —, 3 p. sg. 
särkü, 3 p. pi. särküvät. (tuntu-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. tuntu, 3 p. pi. tun-
tuvat. (vailtu-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. vailtu, 3 p. pi. vailtuvat. (vir|ku-) l^p. 
sg. —, 3 p. sg. vit|ku, 3 p. pi. vit|kuvat. (väntü-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. vän-
tü, 3 p. pl. väntüvät. (Se inf. 4.4.1.(6)IIa s 132.) 

b) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en konso
nant: (Former med geminerad konsonant är understreckade.) 

(hütü-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. hütü, 3 p. pl. hütüvät. 1 p. sg. hüötün : 
hüövün, 3 p. sg. hüötü, 3 p. pl. hüötüvät. 1 p. sg. jovvun : jou(un, 3 p. 
sg. joutu, 3 p. pl. joutuvat. (jätü-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. jätu, 3 p. pl. 
jätüvät. 1 p. sg. kâvun : kâ4un, 3 p. sg. kâtu, 3 p. pl. kâtuvat. (kaiku-) 
1 p. sg. —, 3 p. sg. kaiku, 3 p. pl. kaikuvat. 1 p. sg. kavun : ka(un : kaun, 
3 p. sg. katu : kattu, 3 p. pl. katuvat. 1 p. sg. kivun : kipuan, 3 p. sg. kipu 
: kipua, 3 p. sg. kipuvat : kipuavat. 1 p. sg. luovun, 3 p. sg. luopu, 3 p. 
pl. luopuvat. (löütii-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. löütü, 3 p. pl. löütüvät. (mâtu-) 
1 p. sg. —, 3 p. sg. mâtu, 3 p. pl. mätuvat, 1 p. sg. navvun : nau<un, 3 
p. sg. nauku, 3 p. pl. naukuvat. 1 p. sg. noijun, 3. p. sg. noitu, 3 p. pl. 
noituvat. (näkü-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. näkü : näkkü, 3 p. pl. näküvät. 
(pütu-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. pûtu, 3 p. pl. pütuvat. (raiku-) 1 p. sg. —, 3 
p. sg. raiku, 3 p. pl. raikuvat. (taipu-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. taipu, 3 p. pl. 
taipuvat. 1 p. sg. tiiviin : tü,ün : tiin, 3 p. sg. tütü, 3 p. pl. tütüvät. 
(täütü-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. täütü, 3 p. pl. täütüvät. 1 p. sg. vaivun, 3 p. 
sg. vaipu, 3 p. pl. vaipuvat. 1 p. sg. vivün, 3 p. sg. vipii, 3 p. pl. vipüvät. 
(Se inf. 4.4.1.(6)IIb s 132f.) 
III Former av verb utan stadieväxling. 
a) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

Typexempel 1 p. sg. istun, 3 p. sg. istu, 3 p. pl. istuvat. (Se inf. 
4.4.1.(6)IIIa s 133.) 

b) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en kon
sonant. 

Typexempel 1 p. sg. painun, 3 p. sg. painu, 3 p. pi painuvat. (Se inf. 
4.4.1.(6)IIIb s 133.) 
Märk Bland hithörande verb har 3 p. sg. följande dubbelformer med 

ogeminerad och geminerad konsonant: asu : assu, kulu : kullu, 
küsü : küssü, puhu : puhhu, püsii : püssü, toru : torru, vanu : 
vannu, venü : vennii, väsü : vässü. 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
63. se asu(4) sinä minun rakentama talossa (Juk1) 
64. ei oie ko üks talo oikeuttamüön missä asu(4) se poika (Kurr2) 
65. ...assù(3) müten tälä kierunassa [(Sopp1)] 
66. sielä assù(3) enin osa tieter|ki lappalaisia [(Sopp2)] 
67(y). kirjotta... preivin ette hän katù(A) kauheasti tätä 

afäriä (Svapp1) 
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68. jos nitä /kaloja/ lika paljon tulle eikä ruoka sä nin siilo se 
loppupi(A) (Pak1) 

69. ...ette küllä sinä varmasti löütüpi{4) ko sinä enämpi kaivahan 
alkas (Pak1) 

70. lapinnainen joila näkii(4) aurir|ko keskivüön aurirjko pän 
takana (Juk5) 

71. sepüsü(4) vën pällä... (Juk3) 
72. se tuntu( 1) ette ei enä püvenet käü (Juk3) 
Presens av "måste" 
73(z). mie häün( 1) vën säja sisäle (Pak2) 
74(z). mie hävvün( 1) kertoa sitä (Juk1) 
75(z). täütü(2) kaikki semmonen raskempi tavara sinne hommata 

takasin menevällä kütilä (Sev) 
76(z). sinä hätü(\) kotona tehä paljon töitä (Kaup) 
77(z). net hätü(l) rëtuvisata (Kurr3) 
78(z). mutta nin se hätü(\) mennä (Juk1) 
79(z). sen platan küllä hätü(3) vaihettà [(Sopp1)] 
80(z). met häümä(_1) mennä tuone kotia (Salm1) 
81(z). mutta me hämä(2) otta ette päsemä matkhan sièltâ 

ensi (Juk3) 
Meningsexempel med dialektal form av annan verbtyp än i SF 
(se 1.2.8.1) 
82(z). se tunnutta(4) kaikesta aika pimeältä küllä (Sev) 
83(z). plastivenhessä ei ole mithän turva jos se täüttä(\) (Juk3) 
Kommentarer till meningsexempel 
67(y). tätä afäriä = SF tätä kauppaa 
73(z)—81(z) = Till skillnad från standardfinskan böjs verb med 

betydelsen "måste" i samtliga personer (se 4.2.5). Enligt Wände 
(1978:83) är mås/e-konstruktionen i dialekten svenskpåverkad. Han 
har inte nämnt något om en möjlig samisk påverkan. I samiskan 
böjs verbet för "måste" i samtliga personer. Ex. Don fertet jearrat 
Heaikka gåvppis. Na buorre. Moai fertejetne Måhttin mannat 
doppe nai. "Du måste fråga handelsmannen Heikka. Nå, det är bra. 
Vi måste gå till Matti också." (Se Davvin 2, 1984:54.) De t samiska 
konstruktionsmönstret har tidigare även funnits i kemifinskan; ex. 
kyllä sinä häävyt nyv varphailasti juossa (se Cannelin 1888:83). 

82(z). tunnutta = SF tuntuu 
83(z). täüttä = SF täyttyy 
Se översikt under 5.1.1.(6) 

4.1.1.(7) Presensböjning av tre- och flerstaviga a-, ä-stammar 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. herätän, 3 p. sg. herättä, 3 p. pl. härättävät. 1 p. sg. 
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kirjotan, 3 p. sg. kirjotta, 3 p. pl. kirjottavat. (Se inf 4.4.1.(7)Ia—1 s 
134ff.) 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Typexempel a) 1 p. sg. puhal(l)an, 3 p. sg. puhalta, 3 p. pl. puhaltavat. 
(Se inf 4.4.1.(7)IIas 136.) 

b) 1 p. sg. paran(n)an, 3 p. sg. paranta, 3 p. pl. parantavat. (Se inf. 
4.4.1.(7)IIb s 136f.) 

c) 1 p. sg. iimmär(r)än, 3 p. sg. ümmärtä, 3 p. pl. ümmärtävät. (Se 
inf. 4.4.1.(7)IIc s 137.) 
III Former av verb utan stadieväxling. 
Typexempel a) 1 p. sg. armahtan, 3 p. sg. armahta, 3 p. pl. armahtavat. 
(Se inf 4.4.1.(7)IIIa s 137 samt 1.2.2.Blc.) 

b) 1 p. sg. ävistan, 3 p. sg. ävista, 3 p. pl. ävistavat. (Se inf. 
4.4.1.(7)IIIb s 137.) 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
84. ... järjestämmä( 1) kurika tämä pitä mennä ja... (Juk6) 
85(y). kirjotta{4)... preivin ette hän katù kauheasti tätä afäriä 

(Svapp1) 
86. se mene tuosta raòsta vettä ja lahòtta(4) sen irti (Juk3) 
87(z). ko se /püvenet/ roiskase(l) älthon se menne vesi 

kahtale (Juk3) 
88(z). se on püvenekki jos se pahoin sauratta{2) kivhin nin se 

lüöpi rikki mutta sillä viélä jollaki laila... (Juk3) 

Meningsexempel med dialektal form av annan verbtyp än i SF 
(se 1.2.8.1) 
89(y,z). se /plastivene/ huila( 1) kivhiki... (Juk3) 
90(z). meTikä küllä mie sautan(l) teät (Pak2) 
91(z). se toista(l) sen... mitä hän on sanu (sic!) selvile (Puolt1) 

Kommentarer till meningsexempel 
85(y). preivin = SF kirjeen; tätä afäriä = SF tätä kauppaa 
87(z). roiskase = SF roiskahtaa 
88(z). sauratta = 'stöter emot' 
89(y). plastivene = SF muovivene 
89(z). Verbet huila(ta) betyder i dialekten 'ila, glida, gå med fart', 

medan endast den längre formen huilata även finns i standardfin
skan och betyder där 'vila'. I standardfinskan finns formen hui-
lautta, som till betydelsen närmast motsvarar den dialektala verb
formen huila(ta): SF mennä huilauttaa 'låta gå med fart, fräsa iväg'. 

90(z). sautan = SF saavutan 
91(z). toista = SF todistaa 
Se översikt under 5.1.1.(7) 
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4.1.1.(8) Presensböjning av tre- och flerstaviga le-stammar 
A. Presensböjning av trestaviga le-stammar 

I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. tappelen, 3 p. sg. tappele, 3 p. pl. tappelevat. 1 p. 
sg. soittelen, 3 p. sg. soittele, 3 p. pl. soittelevat. (Se inf. 4.4.1.(8)AI s 
138.) 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Typexempel a) 1 p. sg. hihtelen, 3 p. sg. hihtele, 3 p. pl. hihtelevät. 1 p. 
sg. väntelen, 3 p. sg. väntele, 3 p. pl. väntelevät. (Se inf 4.4.1.(8)Alla 
s 138.) 

b) 1 p. sg. jakelen, 3 p. sg. jakele, 3 p. pl. jakelevat, 1 p. sg. hütelen, 
3 p. sg. hütele, 3 p. pl. hûtelevat. (Se inf. 4.4.1.(8)AIIb s 138.) 
III Former av verb utan stadieväxling. 
Typexempel a) 1 p. sg. kastelen, 3 p. sg. kastele, 3 p. pl. kastelevat. (Se 
inf. 4.4.1.(8)AIIIa s 138.) 

b) 1 p. sg. ajelen, 3 p. sg. ajele, 3 p. pl. ajelevat. (Se inf. 4.4.1. (8)AIIIb 
s 139.) 

B. Presensformer av fyrstaviga le-stammar 

I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Typexempel a) 1 p. sg. hajottelen, 3 p. sg. hajottele, 3 p. pl. hajottelevat. 
(Se inf. 4.4.1.(8)BIa s 139.) 

b) 1 p. sg. harjottelen, 3 p. sg. harjottele, 3 p. pl. harjottelevat. (Se 
inf. 4.4.1.(8)BIb s 139.) 

c) 1 p. sg. ajattelen, 3 p. sg. ajattele, 3 p. pl. ajattelevat. (Se inf. 
4.4.1.(8)BIc s 139.) 
II Former av verb 

med kvalitativ stadieväxling i SF (se 1.2.2.Blb). 
Typexempel a) 1 p. sg. valehtelen, 3 p. sg. valehtele, 3 p. pl. valehtelevat. 
(Se inf. 4.4.1.(8)BIIa samt dito, Märk s 140.) 

b) 1 p. sg. lähentelen, 3 p. sg. lähentele, 3 p. pl. lähentelevät. (Se inf. 
4.4.1.(8)BIIb samt dito, Märk 1 s 140.) 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
92. net vain eppälevä(l) (Puolt2) 
93. net kuvailevat{ 1) lestadiolasta herätüstä (Juk5) 
94(z). isä muistelle(3) ämula äitile näin [(Sopp1)] 

Kommentarer till meningsexempel 
94(z). Geminering mellan 2:a och 3:e stavelsen är mycket s ällsynt i 

jukkasjärvifinskan. 
Se översikt under 5.1.1.(8) 

66 



4.1.1.(9) Presensböjning av trestaviga ise-stammar 
A. -aise- : -äise- verb 
I Presensformer av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Saknas 
II Presensformer av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. aukasen, 3 p. sg. aukase, 3 p. pl. aukasevat. (Se inf. 
4.4.1.(9)AIIa s 140.) 
Märk Några av hithörande verb kan dessutom ha en ordstam som 

sammanfaller med infinitivformen. Verb i presensböjningen 
får då dubbelformer. 
Exempel: 1 p. sg. rar|kasen : raririastan, 3 p. sg. rarikase : 
rar]inasta, 3 p. pl. rarikasevat : raririastavat. (Se inf. 4.4.1.(9)AIIb 
s 140 samt nedan under B, Märk 3.) 

III Presensformer av verb utan stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. käväsen, 3 p. sg. käväse, 3 p. pl. käväsevät. (Se icke-
understreckade infinitivformer under 4.4.1.(9)AIII s 141.) 
Märk 1. Några av hithörande verb kan dessutom ha en ordstam som 

sammanfaller med infinitivformen. Verb i presensböjning-
en får då dubbelformer. (Se nedan under B, Märk 3.) 

Märk 2. Presensböjningen av följande verb föredrar en annan verb
typ: (huokase-) 1 p. sg. huokan, 3 p. sg. huoka, 3 p. pl. 
huokavat. (kirkase-) 1 p. sg. kirjun, 3 p. sg. kirju : kirku. 3 
p. pl. kirjuvat : kirkuvat. (kiskase-) 1 p. sg. kiskon, 3 p. sg. 
kisko, 3 p. pl. kiskovat. (röühtäse-) 1 p. sg. röühtän, 3 p. sg. 
röiihtä, 3 p. pl. röühtävät. (Se understreckade infinitiv
former under 4.4.1.(9)AIII s 141.) 

B. -ise- verb (Samtliga hithörande verb saknar stadieväxling) 
Typexempel (1 p. saknas hos de flesta verben) 1 p. sg. —, 3 p. sg. 

helise, 3 p. pl. helisevät. (Se inf. 4.4.1.(9)B s 141.) 
Märk 1. Hithörande verb med dubbelformer: jiimise- : jümistä-, 

jürise- : jüristä-, järise- : järistä-
Märk 2. Verb me d annan betydelse än i standardfinskan: humise-

'sjunka ihop' ex. 'lumi humise'. 
Märk 3. Från sina barnår har min sagesman för Jukkasjärviområdet 

ett minne av att samerna, då de talade finska, använde hela 
infinitivformen som ordstam. Följaktligen kunde det bli 
sådana meningar som 'mie halkastan puita', 'mie kävästän 
sielä' och 'se prätistä nin'. 

4.1.1.(10) Presensböjning av trestaviga itse-stammar 
Den totala verbmängden av hithörande verb är presenterad i in
finitivkapitlet. Då man avlägsnar a, ä från den infinitivvariant som 
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slutar på två vokaler i följd erhåller man ordstammen för presens. Ex. 
valittea, valitte-. 

Typexempel 1 p. sg. hallitten, 3 p. sg. hallitte, 3 p. pl. hallittevat. (Se 
inf. 4.4.1.(10) s 141 f.) 
Märk De verb som enligt Märk 1 (Se inf.) saknar den längre infinitiv

varianten skall i presens ha en ordstam som utgår på -tte-
Således himotte-, riemuitte-, ristinnaulitte-

Meningsexempel (se 1.2.9) 
95. hän joka hallitte{ 1) lapin kielen (Juk6) 
96(z). sielä on kaikki mitä tarvitte( 1) (Kurr2) 
Kommentarer till meningsexempel 
96(z). Ord, i vilka långt t (tt) motsvaras av ts i standardfinskan, har ej 

stadieväxling i jukkasjärvifinskan. Det heter således tarvitten eller 
tartten (förkortad form). I uleåborgsdialekten däremot kan ord med 
nämnda konsonant både ha och icke ha stadieväxling (se Pääkkönen 
1971:195f). 

Se översikt under 5.1.1.(10) 

4.1.1.(H) Presensböjning av tre- och flerstaviga i-stammar 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Saknas 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Saknas 
III Former av verb utan stadieväxling (se 1.2.2Blc). 
Samtliga antecknade verb. 1 p. sg. ahnehtin, 3 p. sg. ahnehti, 3 p. pl. 
ahnehtivat. 1 p. sg. huolehtin, 3 p. sg. huolehti, 3 p. pl. huolehtivat. 1 
p. sg. ilvehtin, 3 p. sg. ilvehti, 3 p. pl. ilvehtivät. 1 p. sg. ka(j)ehtin, 3 p. 
sg. ka(j)ehti, 3 p. pl. ka(j)ehtivat. 1 p. sg. murehtin, 3 p. sg. murehti, 3 
p. pl. murehtivat. (märehti-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. märehti, 3 p. pl. 
märehtivät. (Se inf 4.4.1.(11)111 s 142.) 

Se översikt under 5.1.1.(11) 

4.1.1.(12) Presensböjning av tre- och flerstaviga u-, y-stammar 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Typexempel a) 1 p. sg. uletun, 3 p. sg. ulettu, 3 p. pl. ulettuvat. (Se inf. 
4.4.1.(12)Ia,b s_142.) 

b) 1 p. sg. havo(i)tun, 3 p. sg. havo(i)ttu, 3 p. pl. havo(i)ttuvat. (Se 
inf. 4.4.1.(12)Ic s 142.) 

c) 1 p. sg. vahiriGo(i)tun, 3 p. sg. vahir|Go(i)ttu, 3 p. pl. 
vahiriGo(i)ttuvat. (Se inf. 4.4.1.(12)Id s 143.) 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Typexempel a) 1 p. sg. matalun, 3 p. sg. mataltu, 3 p. pl. mataltuvat. (Se 
inf. 4.4.1.(12)IIa, s 143.) 
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b) 1 p. sg. suren(n)un, 3 p. sg. surentu, 3 p. pl. sürentuvat. (Se inf. 
4.4.1.(12)IIb s 143.) 

c) 1 p. sg. paran(n)un, 3 p. sg. parantu, 3 p. pl. parantuvat. (Se inf. 
4.4.1.(12)IIb, Märk s 143.) 

d) 1 p. sg. kumar(r)un, 3 p. sg. kumartu, 3 p. pl. kumartuvat. (Se inf. 
4.4.1.(12)IIc s 143.) 
III Former av verb utan stadieväxling. 
Typexempel a) 1 p. sg. perehtiin, 3 p. sg. perehtii, 3 p. pi. perehtüvät. 
(Se inf. 4.4.1.(12)IIIas 143f samt 1.2.2.Blc.) 

b) 1 p. sg. hüväksün, 3 p. sg. hüväksü, 3 p. pi. hüväksüvät. (Se inf. 
4.4.1.(12)IIIb s 144.) 

c) 1 p. sg. onnistun, 3 p. sg. onnistu, 3 p. pl. onnistuvat. (Se inf. 
4.4.1.(12)IIIc,d s 144.) 

d) 1 p. sg. nämioitun, 3 p. sg. nämioitu, 3 p. pl. nämioituvat. (Se inf. 
4.4.1.(12)IIIe s 144 samt 1.2.2.Blc.) 
IV Former av verb 

med stadieväxling samt utan stadieväxling (se 1.2.2.Bla) 
a) Typexempel med stadieväxling: 1 p. sg. velkan(n)un, 3 p. sg. velkan-
tu, 3 p. pl. velkantuvat. (Se inf. 4.4.1.(12)IVa—i s 144f.) 
Märk Som typexemplet böjs samtliga i in finitivkapitlet antecknade 

varianter, som är bildade på en ordstam som utgår på vokal + 
ntu/nty. 

b) Typexempel utan stadieväxling: 1 p. sg. majautun, 3 p. sg. majautu, 
3 p. pl. majautuvat. (Se inf. 4.4.1.(12)IVa, c, g, h s 144f.) 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
97. ennen ko sihen harjaintu(l) (Juk3) 
98(z). mutta kaikki toivovat ette se sittä korjaintù( 1) [(Lan)] 

Kommentarer till meningsexempel 
98(z) Former som i standardfinskan slutar på lång vokal + -ntuZ-nty 

motsvaras i sopperofinskan i regel av former med diftong + -ntu/-
nty. Såsom meningsexempel 97 visar kan diftongmotsvarigheten 
även gälla i jukkasjärvifinskan. Detta är dock ganska sällsynt. Stan
dardfinska former som slutar på lång vokal + -nty/-nty motsvaras 
i jukkasjärvifinskan i regel av former med kort vokal + -ntuZ-nty. 
(Se under 5.1.3.(12)11.) 

Se översikt under 5.1.1.(12) 

4.1.1.(13) Presensböjning av tre- och fyrstaviga oi(tse)-stammar 
Den totala verbmängden av hithörande verb finns presenterad i in
finitivböjningen. Dessa verb har två ordstammar: den korta som slutar 
på -oi- och den långa som slutar på -oitte-. Under senare tid har den 
korta ordstammen blivit alltmer vanlig. 
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Typexempel 1 p. sg. haravoitten : haravoin, 3 p. sg. haravoitte : 
haravoi, 3 p. pl. haravoittevat : haravoivat. (Se inf. 4.4.1.(13) s 146.) 

Se översikt under 5.1.1.(13) 

4.1.1.(14) Presensböjning av *aJa- : *ä<Jä- och *ai<5a- : *äi<5ä- verb 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Typexempel a) 1 p. sg. hakkan, 3 p. sg. hakka, 3 p. pl. hakkavat. (Se inf. 
4.4.1.(14)AIa s 146.) 

b) 1 p. sg. hüppän, 3 p. sg. hüppä, 3 p. pl. hüppävät. (Se inf. 
4.4.1.(14)AIb s 146.) 

c) 1 p. sg. mittan, 3 p. sg. mitta, 3 p. pl. mittavat. (Se inf. 4.4.1. (14)AIc 
s 146.) 

d) 1 p. sg. toppan, 3 p. sg. toppa, 3 p. pl. toppavat. (Se inf. 
4.4.1.(14)BI s 148.) 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Typexempel a) 1 p. sg. uhkan, 3 p. sg. uhka, 3 p. pl. uhkavat. (Se inf. 
4.4.1.(14)AIIa s 147.) 

b) 1 p. sg. kampan, 3 p. sg. kampa, 3 p. pl. kampavat. (Se inf. 
4.4.1.(14)AIIb s 147.) 

c) 1 p. sg. kohtan, 3 p. sg. kohta, 3 p. pl. kohtavat. (Se inf. 
4.4.1.(14)AIIc s 147.) 

d) 1 p. sg. makan : makkan, 3 p. sg. maka : makka, 3 p. pl. makavat 
: makkavat. 1 p. sg. lepän : leppän, 3 p. sg. lepä : leppä, 3 p. pl. lepävät 
: leppävät. (Se inf. 4.4.1.(14)AIId s 147.) 

e) 1 p. sg. hautan, 3 p. sg. hauta, 3 p. pl. hautavat. (Se inf. 
4.4.1.(14)AIIe s 147.) 
Märk 1. I samband med geminering är vokalen efter kk och pp alltid 

halvlång i sopperofinskan, som alltså inte hör till dialekten. 
I de fall då geminering förekommer i jukkasjärvifinskan är 
vokalen oftast kort efter den geminerade konsonanten. 

Märk 2. Se även infinitiv 4.4.1.(14)BIIa,b,c s 148.) 
III Former av verb utan stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. arvan, 3 p. sg. arva, 3 p. pl. arvavat. 1 p. sg. heivan, 
3 p. sg. heiva, 3 p. pl. heivavat. (Se inf. 4.4.1.(14)AIII; se även inf. 
4.4.1.(14)BIII s 148.) 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
99. sen huomapi(4)... n'ette ei sitä lapinsanoja nin paljon 

käiitetä (Katt) 
100. mie kaipa{2) vieläki sitä ette ko tietä missä... (Juk2) 
101(z). jos tutkima ette met emmä ole loukkantunhet ette met 

klarama{\) 'klarar oss' ni se pitä nosta käen ülös ette muten 
het hä4üthin katkasta tävliriGin (Juk4) 
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102. ...arkku tehtü onsipüsta jossa makà{4) üksi 
lapinmies (Juk5) 

103. joka massprutüsera{2) sitä aivan teke... (Juk3) 
104. küllä het pälle sättavat lü,ä ko sie monttera{2) [(Sopp1)] 
105. se passai 1) mulla vielä laulata tähän pälle... (Juk1) 
106. ja se tietepilà(4) enimitten süresti tämä mürkütüs (Pak1) 
107. ...missä net tükkävät( 1) ette heillä passa olla tässä (Kurr2) 
Kommentarer till meningsexempel 
101 (z). Reflexiva verb i svenskan, vilka förekommer som lånord, 

motsvaras av sådana former som inte är reflexiva i dialekten. (Se 
även reflexivböjning under 4.6) 

Se översikt under 5.1.1.(14) 

4.1.1.(15) Presensböjning av *e<îa- : *e<5ä- och *e<5e- verb 
I nedanstående förteckning ges presensböj ningen av samtliga 
hithörande verb. Kursiverat e i en verbform innebär att vokalen i fråga 
växlar med i. Verbform med dylik växling kan även i de flesta former 
tillhöra typen *-i<5a- : *-i<5ä- verb (se anvisning under 4.1.1.(16)). 

A. Presensformer av verb vars ordstam slutar på två vokaler i följd och 
ej växlar med ne-stam. 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Belägg saknas (på kvantitativ stadieväxling). 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. kerkeän, 3 p. sg. kerkeä, 3 p. pl. kerkeävät. (Se inf. 
4.1.1.(15)AIIa, Märks 149.) 

Som kerkeä- (då e ej växlar med i) böjs häpeä-, pikeä och totea-. (Se 
inf. 4.4.1.(15)AIIb s 149.) 
III Former av verb utan stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. solmean : solmejan, 3 p. sg. solmea : solmeja, 3 p. 
pl. solmeavat : solmejavat. (Se inf. 4.4.1.(15)AIIIa, Märk s 150.) Som 
solme(j)a- (då e ej växlar med i) böjs lumea-, nime(j)ä- och save(j)a-
(Se inf. 4.4.1.(15)AIIIb, Märk s 150.) 

B. Presensformer av enbart ne-stammar. 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Belägg saknas (på kvantitativ stadieväxling). 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. ilkenen, 3 p. sg. ilkene, 3 p. pl. ilkenevät. (Se inf. 
4.4.1.(15)BIIa s 150.) 

Som ilkene- böjs likene- pakene- och vaikene- (Se inf. 
4.4.1.(15)BIIb s 150.) 
Märk I jakande form förekommer även formerna liene- och vaiene-. 
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III Former av verb utan stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. hiljenen, 3 p. sg. hiljene, 3 p. pl. hiljenevät. 
Som hiljene- böjs a) harvene-, tühjene-, vanhane- : vanhene- (Se inf. 

4.4.1.(15)BIIIa, s 150.) 
b) kovene-, kümene-, ohene-, pahene-, pienene-, siivene- (Se inf. 

4.4.1.(15)BIIIb s 150.) 
c) alene-. (Se inf. 4.4.1.(15)BIIIb, Märk s 150.) 

C) Presensformer bildade på ordstammar enligt A och B. 

I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Samtliga hithörande verb (poikkea- : poikkene-) 1 p. sg. — : —, 3 p. 

sg. poikkea : poikkene, 3 p. pl. poikkeavat : poikkenevat. (Se inf. 
4.4.1.(15)CI s 150.) 

II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. larikean : lackenen, 3 p. sg. larikea : lar|kene, 3 p. 
pl. lar|keavat : larikenevat. 

Som larjkea- : larikene- böjs a) halkea- : halkene-, lohkea- : lohkene-, 
puhkea- : puhkene-, tarkea- : tarkene-, välea- : välene : valkene-. (Se 
inf. 4.4.1.(15)CIIa s 151.) 

b) selkeä- : selkene- (Se inf. 4.4.1.(15)CIIa, Märk s 151.) 
c) aukea- : aukene-, hikeä- : hikene, kükeä- : kükene-, laukea- : 

laukene-, noke(j)a- : nokene-, rupe(j)a- : rupene- (Se inf. 
4.4.1.(15)CIIb s 151.) 

d) oikea- : oikene-, repe(j)ä- : repene-. (Se inf. 4.4.1.(15)CIIb, Märk 
s 151.) 
Märk 1. Former som är bildade på ordstammen tarkea- förekommer 

mycket sällan. 
Märk 2. Verben tarkea- : tarke ne- och rupe(j)a- : rupen e- har böj

ning i samtliga personer. För de övriga verben är 1 p. mycket 
sällsynt. 

III Former av verb utan stadieväxling. 
Typexempel (katkea- : katkene-) 1 p. sg. — : —, 3 p. sg. katkea : 
katkene, 3 p. pl. katkeavat : katkenevat. 

Som katkea- : katkene- böjs a) ratkea- : ratkene- (Se inf. 
4.4.1.(15)CIIIa s 151.) 

b) himmeä- : himmene-, pehmeä- : pelimene-. (Se inf. 
4.4.1.(15)CIIIa, Märk s 151.) 

c) murea- : murene-, vileä- : vilene- (Se inf. 4.4.1.(15)CIIIb s 151.) 
d) keveä- : kevene-, leveä- : levene-, lieveä- : lievene-, pi meä- : pi-

mene-, tüveä- : tüvene- (Se inf. 4.4.1.(15)CIIIb, Märk s 151.) 
Beträffande kursivering av vokalen e\ se anvisning under 

huvudrubriken. 
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Meningsexempel (se 1.2.9) 
108. ensimäinen /timaklasi/ tühjene{ 1) vi<essätoista 

minutissa (Juk5) 
Se översikt under 5.1.1.(15) 

4.1.1.(16) Presensböjning av *i<5a- : *i<5ä- verb med varianter 
I nedanstående förteckning ges presensböjningen av samtliga 
hithörande verb. Kursiverat i i en verbform innebär att vokalen i fråga 
växlar med e. Verbform med dylik växling kan även tillhöra typen 
*e<5a- : *-eôa- verb (se anvisning under 4.1.1.(15)). 
A. Presensformer av verb vars ordstam slutar på två vokaler i följd och 
ej växlar med ne-stam. 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Belägg saknas. 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
a) (kerkiä- : kerkijä-) 1 p. sg. kerkzan : kerkijän, 3 p. sg. kerk/ä, 3 p. pl. 
kerk/ävät. (Se inf. 4.4.1.(16)AIIa s 151.) 

b) (repiä- : repijä-) 1 p. sg. — : —, 3 p. sg. rep/ä : rep/jä, 3 p. pl. 
rep/ävät : rep/jävät. (Se inf. 4.4.1.(16)AIIb s 151.) 
III Former av verb utan stadieväxling. 
a) (solmia- : solmija-) 1 p. sg. solm/an : solm/jan, 3 p. sg. solm/a : 
solm/ja, 3 p. pl. solm/avat : solm/javat. (Se inf. 4.4.1.(16)AIIIa s 152.) 

b) (häviä-) 1 p. sg. häivän, 3 p. sg. häivä, 3 p. pl. hävi(j)ävät. (Se inf. 
4.4.1.(16)AIIIb s 152.) 
B. Former av verb som är bildade på enbart ne-stammar 
Belägg saknas. 
C. Former av verb som är bildade på icke ne-stammar och ne-stammar. 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Belägg saknas. 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
(lämpiä- : lämpine-) 1 p. sg. — : —, 3 p. sg. lämp/ä : lämp/ne, 3 p. pl. 
lämp/ävät : lämp/nevät. 1 p. sg. selk/än : selk/jän : selviän, 3 p. sg. 
selk/ä : selk/jä : selviä : selv/ne, 3 p. pl. selk/ävät : selv/avät : selvijävät 
: selv/nevät. (Se inf. 4.4.1.(16)CII s 152.) 
III Former av verb utan stadieväxling. 
a) (pehmiä- : pehmine-) 1 p. sg. — : —, 3 p. sg. pehm/a : pehm/ne, 3 p. 
pl. pehm/ävät : pehm/nevät. (Se inf. 4.4.1.(16)CIIIa s 152.) 

b) (keviä- : kevine-) 1 p. sg. — : kevznen, 3 p. sg. keviä : kev/ne, 3 p. 
pl. keviävät : kev/nevät. (leviä- : levine-) 1 p. sg. — : —, 3 p. sg. lev/ä : 
lev/ne, 3 p. pl. lev/avät : lev/nevät. (lieviä- : lievine-) 1 p. sg. — : —, 3 p. 
sg liev/ä : lievine, 3 p. pl. liev/ävät : liev/nevät. (pimiä- : pimine-) 1 p. sg. 
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— : —, 3 p. sg. pimiä : pim/'ne : (pimittä). (Se inf. 4.4.1.(16)CIIIb s 
152.) 

Beträffande kursivering av vokalen i; se anvisning under 
huvudrubriken. 

Se översikt under 5.1.1.(16) 

4.1.1.(17) Presensböjning av *o<5a- verb 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
I p. sg. uppoan, 3 p. sg. uppoa, 3 p. pl. uppoavat : uppövat. (Se inf. 
4.4.1.(17)1 s 152.) 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. katoan, 3 p. sg. katoa, 3 p. pl. katoavat : katovat. 

Som katoa- böjs hikoa-, irtoa-, kokoa-, likoa-, loitoa- (SF loiko-), 
putoa-, virkoa-, (Se inf. 4.4.1.(17)11 s 152.) 
Märk 1. Infinitivformerna av de ovan understreckade verbstammar

na finns under Märk i infinitivböjningen. 
Märk 2 Av verbet loitoa- är 1 p. sg. lojjon. 
Märk 3 1 p. sg. används inte av verben irtoa- och likoa-. 
III Former av verb utan stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. eroan, 3 p. sg. eroa, 3 p. pl. eroavat : erovat. 

Som eroa- böjs hajoa-, janoa-, kiroa-, kumoa-, lahoa-, lihoa-, 
rosvoa-, tarjoa-, vajoa- (Se inf. 4.4.1.(17)111 s 153.) 

Se översikt under 5.1.1.(17) 

4.1.1.(18) Presensböjning av *u<5a- : *y<5ä- verb 
Den totala verbmängden av hithörande verb finns i motsvarande in
finitivkapitel. Presensböjningen ges av alla verb som hör till rubrik I 
och II. Typexempel på presensböjning ges av de verb som hör till rubrik 
III. 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
I p. sg. silppuan, 3 p. sg. silppua, 3 p. pl. silppuvat : silppuavat. (Se inf. 
4.4.1.(18)1 s 153.) 1 p. sg. pumppuan, 3 p. sg. pumppua, 3 p. pl. pump-
puvat : pumppuavat. (Se inf. 4.4.1.(18)1, Märk s 153.) 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
1 p. sg. kipuan, 3 p. sg. kipua, 3 p. pl. kipuvat : kipuavat. (Se inf. 
4.4.1.(18)11 s 153.) 
III Former av verb utan stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. juoruan, 3 p. sg. juorua, 3 p. pl. juoruvat : 
juoruavat. (Se inf. 4.4.1.(18)111 s 153.) 

Som juorua- böjs höürüä-, kalua-, kirnua-, kitua-, kolua-, kùmua-, 
kutkua-, kärüä-, melua-, messua-, pursua-, pülüä- (SF möliitä), pö-
liiä-, remua-, savua- : savvua-, sivua-, tajua-, touhua-, tuiskua- : tuis-
ku-, öljüä-. 
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Märk 1. Infinitivformerna av de ovan understreckade verbstammar
na finns under Märk 2 i infinitivböjningen, (s 153.) 

Märk 2. Följande verb förekommer inte i 1 p. sg. höiirüä, kümua-, 
pursua-, pölüä-. savua- : savvua-, öljüä- Verbet t uisku- : 
tuiskua- förekommer bara i 3 p. sg. 

Märk 3. Verbet kolua- kan i kärnområdet ha vokalen o i stället för u. 
Ordstammen i dialekten blir således koloa-. 

Märk 4 Konsonanten v i savua- kan vara geminerad, dock ej i kärn
området. 

Märk 5 Mellan u och a i verbet sivua- kan ett v förekomma. Former 
som sivuvan, sivuva och sivuvavat är ganska vanliga i kärn
området. 

Märk 6. Formen tuiskentelle är vanlig som variant till formen 
tuisku, inf. tuiskua. 

Märk 7. Böjning av verbet halua1 p. sg. halvan, 3 p. sg. halva, 3 p. 
pl. halvavat. 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
109. küllä sitä puhetta on ko vàn halva(4) muistela [(Sopp1)] 

4.1.2 Indikativ imperfekt (jakande form) 
4.1.2.(1) Imperfektböjning av enstaviga stammar 
Imperfektformer med/utan varianter vars motsvarande infinitiver 
antecknats under 4.4.1.(1) (s 126.) 

1 p. sg. juoin : join, 3 p. sg. juoi : joi, 3 p. pl. juothin : joit : joivat. 
1 p. sg. jäin, 3 p. sg. jäi, 3 p. pl. jäthin : jäit : jäivät. 1 p. sg. kävin : kä(in, 
3 p. sg. kävi, 3 p. pl. käüthin : käüttin : kävit : kävivät. 1 p. sg. luoin : 
loin, 3 p. sg. luoi : loi, 3 p. pl. luothin : loit : loivat. 1 p. sg. lüöin : löin, 
3 p. sg. lüöi : löi, 3 p. pl. lüöthin : löit : löivät. 1 p. sg. miiin, 3 p. sg. miii, 
3 p. pl. müthin : miitti : miiit : müivät. 1 p. sg. nain, 3 p. sg. nai, 3 p. 
pl. naithin : nait : naivat. 1 p. sg. sain, 3 p. sg. sai, 3 p. pl. säthin : sàhin 
: sait : sai : saivat. 1 p. sg. süöin : söin, 1 p. sg. süöi : söi, 3 p. pl. siiöthin 
: söit : söivät. 1 p. sg. tuoin : toin, 3 p. sg. tuoi : toi, 3 p. pl. tuothin : 
tuottin : tuotti : toit : toivat. 1 p. sg. uin, 3 p. sg. ui, 3 p. pl. uithin : uit 
: uivat. 1 p. sg. viein : vein, 3 p. sg. viei : vei, 3 p. pl. viethin : veit : veivät. 
1 p. sg. voin, 3 p. sg. voi, 3 p. pl. voithin : voit : voivat. 
Meningsexempel (se 1.2.9) 
1. mejoima(l) kaffi sinä söimä [(Sopp1)] 
2. ne jäit{ 1) vätitteha (Puolts) 
3. mutta net jäi(2) nin kauhean s oli huonosti ei sänet 

makson (Svapp1) 
4. no sitten mie lähin ko mie sotaväen kävin( 1) sitten mie aloin 

tås mettätöihin j ä... (Juk6) 
5(y,z). mie käjn(2) vimi luokan (Puolt2) 
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6(z). käjmä(2) ostamassa poroja (Puolts) 
7(z). me käjmä(2) siellä olima vahissa ja (Kurr1) 
8. masinit käüttin(2) hüvin jä... [(Sopp1)] 
9. se /laiska hevonen/ lüöi(4) ainaski aishoin mäta (Pak2) 

10. se liiöi{A) pummia se /siinä erehtyi/ (Salm1) 
11. siilo ko ne mütti(2) hor|kia kierunhan (Pak2) 
12. mie sain(l) küllän sittä (Svapp2) 
13. sie Sß/Y(l) kälata kinoksia sivakoila hihata (Kurr2) 
14. se sa/(l) tehä mitä hüvänsä (Kurr1) 
15. saima( 1) kus vuotta kä<ä koulua (Puolt1) 
16. ve,imä nuotta ette me saimma{ 1) kala hüvin ette 

pärjäsimmä... (Juk1) 
17. sillon ne sathiniX) sen valtion avun (Kurr2) 
18. ne sàhin(2) tulla kaikki (Kurr1) 
19. ne sait(l) sitte süä niriku mahòthin sihe (Puolts) 
20(y). mukan sait{ 1) nämät tornion porvarit sai(2)... sihen 

privilegium (Svapp1) 
21. net sait(l) alàta (Svapp1) 
22. net farjriit sait( 1) tehä töitä sitten (Svapp1) 
23. me joima kaffi sina söimä(i) [(Sopp1)] 
24. mie sinä tuoin{4) framile /esile/ sen asian (Svapp1) 
25. ja sitten ennesten sâkka ne tuottiil) kaikki rümhi 

sopperosta ja havvathin tähä jukkasjärfhe (Pak1) 
26. ne tuottin(2) tänne kaikki (Pak1) 
27. me vieimä(4) ämula sinne verekset kalat ja... (Salm1) 
Kommentarer till meningsexempel 
5(y). vimi = SF viime 
5(z)—7(z). I formerna käjn och käjmä är konsonanten v 
utelämnad 

20(y). privilegium = SF erioikeus 
Se översikt under 5.1.2.(1) 

4.1.2.(2) Imperfektböjning av tvåstaviga a-, ä-stammar 
A. Motsvarigheter till imperfektformer som i standardfinskan har dif
tongen -oi- framför personändelse. 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. laitoin, 3 p. sg. laittoi : laitto, 3 p. pl. laitethin : lait-
toivat : laitoit. (Se understreckade infinitivformer under 4.4.1.(2)1 s 
127.) 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
a) Ordstammens slutvokal föregås av två konsonanter. 

Böjning av samtliga verb 1 p. sg. aloin : alon : alòn : alkoin : alkasin 
: alkasi : aluin, 3 p. sg. alkoi : al ' koi : a " loi : alkui : alkasi : alkas : alkas 
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: alkais : alkò, 3 p. pl. alethin : alko(i)vat : aloit : ali. 1 p. sg. annoin : 
annon, 3 p. sg. antoi, 3 p. pl. annethin : anto(i)vat : annoit. 1 p. sg. kär-
roin : karsin, 3 p. sg. kärtoi : karsi : kärti, 3 p. pi. kärtoivat : kärroit : 
karsit : karsivat. (Se understreckade infinitivformer under 4.4.1.(2)IIa 
s 127.) 

Som anta- böjs kanta-
b) Ordstammens slutvokal föregås av en konsonant. 

Böjning av samtliga verb 1 p. sg. ja<oin : jakoin : jakasin, 3 p. sg. 
jakoi : jakasi, 3 p. pl. ja(j)ethin : jäthin : jakasit : jakoivat : jakasivat. 
1 p. sg. kä(oin : kävoin : kä,in, 3 p. sg. kätoi : käti, 3 p. pl. kä.oit : kävoit 
: kä,it : kä(ethin : kävethin : käjethin : kätoivat. (sata-) 1 p. sg. —, 3 p. 
sg. satoi, 3 p. pl. —. (Se understreckade infinitivformer under 
4.4.1.(2)IIb s 127.) 
III Former av verb utan stadieväxling. 
a) Ordstammens slutvokal föregås av två konsonanter 
Typexempel 1 p. sg. jaksoin : jaksasin, 3 p. sg. jaksoi, 3 p. pl. jaksethin 
: jaksoit : jaksasivat : jaksoivat. 1 p. sg. jatkoin : jatkui, 3 p. sg. jatkoi, 
3 p. pl. jatkethin : jatkoit : jatkasivat : jatkoivat. 1 p. sg. kastoin, 3 p. 
sg. kastoi, 3 p. pl. kastethin : kastoit : kastasivat : kastoivat. (Se 
understreckade infinitivformer under 4.4.1.(2)IIIa s 128.) 
Märk Den ovanstående kursiverade formen jatkui skall inte räknas 

såsom något typexempel. 
b) Ordstammens slutvokal föregås av en konsonant. 

Typexempel 1 p. sg. ajoin, 3 p. sg. ajoi : eòi : aj, 3 p. pl. ajethin : ajoit 
: ajo(i)vat. 1 p. sg. kaivoin : kaivuin, 3 p. sg. kaivoi, 3 p. pl. kaivethin 
: kaivoit : kaivo(i)vat. (Se understreckade infinitivformer under 
4.4.1.(2)IIIb s 128.) 
Märk De ovanstående kursiverade formerna skall inte betraktas som 

typexempel. 

B. Motsvarigheter till imperfektformer som i standardfinskan har 
vokalen -i- framför personändelse. 

I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. heitin, 3 p. sg. heitti, 3 p. pl. heitethin : heitit : heit-
tivät. (Se omarkerade infinitivformer under 4.4.1.(2)1 s 127.) 

II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
a) Ordstammens slutvokal föregås av två konsonanter 

Böjning av samtliga verb 1 p. sg. hihoin : hihtasin, 3 p. sg. hihtoi : 
hihti : hihtasi : hihtais : hihtai, 3 p. pl. hihathin : hihethin : hihothin 
: hihtasivat : hihtosivat : hihoit. 1 p. sg. purin : purkasin, 3 p. sg. purki 
: purkasi, 3 p. pl. purathin : purethin : purit : purkasit : purkasivat. (Se 
omarkerade infinitivformer under 4.4.1.(2)IIa s 127.) 
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b) Ordstammens slutvokal förgås av en konsonant. 
Böjning av samtliga verb 1 p. sg. hoijin, 3 p. sg. hoiti, 3 p. pl. hoi-

jethin : hoitivat : hoijit. 1 p. sg. hätin, 3 p. sg. häti, 3 p. pl. hätivät. (itä-) 
1 p. sg. —, 3 p. sg. iti, 3 p. pl. itivät : i4ethin. 1 p. sg. joutasin, 3 p. sg. 
jouti, 3 p. pl. jovvethin : jou.ethin. 1 p. sg. ju<in : jutasin, 3 p. sg. juti 
: jutasi, 3 p. pl. ju4ethin : ju(it : jutivat : jutasit : jutasivat. (jätä-) 1 p. 
sg. —, 3 p. sg. jäti, 3 p. pl. jä<it. 1 p. sg. novvin : noujn : nouvvin, 3 p. 
sg. nouti, 3 p. pl. novvethin : nouvethin : nouthin. 1 p. sg. pin, 3 p. sg. 
piti, 3 p. pl. piethin : pithin : pi4it : pijit. 1 p. sg. sovvin, 3 p. sg. souti, 
3 p. pl. sovvethin : souvvethin : sovvit. 1 p. sg. ve,in : vein, 3 p. sg. veti, 
3 p. pl. vêthin : veithin : vejit. (Se omarkerade infinitivformer under 
4.4.1.(2)IIb s 127.) 
Märk. Konsonanten t i formen hätin (1 p. sg.) skenbart i starkstadium. 
III Former av verb utan stadieväxling. 
a) Ordstammens slutvokal föregås av två konsonanter. 

Typexempel 1 p. sg. kiilvin, 3 p. sg. külvi, 3 p. pl. külväthin : 
külvethin : külvit. (Se omarkerade infinitivformer under 4.4.1.(2)IIIa 
s 128.) 
Märk. Den kursiverade formen külväthin skall inte räknas som typ

exempel. Normalt skall a/ä bli e framför passivändelsen. Bland 
hithörande verb finns ytterligare varianter med bevarat a/ä 
framför passivändelsen. Dessa är höüstäthin, lüpsäthin, 
muistathin, pistäthin, sästäthin. 

b) Ordstammens slutvokal föregås av en konsonant. 
Samtliga hithörande verb 1 p. sg. elin : eläsin, 3 p. sg. eli : eläsi : eläis, 

3 p. pl. eläthin : elethin : elit : eläsit. 1 p. sg. (sulin : sulasin), 3 p. sg. suli 
: sulasi, 3 p. pl. sulathin : sulasit : sulit : sulasivat. (Se omarkerade in
finitivformer under 4.4.1.(2)IIIb s 128.) 
C. Motsvarigheter till standardfinska former som innehåller kon
sonanten s, vilken utvecklats ur ett t framför 

Kommentarer till rubrikens formulering: 1) I likhet med standard
finskan har dialekten sådana former i vilka konsonantkombina
tionerna It, n t och rt framför i utvecklas till Is, ns och rs (Karlsson 
1978:154f sa mt Hormia 1967:53). Till skillnad från standardfinskan 
har dialekten dessutom sådana former i vilka konsonantkombina
tionerna It, nt och rt framför i har kvalitativ stadieväxling (se följande 
verbböjningar under a och b). 

2) Liksom i standardfinskan har dialekten former i vilka kon
sonanten t framför i blivit s. I dessa fall har t-et föregåtts av diftong, 
kort eller lång vokal (se hänvisning under kommentar 1). Till skillnad 
från standardfinskan förekommer även en växling med sådana former 
i vilka konsonanten t utsätts för kvalitativ stadieväxling. Dock är 
svagstadieformer mycket sällsynta (se verbböjning under c). 
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Märk. De former som i standardfinskan saknar växlingen t~s i vissa 
fall efter diftong, kort eller lång vokal saknar denna växling 
även i dialekten (se under föregående rubrik, Bllb). 

a) Former av verb i vilka konsonanterna It, nt och rt framför i dels har 
kvalitativ stadieväxling dels växlar med Is, ns och rs. 

Passivformer som står för 3 p. pl. berörs ej av denna regel. 
1 p. sg. kiersin : kierrin, 3 p. sg. kiersi : kierti, 3 p. pl. kier(r)ethin : 

kierthin : kiersivät : kiersit : kierrit. 1 p. sg. lensin : lennin, 3 p. sg. lensi: 
lenti, 3 p. pl. lennethin : lenthin : lensit : lentivät : lennit. 1 p. sg. müön-
sin : miiönnin, 3 p. sg. müönsi : müönti, 3 p. pl. müön(n)ethin : müön-
sit : müönsivät : müönnit. 1 p. sg. puolsin : puollin, 3 p. sg. puolsi : 
puolti, 3 p. pl. puolthin : puolsit : puolsivat : puollit. 1 p. sg. sirsin : Sir
rin, 3 p. sg. sìrsi : sirti, 3 p. pl. sir(r)ethin : sirthin : sirsit : sirrit : sirsivät. 
1 p. sg. vänsin : vännin, 3 p. sg. vänsi : vänti, 3 p. pl. vän(n)ethin : vän-
thin : vänsivät : väntivät : vänsit : vännit. 1 p. sg. änsin : ännin, 3 p. sg. 
änsi : änti, 3 p. pl. än(n)ethin : änthin : änsit : ännit : änsivät : äntivät. 
(Se kursiverade infinitivformer /utan eftermarkering/ under 
4.4.1.(2)IIas 127.) 

b) Former av verb i vilka konsonanterna It, nt och rt framför i dels 
växlar med Is, ns och rs dels kan sakna denna växling. 

Passivformer som står för 3 p. pl. berörs ej av denna regel. 
1 p. sg. huolsin, 3 p. sg. huolsi : (huolti), 3 p. pl. huolsivat : huoltivat 

: huolthin : huolsit. 1 p. sg. kielsin, 3 p. sg. kielsi : kielti, 3 p; pl. 
kiel(l)ethin : kielthin : kielsivät : kielsit : kieltivät. (kilsi-) 1 p. sg. —, 
3 p. sg. kilsi : kilti, 3 p. pl. kil(l)ethin : kilthin : kilsivät : kilsit. 1 p. sg. 
känsin, 3 p. sg. känsi : känti, 3 p. pl. kän(n)ethin : känthin : känsivät 
: känsit. 1 p. sg. vilsin, 3 p. sg. vilsi : vilti, 3 p. pl. vil(l)ethin : vilthin : 
vilsivät : vilti vät. (Se kursiverade infinitivformer med efter marke
ringen x under 4.4.1.(2)IIa s 127.) 

c) Former av verb i vilka konsonanten t framför i dels växlar med s 
dels kan sakna denna växling (jfr Märk nedan). Passivformer som står 
för 3 p. pl. berörs ej av denna regel. 

1 p. sg. hösin, 3 p. sg. hüsi : hüti, 3 p. pl. hü.ethin ; hüthin : hüvethin 
: hüsivat : hüsit. 1 p. sg. löüsin, 3 p. sg. löüsi : löüti, 3 p. pl. löü<ethin 
: lövvethin : löüttin : löüsivät : löüsit, löütivät. 1 p. sg. püsin, 3 p. sg. 
püsi : püs : püti, 3 p. pl. pü.ethin : püthin : püsivät : püsit : pütivät. 
(vuota-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. vuoti : (vuosi), 3 p. pl. vuotivat : (vuosivat) 
: vuothin : vuojit. (Se kursiverade infinitivformer med eftermarke-
ringen y under 4.4.1.(2)IIb s 127.) 
Märk. Nedanstående former saknar varianter i vilka konsonanten t 

framför i står i starkstadium i den kvalitativa stadieväxlingen 
(se ovan). 1 p. sg. taisin, 3 p. sg. taisi, 3 p. pl. tai,ethin : taisivat 
: taisit : taithin. 1 p. sg. tiesin, 3 p. sg. tiesi, 3 p. pl. tiethin : 
tiesivät : tiesit. (Se föregående hänvisning.) 
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Meningsexempel (se 1.2.9) 
28(z). kàliksforssisa me a(ima(2) kiimmenen vuotta halkuja (Jä) 
29. aloin{ 1) pü(ön pällä elähän mieki sielä (Salm1) 
30. sitte mie alkoin(2) ü.esti kouluja käühmä (Salm2) 
31. ko mie tulin likemäksi sie mie alkasin(4) huntèrahan 

ette... (Puolts) 
32. mie... alkasin{A) huntèrahan ette... (Kaal) 
33(y). ja sitten kevättärminala mie alkasi(2) jatkokouhlun (Kaal) 
34. mie alkasi{2) tuohon rautatielle (Kaal) 
35. mutta se alkoi{ 1) loppuhan sitte (Svapp1) 
36. ko aika meni nin se tieteriki alkoi{ 1) kiillåntiihän 

merimiehenhommastaki ja (Svapp2) 
37. se al' koi(2) tekemän tublia kans (Puolts) 
38. se alkais(3) täs sama pütäminen... (Jä) 
39. no sitten alkas(3) menehän vähän paremin (Kaal) 
40. se alkui(2) näkümän läpi (Puolts) 
41. nin se alkui(2) ...kulkehan paremin (Kaal) 
42. se /ahma/ à • loi{2) meiltä viemhän riekkoja nistä 

ansoista (Puolts) 
43. sillä mallila met aloma(2) oppihan (Kurr2) 
44. net tulit tänne ja sünile net alèttin{2)... (Svapp1) 
45. ko ihmiset aloitil) asehtuhan tänne kirunhan (Kurr4) 
46. kaiket aloit{ 1) puhuhan (Puolt1) 
47(z). toiset ali{2) kantahan plarikkuja... toiset aloi(2) 

pikaha (Juk1) 
48. jüri mie muistan ko net elethin( 1) aivan kalala ja 

linnuila (Jä) 
49. ihmiset eläthin(2) mettätöillä enimestis (Svapp2) 
50. nokelainen huti{2) ette äni kulki toishe mailhma (Pak2) 
51. mie jüri jaksasin(4) nousta ülös (Svapp2) 
52. met ühen kuopan kaivoma(2) sitte vähåsen kuopan (Pak1) 
53. enitten net kannethinil) tätä väliä ruât kaikki (Kurr2) 
54. sämelaiset tulhin jor|ku kerran vuotessa tänne ja 

kastoivat(2) hieta lapsiansa ja ristivät heitä ja siunasit 
vainajaita ja... (Juk5) 

55. ja sitten àbrahami vihapäissä se repis sen gräpen mäsünnin 
se repis pois ja laitto(2) itte (Svapp1) 

56. ne lähethin ihmiset kulkehan jonneki ja ko löisi(2) 
kalajärven nin se asehtuit kalajärvenrantha ja rakensi pikku 
mökin (Juk1) 

57(z). ja /ne/ lövvithin(2) sen sielä (Pi) 
58(z). ja sitten ne löüttin{2)... kans tässä (Juk5) 
59. net otettin{ 1) keskiruottista kans lähätetti /väkeä/ (Svapp1) 
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60. voi hivatin häkrütti mitä sie pit( 1) tulla tehä süntisen 
poika (Pak2) 

61. sie pit{ 1) sü • rjälä hopitta /hevosta/ (Pak2) 
62. sitä piti( 1) elätä (Pak1) 
63. sillä se piti( 1) klâra /pärjätä/ (Kurr2) 
64. met pimmä(l) ajàta neljä semmosta hitiksi sanothan (Juk4) 
65. mutta sitä ennen nepiethin( 1) kouluja nuoin taloissa (Kurr3) 
66(y). toiset piethin( 1) rastin (Pak1) 
67. ne pieß{2) minua nirjku eri ihmisennä kö (sic!) mie ... (Juk1) 
68. t oli kolme miestä met pürimä(2) neljättä tuhatta riekkoa (Jä) 
69. mulla oli semmonen luonnossa ette mie sätoin( 1) 

oppi (Ala) 
70. nin ette net satethin{\) joltisesti räknä ja lukea (Juk1) 
71. sihin se sirsi( 1) sen huonhen joka oli hirsistä 

rakenttu... (Salm1) 
72. ja mie soitin( 1) sinne mitä hän käüttä sihen... joka 

massprutüsera sitä aivan teke... (Juk3) 
73. hänen porot on löütanhet (sic!) lappalai tiethin( 1) jo 

vähän (Svapp1) 
74. kala sillon oli viljasti me véimä{ 1) nuotta (Puolts) 
75. met vejmä(l) nuotta ja... (Jä) 
76(z). ...ko me nuotta veimä(2) (Jä) 
77. vejmä(l) nuotta ette me saimma kala hüvin ette 

pärjäsimmä... (Juk1) 
78. me veimä(2) tuommosta sähkäkäpelia nihi... (Juk6) 
79. nuotta ne vethin{ 1) ja fiskathi (Kurr2) 
80. ko ne kevälä lähethin jutaha katto silloi juethin oikeala 

mallila ahkeila ja härät viethin(2) kaikki säpi sanoa 
mitä nillä oli (Puolt1) 

81. nuotila ne vèithin(2) (Kurr2) 
Predikatet i pluralis med pronominet se (3 p. sg.) som subjekt 
8l(z). se kannoit{2) särikhün kaffin nile /vierhaile/ (Puolts) 
Meningsexempel med dialektal form av annan verbtyp än i SF 
(se 1.2.8.1) 
82(z). ...nin se külä kasuis(3) vähän kerta (Kurr2) 
82(z). net vaihetethin( 1) kala poroin kansa lappalaiset (Jä) 
Kommentarer till meningsexempel 
28(z). a(ima - SF ajoimme 
33(y). kevättärminala = SF kevätlukukaudella 
47(z). ali = alethin, aloit (SF alkoivat) 
57(z). lövvithin = lövvethin (SF löysivät) 
58(z). I formen löüttin (SF löysivät) är ändeisen (eg. passivändelse) 

bildad på en kortare ordstam än i verbformen lövvithin i föregående 
mening. 
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66(y). rastin = SF tauko 
76(z). Böjning av vetää 'draga' i imperfekt kan i spontant tal samman

falla med former av viedä 'ta med sig'. Se även meningsexempel 
74, 78, 80, 81. 

81(z). Då se har betydelsen 'man', står predikatet i pluralis. 
82(z). kasuis = SF kasvoi 
82(z). Den dialektala formen vaihetethin, som är bildad på ordstam

men vaihetta-, motsvaras av den standardfinska formen vaihdettiin. 
Den senare formen är bildad på ordstammen vaihta- och tillhör 
således tvåstaviga a-, ä-stammar i standardfinskan. 

Se översikt under 5.1.2.(2) 

4.1.2.(3) Imperfektböjning av tvåstaviga e-stammar 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Belägg saknas på kvantitativ stadieväxling. 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Imperfektformer med/utan varianter vars motsvarande infinitiver 
antecknats under 4.4.1.(3)11 s 129.) 

a) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. (Se även under Märk.) 

1 p. sg. kuljin, 3 p. sg. kulki, 3 p. pl. kuljethin : kulkivat : kuljit. 1 p. 
sg. lähin, 3 p. sg. lähti, 3 p. pl. lähethin : lähtivät : lähit. 1 p. sg. niiljin, 
3 p. sg. niilki, 3 p. pl. nüljethin : nülkivät : niiljit. 1 p. sg. poljin, 3 p. 
sg. polki, 3 p. pl. poljethin : polkivat : poljit. 1 p. sg. süljin, 3 p. sg. 
siilki, 3 p. pl. siiljethin : sülkivät : süljit. 1 p. sg. särjin, 3 p. sg. särki, 
3 p. pl. särjethin : särkivät : särjit. 
Märk. 1 p. sg. tunsin, 3 p. sg. turni, 3 p. pl. tunnethin : tu«sivat : turni t. 

(Se föreg verbtyp under C.) 
b) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en konsonant. 

1 p. sg. ha(in, 3 p. sg. haki, 3 p. pl. ha<ethin : ha.ithin : hakivat : 
ha(it. 1 p. sg. ko<in, 3 p. sg. koki, 3 p. pl. koethin : kokivat : ko<it. 1 p. 
sg. lu,in, 3 p. sg. luki, 3 p. pl. luethin : lukivat : lu(it. 1 p. sg. nä,in : näin, 
3 p. sg. näki, 3 p. pl. nähthin : näkivät : nä,it. 1 p. sg. te,in : tehin, 3 p. 
sg. teki, 3 p. pl. tehthin : tehhin : tekivät : tehit. 
III Former av verb utan stadieväxling. 
a) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

Typexempel 1 p. sg. itkin, 3 p. sg. itki, 3 p. pl. itkethin : itkivät : itkit. 
1 p. sg. juoksin, 3 p. sg. juoksi, 3 p. pl. juosthin : juoksivat : juoksit. 
(Se inf 4.4.1.(3)IIIa s 129.) 

b) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en konso
nant. Imperfektformer med/utan varianter vars motsvarande in-
finitiver antecknats under 4.4.1.(3)IIIb (s 129). 
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(kuole-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. kuoli, 3 p. pl. kuolhin : kuolthin : kuolivat 
: kuolt : kuolit. 1 p. sg. külin, 3 p. sg. küli, 3 p. pi. külhin : külthin : 
külivat : külit. 1 p. sg. menin, 3 p. sg. meni, 3 p. pl. menhin : menthin 
: menivät : menit. 1 p. sg. nielin, 3 p. sg. nieli, 3 p. pl. nielhin : nielthin 
: nielivät : nielit. 1 p. sg. nousin, 3 p. sg. nousi, 3 p. pl. nousthin : 
nousivat : nousit. 1 p. sg. nuolin, 3 p. sg. nuoli, 3 p. pl. nuolhin : 
nuolthin : nuolivat : nuolit. 1 p. sg. olin, 3 p. sg. oli : ol, 3 p. pl. olhin 
: olthin : oltti(n) : olit : oli. 1 p. sg. panin, 3 p. sg. pani, 3 p. pl. panhin 
: panthin : panivat : panit. 1 p. sg. pesin, 3 p. sg. pesi, 3 p. pl. pesthin 
: pesivät : pesit. 1 p. sg. pierin, 3 p. sg. pieri, 3 p. pl. pierthin : pierivät 
: pierit. 1 p. sg. purin, 3 p. sg. puri, 3 p. pl. purhin : purthin :_purivat 
: purit. 1 p. sg. päsin, 3 p. sg. päsi, 3 p. pl. pästhin : päsivät : päsit. 1 p. 
sg. tulin, 3 p. sg. tuli, 3 p. pl. tulhin : tulthin : tultti : tulivat : tulit. 1 p. 
sg. vuolin, 3 p. sg. vuoli, 3 p. pl. vuolhin : vuolthin : vuolivat : vuolit. 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
83(z). ne hajthin(2) tuonne vittarjGin puolele (Pi) 
84. nokelainen hüti ette äni kulki(l) toishe mailhma (Pak2) 
85. hevosella net kuljethin( 1) sieltä aina kör|T|ishen asti 

nouthan ruoka (Salm1) 
86. ...nin silken ne kuolhin(4) vanhime meillä (Juk2) 
87. tuli huono talvet poro kuolthin{ 1) (Kurr2) 
88(z). se teki arkukki kaikile jokka kuolt{2) (Kurr2) 
89. haparannan lehteä net lujt( 1) sielä siilo (Pirtt2) 
90. mie marsin sielä mettässä ko mie lähin(l) hevòsia 

laukottahan külästä (Pi) 
91. ne lähethin( 1) ihmiset kulkehan jonneki ja ko löisi 

kalajärven... (Juk1) 
92. net lähit( 1) sinne krüvhan töihin (Kurr4) 
93. net menit{ 1) müötä sihen (Svapp1) 
94. ko ne süksülä tulit ja kevälä menit{\) (Puolt1) 
95. halva ne olhin(4) porokki (Jä) 
96. ko kaikki olhin{A) elämässä (Kaal) 
97. ja net olhin(4) hüvin säilünhet vielä... (Juk5) 
98. kosket olhin(A) kovat sielä välilä (Kurr1) 
99. ennen vanhasta olhin(4) nimet kaikile kivile (Kurr3) 

100. net olhin(4) mettässä talvet jä... (Puolt2) 
101. opettajat olthin{ 1) kaikki suomenpuhuvaiset [(Sopp1)] 
102. net olthin{ 1) semmoset lapinihmiset jokka tulthin tuolta 

vuoskusta (Kurr2) 
103. katto s oli tälä pälä kaikhin kovimet kosket mitä 

oltti(2) (Pak1) 
104(z). ja moleminlaiset net olithin{2) sitten kaikki ühessä (Ala) 
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105(z). sillon ei ollu küllä ko vis küs taloa jokka olithin(2) 
lämpimä (Kurr4) 

106. asunot oli(2) kauhean... pienet (Svapp1) 
107. net oliti 1) säkit sän kilon säkit jonne kokosimma net 

kalat... (Sev) 
108. panima(2) ruskon /aishoin/ (Pak2) 
109. ne panhin(4) siile rikhamalle ensimäisele ne paniti}) kolme 

kuppia (Puolts) 
110. ne panhin(4) pois nitä sieltä (Fj) 
111. nepanthiniX) tonttisarat ümpäri järveä (Puolt1) 
112. se aika küllä oli oikhen sopeva ko päsi(l) muitaki hommia 

tekè (Kurr4) 
113. net tehhin(2) heinä kans (Svapp1) 
114. se teki(l) arkukki kaikile jokka kuolt (Kurr2) 
115. gräppe tuli( 1) kauheasti velkhan ja se häütüi heittä 

pois (Svapp1) 
116. /ne/ tulhin(4) kàliksforshin junàla ja... (Fj) 
117. tässä ühen aika ko plastivenet tulhin(4) markkinoile (Juk3) 
118. net olthin semmoset lapinihmiset jokka tulthin(\) tuolta 

vuoskusta (Kurr2) 
119. ja sai aina lihan ko net tulthin( 1) [(Sopp1)] 
120. jokka tulthin( 1) sitte sirruthin ja (Puolt1) 
121. vaikka hevosekki tulthin{ 1) (Pak1) 
122. se oli kans pikkusen kumma se ette /ne/ sentähen 

tulttii2) (Pak1) 
123. tuli(2) huono talvet poro kuolthin (Kurr2) 
124. mista nämät tuli(2) (Jä) 
125. se oli oikhen mukàva nähä ko net tulit( 1) (Puolt1) 

Att 'ha' synonymt med att 'äga' (se 4.2.6) 
126(z). nilä olhin(4) semmoset nir|ku näi lapinihmisilä ajohärät 

millä net ajethi (Pirtt1) 
127(z). nillä olhin(A) nämät nimet ja... aina mainitethin nitä missä 

kuljethin (Kurr3) 
128(z). meilä olhin{4) sitte ne jatkokoulut (Puolt2) 
129(z). hällä olhin{4) poro vetohärät tälä jolla se veätti puita heiniä 

kotia (Kurr3) 
130(z). ei ollu sota,asheita matkassa, jollaki olhin(4) prönrnkit 

mutta ne otethin pois (Kurr1) 
131 (z). ne olthin(i) elävät kaikila (Kurr2) 
132(z). sielä olit{ 1) meilä semmoset turvekoàt (Puolts) 

Predikatet i pluralis med pronominet se (3 p. sg.) som subjekt 
132(y,z). se panit{2) varsin krüva käünthin sitte (Svapp1) 
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Kommentarer till meningsexempel 
83(z). Formen hajthin kan förklaras på två sätt: a) Vokalen e i 

ha.ethin (den normala formen) har assimilerats med vokalen i i 
ändeisen -hin och har härigenom varit föremål för regressiv 
assimilation, b) Formen hajthin kan också förklaras så att 
ändeisen för 3 p. pl. imperfekt är dubbelmarkerad. Den 
tornedalsfinska formen ha(it, som i sig självt markerar 3 p. pl., har 
sedan antagit ändeisen -hin, som är typisk för jukkasjärvifinskan. 

88(z). I spontant tal har ändeisen -hin bortfallit, vilket resulterat i 
formen kuolt. 

104(z)—105(z). Formen olithin kan innebära att ändeisen för 3 p. pl. 
är dubbelmarkerad. Den tornedalsfinska formen olit (3 p. pl.) har 
antagit ändeisen -hin, som är typisk i jukkasjärvifinskan. 

126(z)—132(z). Då ägare och det ägda (oberoende av numerus) sam
manbinds med enkla former av 'olla' så skall dessa former normalt 
( - enligt den finska skriftspråksgrammatiken) stå i 3 p. sg. Då 
former av 'olla' däremot står i 3 p. pl. så är detta förmodligen 
påverkan från samiskan. I detta språk skall motsvarigheter till 
'olla' stå i 3 p. sg., då det ägda avser singularis samt i 3 p. pl., då det 
ägda avser pluralis. Nämda påverkan från samiskan är vanligare i 
imperfekt än i presens. 
Meningsexempel i samiskan: 
a) det ägda står i singularis Dus lœ (3 p. sg.) bånjo-gåma 'du har en 
sned sko'. 
b) det ägda står i pluralis Oabbdin leddje (3 p. pl.) bcednagat 
maiddi 'systrarna hade också hundar'. Se Ruong 1970:85, 37 
(ovanstående meningsexempel) samt 73, 153 (böjning av leet i 
presens och imperfekt) 

132{y). krüva = SF kaivos 
132{z). Se kommentar 81 (z) under föregående verbtyp. 
Se översikt under 5.1.2.(3) 

4.1.2.(4) Imperfektböjning av tvåstaviga i-stammar 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. kuokin, 3 p. sg. kuokki, 3 p. pl. kuokithin : kuok-
kivat : kuokit. 1 p. sg. moitin, 3 p. sg. moitti, 3 p. pl. moitithin : moit-
tivat : moitit. 1 p. sg. opin, 3 p. sg. oppi, 3 p. pl. opithin : oppivat : opit. 
(Se inf. 4.4.1.(4)1 s 130.) 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Imperfektformer med/utan varianter vars motsvarande infinitiver 
antecknats under 4.4.1.(4)IIa,b s 130.) 

a) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

(mähki- (SF ähki-)) 1 p. sg. —, 3 p. sg. mähki, 3 p. pl. mähkivät. 1 p. 
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sg. origin, 3 p. sg. oTiki, 3 p. pi. Ornithin : or|kivat : oïir|it. 1 p. sg. tohin, 
3 p. sg. tohti, 3 p. pl. tohithin : tohtivat : tohit. (vihki-) 1 p. sg. —, 3 p. 
sg. vihki, 3 p. pi. vihithin : vihkivät. 

b) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en kon
sonant. 

1 p. sg. niijn : nüvin, 3 p. sg. niiki, 3 p. pl. nü(ithin : nükivät : nü(it. 
(poiki-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. poiki, 3 p. pl. poikivat. 1 p. sg. revin, 3 p. sg. 
repi : repis, 3 p. pl. revithin : repivät : revit. 1 p. sg. sovin, 3 p. sg. sopi, 
3 p. pl. sovithin : sopivat : sovit, (soti-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. soti, 3 p. pl. 
so<ithin : sotivat : so.it. 1 p. sg. su,in : suvin, 3 p. sg. suki, 3 p. pl. 
su.ithin : sukivat : su(it. 1 p. sg. vätin, 3 p. sg. väti, 3 p. pl. vä(ithin : 
vätivat : vä,it. 
III Former av verb utan stadieväxling. 
a) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

Typexempel 1 p. sg. jürsin, 3 p. sg. jürsi, 3 p. pl. jürsithin : jürsivät 
: jürsit. (Se inf. 4.4.1.(4)IIIa s 130f.) 
Märk. Beträffande marsia gäller ett s i presensböjningen. (Se pres. 

4.1.1.(4)IIIa, Märk s 60.) 
b) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en konsonant. 

Typexempel 1 p. sg. huolin, 3 p. sg. huoli, 3 p. pl. huolithin : huolivat 
: huolit. (Se inf. 4.4.1.(4)IIIb s 131.) 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
133(x,z). ja sitten àbrahami vihapäissä se repis(2) sen gräpen 

mäsiinnin se repisil) pois ja laitto itte (Svapp1) 
134(z). me vahima(2)... ette mie sän pikku kürin viä... (Pak1) 

Meningsexempel med dialektal form av annan verbtyp än i SF 
(se 1.2.8.1) 
135(x,z). met telvasimma ja lëkkasimma(2) sinä iimpäri... (Juk2) 
136(z). ja sinä met tansasimma{4) ja miie /mie/ muistan meitä 

oli... (Juk1) 

Kommentarer till meningsexempel 
133(x). 'I ilskan rev Abraham ned Grapes masugn och skaffade sig 

en egen.' 
133(z). Slutkonsonanten 5 i formen repis, som finns på två ställen i 

meningen, är överflödig och kan förklaras på följande sätt: På 
första stället kan s-et ha tillkommit genom påverkan från s-et i det 
efterföljande ordet sen. Då formen repi sedan skall upprepas i sam
ma mening så är minnesbilden från s-et på det första stället så stark 
att denna konsonant upprepas automatiskt i den andra formen. 
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134(z). Meningsexemplet finns även i presens under 4.1.1.(4). Formen 
vahima (SF vaadimme) kan betraktas både som imperfekt och 
presens. 

135(x). 'Vi väsnades och lekte där i närheten.' 
135(z). Formen lékkasimma är ett kontrakt verb (inf. lékatä) och 

motsvaras av den standardfinska formen leikimme. Det dialektala 
ordet för leka är normalt ràfia. 

136(z). Verbet för dansa motsvaras oftast av den kontrakta verb
formen tansata. Formen tanssimme i SF motsvaras således av 
formen tansasimma. Dialekten kan även använda formen 
tansima. 

Se översikt under 5.1.2.(4). 
4.1.2.(5) Imperfektböjning av tvåstaviga o-stammar 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Belägg för former med nämnda typ av stadieväxling saknas. 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Imperfektformer med/utan varianter vars motsvarande infinitiver 
antecknats under 4.4.1.(5)IIa,b (s 131). 

a) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

1 p. sg. haloin, 3 p. sg. halkoi, 3 p. pl. halothin : halkoivat : haloit. 
1 p. sg. tahoin, 3 p. sg. tahtoi, 3 p. pl. tahothin : tahtoivat : tahoit. 

b) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en kon
sonant. 

1 p. sg. ai join, 3 p. sg. aikoi, 3 p. pl. ai<othin : aikoivat : ai,oit, 1 p. 
sg. avvoin : aukoin, 3 p. sg. aukoi, 3 p. pl. auvothin : aukasivat : 
aukasit. 1 p. sg. havvoin, 3 p. sg. hautoi, 3 p. pl. havvothin : havvoit. 
1 p. sg. kuoin, 3 p. sg. kutoi : kutosi, 3 p. pl. kuothin : kutosivat : 
kutoivat : kutosit. 1 p. sg. laoin : lavoin, 3 p. sg. latoi, 3 p. pl. laothin 
: lavothin : latosivat : latosit. 1 p. sg. leivoin, 3 p. sg. leipoi, 3 p. pl. 
leivothin : lieposivat : leipoivat : lieposit. 1 p. sg. oikoin : oijoin, 3 p. 
sg. oikoi, 3 p. pl. oijothin : oikoivat : oijoit. 1 p. sg. sijoin, 3 p. sg. sitoi, 
3 p. pl. sijothin : sijoithin : sitosivat : sitosit. 1 p. sg. tavoin : taoin, 3 
p. sg. takoi, 3 p. pl. tavothin : taothin : takosivat : takoivat : takosit. 
III Former av verb utan stadieväxling 
a) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

Typexempel 1 p. sg. katkoin, 3 p. sg. katkoi, 3 p. pl. katkothin : 
katkosivat : katkosit : katkoit. (Se inf. 4.4.1.(5)IIIa s 131.) 

b) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en kon
sonant. 

Typexempel 1 p. sg. hieroin, 3 p. sg. hieroi, 3 p. pl. hierothin : 
hierosivat : hieroit : hierosit. (Se inf. 4.4.1.(5)IIIb s 132.) 
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Märk. I presens kan verbet hio- 'slipa, vässa' ha en variant med h 
mellan vokalerna i och o (hiho-). I imperfekt får detta verb med 
h mellan vokalerna en annan betydelse, ex. mie hihoin - jag 
åkte skidor. 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
137. ...ja kutoi{\) mallia eli mönsteriä nistä vanttuista (Juk5) 
138. mie sanoin( 1) äijäle kitoksia... [(Sopp1)] 
139. ...vaimo tuli porstuassa vasthan sanoi( 1) näi mulle [(Sopp1)] 
140. se tahtoi{ 1) se sammal kuiva (Puolts) 
Se översikt under 5.1.2.(5) 

4.1.2.(6) Imperfektböjning av tvåstaviga u-, y-stammar 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. haukuin, 3 p. sg. haukkui, 3 p. pl. haukuthin : 
haukkuivat : haukuit. 1 p. sg. petiiin, 3 p. sg. pettiii, 3 p. pl. petüthin 
: pettüivät : petüit. 1 p. sg. ripuin, 3 p. sg. rippui, 3 p. pl. riputhin : rip-
puivat : ripuit. (Se inf. 4.4.1.(6)1 s 132.) 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
a) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. Följande former med/utan varianter motsvaras av in-
finitiver som antecknats under 4.4.1.(6)IIa (s 132). 

1 p. sg. ammuin, 3 p. sg. ampui, 3 p. pl. ammuthin : ampuivat : ara-
muit. (hiltü-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. hiltüi, 3 p. pl. hilüthin : hiltüivät : 
hillüit. (johtu-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. johtui, 3 p. pi. johuthin : johtuivat 
: johtuit : johuit. (jürtu-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. jürtui, 3 p. pi. jür(r)uthin 
: jürtuivat : jür(r)uit. (jähtü-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. jähtüi, 3 p. pl. jähüthin 
: jähtüivät : jähüit. 1 p. sg. kän(n)üin, 3 p. sg. käntüi, 3 p. pl. 
kän(n)üthin : käntüivät : kän(n)üit. 1 p. sg. laihuin : laihtuin, 3 p. sg. 
laihtui, 3 p. pl. laihuthin : laihtuthin : laihtuivat : laihtuit. (löühtü-) 1 
p. sg. —, 3 p. sg. löühtiii, 3 p. pl. löiihtüthin : löühtüivät : löühtiiit. 1 
p. sg. mahuin, 3 p. sg. mahtui, 3 p. pl. mahuthin : mahtuivat : mahuit. 
1 p. sg. (nuor(r)uin), 3 p. sg. nuortui, 3 p. pl. nuorruthin : nuorruithin 
: nuortuivat : nuorruit. 1 p. sg. nöür(r)üin, 3 p. sg. nöürtüi, 3 p. pl. 
nöür(r)üthin : nöürtüivät : nöür(r)üit. 1 p. sg. onnuin, 3 p. sg. ontui, 3 
p. pl. onnuthin : ontuivat : onnuit. 1 p. sg. paruin, 3 p. sg. parkui, 3 p. 
pl. paruthin : parkuivat : paruit. 1 p. sg. püör(r)üin, 3 p. sg. püörtüi, 
3 p. pl. püör(r)üthin : püörtüivät : püör(r)üit. 1 p. sg. sir(r)üin, 3 p. sg. 
sirtüi, 3 p. pl. sir(r)üthin : sirtüivät : sir(r)üit. 1 p. sg. sünnüin, 3 p. sg. 
siintüi, 3 p. pl. sünniithin : süntüivät : sünnüit. (särkü-) 1 p. sg. —, 3 p. 
sg. särküi, 3 p. pl. sär(j)üthin : särküivät : särküsivät : sär(j)üit. (tun-
tu-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. tuntui, 3 p. pl. tuntuivat : tuntusivat : tunnuit. 
(vailtu-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. vailtui, 3 p. pl. vailuthin : vailtuivat : vailuit. 
(virjku-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. virikui, 3 p. pl. vir|T|uthin : virikuivat : 
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viîikusivat : vir|r|uit. (väntü-) 1 p. sg.—, 3 p. sg. väntüi, 3 p. pl. 
vän(n)üthin : väntüivät : väntüsivät : väntüisivät : vännüit. 

b) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en konso
nant. Följande former med/utan varianter motsvaras av infinitiver 
som antecknats under 4.4.1.(6)IIb (s 132f). 

(hütü-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. hütüi, 3 p. pl. hü4üthin : hüvüthin : 
hütüsivät : hütüivät : hüvüit. 1 p. sg. hüötüin : hüövüin, 3 p. sg. hüötüi, 
3 p. pl. hüö(üthin : hüövüthin : hüötüsivät : hüötüivät : hüötüit : 
hüövüit. 1 p. sg. jovvuin : jou4uin, 3 p. sg. joutui, 3 p. pl. jovvuthin : 
jou<uthin : joutusivat : joutuisivat : jovvuit : jou(uit. (jätü-) 1 p. sg. —, 
jätüi, 3 p. pl. jä(v)üthin : jätüthin : jätüsivät : jätüisivät : jätüivät : 
jä(v)üit : jätüit. 1 p. sg. kävuin : kä(uin, 3 p. sg. kätui, 3 p. pl. kätuthin 
: kävuthin : kä,uthin : kätusivat : kätuivat : kävuit : kä.uit. (kaiku-) 1 
p. sg. —, 3 p. sg. kaikui, 3 p. pl. kaijuthin : kaikusivat : kaikuisivat : 
kaikuivat : kaijuit. 1 p. sg. kavuin : ka<uin : katusin, 3 p. sg. katui : 
katusi, 3 p. pl. kävuthin : ka(uthin : katusivat : katuivat : kavuit. 1 p. 
sg. kivuin : kipusin, 3 p. sg. kipui : kipusi, 3 p. pl. kivuthin : kipusivat 
: kitusivat : kivuit : kituit. 1 p. sg. luovuin : luopuin, 3 p. sg. luopui, 3 
p. pl. luovuthin : luopusivat : luopuivat : luopusit : luovuit : luopuit. 
(löütü-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. löütüi, 3 p. pl. lövviithin : löütüivät : 
löütüsivät : lövvüit. (mätu-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. mätui, 3 p. pl. mätuthin 
: mä,uthin : mävuthin : mätusivat : mätuivat : mätusit. 1 p. sg. nav-
vuin, 3 p. sg. naukui, 3 p. pl. naukuthin : navvuthin : nau(uthin : 
naukusivat : naukuivat : naukusit : navvuit : nau(uit. 1 p. sg. noijuin, 
3 p. sg. noitui, 3 p. pl. noijuthin : noitusivat : noituivat : noitusit : noi-
juit. (näkü-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. näküi, 3 p. pl. nävüthin : nä.üthin : 
näküsivät : näküivät : näküsit : nävüit : nä<üit. (pütu-) 1 p. sg. —, 3 p. 
sg. pütui, 3 p. pl. püvuthin : püvvuthin : pü(uthin : pütusivat : 
pütuisivat : pütusit : pütuisit. (raiku-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. raikui, 3 p. pl. 
rai(uthin : raikusivat : raijuit. (taipu-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. taipui, 3 p. pl. 
taivuthin : taipuivat : taipusivat : taipusit. 1 p. sg. tiivüin, 3 p. sg. tütüi, 
3 p. pl. tüwüthin : tüvüthin : tütüsivät : tütüivät : tütüsit : tüvüit : 
tü(üit. (täütü-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. täütüi, 3 p. pl. tävvüthin : täütüsivät 
: täütüivät : tävvüit : täü.üit. 1 p. sg. vaivuin, 3 p. sg. vaipui, 3 p. pl. 
vaivuthin : vaipusivat : vaipuivat : vaivuit. 1 p. sg. vivüin, 3 p. sg. vipüi, 
3 p. pl. viviithin : vipüsivät : vipüivät : vivüit : vipüsit. 

III Former av verb utan stadieväxling. 
a) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

Typexempel 1 p. sg. istuin, 3 p. sg. istui, 3 p. pl. istuthin : istusivat : 
istuivat : istuit : istusit. (Se inf. 4.4.1.(6)IIIa s 133.) 

b) Former bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en kon
sonant. 
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Typexempel 1 p. sg. asuin, 3 p. sg. asui, 3 p. pi. asuthin : asusivat : 
asuit : asusit. (Se inf. 4.4.1(6)IIIb s 133.) 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
141. mutta ne ammutti(2) sielä vain keskenäns norjalaisten 

kansa (Kurr1) 
142. se met asuima( 1) sinä... vintilä (Juk2) 
143. sinä net asuthin{\) (Juk2) 
144. ne /klasit/ jäjt(l) alta (Puolts) 
145. nehhän /kalat/ jävüit( 1) (Sev) 
146. nir|ku ne sihen aikhan kuttuthin( 1) pithänapua (Kurr2) 
147(z). ne sait sitte süä nir|ku mahòthin{2) sihe (Puolts) 
148. me aivan puhuthin{2) suomea sielä meän kotona (Katt) 
149(y). ko se kamini... ku se sammuis(2) siilo se tuli 

kiilmä (Kaal) 
150. joskus sattui(i) nähä jor|ku hirvijäljen sielä (Salm1) 
151. poroelo satuthin{\) tulla pälle nihi jär|khi (Puolts) 
152. se sirtüHl) sieltä sitte tänne (Fj) 
153. me sirriimä(2) sitten tuonne tunturhin (Kaal) 
154. met olima jo aika poikaset ko sirrümä(2) 

jukkasjärfhen (Juk4) 
155. ne sirrüit( 1) tänne kirunhan (Juk4) 
156. jokka tulthin sitte sirruthin{2) ja (Puolt1) 
157. se oli sillori ko mie sünnüin ülös(2) se oli aika pikkunen 

külä (Svapp2) 
158. ei hollanu /jaksanu/ vetä, vaipu{2), panima 

ruskon (Pak2) 
159(z). se oli kaikhin paras tienasti se mie sillä mie vivisin(2) 

olehan nin kau won (Kurr1) 
Imperfekt av 'måste' (se även under 4.2.5) 
160(x,z). mie häin{2) hakata koijukar|riet ja sa auki ne 

rauvvat (Puolts) 
161(z). hävüin{ 1) vüötüä sihen (Katt) 
162(z). nitä täütüi(2) viä kelinaikana sinne (Sev) 
163(z). sinä hätiii( 1) kohta ühtä kavvon aika makkà sen 

kuorma-auton alla ko se ette ajja sitä (Kaup) 
164(z). se häütüi( 1) vireä olla lukeha joka muisti (Juk1) 
165(z). mätsärverir|Gissä sen hätüi( 1) süä sitte ja (Salm1) 
166(z). aikka opettaja ä,üi(2) tehä sihe malli (Pirtt2) 
167(z). me äjmä(2) aja sitten tavaroita (Puolts) 
168(z). se hävüthin( 1) alata tekemhän sinä raha (Svapp1) 
169(z). semmoset hait(2) vaikeama kappalhet ne häitti(2) sanoa 

suomeksi (Pirtt2) 
170(z). sen ruàn éstä häit[hin\(2) tehä tüöitä toisile (Puolts) 
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171(z). sitä masini häü[thin](2) sirtä ës takàsin (Svapp1) 
Kommentarer till meningsexempel 
147(z). mahòthin = mahuthin (inf. mahtua); i trycksvag stavelse kan 

vokalen u i vissa fall bli o. 
149(y). kamini = SF kamiina 
159(z). vivisin = vivüin 
160(z). 'jag var tvungen att hugga en björkstör för att kunna öppna 

saxen' (fångstredskap) 
160(z). sa = sä (SF saada); se 5.1.3(l)d s 190.) 
160(z)—171(z). Se kommentarer till meningsexempel 73(z)—81(z) 

under 4.1.1.(6). 
Märk. Substantivet ihmiset kan fungera som ett underförstått subjekt 

till de kursiverade verbformerna i meningsexemplen nr 168, 
170 samt 171. 

Se översikt under 5.1.3.(6) 

4.1.2.(7) Imperfektböjning av tre- och flerstaviga a-, ä-stammar 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. herätin, 3 p. sg. herätti, 3 p. pl. herätethin : herät-
tivät : herätit. 1 p. sg. kirjotin, 3 p. sg. kirjotti, 3 p. pl. kirjotethin : kir-
jottivat : kirjotit. (Se inf. 4.4.1.(7)Ia—1 s 134ff.) 
II Former av verb med avvikelser från kvalitativ stadieväxling. 
Nedanstående typexempel, vilka är bildade på trestaviga verbstam
mar, kan inte växla med former som har kvalitativ stadieväxling. (Jfr 
4.1.2.(2)C.) 

Typexempel a) 1 p. sg. puhalsin, 3 p. sg. puhalsi, 3 p. pl. puhalthin 
: puhalhin : puhalethin : puhalsivat : puhalsit. (Se inf. 4.4.1.(7)IIa s 
136.) 

b) 1 p. sg. paransin, 3 p. sg. paransi, 3 p. pl. paranthin : paranhin : 
paran(n)ethin : paransivat : paransit : paranit. (Se inf. 4.4.1.(7)IIb s 
136f.) 

c) 1 p. sg. ümmärsin, 3 p. sg. ümmärsi, 3 p. pl. ümmärthin : iim-
mär(r)ethin : ümmärsivät : iimmärsit. (Se inf. 4.4.1.(7)IIc s 137.) 
III Former av verb utan stadieväxling. 
Typexempel a) 1 p. sg. armahtin, 3 p. sg. armahti, 3 p. pl. armahthin : 
armahtethin : armahtivat : armahtit. (Se inf. 4.4.1.(7)IIIa s 137 samt 
1.2.2.B1C.) 

b) 1 p. sg. ävistin, 3 p. sg. ävisti, 3 p. pl. ävisthin : ävistethin : ävistivat 
: ävistit. (Se inf. 4.4.1.(7)IIIb s 137.) 
Meningsexempel (se 1.2.9) 
172(z). sinä me kehihtimä(2) /tulima paremaksi/ sinä 

töissä (Salm1) 
173. se kïilustHY) hullulta tieten (Katt) 
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174(x,z). no se mie sitten känhäütin(l) suoriksi poikki (Juk4) 
175. net annethin sen preivin takàsin lähätetti( 2) j a kitetti hüvästä 

tarjouksesta (Svapp1) 
176(x,z). mutta tämä koulupelàtti{2) /pelasti/ kuiteriki tuli sitten sillä 

mallila ette net osàtti ruottin kaikki ja pärjättin sitten se meni 
hiivin sillä mallilla (Svapp1) 

177. ja mie rakensUl) sinne kakskiimmentäkaheksan 
/1928/ (Juk1) 

178. lähethin ihmiset kulkehan... ja rakensi(2) pikku 
mökin (Juk1) 

179. itte ne rakenethin( 1) verkkoja (Puolt1) 
180. net rakenethin(\) vähä minneki vimen nin se külä kasuis 

vähän kerta (Kurr2) 
181. Se meningsexempel nr 82 (med formen vaihetethin) 

under 4.1.2.(2). 
183. hällä olhin poro vetohärät tälä jolla se veätti( 1) puita 

heiniä kotia (Kurr3) 
184. küllä net välhin naurethin minun kieltä mutta kiillä net 

kuiten ümmärethin( 1) sentäher|ki (Kaal) 
185. küllä ne ümmärsethin(2) minun nekki (Kaal) 

Kommentarer till meningsexempel 
172(z). Den tornefinska huvuddialekten har normalt ändeisen 

-mmaAmmä efter trestaviga ordstammar medan varianten 
-ma/-mä används efter tvåstaviga ordstammar (se Airila 1912:167, 
173). 

174(z). 'Jag gjorde sedan en tvärvändning för att kunna köra rakt 
över.' 

174(z). Verb av ifrågavarande typ har gott om varianter. (Se inf. 
4.4.1.(7)Ik.) Jämför även förhållandet i uleåborgsdialekten (Se 
Pääkkönen 1971:143.) 

176(x). Mening 176 måste förstås av det tidigare sammanhanget. 
Sagesmannen (se not 14) har något innan berättat följande: En 
språkförbistring var nära att uppstå på arbetsplatsen till följd av 
att de anställdas språkliga bakgrund var så olika. Med stöd av den
na information måste meningsexempel 176 då får följande tolk
ning: 'Men den här skolan räddade i varje fall situationen så att alla 
fick lära sig svenska och härigenom klarade de sig bra.' 

176(z). Formen pelatti kan uppfattas som aktivform, om man tänker 
sig att st i formen pelasti (3 p. sg.) assimilerats till tt (regressiv 
assimilation). 

Se översikt under 5.1.2.(7) 
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4.1.2.(8) Imperfektböjning av tre- och flerstaviga le-stammar 
A. Imperfektböjning av trestaviga le-stammar. 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. tappelin, 3 p. sg. tappeli, 3 p. pl. tapel(t)hin : tap-
pelivat : tappelit. 1 p. sg. soittelin, 3 p. sg. soitteli, 3 p. pl. soitel(t)hin 
: soittelivat : soittelit. (Se inf. 4.4.1.(8)AI s 138.) 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Typexempel a) 1 p. sg. hihtelin, 3 p. sg. hihteli, 3 p. pl. hihel(t)hin : 
hihtelivät : hihtelit. 1 p. sg. väntelin, 3 p. sg. vänteli, 3 p. pl. 
vän(n)el(t)hin : väntelivät : väntelit. (Se inf. 4.4.1.(8)AIIa s 138.) 

b) 1 p. sg. jakelin, 3 p. sg. jakeli, 3 p. pl. jakel(t)hin : jakelivat : 
jakelit. 1 p. sg. hütelin, 3 p. sg. hüteli, 3 p. pl. hü,el(t)hin : hütelivat : 
hütelit. (Se inf. 4.4.1.(8)AIIb s 138.) 
III Former av verb utan stadieväxling. 
Typexempel a) 1 p. sg. kastelin, 3 p. sg. kasteli, 3 p. pl. kastel(t)hin : 
kastelivat : kastelit. (Se inf. 4.4.1.(8)AIIIa s 138.) 

b) 1 p. sg. ajelin, 3 p. sg. ajeli, 3 p. pl. ajel(t)hin : ajelivat : ajelit. (Se 
inf. 4.4.1.(8)AIIIb s 139.) 
Märk. 13 p. pl. är ändeisen si + vat vanliga i formerna kastelsivat, tap-

pelsivat och jakelsivat. 
B. Imperfektböjning av fyrstaviga le-stammar. 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Typexempel a) 1 p. sg. hajottelin, 3 p. sg. hajotteli, 3 p. pl. hajotel(t)hin 
: hajottelivat : hajottelit. (Se inf. 4.4.1.(8)BIa s 139.) 

b) 1 p. sg. harjottelin, 3 p. sg. harjotteli, 3 p. pl. harjotel(t)hin : har-
jottelivat : harjottelit. (Se inf. 4.4.1.(8)BIb s 139.) 

c) 1 p. sg. ajattelin, 3 p. sg. ajatteli, 3 p. pl. ajatel(t)hin : ajattelivat 
: ajattelit. (Se inf. 4.4.1.(8)BIc s 139.) 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling i SF (Se 1.2.2.Blb) 
Typexempel a) 1 p. sg. valehtelin, 3 p. sg. valehteli, 3 p. pl. valehtel(t)hin 
: valehtelivat : valehtelit. (Se inf. 4.4.1(8)BIIa samt dito, Märk s 140.) 

b) 1 p. sg. lähentelin, 3 p. sg. lähenteli, 3 p. pl. lähen(n)el(t)hin : 
lähentelivät : lähentelit. (Se inf. 4.4.1.(8)BIIb samt dito Märk 1 s 140.) 
Meningsexempel (se 1.2.9) 
186. mutta attelinil) ette... (Kaal) 
187. se mie attelin{ 1) menen likémäksi ette s on parempi 

am [pua] (Puolts) 
188. sen ajatteli(l) tieteriki ko tänne tuli ette küllä tälä tekke 

raha (Salm1) 
189. mitä meän vanhimet muistelhin(4) (Puolt1) 
190. ko ne muistelethin(2) silloin... (Puolt1) 
191. se mukitteli(A) ja eikä sittä tullu iihthän rar|r|astusta (Poik) 
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192. mutta teheskelin(4) nuoita kauppoja näin sivùla, ja... (Juk4) 
Se översikt under 5.1.2.(8) 

4.1.2(9) Imperfektböjning av trestaviga ise-stammar 
A. -aise- : -äise- verb 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Saknas 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. aukasin, 3 p. sg. aukasi, 3 p. pl. aukasthin : av-
vasthin : aukasivat : aukasit. (Se inf. 4.4.1.(9)AIIa s 140.) 
Märk. Se Märk under 4.1.1.(9)AII. 

Exempel: 1 p. sg. rarjkasin : rarpiastin, 3 p. sg. rarjkasi : 
rar|T|asti, 3 p. pl. rar|T|asthin : raririastethin : rarikasivat : 
raiynastivat : rarikasit. (Se inf. 4.4.1.(9)AIIb s 140.) 

III Former av verb utan stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. käväsin, 3 p. sg. käväsi, 3 p. pl. käväthin : käväsivät 
: käväsit. (Se inf. 4.4.1.(9)AIII s 141.) 
Märk. Enligt pres-böjn (se 4.1.1.(9)AIII, Märk 2.) finns 4 verb som 

föredrar en annan verbtyp. Dessa är huokase-, kirkase-, 
kiskase- och röühtäse- Av dessa verb är ordstammarna 
huokasi-, kirkasi- och röühtäsi- inte ovanliga i imperfekt. I 
stället för ordstammen kiskasi- använder dialekten oftare ord
stammen kiskoi-, 

B. -ise- verb 
Typexempel (helise-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. helisi, 3 p. pl. helisthin : 

helisivät : helisit. (Se inf. 4.4.1.(9)B s 141.) 
Meningsexempel (se 1.2.9) 
193. ko ne süksiilä nitä /poroja/ ratkasit( 1) (Puolts) 
194. Diter köniGi tuola vetàsi(l) mulle käünthin sitten (Juk4) 
Se översikt under 5.1.2.(9). 

4.1.2.(10) Imperfektböjning av trestaviga itse-stammar 
Den totala mängden av hithörande verb är presenterad i in-
finitivkapitlet. 

Typexempel 1 p. sg. hallittin, 3 p. sg. hallitti, 3 p. pl. hallithin : hallit-
tivat. (Se inf. 4.4.1.(10) s 141 f.) 
Märk 1. Typexemplet visar att långt t används i ordstammen. Dock 

skall kort t användas i ordstammen då hithörande verb böjs 
i 2 p. pl. Det heter således hallititta. Då den korta varianten 
tarttea 'behöva' böjs i imperfekt gäller inte denna regel. Av 
detta verb blir böjningen tarttin, tarttit, tartti, tarttimma, 
tarttitta, tarttethin : tarttivat. 
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Märk 2. De verb som saknar den längre infinitivvarianten (se Märk 1 
under 4.4.1.(10)) skall i imperfekt ha en ordstam som utgår 
på -tti-. Således himotti-, riemuitti-, ristinnaulitti-

Märk 3. Nedanstående kursiverade former i imperfekt av valittea 
'välja' och valitta 'klaga' sammanfaller med varandra: 
valittea: mie valittin, sie valittit, se valitti, met valittima, 
'välja' tet valititta, net valithin : valittivat. 
valitta: mie valitin, sie valitit, se valitti, met valitimma, tet 
'klaga' valititta, net valitethin : valittivat. 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
195. vanhemat lapset net tulkithin{ 1)... (Kaal) 
Meningsexempel med dialektal form av annan verbtyp än i SF 
(se 1.2.8.1) 

196(x,z). mie kuiten valitin(2) tuon realikoulun (Kaal) 
Kommentarer till meningsexempel 
196(x). 'jag valde i alla fall att gå i realskolan' 
196(z). Formen valitin, som betyder jag klagade, kan i sällsynta fall 

användas i betydelsen jag valde såsom meningsexemplet visar. (Jfr 
Märk 3. ovan) 

Se översikt under 5.1.2.(10) 

4.1.2.(11) Imperfektböjning av tre- och flerstaviga i-stammar 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Saknas 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Saknas 
III Former av verb utan stadieväxling (se 1.2.2.Blc). 
Samtliga antecknade verb 1 p. sg. ahnehtin, 3 p. sg. ahnehti, 3 p. pl. 
ahnehtivat : ahnehtit. 1 p. sg. huolehtin, 3 p. sg. huolehti, 3 p. pl. 
huolehtivat : huolehtit. 1 p. sg. ilvehtin, 3 p. sg. ilvehti, 3 p. pl. il-
vehtivät : ilvehtit. 1 p. sg. ka(j)ehtin, 3 p. sg. ka(j)ehti, 3 p. pl. 
ka(j)ehtivat : ka(j)ehtit. 1 p. sg. murehtin, 3 p. sg. murehti, 3 p. pl. 
murehtivat : murehtit. (märehti-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. märehti, 3 p. pl. 
märehtivät : märehtit. (Se inf. 4.4.1.(11)111 s 142.) 

Se översikt under 5.1.2.(11). 

4.1.2.(12) Imperfektböjning av tre- och flerstaviga u-, y-stammar 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Typexempel a) 1 p. sg. uletuin, 3 p. sg. ulettui, 3 p. pl. uletuthin : ulet-
tuivat : uletuit. (Se inf. 4.4.1.(12)Ia,b s 142.) 

b) 1 p. sg. hävo(i)tuin, 3 p. sg. hävo(i)ttui, 3 p. pl. hävo(i)tuthin : 
hävo(i)ttuivat : hävo(i)tuit. (Se inf. 4.4.1.(12)Ic s 142.) 
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II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Typexempel a) 1 p. sg. mataluin, 3 p. sg. mataltui, 3 p. pl. matal(l)uthin 
: mataltuivat : matal(l)uit. (Se inf. 4.4.1(12)IIa s 143.) 

b) 1 p. sg. süren(n)uin, 3 p. sg. sürentui, 3 p. pl. süren(n)uthin : süren-
tuivat : süren(n)uivat : süren(n)uit. (Se inf. 4.4.1.(12)IIb s 143.) 

c) 1 p. sg. paran(n)uin, 3 p. sg. parantui, 3 p. pl. paranuthin : 
paranuithin : parantuivat : paran(n)uivat : paran(n)uit. (Se 
understreckade infinitivformer under 4.4.1.(12)IIb, Märk.) 

d) 1 p. sg. kumar(r)uin, 3 p. sg. kumartui, 3 p. pl. kumaruthin : 
kumaruithin : kumartuivat : kumar(r)uivat : kumar(r)uit. (Se inf. 
4.4.1.(12)IIc s 143.) 
III Former av verb utan stadieväxling. 
Typexempel a) 1 p. sg. perehtüin, 3 p. sg. perehtüi, 3 p. pl. perehtiithin 
: perehtüivät : perehtüit. (Se inf. 4.4.1.(12)IIIa s 143f samt 1.2.2.Blc.) 

b) 1 p. sg. hüväksüin, 3 p. sg. hüväksiii, 3 p. pl. hüväksüthin : 
hüväksüivät : hüväksiiit. (Se inf. 4.4.1.(12)IIIb s 144.) 

c) 1 p. sg. onnistuin, 3 p. sg. onnistui, 3 p. pl. onnistuthin : on-
nistuivat : onnistuit. (Se inf. 4.4.1.(12)IIIc,d s 144.) 

d) 1 p. sg. nâmioituin, 3 p. sg. nâmioitui, 3 p. pl. nâmioithin : 
nâmioituivat : nâmioivat : nâmioit. (Se inf. 4.4.1.(12)IIIe s 144 samt 
1.2.2.B1C.) 
IV Former av verb 

med stadieväxling samt utan stadieväxling (se 1.2.2.Bla) 
a) Typexempel med stadieväxling: 1 p. sg. velkan(n)uin, 3 p. sg. velkan-
tui, 3 p. pl. velkanuthin : velkantuivat : velkanuivat : velkanuit. (Se inf. 
4.4.1.(12)IVa—i s 144f.) 
Märk. Som typexemplet böjs samtliga i infinitiv kapitlet antecknade 

varianter, som är bildade på en ordstam som utgår på vokal + 
ntu/nty. 

b) Typexempel utan stadieväxling: 1 p. sg. majautuin, 3 p. sg. ma-
jautui, 3 p. pl. majautuivat : majautuit. (Se inf. 4.4.1.(12)IVa,c,g,h s 
144f.) 
Märk. Som typexemplet böjs samtliga i infinitivkapitlet antecknade 

varianter, som är bildade på en ordstam som utgår på diftong 
+ tu/ty. 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
197(z). ja sinä se asehtui( 1) ensin se hänen vaimonsa kansa (Kurr3) 
198(z). ne lähethin ihmiset kulkehan jonneki ja ko löisi kalajärven 

nin se asehtuit(2) kalajärven rantha ja... (Juk1) 
199(z). sinä kokòntui{A) väkeä sitten... (Pak1) 
200(z). ja sitte mie küllänüin{\) sittä (Svapp2) 
201. külän lapset lissäniithin(3) (Puolt1) 
202. mie sinä vähän loukkannuir\ki(i) ja... (Juk6) 
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203(x). pilànuthi(A) majjo ja... (Fj) 
204. sentähen net sekànuthi(4) (Pi) 
205. ensimäiset herätükset /heräükset/ tapahtuthiniì) 

karesuannossa (Juk5) 

Meningsexempel med dialektal form av annan verbtyp än i SF 
(se 1.2.8.1) 
206(z). sitten ko külä paisui eli isòni(\)... (Juk5) 

Kommentarer till meningsexempel 
197(z). asehtui = SF asettui 
198(z). asehtuit = SF asettuivat 
199(z). Form med kort konsonant mellan första och andra stavelsen 

används företrädesvis i det jukkasjärvifinska kärnområdet medan 
språket i ytterområdena ibland kan ha en variant med lång konso
nant. I former med lång konsonant kan den efterföljande vokalen 
ibland följas av ett svagt i. Formen kokontui kan således ha 
varianterna kokkontui och kokko*ntui. (Se även meningsexempel 
201, 203 och 204.) Former med denna växling är presenterade i in
finitiv (se 4.4.1.(12)IVa—e). 

200(z). Som variant till formen kiilläniiin använder samme sagesman 
uttrycket sain küllän i en liknande mening. Verbformen sain tillhör 
verbtyp 1. (Se under 4.1.2.(1) s 75.) 

203(x). 'mjölken förstördes eller surnade' 
Formen majjo är en pluralform av maito. När det gäller mjölk kan 
man använda verbet muijeta pro pilantua. 

206(z). Formen isòni är en ganska vanlig variant till isontui. 
Se översikt under 5.1.2.(12) 

4.1.2(13) Imperfektböjning av tre- och fyrstaviga oi(tse)-stammar 
Den totala mängden av hithörande verb finns presenterad i infinitiv
böjningen. (Se hänvisning efter nedanstående typexempel.) Dessa verb 
har två ordstammar: den korta, som slutar på -oi och den långa, som 
slutar på -oitti. Under senare tid har man börjat foga ändelser till den 
korta ordstammen. 

Typexempel 1 p. sg. haravoittin : haravoin, 3 p. sg. haravoitti : 
haravoi, 3 p. pl. haravoithin : haravoittivat : haravoivat : haravoit. (Se 
inf. 4.4.1.(13) s 146.) 
Meningsexempel med dialektal form av annan verb typ än i SF 
(se 1.2.8.1) 
207(z). joka kulki tälä ja nikkas(2) (Puolts) 
Kommentarer till meningsexempel (se 1.2.9) 
207(z). Infinitivformen nikkaroittea kan även ha varianten nikata. 

Den senare formen är ett kontrakt verb. Imperfektformer i 3 p. sg. 
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av kontrakta verb kan ibland ha bortfall av slutvokalen i, vilket 
framgår av meningsexemplet. 

Se översikt under 5.1.2.(13) 

4.1.2.(14) Imperfektböjning av *a<5a- : *ä<?ä- och *ai<5a- : *äi<5ä- verb 
A. Imperfektböjning av verb som i motsvarande infinitivböjning 
antecknats under A. (Se s 146f.) 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Typexempel a) 1 p. sg. hakkasin, 3 p. sg. hakkasi : hakkais, 3 p. pl. 
hakathin : hakkasivat : hakkasit. (Se inf. 4.4.1.(14)AIa s 146.) 

b) 1 p. sg. hüppäsin, 3 p. sg. : hüppäsi : hüppäis, 3 p. pl. hüpäthin : 
hüppäsivät : hüppäsit. (Se inf. 4.4.1.(14)AIb s 146.) 

c) 1 p. sg. mittasin, 3 p. sg. mittasi : mittais, 3 p. pi. mitathin : mit-
tasivat : mittasit. (Se inf. 4.4.1.(14)AIc s 146.) 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Typexempel a) 1 p. sg. uhkasin, 3 p. sg. uhkasi : uhkais, 3 p. pi. uhathin 
: uhkasivat : uhkasit. (Se inf. 4.4.1.(14)AIIa s 147.) 

b) 1 p. sg. kampasin, 3 p. sg. kampasi : kampais, 3 p. pi. kammathin 
: kampasivat : kampasit. (Se inf. 4.4.1.(14)AIIb s 147.) 

c) 1 p. sg. kohtasin, 3 p. sg. kohtasi : kohtais, 3 p. pi. kohathin : 
kohtasivat : kohtasit. (Se inf. 4.4.1.(14)AIIc s 147.) 

d) 1 p. sg. makasin, 3 p. sg. makasi : makais, 3 p. pi. mäthin : 
makasivat : makasit. (Se inf. 4.4.1.(14)AIId s 147.) 

e) 1 p. sg. lepäsin, 3 p. sg. lepäsi : lepäis, 3 p. pl. leväthin : lepäsivät 
: lepäsit. (Se hänvisning under d.) 

f) 1 p. sg. hautasin, 3 p. sg. hautasi : hautais, 3 p. pl. havvathin : 
hau,athin : hautasivat : hautasit. (Se inf. 4.4.1(14)AIIe s 147.) 
III Former av verb utan stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. nojasin, 3 p. sg. nojasi : nojais, 3 p. pl. nojathin : 
nojasivat : nojasit. (Se inf. 4.4.1.(14)AIII s 147.) 
B. Imperfektböjningen av verb som i motsvarande infinitivböjning 
antecknats under B. (Se s 148.) 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling 
Verb med samma stadieväxlingsfall som i typexempel under A har ej 
medtagits. 

1 p. sg. sirjkkasin, 3 p. sg. sirjkkasi : sirjkkais, 3 p. pl. sir|kathin : sir|k-
kasivat : sir|kkasit. 1 p. sg. vinttasin, 3 p. sg. vinttasi : vinttais, 3 p. pl. 
vintathin : vinttasivat : vinttasit. (Se inf. 4.4.1.(14)BI s 148.) 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Samtliga hithörande verbformer: a) 1 p. sg. tempasin, 3 p. sg. tempasi 
: tempais, 3 p. pl. temmathin : tempasivat : tempasit. (Se inf. 
4.4.1.(4)BIIa s 148.) 
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b) 1 p. sg. kehtasin, 3 p. sg. kehtasi : kehtais, 3 p. pi. kehathin : 
kehtasivat : kehtasit. 1 p. sg. kultasin, 3 p. sg. kultasi : kultais, 3 p. pi. 
kullathin : kultasivat : kultasit. 1 p. sg. multasin, 3 p. sg. multasi : 
multais, 3 p. pi. mullathin : multasivat : multasit. 1 p. sg. pölkäsin, 3 
p. sg. pölkäsi : pölkäis, 3 p. pl. pöläthin : pölkäsivät : pölkäsit. (Se inf. 
4.4.1.(14)BIIb s 148.) 
III Former av verb utan stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. nojasin, 3 p. sg. nojasi : nojais, 3 p. pl. nojathin : 
nojasivat : nojasit. (Se inf 4.4.1.(14)BIII s 148.) 
Meningsexempel (se 1.2.9) 
208. nitä tuli paljon nuoita jokka karattin(2) (Kurr1) 
209. se kohtasiiX) sielä lappalaisia jokka puhuthin 

ruottia (Svapp1) 
210. net olit säkit sän kilon säkit jonne kokosimma(\) net 

kalat (Sev) 
211. semmoset miehet jokka osasit(\) tinà (Puolts) 
212. ...tuli sitten sillä mallila ette net osàttHl) ruottin kaikki 

(Svapp1) 
213. ve(imä nuotta ette me saimma kala hü vin ette 

pärjäsimmä(l)... (Juk1) 
214. ...ja ne pärjättinil) sitten se meni hüvin sillä 

mallila (Svapp1) 
215. met telvasimma{ 1) 'lekte, stojade' ja lëkkasimma sinä 

ümpäri (Juk2) 
Meningsexempel med lånord från svenskan 
216(y,z). mie monttèra{2) siile pesomasinin ja 

prüvasimma [(Sopp1)] 
217(z). mie mükkasin(l) 'muckade' nuoin kevälä (Kaal) 
218(z). mie monttèra siile pesomasinin ja 

prûvasimma( 1) [(Sopp1)] 
219(y,z). net sta • rtathin( 1) tämän kursin ette säva sihe... (Juk3) 
220(z). kur|ka sihen aikhan ihmiset eléthi ja kurika se 

äksistera(2) (Svapp1) 
Meningsexempel med dialektal form av annan verbtyp än i SF 
(se 1.2.8.1) 
221(z). ...ja mie kälon(2) kaikki joet ja poikki erikä mie 

külmettiinü (Pi) 
222(z). isävaina kiillä lainai{2) hevosia (Kurr4) 
Kommentarer till meningsexempel 
216(y). persomasinin = SF pesukoneen 
216(z)—220(z). Verb som lånord böjs som kontrakta verb (se Wände 

1982:61). Lånord med avsaknad av finskt inslag förekommer 
mycket sällan hos äldre personer, men är mera frekventa hos yngre 
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personer. Formen för 'monterade' (mening 216) borde ha hetat 
monttèrasin samt formen för 'existerade, verkade' (mening 220) 
borde ha hetat äksisterasi. 

219(y). kursin = SF kurssin 
221(z). Verbet kalata (SF kahlata) 'vada' är bildat på ordstammen 

kaalaa-, Ordstammen kaalaa- har tidigare hetat kaala- (se 
Wickman 1968:238—240). F ormen kalon, som finns i menings
exemplet, kan vara bildad på den ordstam som slutar på kort a, 
dvs kaala-. Enligt regeln för imperfektbildning skall slutvokalen 
bli o framför imperfektkaraktären i. Ordstammen i imperfekt blir 
således kaaloi-. I dialekten förlorar diftongen -oi- ganska ofta sin 
slutkomponent om den står i en trycksvag stavelse och detta 
förklarar då formen kalon. Den vanligaste varianten till denna 
form är kalasin, som däremot är bildad på den ordstam som slutar 
på långvokal. 

222(z). Några kontrakta verb kan liksom kalata (se kommentar ovan) 
även tillhöra en annan ordstam; ex. lainoi-, makoi-, viskoi- pro 
lainasi-, makasi, viskasi-. Formen lainai (se mening 222) kan vara 
en tvåstavig a-, ä-stam, där a inte växlat till o. Samma form kan 
också vara ett kontrakt verb, där varianten lainais, som växlar med 
lainasi, har tappat slutkonsonanten s. 

Se översikt under 5.1.2.(14) 

4.1.2.(15) Imperfektböjning av *e<5a- : *e<5ä- och *e<5e- verb 
För kursivering av vokalen e gäller samma anvisning som finns under 
4.1.1.(15). 
A. Imperfektböjning av verb vars ordstam ej växlar med ne-stam. 

I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Belägg saknas på kvantitativ stadieväxling. 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. kerkesin, 3 p. sg. kerkesi, 3 p. pl. kerethin : 
kerkesivät : kerkesit. (Se inf. 4.4.1.(15)AIIa, Märk s 149.) 

Som kerkeä- (då e ej växlar med i) böjs häpeä-, pikeä- och totea-. (Se 
inf. 4.4.1.(15)AIIb s 149.) 

Kommentar Verbet pikeä- 'becka' saknar passivform för 3 p. pl. 
III Former av verb utan stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. solmesin, 3 p. sg. solmesi : solm(e)is, 3 p. pl. 
solmethin : solmesivat : solmesit. (Se inf. 4.4.1.(15)AIIIa, Märk s 
150.) 

Som solme(j)a- (då e ej växlar med i) böjs lumea-, nime(j)ä- och 
save(j)a- (Se inf. 4.4.1.(15)AIIIb, Märk s 150.) 
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B. Imperfektböjning av enbart ne-stammar 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Belägg saknas på kvantitativ stadieväxling. 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. ilkenin, 3 p. sg. ilkeni, 3 p. pl. ilkenivät : ilkenit. (Se 
inf. 4.4.1.(15)BIIa s 150.) 

Som ilkene- böjs likene-, pakene- och vaikene-. (Se inf. 
4.4.1.(15)BIIb s 150.) 

Kommentar Samtliga verb utom typexemplet har passivform för 3 
p. pl.: li(ethin, pa<ethin och vai(ethin. 
III Former av verb utan stadieväxling. 
Imperfektformer med/utan varianter vars motsvarande infinitiver 
antecknats under 4.4.1.(15)BIIIa,b s 150.) 

a) Imperfektformer bildade på ordstam där vokalen e (framför ord-
stamsändelsen -ne) föregås av två konsonanter. 

(harvene-) 1 p. sg. —, 3 p. s g. harveni, 3 p. pl. harvenivat : harven-
sivat : harvenit. 1 p. sg. hiljenin, 3 p. sg. hiljeni, 3 p. pl. hiljenivät : hil-
jenit. (tühjene-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. tiihjeni, 3 p. pl. tühjenivät : tühjen-
sivät : tühjenit. 1 p. sg. vanhenin, 3 p. sg. vanheni, 3 p. pl. vanhethin : 
vanhenivat : vanhensivat : vanhenit : vanhanit. (Se inf. 4.4.1.(15)BIIIa 
s 150.) 

Kommentar Formen vanhani (3 p. sg.) används i kärnområdet 
nästan lika ofta som formen vanheni. 

b) Imperfektformer bildade på ordstam där vokalen e (framför ord-
stamändelsen -ne) föregås av en konsonant. 

(kovene-) 1 p. sg. kovenin, 3 p. sg. koveni, 3 p. pl. koventhin : 
kovenivat : kovensivat : kovesivat : kovesit : kovenit. (kümene-) 1 p. sg. 
—, 3 p. sg. kümeni : 3 p. pl. kümenthin : kümenivat : kümensivat : 
kümenit : kümesit. (ohene-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. oheni, 3 p. pl. ohenthin 
: ohenivat : ohensivat : ohenit. (pahene-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. paheni, 3 
p. pl. pahenthin : pahenivat : pahensivat : pahenit. 1 p. sg. pienenin, 3 
p. sg. pieneni, 3 p. pl. pienenthin : pienenivät : pienensivät : pienenit. 
(süvene-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. süveni, 3 p. pl. süventhin : süvenivät : 
süvensivät : süvenit. (Se inf. 4.4.1.(15)BIIIb s 150.) 

ba) (alene-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. alensi, 3 p. pl. alensivat : alensit. (Se 
4.4.1.(15)BIIIb, Märk s 150.) 
C. Imperfektböjning med ordstammar enligt A och B. 

Imperfektformar med/utan varianter vars motsvarande infinitiver 
antecknats under 4.4.1(15)CI, CIIa,b samt CIIIa,b. 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
(poikkea- : poikkene-) 1 p. sg. — : —, 3 p. sg. poikkesi : poikkeis : poik-
keni, 3 p. pl. poikethin : poikkenivat : poikkenit. (Se inf. 4.4.1.(15)CI s 
150.) 
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II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
a) Verb innehållande två konsonanter, som har stadieväxling 

(larjkea- : lar|kene-) 1 p. sg. lat|kesin : larikenin, 3 p. sg. larikesi : 
lar|keis : larjkeni, 3 p. pl. laîiïiethin : larjkenivat : larikesit. (halkea- : 
halkene-) 1 p. sg. — : —, 3 p. sg. halkesi : halkeis : halkeni, 3 p. pl. hal-
jethin : halethin : halkesivat : halkenivat : halkesit. (lohkea- : lohkene-) 
1 p. sg. — : —, 3 p. sg . lohkesi : lohkeis : lohkeni, 3 p. pl. lohethin : 
lohkesivat : lohkenivat : lohkesit. (puhkea- : puhkene-) 1 p. sg. — : —, 
3 p. sg. puhkesi : puhkeis : pukeni, 3 p. pl. puhethin : puhkesivat : 
puhkenivat : puhkesit : puhkenit. 1 p. sg. tarkesin : tarkenin, 3 p. sg. 
tarkesi : tarkeis : tarkeni : tarki, 3 p. pl. tarjethin : tarkesivat : tarkesit 
: tarkenit. (välea- : välene- : valkene-) 1 p. sg. — : — : —, 3 p. sg. välesi 
: väleis : väleni : valkeni, 3 p. pl. välesivat : välesit : välenivat : välenit 
: valkenivat : valkesivat : valkesit : valkenit. (Se inf. 4.4.1.(15)CIIa s 
151.) 

aa) 1 p. sg. selkesin : selkenin : selvenin, 3 p. sg. selkesi : selkeni : 
selveni, 3 p. pl. seljethin : selkenivät : selkesivät : selkesit : selvesit. (Se 
inf. 4.4.1.(15)CIIa, Märk s 151.) 

b) Verb innehållande en konsonant, som har stadieväxling. 
(aukea- : aukene-) 1 p. sg. — : —, 3 p. sg. aukesi : aukeis : aukeni, 3 

p. pl. avvethin : avventhin : aukesivat : aukenivat : aukesit : aukenit. 1 
p. sg. hikesin : hikenin, 3 p. sg. hikesi : hikeis : hikeni, 3 p. pl. hi4ethin 
: hikesivät : hikenivät : hikesit : hikenit. 1 p. sg. kükenin : kiikesin, 3 p. 
sg. kiikeni : kükesi : kiikeis : kiiveni, 3 p. pl. kü(v)ethin : kükenivät : 
kükesivät : kiikenit : kiikesit. (laukea- : laukene-) 1 p. sg. — : —, 3 p. 
sg. laukesi : laukeis : laukeni, 3 p. pl. lau<ethin : lavvethin : laukesivat 
: laukenivat : laukesit : laukenit. 1 p. sg. nokesin, 3 p. sg. nokesi : 
nokeis, 3 p. pl. no(v)ethin : nokesivat : nokenivat : nokesit : nokenit. 1 
p. sg. rupesin : rupenin, 3 p. sg. rupesi : rupeis : rupeni, 3 p. pl. ruvethin 
: rupenivat : rupesivat : rupesit : rupenit. (Se inf. 4.4.1.(15)CIIb s 151.) 

ba) (oikea- : oikene-) 1 p. sg. — : —, 3 p. sg. oikesi : oikeis : oikeni, 
3 p. pl. oi.ethin : oikenivat : oikesivat : oikesit : oikenit. (repe(j)ä- : 
repene-) 1 p. sg. — : —, 3 p. sg. repesi : repeis : repeni, 3 p. pl. revethin 
: repesivät : repesit : repenit. (Se inf. 4.4.1.(15)CIIb, Märk s 151.) 
III Former av verb utan stadieväxling. 
a) Verb vars ordstammar har två konsonanter framför e + a/ä samt e 
+ ne. 

(katkea- : katkene-) 1 p. sg. — : —, 3 p. sg. katkesi : katkeis : katkeni, 
3 p. pl. katkethin : katkesivat : katkenivat : katkesit : katkenit. (ratkea-
: ratkene-) 1 p. sg. — : —, 3 p. sg. ratkesi : ratkeis : ratkeni, 3 p. pl. 
ratkethin : ratkesivat : ratkenivat : ratkesit : ratkenit. (Se inf. 
4.4.1.(15)CIIIa s 151.) 

aa) (himmeä- : himmene-) 1 p. sg. — : —, 3 p. sg. himmesi : himmeis 
: himmeni, 3 p. pl. — : —. 1 p. sg. pehmenin, 3 p. sg. pehmeni, 3 p. pl. 
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pehmethin : pehmenivät : pehmesivät : pehmensivät : pehmenit : 
pehmesit. (Se inf. 4.4.1.(15)CIIIa, Märk s 151.) 

b) Verb vars ordstammar har en konsonant framför e + a/ä samt e 
+ ne. 

(murea- : murene-) 1 p. sg. — : —, 3 p. sg. muresi : mureis : mureni, 
3 p. pl. murethin : muresivat : murenivat : muresit : murenit. (vileä- : 
vilene-) 1 p. sg. — : —, 3 p. sg. vilesi : vileis : vileni, 3 p. pl. — : —. (Se 
inf. 4.4.1.(15)CIIIb s 151.) 

ba) (kevene-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. keveni, 3 p. pl. keventhin : kevenivät 
: kevensivät : kevenit. (levene-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. lewni, 3 p. pl. leven-
thin : levenivät : levensivät : levenit. (lievene-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. lieveni, 
3 p. pl. lieventhin : lievenivät : lievensivät : lievenit. (pimene-) 1 p. sg. 
—, 3 p. sg. pimeni : pimensi, 3 p. pl. —. (tüveä- : tiivene-) 1 p. sg. — : 
—, 3 p. sg. tiivesi : tiiveis : tüveni : tüvensi, 3 p. pl. — : —. (Se inf. 
4.4.1.(15)CIIIb, Märk s 151.) 
Märk. För verb under ba) föredras ne-stammar i imperfekt. (Jfr 

presens 4.1.1.(15)CIIId s 72.) 
Meningsexempel (se 1.2.9) 
223(z). sie tiät ko ne vanhanit(l) oike (Puolts) 
Meningsexempel med dialektal form av annan verbtyp än i SF 
(se 1.2.8.1) 
224(x,z). s oli pakko että sitä tarki(2) (Puolts) 
Kommentarer till meningsexempel 
223 (z). vanhanit är en vanlig variant till vanhenit. 
224(x). 'man var tvungen att klara kylan' 
224(z). Former som är bildade på ordstammen tarke- finns mest i 

presens och där oftast i svagstadium; ex. mie tarjen. För former i 
imperfekt används oftast ordstammarna tarkeni och tarkesi-. 

Se översikt under 5.1.2.(15) 
4.1.2.(16) Imperfektböjning av : *i<5ä- verb 
För kursivering av vokalen i gäller samma anvisning som finns under 
4.1.1.(16). 
A. Former av verb vars ordstam i presens slutar på två vokaler i följd 
och ej växlar med ne-stam. 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Belägg saknas. 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
a) (kerkiä-) 1 p. sg. kerk/sin, 3 p. sg. kerk/si : kerk/s, 3 p. pl. ker/thin : 
kerj/thin : kerk/sivät. (Se inf. 4.4.1.(16)AIIa s 151.) 

b) (repiä-) 1 p. sg. —, 3 p. sg. rep/si, 3 p. pi. rev/thin : rep/sivät. (Se 
inf. 4.4.1.(16)AIIb s 151.) 
Märk. Verbet repiä- å terfinns även under verbtyp 4. (Se meningsex

empel nr 133 s 86.) 
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III Former av verb utan stadieväxling. 
a) (solmia- : solm/ja-) 1 p. sg. solm/sin, 3 p. sg. solm/si : solmi, 3 p. pl. 
solm/thin : solm/sivat. (Se inf. 4.4.1.(16)AIIIa s 152.) 

b) (häviä-) 1 p. sg. hävisin, 3 p. sg. hävisi : hävis, 3 p. pl. hävithin : 
hävisivät. (Se inf. 4.4.1.(16)AIIIb s 152.) 
B. Former av verb som är bildade på enbart ne-stammar. 

Belägg saknas. 

C. Former av verb som är bildade på icke ne-stammar och ne-stammar. 

I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
Belägg saknas. 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
(lämpiä- : lämpine-) 1 p. sg. — : —, 3 p. sg. lämp/si : lämp/ni, 3 p. pl. 
lämm/thin : lämp/nivät : lämp/sivät. 1 p. sg. selk/sin : selk/nin : selv/nin 
: selv/sin, 3 p. sg. selk/si : selk/ni : selv/ni : selv/si, 3 p. pl. selj/thin : 
selk/nivät : selk/sivät : selk/sit : selv/sit. (Se inf. 4.4.1.(16)CII s 152.) 

III Former av verb utan stadieväxling. 
a) (pehmiä- : pehmine-) 1 p. sg. — : —, 3 p. sg. pehm/si : pehm/s, 3 p. 
pl. pehm/thin : pehm/nivät : pehm/sivät. (Se inf. 4.4.1.(16)CIIIa s 152.) 

b) (keviä- : kevine-) 1 p. sg. kevznin, 3 p. sg. kev/si : kev/ni, 3 p. pl. 
kev/thin : kev/nivät. (leviä- : levine-) 1 p. sg. — : —, 3 p. sg. lev/si : lev/ni, 
3 p. pi. lev/thin : lev/nivät : lev/sivät. (lieviä- : lievine-) 1 p. sg. — : —, 
3 p. sg. liev/si : liev/ni, 3 p. pl. liev/thin : liev/nivät : liev/sivät. (pimiä-
: pimine-) 1 p. sg. — : —, 3 p. sg. pim/si : pim/ni, 3 p. pl. pim/sivät : 
pim/ni vät. (Se inf. 4.4.1.(16)CIIIb s 152.) 

Se översikt under 5.1.2.(16) 

4.1.2.(17) Imperfektböjning av *o<5a- verb 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
I p. sg. upposin, 3 p. sg. upposi : uppois, 3 p. pl. upothin : upposivat 
: upposit. (Se inf. 4.4.1.(17)1 s 152.) 
II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Följande former med/utan varianter motsvaras av infinitiver som 
antecknats under 4.4.1.(17)11 (s 152). 

1 p. sg. irtosin, 3 p. sg. irtosi : irtois 3 p. pl. irrothin : irtosivat : irtosit. 
1 p. sg. katosin, 3 p. sg. katosi : katois, 3 p. pl. kaothin : kavothin : 
katosivat : katosit. 1 p. sg. kokosin, 3 p. sg. kokosi : kokois, 3 p. pl. 
köthin : ko<othin : kovothin : kokosivat : kokosit. (likosi-) 1 p. sg. —, 
3 p. sg. likosi : likois, 3 p. pl. liothin : lijothin : likosivat : likosit. 1 p. 
sg. putosin, 3 p. sg. putosi : putois, 3 p. pl. puothin : puvothin : 
putosivat : putosit. 
Märk 1. Imper fektböj ningen av loj jota : loitoa är oregelbunden. 1 p. 
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sg. lojjoin, 3 p. sg. loitoi, 3 p. pl. lojjothin : loitosivat : 
loitosit. 

Följande former med/utan varianter motsvaras av infinitiver som 
antecknats under 4.4.1.(17)11, Märk (s 152). 

1 p. sg. hikosin, 3 p. sg. hikosi, 3 p. pl. (hikoilthin : hikkoilthin :) 
hikosivat : hikosit. 1 p. sg. virkosin, 3 p. sg. virkosi : virkois, 3 p. pl. 
virkosivat : virkosit. 
Märk 2. Av verbet hikoa väntar man sig formen hiothin för 3 p. pl. 

Formen hiothin betyder 'de slipade'. Kanske man därför i 
stället har varianterna hikoilthin och hikkoilthin, vilka hör 
ihop med infinitivformerna hikoilla och hikkoilla. 

Märk 3. Passivform för 3 p. pl. saknas av verbet virkoa. 
III Former av verb utan stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. erosin, 3 p. sg. erosi : erois, 3 p. pl. erothin : erosivat 
: erosit. (Se inf. 4.4.1.(17)111 s 153.) 

Som erosi- böjs hajosi-, janosi-, kirosi-, kumosi-, lahosi-, lihosi-, 
rosvosi-, tarjosi-, vajosi-. 
Märk 1. I 3 p. pl: har varianterna hajosivat, tarjosivat och vajosivat 

dubbelformer med vokalen o som första komponent i en dif
tong. Alltså: hajoisivat, tarjoisivat och vajoisivat. 

Märk 2. Samtliga former som i 3 p. sg. har den standardfinska 
varianten som slutar på -si har också en variant som slutar 
på -is (se typexempel). Den förra varianten används mest i 
kärnområdet. 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
225(y). se potòsi( 1) monet satoja tünniirä gröbäriä putosi(l) sinne 

güfhan (Svapp1) 
Kommentarer till meningsexempel 
225(y). gröbäriä = förfinskad form av ordet gråberg (sten som bort

sorterats vid malmbrytning); güfhan (krüfhan = SF kaivokseen. 
Se översikt under 5.1.2.(17) 

4.1.2.(18) Imperfektböjning av *u<5a- : %<5ä- verb 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
I p. sg. silppusin, 3 p. sg. silppusi : silppuis, 3 p. pl. silputhin : silp-
pusivat : silppusit. (Se inf. 4.4.1.(18)1 s 153.) 
Märk. Imperfekt av pumppua- används endast i kärnområdet. 1 p. sg. 

pumppusin, 3 p. sg. pumppusi, 3 p. pl. pumputhin : pump-
pusivat : pumppusit. (Se inf. 4.4.1.(18)1, Märk s 153.) 

II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
1 p. sg . kipusin, 3 p. sg. kipusi : kipuis, 3 p. pl. kivuthin : kipusivat : 
kipusit. (Se inf. 4.4.1.(18)11 s 153.) 
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III Former av verb utan stadieväxling. 
Typexempel 1 p. sg. juorusin, 3 p. sg. juorusi : juoruis, 3 p. pl. 
juoruthin : juorusivat : juorusit. (Se inf. 4.4.1.(18)111 s 153.) 

Som juorusi- böjs halusi-, höürüsi-, kalusi-, kirnusi-, kitusi-, kolusi-
(även ordstammen kolosi- förekommer; se pres. 4.1.1.(18)111, Märk 3), 
kümusi-, kutkusi-, kärüsi-, melusi-, messusi-, pursusi-, pülüsi- (SF 
mölutä), pollisi-, remusi-, savusi- : savvusi-, sivusi-, tajusi-, touhusi-, 
tuiskusi- (se nedan, Märk 2), öljusi-. 
Märk 1. Följande verb förekommer inte i 1 p. sg.: höürüsi-, kümusi-, 

pursusi-, pölüsi-, savusi- : savvusi, öljusi-. 
Märk 2. Till formen tuiskusi-, som bara förekommer i 3 p. sg. 

förekommer varianten tuiski. 
Märk 3. Samtliga former har vid sidan av ändeisen -si i 3 p. sg. även 

ändeisen -is. Den senare ändeisen är minst vanlig inom kärn
området. 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
226. ei sielä kuttuttu külhän se sai mennä koska haluis(\) [(Sopp1)] 
227. meillä oli vapaus sielä tehä kaikki mitä 

halusimma( 1)... (Salm1) 
Se översikt under 5.1.2.(18) 

4.1.3 Konditionalis presens (jakande form) 
Meningsexempel (se 1.2.9) 
4.1.3.(2) TVÅSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 

l(z). miksi het pitisit(2) sitä samiska puhua (Kaup) 
4.1.3.(3) TVÅSTAVIGA e-STAMMAR 

2(z). sitte mie en tiäs mitähän tä olis(2) müta sanottava 
tästä murresta (Katt) 

4.1.3.(10) TRESTAVIGA itse-STAMMAR 
3(z). mie tarttisin(l) paista /pästä/ aikosten süksülä 

pütähän (Pak1) 
Kommentarer till meningsexempel 
l(z). Det första /-et i konditionaliskaraktären -isi- faller normalt efter 
a-, ä-stammar; ex. pitä- + -isi- = pitäsi- Former i vilka hela ändeisen 
-isi- kvarstår efter a-, ö-stammar förekommer också och sådana 
former är mera vanliga än former av den typ som meningsexempel 1 
visar. 

2(z). Former av typ olis pro olisi är ganska vanliga bland tvåstaviga e-
stammar. Man kan också höra former av typ olisisi, där kondi
tionaliskaraktären använts två gånger till en tvåstavig e-stam. 

3(z). tarttisin = SF tarvitsisin 
Märk. Indikativ tenderar att undantränga konditionalis. Ex. Mitä sie 

tehet jos voitat paljon raha. (SF Mitä tekisit jos voittaisit pal-
jon rahaa.) 
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4.1.4 Potentialis 
Verb i dia lekten böjs inte i det modus som har benämningen poten
tialis. Potentialis innebär förmodan och då dialekten uttrycker något 
som är osäkert använder den indikativ av en verbform + ad verbet p/ö« 
: pian : pian eller has. Adverbet pian med varianter har stor frekvens 
medan has förlorat terräng mer och mer. En mening som uttrycker för
modan har följande utseende i standardfinskan och dialekten: 
Standardfinskan Jukkasjärvifinskan 
Potentialis: Se pian (piàn, pian) asu 
Hän asunee hotellissa hotellissä. 
Omskrivning av potentialis: Häs hän assu hotellissä. 
Hän ehkä asuu hotellissa 
Märk. I de fall då verbformer är bildade på tvåstaviga e-stammar och 

förekommer i 3 p. sg. presens med geminering av l, n, r eller s 
så sammanfaller dessa verbformer med standardfinskans 
potentialis. Obs! För denna jämförelse skall hänsyn inte tas till 
verbformernas slutvokaler. 
Exempel: dial. 3 p. sg. presens SF 3 p. sg. potentialis 

(Bildning av potentialis: se (Fred Karlsson 1979:169ff.) 

4.1.5 Imperativ (jakande form) 
Meningsexempel (se 1.2.9) 
4.1.5.(3) TVÅSTAVIGA e-STAMMAR 

l(z). mer\kä(l) kiillä mie sautan teät (Pak2) 
4.1.5.(5) TVÅSTAVIGA o-STAMMAR 

2(z). katto{ 1) silloi juèthin oikeala mallila, ahkeila... (Puolt1) 
4.1.5.(8) TRE- OCH FLERSTAVIGA le-STAMMAR 

3(x). mie sano no rusko vetele(l) (Pak1) 
Kommentarer till meningsexempel 
l(z). Imperativ i 2 p. pl. används på samma sätt som i standardfin
skan. Imperativändelsen -ka/-kä har dock alltid kort vokal. Då denna 
ändelse fogas till en konsonantstam, som slutar på t, blir k i im
perativändelsen oftast förlängt till följd av regressiv assimilation. Ex. 
hakat- + ka = hakakka. Långt k framför sluvokalen kan också 
förkortas och då får man formvarianten hakaka. I vissa fall kan 
ändeisen -ka/-kä även fogas till starkstadiestammen, ex. hakka + ka 
= hakkaka. 

2(z). Imperativ i 2 p. sg. används på samma sätt som i standardfin
skan. (Former med ts (SF katsö) motsvaras alltid av former med tt i 
dialekten.) 

tuie : tulle 
pane : panne 
pure : purre 
pese : pesse 

tullee 
pannee 
purree 
pessee 
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3(z). Jag säger (till hästen): nå Brunte sätt i gång och dra. 
Imperativ i övriga former än de som nämnts ovan förekommer ytterst 
sällan i dialekten. Följande avsnitt visar därför olika möjligheter till 
omskrivningar. 

4.1.5.1 Dialektala motsvarigheter till imperativerna tehköön 
(3 p. sg.), juokaame (1 p. pl.) samt sankoot (3 p. pl.) 

Dialektala avvikelser från ovannämnda former framgår av nedan
stående översättningar (se meningsexempel 2, 3 och 10 i frågeformulär 
1, bilaga 8). De anvisningar som gäller för reflexivböjningen gäller 
även här nedan (se 4.6). 
I Han må göra det bäst han vill 
Motsvarigheter till den standardfinska formen tehköön 
a) Se sa tehä sen parhaten ko halua (65) 
b) Hän sa tehä nit|ku hän itse halua (236) 
c) Hän sa tehtä sen nirjkuin hän itte halva (235) 
d) Hän sapi tehä nirjku halua (247) 
e) Hän sapi tehä parhaiten kun hän tükkä (64) 
f) Hän säpi tehä nirikuin parhaiten halva (244) 
g) Hän satta tehä nirjku hän halva (68) 
h) Tehkön kurika halua (70) 
i) Hän voi tehä kurika halua (57) 
j) Hän voi tehä niriku itse halva (60) 
II Låt oss dricka kaffe 
Motsvarigheter till den standardfinska formen juokaamme 
(se Märk, nedan) 
a) Alotamme juomhan kahvia (236) 
b) Anna meät jua kaffia (60) 
c) Anta meidät jua kahvia (247) 
d) Juoma kaffia (kahvia) (65, 57, 64, 244, 68, 70) 
e) No juothan kaffia (235) 
Märk. Standardfinskan har presens indikativ passiv (i t alspråk och 

skönlitterär stil) i stället för imperativ första person pluralis. 
Ex. lähdetään 'låt oss gå', ostetaan uusi auto 'låt oss köpa en ny 
bil'. (Se Hormia 1967:97.) 

III De må säga vad de vill 
Motsvarigheter till den standardfinska formen sanokoot 
a) Ne sattavat sanoa mitä halvavat (68) 
b) Net savat sanoa mitä halvavat (247) 
c) Ne savat sanoa mitä het haluavat (65) 
d) Het savat sanoa mitä tiikkävät (57) 
e) Ne savat sanoa mitä he halvava (64) 
f) He savat sanoa mitä he halva (235) 
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g) Sävat sanoa niku tükkävät (236) 
h) Net sävat sanoa mitä haluvavat (244) 
i) Sanokhon mitä haluavat (70) 
j) Het voivat sanoa mitä het halvavat (60) 

4.1.6 Indikativ presens (nekande form) 
Meningsexempel (se 1.2.9) 
4.1.6.(2) TVÅSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 

l(x,z). koulusta mie nii isosti muista{ 1) küllä... (Kaal) 
2. em mie tiä(4) (Fj) 
3(z). em mie sitä väliä mie en ti{2) (Juk6) 

4.1.6.(3) TVÅSTAVIGA e-STAMMAR 
4. se /venhenlaita/ pitä olla somàsti sovittu ette se e 

juokse( 1) koko venhen läpi (Juk3) 
4.1.6.(7) TRE- OCH FLERSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 

5(y). ei sitä halutaiì) oikhen lähte methän küllä hihtahan ko 
sielä on näin külmä (Kurr4) 

4.1.6.(10) TRESTAVIGA itse-STAMMAR 
6. en tartte( 1) lähte (Ala) 

4.1.6.(12) TRE- OCH FLERSTAVIGA u-, y-STAMMAR 
7(x). se panhin nir|ko matoksi sitä... ette se /lattia/ ei nin 

hopusti /oÂrà[nu](2) (Puolts) 
4.1.6.(14) *-a<5a- : *-ä<5ä- OCH *-ai<?a- : *-äi<5ä- VERB 

8(z). ei sitä holla{ 1) sä heinä (Fj) 
4.1.6.(15) *-e<5a- : *-eJä- OCH *-e<5e- VERB 

9(z). ette ahma ei kerkeä( 1) sü (Puolts) 
4.1.6.(16) *i<5a- : *i<5ä- VERB 

10(z). sinä ei lämpiä{ 1) toine üksi plattà [(Sopp1)] 
Kommentarer till meningsexempel 
l(x). 'Om skolan kommer jag inte mycket ihåg.' 
l(z). Utelämning av nekningsverbet en kan förklaras enligt följande: 
Ett nekningsverb kan förstärkas av sådana ord som oller\khan och 
mithän. Ex. se ei tuie ollex\khan. Ibland kan nekningsverbet uteläm
nas, varvid förstärkningsordet ensamt får ange negationen. Man 
kan således säga se tuie ollex\khan och fortfarande ha kvar samma 
betydelse av meningen, som betyder han/hon kommer inte alls. I 
meningsexempel 1 får förstärkningsordet isosti ensamt ange nega
tionen. (Se Redundanz der Negation, Ilkka Savijärvi 1980:160ff.) 

3(z). Verbet för 'veta' (SF tiedä) har varianterna tiä och ti,ä. Bortfall 
av ä i den senare varianten ger kort formen ti (meningsexempel 3). 
Kortformer är ganska vanliga i negationer. I meningsexempel 6 är 
tartte kortform till tarvitte. Formen loka (meningsexempel 7) är 
kortform till lokanu, som i sin tur är variant till likanu 'bli smutsig'. 
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5(y). Formen sitä är pleonastiskt. (Se även meningsexempel 8.) 
7(x). 'Man använde den som matta för att det /golvet/ inte skulle bli 
så fort smutsigt.' 

8(z). Verbet holla (Sv hålla) används i betydelsen 'orka'. 
9(z). Formen kerkeä kan ha varianten kerkiä (se under 4.1.1.(15)). 

10(z). Formen lämpiä kan ha varianten lämpeä (se under 4.1.1.(16)). 

4.1.7 Verbböjningar i vilka particip II (aktiv) ingår 
Verbböjningar enligt ovanstående rubrik presenteras i meningsex
empel som är fördelade i olika avsnitt under particip II (s 162ff). 

I samband med dylika verbböjningar förekommer olika 
numeruskombinationer som behandlas i följande avsnitt. 

4.1.7.1 Numeruskombinationer av sammansatta verb 
(jakande former) då subjektet är ett substantiv i pluralis 
eller pronomen i 3 p. pl. 

Numeruskombinationerna är följande: 
a) singularis av hjälpverb + singularis av particip 
b) pluralis av hjälpverb + pluralis av particip 
c) singularis av hjälpverb + pluralis av particip 
d) pluralis av hjälpverb + singlurais av particip 

I Typexempel till olika numeruskombinationer av indikativ perfekt 
samt hänvisningar till aktuella meningar under 4.5.3.1 (s 162.) 

a) net on tullu (participet i sg. slutar sällan på t) 
meningsexempel nr 16, 43. 
b) net ovat tulhe(t) 
meningsexempel nr 1, 8 
c) net on tulhe(t) 
meningsexempel nr 9, 10, 12, 13, 15, 22, 29 , 30, 32. 
d) net ovat tullu 
För denna numeruskombination saknas belägg i denna avhandling 

Märk. Participet kan i vissa fall stå utan hjälpverb (se kommentar till 
meningsexempel nr 6 under 4.5.3.1). 

Kommentarer 
I spontant tal används oftast singularis av hjälpverbet då participet 
står i pluralis (se kombination c). I översättningar däremot kan man 
märka en tendens till numeruskongruens mellan hjälpverb och par
ticip. (Jfr översättningar under 4.6.1.1, VI.) 
II Typexempel till olika numeruskombinationer av indikativ 

pluskvamperfekt samt hänvisningar till aktuella meningar under 
4.5.3.2 (s 164.) 

a) net oli tullu 
För denna numeruskombination saknas belägg i denna avhandling. 
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b) net olhin tulhe(t) 
meningsexempel nr 4 
c) net oli tulhe(t) 
Belägg för denna kombination saknas i denna avhandling. 
d) net olhin tullu 
meningsexempel nr 3 

Kommentarer 
Genom iakttagelser under samtal med dialekttalande skulle jag vilja 
påstå att det som gäller för numeruskombinationer i perfekt (se ovan) 
även gäller för numeruskombinationer i pluskvamperfekt. (Jfr över
sättningar under 4.6.1.VII, IX.) 

4.1.7.2 Numeruskombinationer av nekningsord och particip II då 
subjektet är ett substantiv i pluralis eller ett pronomen 
i 3 p. pl. 

Följande numeruskombination förekommer: singularis av nek
ningsord + pluralis av particip. 
Typexempel till ovanstående numeruskombination i nekande form av 
indikativ imperfekt samt hänvisningar till aktuella meningar under 
4.5.3.4. (s 165.) 
net ei tulhe 
meningsexempel nr 3, 4 
Kommentarer 
Nekningsverbet i pluralis (eivät) används mycket sällan i dialekten. 

4.2 PERSONÄNDELSER 
4.2.1 Förteckning över personändelser i presens och imperfekt 
Presens Imperfekt 
1 p. sg. -n 1 p. sg. -n 
2 p. sg. -t 2 p. sg. -t 
3 p. sg. -pi, -0, -halvlång vokal 3 p. sg. -0 
1 p. pl. -ma/-mä, -mma/-mmä 1 p. pl. -ma/-mä, -mma/-mmä 
2 p. pl. -tta/-ttä 2 p. pl. -tta/-ttä 
3 p. pl. -va/-vä, -vat/-vät 3 p. pl. -thi(n), -tti(n), -hi(n), 

-t, -va/-vä, -vat/-vät 
Kommentarer till de olika ändelsevarianter för 3 p. pl. imperfekt 
a) I det jukkasjärvifinska kärnområdet används oftast formerna för 
passiv imperfekt som predikat i 3 p. pl. Av detta skäl har varianterna 
-thi(n), -tti(n) samt -hi(n) i denna avhandling fått plats bland per
sonändelser. 
Märk. Konsonanten t i ändeisen -thi(n) är passivkaraktär. Den 

egentliga passivändelsen är sålunda -hi(n). I den mellersta 
varianten -tti(n) har konsonanten h i ändeisen -hi(n) ingått 
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regressiv assimilation med passivkaraktären t. (Se hänvis
ningar under 4.2.2.2.VIa—g.) 

b) Former med ändeisen-t förekommer vid högfrekventa verb, särskilt 
e-stammar med konsonanterna l, n, r och s. (Se under 4.2.2.2.VIh.) 
Former med ändeisen -t kan även användas då pronominet se (3 p. sg.) 
är subjekt (se meningsexempel 81 under 4.1.2.(2) samt 132 under 
4.1.2.(3)). 

c) Den standardfinska ändeisen -vatZ-vät har endast påträffats i en 
verbform i meningsexempel från spontant tal (se under 4.2.2.2.VIÌ). 

4.2.2 Personändelsernas användning i presens och imperfekt 
Verbformer med de olika personändelserna finns i meningsexempel i 
avsnitten för presens och imperfekt (se avsnitt 4.1.1 och 4.1.2). I föl
jande förteckning består hänvisningarna endast av numren på dessa 
meningsexempel. (Hänvisning inom streckparentes, dvs/ /, innebär 
att meningen är producerad av sagesman som talar sopperofinska.) 
Numren på meningsexemplen framgår även av innehållsförteck
ningen, som också upplyser om var i avhandlingen de aktuella me
ningsexemplen finns. 

4.2.2.1 Presens 
I Ip.sg. 
a) Former med utsatt personändelse och som även i övrigt samman
faller med motsvarande standardfinska former: 

Se meningsexempel nr 4, 11. 
b) Former med utsatt personändelse men som i övrigt avviker något 

från motsvarande standardfinska former: 
Se meningsexempel nr 12, 23, 32, 35, 37, 90. 
c) Ingen personändelse hörs: 
Se meningsexempel nr /17/, 18, 33, 39, 4 2, 59, 100. 
d) Former som motsvaras av former i 3 p. sg. i standardfinskan: 

häiin, hävviin (se meningsexempel nr 73, 74 samt under 4.2.5 s 121.) 
II 2 p. sg. 
a) Former med utsatt personändelse och som även i ö vrigt samman
faller med motsvarande standardfinska former: 

Se meningsexempel nr 60. 
b) Former med utsatt personändelse men som i övrigt avviker något 

från motsvarande standardfinska former: 
Se meningsexempel nr 34. 
c) Ingen personändelse hörs: 
Se meningsexempel nr 46, /104/. 

III 3 p. sg. 
a) Så gott som alla enstaviga stammar får ändeisen -pi: 

Se meningsexempel nr 1, 5. 
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b) Former utan -pi förekommer också: 
Se meningsexempel nr 2, 7. 
c) Även i fall då ordstammen har mer än en stavelse kan ändeisen -pi 

förekomma (mest inom det jukkasjärvifinska kärnområdet): 
Se meningsexempel nr 10, 15, 19, 41, 44, 68, 69, 99. 
d) Dialektens kärnområde, som ibland har ändeisen -pi i flerstaviga 

former (enligt c) kan oftast sakna ändelse för 3 p. sg. Motsvarande 
former i standardfinskan slutar på lång vokal. 

da) Former som slutar på kort vokal men som i övrigt sammanfaller 
med motsvarande standardfinska former: 

Se meningsexempel nr 8, 9, 13, 22, 24, 26, 30, 40, 43, 48, 49, 63, 64, 
70, 71, 72, 75, 105, 108. 

db) Former som slutar på kort vokal samt även i övrigt avviker något 
från motsvarande standardfinska former: 

Se meningsexempel nr 14, 20, 50, 51, 53, 76, 77, 78, 85, 86, 87, 88, 
/94/, 95, 96, 97, 103, /109/. 

dc) Former som slutar på kort vokal och som avviker från 
motsvarande standardfinska former i fråga om verbtyp: 

Se meningsexempel nr 36, 57, 82, 83, 89, 91. 
e) Former som i standardfinskans slutar på lång vokal slutar på 

halvlång i sopperofinskan. I vissa fall kan halvlång slutvokal även 
förekomma i jukkasjärvifinskan. 

ea) Former som slutar på halvlång vokal men som i övrigt samman
faller med motsvarande standardfinska former: 

Se meningsexempel nr 25, 47, 67, /79/, 102, 106. 
f) Den standardfinska formen vierii motsvaras av den dialektala 

formen vieriä: 
Se meningsexempel nr 56. 

IV 1 p. pl. 
a) Ändeisen -mrrta/-mmä 

Den långa ändeisen -mmaAmmä har påträffats efter en enstavig 
verbstam samt efter en verbstam vars sista stavelse har bitryck: 

Se meningsexempel nr 6, 84. 
b) Ändeisen -ma/-mä 
Den korta ändeisen -ma/-mä har påträffats efter obetonad stavelse: 
Se meningsexempel nr 16, 55, 61, 101 . 
c) Ändeisen -ma/-mä används efter ordstam, vars obetonade 

stavelse bortfallit genom stavelsesammandragning: 
Se meningsexempel nr 28 (pitä + mä = piämä), 80 (häütü- + mä = 

häümä), 81 (hätü + mä = hämä). 

V 2 p. pl. 
Meningsexempel med verbform i 2 p. pl. saknas i denna avhandling. 
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VI 3 p. pl. 
a) Former med ändeisen -vat/-vät: 

Se meningsexempel nr 3, 21, /31/, /62/, 93, 107. 
b) Former med ändeisen -va/-vä: 
Se meningsexempel nr 92. 
c) Former utan ändelse i 3 p. pl. 
Se meningsexempel nr 29, 52, 58. 

4.2.2.2 Imperfekt 
II p. s g. 
a) Former med utsatt personändelse och som även i övrigt samman
faller med motsvarande standardfinska former: 

Se meningsexempel nr 4, 12, 29, 69, 72, /138/, 157, 202. 
b) Former med utsatt personändelse men som i övrigt avviker något 

från motsvarande standardfinska former: 
Se meningsexempel nr 5, 24, 30, 31, 32, 51, 90, 159, 174, 186, 187, 

192, 196, 200, 217, 221. 
c) Former med utelämnad personändelse: 
Se meningsexempel nr 33, 34, 177, /216/. 
d) Former som motsvaras av former i 3 p. sg. i standardfinskan: 

häin, häviiin (se meningsexempel nr 160, 161 samt under 4.2.5). 
II2 p. sg. 
a) Former med utsatt personändelse och som även i övrigt samman
faller med motsvarande standardfinska former: 

Se meningsexempel nr 13. 
b) Former med utsatt personändelse men som i övrigt avviker något 

från motsvarande standardfinska former: 
Se meningsexempel nr 60, 61. 

III 3 p. sg. 
a) Former som sammanfaller med motsvarande standardfinska 
former: 

Se meningsexempel nr 14, 35, 36, 62, 63, 71, 84, 112 , 114, 11 5, 137, 
/139/, 140, 150, 152, 162, 173, 188, 209, 225. 

b) Former som avviker från motsvarande standardfinska former i 
fråga om verbtyp: (Siffrorna inom parentes anger numren på de me
ningsexempel i vilka formerna finns.) 

alkais (38), alkas (39), kasuis (82), sammuis (149), isòni (206), nikkas 
(207), lainai (222), tarki (224). 

c) Former som avviker från motsvarande standardfinska former 
men ej i fråga om verbtyp och imperfektkaraktären (Se föregående 
anvisningar under Illb) 

lüöi (9, 10), al-koi (37), alkui (40, 41), à-loi (42), hüti (50), repis (se 
kommentar till mening 133), hätüi (163, 165), häiitüi (164), ä(üi (166), 
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pelàtti (176), veätti (183), mukitteli (191), vetàsi (194), asehtui (197), 
kokòntui (199), putòsi (225). 

d) Former som avviker från motsvarande standardfinska former i 
fråga om imperfektkaraktären i: (Se anvisningar under Illb ovan.) 

laitto (55), vaipu (158), äksistéra (220). 
IV 1 p. pl. 
a) Ändeisen -mma/-mmä 

Den långa ändeisen -mma/-mmä har påträffats efter en enstavig 
verbstam samt efter verbstammar vars sista stavelse har bitryck: (Jfr 
presens IVa.) 

Se meningsexempel nr 16, 135, 136, 210, 213 , 215, /2 18/, 227. 
Märk. Stavelse med bitryck efterföljs av kort ändelse i verbet 

kehihtimä (se meningsexempel nr 172). 
b) Ändeisen -ma/-mä 

Den korta ändeisen -ma/-mä har påträffats efter enstaviga ord
stammar: 

Se meningsexempel nr /!/, 15, /23/, 27. 
Samma ändelse har påträffats efter ordstammar som slutar på 

obetonad stavelse: 
Se meningsexempel nr 6, 7, 28, 52, 68, 75, 108, 134, 142, 153, 154, 

167. 
c) Ändeisen -ma/-mä används efter ordstam, vars obetonade 

stavelse bortfallit genom stavelsesammandragning: 
Se meningsexempel nr 74 (veti- + mä =véimä), 76 (veti- + mä = 

veimä). 
Märk. Efter ordstam, vars obetonade stavelse bortfallit, används även 

den långa ändeisen -mmaZ-mmä. 
Se meningsexempel nr 64 (piti- + mmä = pimmä). 

V 2 p. pl. 
Meningsexempel med verbform i 2 p. pl. saknas i denna avhandling. 
VI 3 p. pl. 
a) Former med ändeisen -hin efter passivkaraktären t: 

Se meningsexempel nr 17,48,49, 53, 57,65,66,70,73,79, 80,81,82, 
83, 85, 87, 91, /101/, 102, 104, 105, 111 , 118, /119/, 120, 121, 131, 143, 
146, 147, 148, 151, 156, 168, 179, 180, 184, 185, 190, 195, 201, 205, 219. 
b) Former med ändelsevarianten -hi efter passivkaraktären t: 

Se meningsexempel nr 203, 204. 
c) Former med ändeisen -ttin: 
Se meningsexempel nr /8/, 26, 44, 58, 59, 208, 214. 
d) Former med ändelsevarianten -tti: 
Se meningsexempel nr 11, 25, 103, 122, 141, 169, 175, 212. 
e) Former (utan passivkaraktären t) där ändeisen -hin står efter en 

konsonantstam som slutar på -h: 
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Formen tehhin har påträffats (se meningsexempel nr 113). 
f) Former (utan passivkaraktären t) där ändeisen -hin står efter en 

konsonantstam som slutar på / eller n: 
Se meningsexempel nr 86, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 109, 110, 116, 117, 

126, 127, 128, 129, 130, 189. 
g) Former (utan passivkaraktären t) där ändeisen -hin står 

omedelbart efter en vokalstam: 
Formen sàhin har påträffats (se meningsexempel nr 18). 
h) Former med ändeisen -t: (Se anvisningar under 1Kb ovan.) 
jäit (2), sait (19, 20, 21, 22), al oit (45, 46), piejt (67), kannoit (57), 

lu(it (89), lähit (92), menit (93, 94), olit (107, 132), tulit (125), panit 
(132), jä(it (144), jävüit (145), sirriiit (155), ratkasit (193), asehtuit 
(198), osasit (211), vanhanit (223). 

i) Former med ändeisen -vatZ-vät: 
Endast en verbform har i meningsexemplen (från spontant tal) 

påträffats som sammanfaller med motsvarande verbform i standard
finskan, nämligen kastoivat (se meningsexempel nr 54). 

j) Former utan ändelse: 
(Se anvisningar under Illb.) 
ja) Former utan ändeisen -t: 
jäi (3), sai (20), ali (47), aloi (47), löisi (56), oli (106), tuli (123, 124), 

rakensi (178). 
jb) Former utan passivändelsen -hin: 
kuolt (88), hait (169), häit (170). 
jc) Former utan passivkaraktären t samt ändeisen -hin: 
häü (171) 

4.2.3 Huvudsakliga avvikelser från standardfinskans presens- och 
imperfektformer med hänsyn till vissa personändelser 

Verbformer i samtliga typexempel under rubrikerna 4.2.3.1 samt 
4.2.3.2 skall jämföras med motsvarande verbformer i standardfin
skan. Från denna jämförelse undantas verbformer i 3 p. pl. imperfekt, 
vilka beskrivs under 4.2.2.2.VIa—g. 

Hänvisningarna till höger om typexemplen utgörs av sifferrubriker. 
I varje sifferrubrik finns en sifferuppgift inom parentes. Denna sif
feruppgift avser nummer på verbtyp. (Se supplement till in
nehållsförteckningen s 19.) 

4.2.3.1 Former som avviker från standardfinskan enbart med 
hänsyn till personändelser 

Kursiverade former i samtliga nedanstående typböjningar innehåller 
personändelser, som avviker från motsvarande personändelser i stan
dardfinskan. 
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Typböjningar i presens och imperfekt: 
Se anvisningar under båda föregående rubriker. 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
a) tvåstaviga stammar 
mie otan 
sie otat 
se otta 
met otama 
tet otatta 
net ottavat 

otin 
otit 
otti 
otima 
otitta 
othethin 
ottivat 

Hithörande avvikelser finns hos 
verb vars infinitivformer är 
antecknade under 4.4.1.(2)1, 
4.4.1.(4)1 samt 4.4.1.(6)1. 

otit 

b) tre- och flerstaviga stammar (ej le-stammar) 
mie herätän herätin 
sie herätät herätit 
se herättä herätti 
met herä- herä-
tämmä timma 
tet herätättä herätittä 
net herättävät herätethin : herätit 

herättivät 
c) tre- och fyrstaviga le-stammar 

Hithörande avvikelser finns hos 
verb vars infinitivformer är 
antecknade under 4.4.1.(7)Ia—d, 
f—1 samt 4.4.1.(12)Ia—b. 

mie tappelen 
sie tappelet 
se tappele 
met tappe-
lemma 
tet tappeletta 
net tappe
levat 

mie tappelin 
sie tappelit 
se tappeli 
met tappe-
limma 
tet tappelitta 
net tapel(t)hin: 
tappelit : tappelivat 

Hithörande avvikelser finns hos 
verb vars infinitivformer är 
antecknade under 4.4.1.(8)AI, 
Bla,c 

II Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
a) tvåstaviga stammar 
mie alan aloin mie kuljen 
sie alat aloit sie kuljet 
se alka alkoi se kulke 
met alarna aloima met kuljema 
tet alatta aloitta tet kuljetta 
net alkavat alethin : aloit : net kulkevat 

alkoivat 
Hithörande avvikelser finns hos verb vars 
antecknade under 4.4.1.(2)IIa, 4.4.1.(3)IIa, 4.4.1.(4)IIa, 4.4.1.(5)IIa, 
samt 4.4.1 .(6)IIa. Endast sådana infinitivformer avses, i vilka k föregås 
av likvida eller nasal. 

kuljin 
kuljit 
kulki 
kuljima 
kuljitta 
kuljethin : 
kuljit : kulkivat 

infinitivformer är 
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b) tre- och flerstaviga stammar (ej le-stammar) 
mie puhallan Hithörande avvikelser finns hos 
sie puhallat verb vars infinitivformer är 
se puhalta antecknade under 4.4.1.(7)IIa,b,c. 
met puhallamma 
tet puhallatta 
net puhaltavat 

stadieväxling. III Former av verb som saknar 
a) enstaviga stammar 
mie süön Se imperfekt 
sie süöt under 
se süöpi 4.2.3.2.2.II 
met süömä 
tet süöttä 
net süövät 

Verb med h ithörande avvikelser 
hör till verbtyp 1. Ändeisen -pi är 
mycket vanlig i 3 p. sg. presens då 
ordstammen är enstavig. 
(Se under 4.1.1.(1).) 

b) tvåstaviga stammar 
mie maksan 
sie maksat 
se maksa 
met mak-
sama 
tet maksatta 
net maksavat 

maksoin 
maksoit 
maksoi 

maksoima 
maksoitta 
maksethin 
maksoivat 

Hithörande avvikelser finns hos 
verb vars infinitivformer är 
antecknade under 4.4.1.(2)111, 
4.4.1.(3)111, 4.4.1.(4)111, 
4.4.1.(5)111 och 4.4.1.(6)111. 

maksoit 

c) tre- och flerstaviga stammar (ej le-stammar) 
mie avistan 
sie ävistat 
se ä v is ta 
met avistamma 
tet avistatta 
met ävistavat 

avistin 
ävistit 
ävisti 
avistimma 
ävistitta 
ävistethin : 
ävistivat 

Hithörande avvikelser finns hos 
verb vars infinitivformer är 
antecknade under 4.4.1.(7)IIIb. 

avistit 

4.2.3.2 Former som avviker från standardfinskan både i fråg a om 
ordstammar och personändelser 

Kursiverade former i samtliga nedanstående typböjningar innehåller 
personändelser, som avviker från motsvarande personändelser i stan
dardfinskan. 
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4.2.3.2.1 Former med avvikelser från standardfinskan i fråga om 
ordstammarnas konsonsonantism och personändelser 

Typböjningar i presens och imperfekt: 

I Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
a) tvåstaviga stammar 
mie ve, än 
sie ve,ät 
se vetä : vettä 
met vefimä 
tet vefittä 
net vetävät 

ve(in 
ve,it 
veti 
vejmä 
vejttä 
vëthin : 
vetivät 

ve,it : 

b) tre- och flerstaviga stammar: 
mie puhalan 
sie puhalat 
se puhalta 
met 
puhalamma 
tet puhalatta 
net puhaltavat 

Hithörande avvikelser finns hos 
verb vars infinitivformer är 
antecknade under 4.4.1.(2)IIb, 
4.4.1.(4)IIb, 4.4.1.(5)IIb samt 
4.4.1.(6)IIb. Endast sådana 
infinitivformer avses i vilka t 
föregås av huvudsakligen kort 
vokal. (Se dock under 4.1.2.(2)C.) 
I 3 p. sg. (presens) kan kon
sonanten t (efter kort vokal) 
liksom övriga konsonanter vara 
geminerad. (Se understreckade 
former i presensböj ningen under 
4.1.1.(2), 4.1.1.(3), 4.1.1.(4), 
4.1.1.(5) samt 4.1.1.(6). 

När t föregås av likvida eller 
nasal kan former i svagstadium 
avvika från motsvarande former i 
standardfinskan. (Jfr 4.2.3.1.IIb.) 
Märk. Former med tvåstaviga 

ordstammar har mot
svarande avvikelser om 
första stavelsen innehåller 
diftong eller lång vokal. 
(Se bland presensformer 
under 4.1.1.(2)IIa samt 
4.1.1.(6)IIa.) 

II Former av verb utan stadieväxling. 
Tvåstaviga stammar 
mie ajan 
sie ajat 
se aja : ajja 
met ajama 
tet ajatta 
net ajavat 

Aktuell typböjning har hit
hörande avvikelser endast i 3 p. 
sg. (presens), där en konsonant 
är geminerad. (Om geminering, 
se under la ovan.) 
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4.2.3.2.2 Former med avvikelser från standardfinskan i fråga om 
ordstammarnas vokalism och personändelser 

Typböjningar i presens och imperfekt. 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling. 
a) två och flerstaviga stammar 
mie kir jotan 
sie kir jotat 
se kirj otta 
met kirjo-
tamma 
tet kirjotatta 
net kirjottavat 

b) kontrakta verb 
mie hakkan 
sie hakkat 
se hakka 
met hakkama 
tet hakkatta 
net hakkavat 

mie kirjotin 
sie kirjotit 
se kirjotti 
met kir jo-
timma 
tet kirjotitta 
net kirjotethin 

Former som i standardfinskan 
har diftongen oi i andra stavelsen 
motsvaras i dialekten av former 
med o. H ithörande avvikelser 
finns hos verb vars infinitiv
former är antecknade under 
4.4.1.(7)Ie samt 4.4.1.(12)Ic,d. 

kirjotit : kirjottivat 

Former som i standardfinskan 
har lång vokal framför person-
ändelse motsvaras i dialekten av 
former med kort vokal. Typ
exempel med hithörande avvikel
ser finns under 4.1.1.(14). 

II Former av verb som saknar stadieväxling 
Enstaviga stammar 

Verb kan i im perfekt innehålla 
triftonger då ordstammarna är 
enstaviga. (Se under 4.1.2.(1).) 

Se presens mie süöin 
under sie süöit 
4.2.3.1.Illa se süöi 

met süöimä 
tet süöimä 
net süöit : süöthin : süöivät 

4.2.3.2.3 Former med avvikelser från standardfinskan i fråga om 
ordstammarnas konsonantism, vokalism och 
personändelser. 

Typböjningar i presens och imperfekt: 
Former av verb med kvalitativ stadieväxling. 
Tvåstaviga stammar 
mie novvan novvin Hithörande avvikelser finns hos 
sie novvan novvit verb vars infinitivformer är 
sie nouta nouti antecknade under 4.4.1.(2)IIb, 
met novvama novvima 4.4.1.(5)IIb samt 4.4.1.(6)IIb. 
tet novvatta novvitta Endast sådana infinitivformer 
net noutavat novvethin : avses i vilka k och t föregås av 

novvit : diftong. (Då diftongen slutar på i 
noutivat blir svagstadiemotsvarigheten jj; 

ex. hoita-, mie hojjan.) 
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4.2.4 Personändelser i första och andra person (sg. och pl.) — en 
viss skillnad i funktion mellan dialekten och standardfinskan 

Då ändelser för 1 och 2 p. (sg. och pl.) via verbet (predikatet) syftar på 
obetonade pronomina, utsätts dessa pronomina i princip inte i stan
dardfinskan. Obetonade pronomina utelämnas sällan i dialekten. 

4.2.4.1 Meningsexempel i vilka presensformer i första och andra 
person är kombinerade med subjektspronomina i 
motsvarande personer 

(Se anvisningar under 4.2.2.) 
Se meningsexempel nr 4, 6, 11, 12, 16, 23, 25 (mie ajättelen), 28, 32, 

34, 55, 61, 73, 74, 80, 81, 90, 101. 

4.2.4.1.1 Meningsexempel i v ilka presensformer i första och andra 
person syftar på ett icke utsatt pronomen 

Se meningsexempel nr 35, 37, 60, 84. 

4.2.4.2 Meningsexempel i vilka imperfektformer i första och andra 
person är kombinerade med subjektspronomina i 
motsvarande personer 

(Se anvisningar under 4.2.2.) 
Se meningsexempel nr ///, 4, 5, 7,12,13,16, /23/, 24, 27, 28, 30, 31, 

32,43,48 (mie muistan), 51, 52,60,61,64,68,69, 72,74,75, 76, 77, 78, 
90, 134, 135, 136, 138, 142, 153,154, 157, 159, 160, 167, 172, 174,1 87, 
196, 200, 202, 213, 215, 217, 221. 

Ovan kursiverade sifferuppgifter avser meningsexempel i vilka två 
eller flera verbformer syftar på ett gemensamt pronomen. 

4.2.4.2.1 Meningsexempel i vilka imperfektformer i första och 
andra person syftar på ett icke utsatt pronomen 

(Se anvisningar under 4.2.2.) 
Se meningsexempel nr 6, 15, 29, 108, 161, 186, 210, /21 8/, 227. 

4.2.5 Verbet för 'måste' — dess avvikelse från standardfinskan 
i fråga om böjning 

I standardfinskan är uttryck med betydelsen 'måste' unipersonella; 
predikatet står i 3 p. sg. och tankesubjektet står i genitiv (dativ genitiv). 
I d ialekten däremot böjs verbet 'måste' hätii-, häiitii- i samtliga per
soner varvid subjektsordet alltid står i nominativ. 
Märk. Formerna pitä- och täütü- i samma betydelse används sällan 

och får ses som påverkan från standardfinskan. 
Se pres-böjn, meningsexempel nr 73—81 samt imperf-böjn, menings
exempel nr 160—171. 
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4.2.6 Vissa avvikelser från standardfinskan då former av verbet 
'olla' förbinder ägare och det ägda 

Då standardfinskan vill uttrycka att någon äger något, står ägaren i 
adessiv och verbet olla står alltid i 3 p. sg. Utöver denna möjlighet kan 
dialekten även ha verbet olla i 3 p. pl. då det ägda uttrycker pluralis. 

Se pres-böjn, meningsexempel nr 45 samt imperf-böjn, menings
exempel nr 126—132. 

4.2.7 Formsammanfall mellan presensformer i 2 p. pl. och 
infinitiver av vissa kausativa verb 

I vissa fall kan presensformer i 2 p. pl. sammanfalla med infinitiver av 
kausativa verb. 

Exempel: tetsüöttä 'ni äter' sammanfaller med siiöttä 'mata'; tet 
elättä 'ni lever' sammanfaller med elättä 'försörja'; tetkuljetta 'ni van
drar' sammanfaller med kuljetta 'transportera'. 

4.3 FINITA FORMER I PASSIV 

4.3.1 Indikativ presens (jakande form) 
Meningsexempel 
4.3.1.(1) ENSTAVIGA STAMMAR 

1. sitä mühän{\) niit ja enämän tieter|ki tulle (Juk4) 
4.3.1.(2) TVÅSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 

2. vasitut pohjapüt hätü otta mettästä , kesänaikana, ette 
säpi vähä jürta sihe ja sitä jatkathan{2) sitte... (Juk3) 

3. ...ja tansia piettä{2) ja vähä mitäki... (Pak1) 
4. nin se ve^thän ja uitethan{ 1) sinne (Sev) 
5. nin se ve(ethän(2) ja-... (Sev) 

4.3.1.(3) TVÅSTAVIGA e-STAMMAR 
6. ...panit ulos semmosta raha käskethän( 1) 

nödmiint (Svapp1) 
7. se menthän(\) venhelä sinne l(Sopp2)] 
8. ...näin ko enämältä tehtä(2) (Juk3) 
9. sillä mallila tehthän( 1) (Juk3) 
10. tuossa kursissa tehthän{ 1) tieter|ki... (Juk3) 
11. se tehthänil) mitä hüvänsä (Pak1) 
12 sitten tehthän( 1) üsia kirjoituksia (Kurr3) 

4.3.1.(4) TVÅSTAVIGA i-STAMMAR 
13. sinä ttimithan{ 1) net asiat mitä on sinä vuonna 

tapahtunnu (Kurr3) 
4.3.1.(5) TVÅSTAVIGA o-STAMMAR 

14. nitä pikku mäntiiä ja semmosia katkothan( 1) (Juk4) 

122 



4.3.1.(7) TRE- OCH FLERSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 
15. jos se oikhen sovitethan( 1) (Juk3) 
16. sielä säilütethän(l) vanhoja hopeita ja... (Juk5) 
17. ja nitä säilütettä(2) vielä tälä... (Juk5) 
18. tässä ei vielä tiä kukhan ette kellä lähtö tulle ja ketä 

vähenthän(4) (Sev) 
4.3.1.(10) TRESTAYIGA itse-STAMMAR 

19. siélä kaivethan hautoja ja ko tarvittethan(2), ja peitethän 
täs jälkhin hautauksia (Juk6) 

4.3.1.(17) *o<5a-VERB 
20. niithän kotothan(2) ihmisiä (Puolt1) 

4.3.2 Indikativ imperfekt (jakande form) 
Meningsexempel 
4.3.2.(1) ENSTAVIGA STAMMAR 

1. mie olin sitten lika nuori ko koulua £äw [thin] (2) (Salm1) 
2. ja nitä tuohin tänne kirunhan ja monesti miihin(2) (Sev) 
3. ja nitä tuohin(2) tänne kirunhan... (Sev) 
4. se viettin(2) se /mies/ ja se koira (Pak2) 
5. takasin viehin(2) sinne jauhoja (Sev) 

4.3.2.(2) TVÅSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 
6. se alethin{ 1) sitten opettaman ruottin kielelä (Svapp1) 
7. ja annettici) vielä sitten tuommosta panit /panhin/ ulos 

semmosta raha käskethän nödmünt (Svapp1) 
8. huijethin(2) lapinihmisille nitä heän eläviä maitoeläviä 

nir|ko keituria hoijethin(l) nille (Salm1) 
9. huijethin(2) lapinihmisille nitä... se ovan (Salm1) 
10. sitte avisünissa hüvethi{\) (Kurr2) 
11. ja ernelska sitten jatkathin{2) kans ja saksan 

kieltä (Kaal) 
12. katto silloi juèthin(2) oikeala mallila, ahkeila... (Puolt1) 
13. ennen sielä kaivathin(2) koparia (Svapp2) 
14. sitte jotaki semmosta soppa keitettHl) (Kurr1) 
15. ...ja kitetti(2) hüvästä tarjouksesta (Svapp1) 
16. ottethin(2) vain üks kuppi vähémäksi (Puolts) 
17. ja kolme sitte nistä piethin(2) sitten räknätä 

hüväksi (Juk4) 
18. koulu piethinil) kahtena kolmena vuonna jor|ku 

kükavven (Puolt1) 
19. pièthin(2) kahet kirkonmenot suomeksi ja 

ruottiksi (Svapp1) 
20. kärpät ja repo nitä püthin(\) paljon ennen aika 

sielä (Sev) 
21. ...raution tekemä kauhean lujat ravvat jolla puthix\ki{\) 

ahma (Puolts) 
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22. pätethinil) ette lapinlapsile pitä harjotta 
lapinkielelä (Svapp1) 

23. talvela ve(ethin(2) kelkoila ja... (Kurr2) 
4.3.2.(3) TVÅSTAVIGA e-STAMMAR 

24. ...aina mainitethin nitä/nimiä/ missä kuljethin(l) (Kurr3) 
25(z). ja nitten kans lähtin{2) samanlaihin kuljettahan tietä 

pitkin tänne tuolluvärhan ja kirunha (Sev) 
26. se lähethin( 1) tukkimethän talvenaikana ja (Juk6) 
27. vien küen aikana ämula se lähethin(\) methän (Salm1) 
28. enimesti se /merimiehiä/ olhin(4) saksasta ja 

tanskasta (Svapp2) 
29. sihin panhin(4) ülös sen sitte (Salm1) 
30. se panhin{4) niriko matoksi sitä... (Puolts) 
31. panhin{4) jän alle verkkoja ette säthin kala sieltä 

jä (Salm1) 
32. mü sairastuminen /saihraitten kuljettaminen/ se monesti 

tehin(2) lentokonhela (Sev) 
33. jo joskus tulhin{A) kalakuorman kansa kurravaran 

kauttakin (Sev) 
34. tulthin(l) tuolta etelä ruottista.. (Pak1) 

4.3.2.(6) TVÅSTAVIGA u-, y-STAMMAR 
35. me aivan puhuthinil) suomea sielä meän kotona (Katt) 

4.3.2.(7) TRE- OCH FLERSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 
36(z). kaikki tavarat se kuljethin{2) tältä kirunasta (Poik) 
37. opetetti(2) räknämhän ja lukemhan (Svapp1) 
38. se rakenthin{ 1) sihin talo (Salm1) 
39. se rakenethin( 1) semmonen lapinkota (Kurr2) 
40. ...siksi ku rakenethin( 1) tämän koulun (Kaal) 
41. rakethin(2) se samhälli (Svapp1) 
42. se unohrittii2) pois kerrassa (Katt) 
43. üritethin( 1) vielä ruottinkielelä koulua pitä (Svapp1) 
44. ... ja vaihtethin{2) aina ko sattui et tuli joku vika (Juk6) 

4.3.2.(8) TRE- OCH FLERSTAVIGA le-STAMMAR 
45. se tuli sitten puhuttelhin{2) sen ette gräppe otta halthun 

tämän (Svapp1) 
4.3.2.(9) TRESTAVIGA ise-STAMMAR 

46. met ensis suolasimma vähä jä sitten se halaist^n{ 1) nuoi, 
näin päin halaisthi{2) (Jä) 

4.3.2.(10) TRESTAVIGA itse-STAMMAR 
47. ...aina mainitethin(2) nitä missä kuljethin (Kurr3) 

4.3.2.(14) *-a<5a- : *-ä<?ä- OCH *-ai<5a- : *-äiöä- VERB _ 
48. ko tämä lattia avàtti(2) ja panhi üsi lattia pälle (Juk5) 
49. nuotta ne vëthin ja sitte fiskathi(2) (Kurr2) 
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50. katto sinä on vanhanaikhasta raha ennen ko panthin 
matkhan ko havvathi{2) (Pak1) 

51. paikoin kalathin{ 1) tuolta housuvuöstä asta (Puolts) 
52. ko tuli pellava se kehrathin(2) pellava (Puolt1) 
53. se tiikkäthin(2) ette se on jò likelä kauppa niit (Salm1) 

Kommentarer till meningsexempel 
25(z). Vissa verb i passiv kan ha bortfall av e framför passivkarak

tären. Jämför även förhållandet i uleåborgsdialekten (se Pääkkönen 
1971:177). 

36(z). kuljethin = kuljetethin 
Ytterligare kommentarer till passivformer i imperfekt finns bland 
kommentarer till meningsexempel med verbformer i aktiv imperfekt 
(se 4.2.1a samt 4.1.2 s 75—106). 

4.3.3 Indikativ perfekt (jakande form) 
Se meningsexempel under 4.5.4.1 

4.3.4. Indikativ pluskvamperfekt (jakande form) 
Se meningsexempel under 4.5.4.2. 

4.3.5 Indikativ presens (nekande form) 
Meningsexempel (se 1.2.9) 
4.3.5.(2) TVÅSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 

1. ...ei sitä lapinsanoja nin paljon käütetä{ 1) (Katt) 
4.3.5.(7) TRE- OCH FLERSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 

2(z). ei heitä ümmärettä(2) ollerikha (Pirtt1) 
Kommentarer till meningsexempel 
2(z). Den vanligaste varianten är iimmärretä såsom i standardfinskan. 

4.3.6 Indikativ imperfekt (nekande form) 
Se meningsexempel under 4.5.4.3. 

4.3.7 Negerade sammansatta tempus 
Se meningsexempel under 4.5.4.4. 

4.3.8 Former i passi v för vilka belägg saknas i denna avhandling 
(Signum i Keruuopas för aktuell verbform finns inom parentes.) 

Konditionalis presens /jakande form/ (727), potentialis presens 
/jakande form/ (728), imperativ /jakande form/ (729), indikativ kon-
ditionalis och potentialis /jakande former/ (730), konditionalis 
presens /nekande form/ (732), potentialis presens /nekande form/ 
(733) och imperativ /nekande form/ (735). 
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4.4 INFINITIV 
4.4.1 Lativ av infinitiv I (aktiv) 
4.4.1.(1) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 

enstaviga stammar 
(Under 4.4.1.1.(1) s 154 finns infinitiver av mindre vanliga verb.) 

(SF juoda) jua : juà : jii.a, (SF jäädä) jä, (SF käydä) kävväj kä<ä : 
kävä : käüwä, (SF luoda) lua : luà : lù,a, (SF lyödä) lüä : lüä : lü,ä. (SF 
myydä) müä : müä : mü,ä, (SF naida) naija : najja, (SF saada) sä : säja, 
(SF syödä) süä : süä : sühä : sii : sütä. (SF tuoda) tua : tuà : tû<a. (SF 
uida) uija, (SF viedä) viä : viä : vi.ä. 
Meningsexempel (se 1.2.9) 
1. saima küs vuotta käfi(2) koulua (Puolt1) 
2. sielä on mukava käüvvä( 1) (Sev) 
3. küllä het pälle sättavat lütä{3) ko mie monttëra [(Sopp1)] 
4. küllä me sämma malmia mü(ä{3) varmastiki tässä 

ethenpäin (Salm2) 
5. se oli kauheassa küsümüksessä kans sen ette 50(1) rajavälinen 

tie (Katt) 
6. mie häün vën saja{2) sisäle (Pak2) 
7. mätsärveririGissä sen hätüi süä(4) sitte ja (Salm1) 
8. ette ahma ei kerkeä sü(2) (Puolts) 
9. nitä täütüi viä(4) kelinaikana sinne (Sev) 
Kommentarer till meningsexempel 
1 (z)—9(z). Infinitiver av denna verbtyp innehåller svagstadiemotsva-
righeter till konsonanten t, som ingått i den ursprungliga infinitiv-
ändelsen -tak/-täk. Denna ändelse består av infinitivkaraktären 
-ta-/-tä- samt lati vändeisen -k. (Se Collinder 1941:107) 

I jukkasjärvifinskan är konsonantbortfall (0) den oftast förekom
mande svagstadiemotsvarigheten till t i nämnda position. Infinitiver 
med konsonantbortfall avviker från motsvarande standardfinska 
former enligt följande: Former som i s tandardfinskan har diftong 
framför infinitivändelsen -da/-dä (ex. syödä) motsvaras alltid av 
former som har lång eller kort vokal framför infinitivändelsen -a/-ä 
(ex. süß, süä). Då den standardfinska diftongen motsvaras av kort 
vokal så bildar denna vokal en ny diftong tillsammans med in
finitivändelsen -a/-ä (ex. süä). Den tvåstaviga varianten av typ sü(ä 
har liten spridning i jukkasjärvifinskan men har desto större sprid
ning inom den östra delen av det vittangifinska dialektområdet. 

Variationer av svagstadiemotsvarigheter till konsonanten t är 
något större i presens- och imperfektformer än i infinitiver av ovan
stående verbtyp (se sammanfattning av pres-böjn, verbtyp 2—6). 

Västfinska och östfinska svagstadiemotsvarigheter till t finns 
representerade i jukkasjärvifinskan; de västfinska dialekterna har 
motsvarigheterna 6, o, d, r, l medan de östfinska dialekterna har 
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motsvarigheterna 0, j, v och h (se Rapola 1965:125). Den geografiska 
utbredningen av västfinska och östfinska dialekter framgår av karta 
(se bilaga 7). 

Standardfinskan har som bekant infört konsonanten d som 
svagstadiemotsvarighet till t. (Se Rapola 1965:127.) 

Se översikt under 5.1.3.(1) 

4.4.1.(2) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 
tvåstaviga a-, ä-stammar 

(Under 4.4.1.1.(2) s 154 finns infinitiver av mindre vanliga verb.) 
Verb av ovannämnda verbtyp är i imperfektböjningen uppdelade i 

tre huvudgrupper (om huvudgrupper, se 1.2.2). Markeringar och icke
markeringar av nedanstående infinitiver syftar på motsvarande im-
perfektformer i de olika huvudgrupperna: 

1) Un derstreckade infinitivformer avser verb som i i mperfektböj
ningen hör till huvudgrupp A. (Se imperf-böjn 4.1.2.(2)AI, Ila,b, 
Illa,b s 76f.) 

2) Omarkerade infinitivformer avser verb som i imperfektböjningen 
hör till huvudgrupp B. (Se imperf-böjn 4.1.2.(2)BI, Ila,b, Illa,b s 77f.) 

3) Kursiverade infinitivformer avser verb som i imperfektböjningen 
hör till huvudgrupp C. (Se imperf-böjn 4.1.2.(2)C, Ca,b,c s 78f.) 

I Verb med kvantitativ stadieväxling. 
autta, heittä, hirttä, juotta, jättä, keittä, kittä, käüttä, köüttä, laitta, 
luotta, maltta, mütta, maitta, nittä, näüttä, otta, peittä, pettä, poltta, 
päättä, rittä, sätta, soitta, süttä, süöttä, taitta, tappa, tuotta, täiittä, 
uitta, viettä, voitta, väittä, välttä. 

Särskilda fail 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 

dialekten. (SF teettää) tehettä. 

II Verb med kvalitativ stadieväxling. 
a) Ordstammens slutvokal föregås av två konsonanter. 

al ka : alata, anta, (SFhiihtää) hihta : hihata, huoltax, karta, kanta, 
kieltäx, kiertä,_kiltäx, käntäx, lenta, miiöntä, puolta, purka : purata, 
sirtä, viltäx, vänta, äntä. 

Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 
dialekten. 

(SF vaihtaa) vaihetta, (SF yltää) ulettua. 
b) Ordstammens slutvokal föregås av en konsonant. 
hoita, hütay, hätä, itä, jaka : jakata : jäta : jakka, jouta, (SF jutaa) 

jutata : jutta, jäta, käta, löütäy, nouta, pitä : pittä, piitäy, sata : satta, 
souta, taitay, tietäy, vetä : vettä, vuotay. 
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III Verb utan stadieväxling. 
a) Ordstammens slutvokal föregås av två konsonanter. 

estä, hästa(ta), haista(ta), höiistä(tä), jaksa(ta), jatka(ta), kasta(ta), 
kestä, kosta(ta), külvä(tä), loista(ta), luista(ta), lüpsä(tä), maista(ta), 
maksa(ta), mausta(ta), muista(ta), nistä(tä), nosta, osta(ta), 
paista(ta), pistä, pästä(tä), rüösta, salva(ta), suista, sästä(tä), toista. 

Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 

dialekten. 
(SF kasvaa) kasua : kasuta. 
b) Ordstammens slutvokal föregås av en konsonant. 
aja : ajata : ajja, elä : elätä : ellä, jauha(ta), kaiva(ta), laula(ta), 

naura(ta), paina(ta), pala : palata : palla, sula : sulata : sulla. 
Meningsexempel (se 1.2.9) 
10. me ä(imä aja{4) sitten tavaroita (Puolts) 
11. sinä hätüi kohta ühtä kavvon aika makka sen kuorma-auton 

alla ko se ette ajja{3) sitä (Kaup) 
12. me meinama alàta(4) niit ensi talvena (Kurr3) 
13. ...pièthin alata{4) panna käünthin sen (Svapp1) 
14. se häviithin alata{A) tekem^än sinä raha (Svapp1) 
15. se ei ollu... mahotointa elätä(A) sielä (Katt) 
16(y). ei heillä ollu müta ko se ette elätä(4) jahista ja 

fiskusta (Kurr3) 
17. gräppe tuli kauheasti velkhan ja se häütüi heittä(A) 

pois (Svapp1) 
18. se passa mulla sitte vielä laulata{4) tähän pälle semmosen 

vanhan laulun (Juk1) 
19. ei net tarvitte nin paljon hürüä maksà(3) [(Sopp2)] 
20. sitte mieki kohta hävüin itte naurata{A) (Katt) 
21. iiritethin vielä ruottinkielelä koulua pitä(4) (Svapp1) 
22. eihän sinä mennü pittai}) vanthuita eikä mithän 

käsissä (Kaup) 
23. sitä masini häü[thin] sirtä(4) ës takasin (Svapp1) 
24. ei hollanu /jaksanu/ vetä(4)... (Pak2) 
Meningsexempel med dialektal form av annan verbtyp än i SF 
(se 1.2.8.1) 
25(z). sen platan küllä hätü vaihettà{3) [(Sopp')J 
Kommentarer till meningsexempel 
16(y). jahista ja fiskusta = SF metsästyksestä ja kalastuksesta 
25(z). Formen vaihettà (SF vaihtaa) kan även förekomma i 

uleåborgsdialekten, där den har lång slutvokal. (Se Pääkkönen 
1971:142f.) 

Se översikt under 5.1.3.(2) 
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4.4.1.(3) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 
tvåstaviga e-stammar 

(Under 4.4.1.1.(3) s 154 finns infinitiver av mindre vanliga verb.) 
I Verb med kvantitativ stadieväxling. 
Belägg saknas (på kvantitativ stadieväxling). 
II Verb med kvalitativ stadieväxling. 
a) Infinitiver bildade på ordstam, vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

kulkea, lähteä : lähte(Ala) : lähté(Sev), nülkeä, polkea, sülkeä, 
särkeä, tuntea. 

b) Infinitiver bildade på ordstam, vars slutvokal föregås av en kon
sonant. 

hakea, kokea, lukea : lukeä(Ala), (SF nähdä) nähä : nähhä, 
(SF tehdä) tehä : tehhä. 
Märk. Hithörande ord med variant från annan (andra) verbtyp(er). 

kutea : kutua. 
III Verb utan stadieväxling. 
a) Infinitiver bildade på ordstam, vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

itkeä, koskea, kütkeä, käskeä, kätkeä, laskea, puskea, sotkea. 
Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvarande av verb av annan typ 

i dialekten. 
(SF piestä) pieksä : pieksätä. 
b) Infinitiver bildade på ordstam, vars slutvokal föregås av en kon

sonant. 
kuolla, kulla, mennä, niellä, nousta, nuolla, olla, panna, pestä, 

pierrä, purra, pästä, tulla, vuoila. 
Märk. Former uppkomna genom snabbt tal. paista(Pak) /= pästä/ 
Meningsexempel (se 1.2.9) 
26. nin ette net sätethin joltisesti räknä ja lukea{\) (Juk1) 
27. se tuli nir|ku vistoista penikuma (sie!) sieltä salmesta lähteä( 1) 

jellivärhan nouthan tavarata (Salm1) 
28(z). en tartte lähte{2) (Ala) 
29. itte o joutunu kiillä lähteä(\) kirunhan muila autola (Kurr4) 
30. met häümä mennä(l) tuone kotia (Salm1) 
31. mie jüri jaksasin nousta( 1) iilös (Svapp2) 
32. se oli oikhen mukåva nähä{4) ko net tulit (Puolt1) 
33. net on hakènhet itte semmosen paikan missä net tükkävät 

ette heillä passa olla{ 1) tässä (Kurr2) 
34. ...ensinä pièthin alata panna(\) käünthin sen (Svapp1) 
35. mie tarttisin paistail) /pästä/ aikosten süksiilä 

pütähän (Pak1) 
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36. sielä me saima korja ja ai tehä(4) risuaitoja nille 
freistata (Puolts) 

37. ei siile mene mithän tehä{4) [(Sopp2)] 
38. meilä oli vapaus sielä tehä(4) kaikki mitä 

halusimma... (Salm1) 
39. voi hivatin häkrütti mitä sie pit tulla tehä{A) siintisen 

poika (Pak2) 
40. ...ja nillä oli kohta pakko sen tehä(4) (Svapp1) 
41. silloin ei ole tarvinu töitä nin paljon tehhä{3) (Kurr1) 
42. ne sàhin /säthin/ tulla(l) kaikki (Kurr1) 
43. ...mitä sie pit tulla( 1) tehä siintisen poika (Pak2) 
44. poroelo satuthin tulla(l) pälle nihi järikhi (Puolts) 
Kommentarer till meningsexempel 
28(z). lähte = lähteä; den sista vokalen i infinitiver, som slutar på två 

olika vokaler i följd, utelämnas sällan. 
Se översikt under 5.1.3.(3) 

4.4.1.(4) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 
tvåstaviga i-stammar 

(Under 4.4.1.1.(4) s 154 finns infinitiver av mindre vanliga verb.) 
I Verb med kvantitativ stadieväxling. 
kuokkia, moittia, oppia : oppi(Ala), ruokkia, tukkia. 

Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 
dialekten. 

(SF leikkiä) lëkata : leikitellä, (SF lykkiä) lükätä. 
II Verb med kvalitativ stadieväxling. 
a) Infinitiver bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

or|kia, tohtia, vihkiä, (SF ähkiä) mähkiä. 
b) Infinitiver bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en kon

sonant. 
nükiä, poikia, repiä, sopia, sotia, sukia, vätia. 
Särskilda fall 

Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 
dialekten. 

(SF raapia) räputta. 
III Verb utan stadieväxling. 
a) Infinitiver bildade på ordstammar vars slutvokal föregås av två eller 
flera konsonanter. 

juhlia, jürsiä, karsia, keksiä, kiinsiä, kärsiä, marsia : marssia(Pak), 
matkia, nüskia, parsia, potkia, roiskia, sallia, tutkia, (SF viitsiä) vittiä 
'nännas, täckas', iiskiä. 
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Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 
dialekten. 

(SF läiskiä) läisküä : läikküä, (SF tanssia) tansata. 
b) Infinitiver bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en kon

sonant. 
huolia, kehiä : kehitä, keriä, kuoria, käriä, munia, periä, poimia, 

piiöriä, suoria : suorita, toimia, tümia, vieriä. 
Särskilda fall 

Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 
dialekten. 

(SF houria) hourata, (SF hääriä) härätä. 
Meningsexempel (se 1.2.9) 
45(z). mulla on semmonen luonnossa ette mie sätoin oppi(2) (Ala) 
Kommentarer till meningsexempel 
45(z). oppi - oppia; jfr meningsexempel 28 under föregående 

verbtyp. 
Se översikt under 5.1.3.(4) 

4.4.1.(5) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 
tvåstaviga o-stammar 

(Under 4.4.1.1.(5) s 154 finns infinitiver av mindre vanliga verb.) 
I Verb med kvantitativ stadieväxling. 
Belägg för former av nämnda typ av stadieväxling saknas. 
II Verb med kvalitativ stadieväxling. 
a) Infinitiver bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

halkoa : halota, tahtoa. 
b) Infinitiver bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en kon

sonant. 
aikoa : a^ota, aukoa : avvota, hautoa : havvota : hau(ota, kutoa : 

kutova : kuòta, latoa : laota, leipoa : leipova : leivota, oikoa : oijota, 
sitoa : sitova : siota, takoa : takova : taòta. 
III Verb utan stadieväxling. 
a) Infinitiver bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två eller 
flera konsonanter. 

katkoa : katkota, (SF katsoa) kattoa, kiskoa : kiskova : kiskota, 
(SF neuvoa) nevvoa : nevvota, pirstoa : pirstota, ratkoa : ratkota, 
(SF sauvoa) savvoa : savvota, survoa : survova : survota, ulvoa : ulvota, 
uskoa : uskova, valvoa : valvota, vannoa : vannota. 

Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 

dialekten. 
(SF silpoa) silputa : silputta. 
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b) Infinitiver bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en kon
sonant. 

hieroa : hierova, lihoa : lihota, (SF loikoa) lojjota, neuloa : neulota, 
punoa : punova : punota, sanoa : sanova, saunoa : saunota, seisoa : 
seisova. 
Märk. Verb bildade på ordstam där h växlar med bortfall. 

hihoa : hihota : hioa : hiova : hiota. 
Särskilda fall 

Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 
dialekten. 

(SF varoa) varotta : varottà : varoitta, (SF vieroa) vierastua : 
vierostua : vierantua : vieraintua. 
Meningsexempel (se 1.2.9) 
46(z). mie hävvün kertoa{2) sitä (Juk1) 
47. ...kaikki sapi sanoa(l) mitä nillä oli (Puolt1) 
Kommentarer till meningsexempel 
46(z). Dialekten använder oftare verbet muistel(l)a i samma betydelse 

som verbet kertoa. 
Se översikt under 5.1.3.(5) 

4.4.1.(6) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 
tvåstaviga u-, y-stammar 

(Under 4.4.1.1.(6) s 154 finns infinitiver av mindre vanliga verb.) 
I Verb med kvantitativ stadieväxling. 
haukkua, hirttüä, hukkua, jöttua, kikkua 'kliva, klättra', kukkua, lik-
kua, loppua, läikküä, nukkua, nuokkua, paukkua, peittüä, pettüä, 
pättüä, rippua, räkküä, sattua, süttüä, taittua, tarttua, tippua, tottua, 
vettüä 'vattnas', vilkkua 'skymta', välkkiiä, välttüä. 
Märk. (SF puuttua) vailtua. 
II Verb med kvalitativ stadieväxling. 
a) Infinitiver bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

ampua, hiltüä, johtua, jürtua, (SF jäähtyä) jähtiiä, käntiiä, laihtua, 
Iöühtüä, mahtua, nourtua, nöürtiiä, ontua, parkua, püörtüä, sirtüä, 
süntüä, särküä, tuntua, vailtua (SF puuttua), virikua, väntüä, ühtüä. 

Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av annan typ i dialekten. 

(SF myöntyä) miiöntä, (Sf tyyntyä) tyventä : tiivetä. 
Märk. Former uppkomna genomsnabbt tal. 

ampoja(Salm), am(Puolts)(= ampua) 
b) Infinitiver bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en kon
sonant. 

hütüä, hüötiiä, joutua, jätiiä, kätua, kaikua, katua, (SF kitua) 
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kipua, luopua, löütüä, mätua, naukua, noitua, näküä, (SF paatua) 
mätua, pütua, raikua, taipua, (SF tyytyä) tütüä, täütüä 'fyllas', 
vaipua, vipüä. 
Märk. (SF täytyä) hätüä 'måste'. 
III Verb utan stadieväxling. 
a) Infinitiver bildade på ordstam vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

ammua, astua, ehtüä, eksüä, hiestüä, hirnu(t)a, istua, jatkua, 
kastua, karjua, kiljua, (SF kutsua) kuttua, küpsü(t)ä, maistua, 
mustua, paistua, püstüä, ruostua, sammua, suistua, sästiiä, (SF tor-
jua) toru(t)a, tummua, ärjü(t)ä. 
Märk 1. Formerna karjua och kiljua kan i dialekten växla med 

starkstadievarianterna karkua och kilkua. 
Märk 2. Form med annan begynnelsekonsonant än i standardfinskan 

(SF tirskua) hirskua. 
Märk 3. Det standardfinska verbet kostua motsvaras i dia lekten av 

tuortua. Verbet kostua i dialekten betyder 'nå fram'. 
Märk 4. Verb som inte finns i lexikon. 

palttua 'få nog'. 
b) Infinitiver bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en kon
sonant. 

asua, heilua, kiehua, kulua, külua, kuohua, küsüä, painua, puhua, 
püsüä, päiliiä, risua, säilüä, torua, vanua, venüä, väsüä. 
Märk 1. Varianter till följd av geminering 

sujua : sujjua. 
Märk 2. Former uppkomna genom snabbt tal 

kiisii (küsüä) 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
48(z). ...hirviä ja semmosia ei sännu ampoJa(2) (Salm1) 
49(z). ...menen likemäksi ette s on parempi âw[puaj(2) (Puolts) 
50(z). mieki olin koulukläppi em mie ümmärtänü sitä 

küsü{2) (Ala) 
51. miksi het pitisit sitä samiska puhuail) (Kaup) 
52(z). ei se mene sujjuakhaniì) ollerjkhan [(Sopp2)] 

Kommentarer till meningsexempel 
48(z). ampoJa = ampua; jfr kommentar till meningsexempel 147 

under 4.1.2.(6). 
49(z). am = ampua; jfr verbformen e i meningsexempel 54 under 

4.1.1.(4). 
50(z). küsü = küsüä; jfr kommentar till meningsexempel 28 under 

4.4.1.(3) 
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52(z). I dialekten förekommer formen sujua oftare än formen sujjua. 
Se översikt under 5.1.3.(6) 

4.4.1.(7) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av tre- och 
flerstaviga a-, ä-stammar 

(Under 4.4.1.1.(7) s 154 finns infinitiver av mindre vanliga verb.) 
I Verb med kvantitativ stadieväxling. 
Infinitiver bildade på trestaviga ordstammar 

(I dialektens kärnområde sammanfaller hithörande infinitiver med 
ordstammen.) 

a) Infinitiver med ordstam slutande på -atta-/-ättä-
elättä. heitättä, herättä, kuivatta, nauratta, nostatta, (SF vuodattaa) 

vuotatta. 
Märk 1. Varianter med vokalväxling. 

kasvatta : kasutta. 
Märk 2. Hithörande ord med variant från annan (andra) verbtyp(er). 

(SF johdattaa) johatta : johata, jätättä : jälistä, kannatta : 
kannattea. 

Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 

dialekten. 
(SF idättää) iättä, (SF pidättää) piättä : piettä(Pak) 
b) Infinitiver med ordstam slutande på -etta-/-että-
imettä, itkettä, kuoletta, lopetta, menettä, pesettä, unetta, vaihetta 

(SF vaihtaa). 
c) Infinitiver med orstam slutande på -itta-/-ittä-
kerjr|ittä, kepittä, kin(n)ittä, kivittä, kuormitta, kuritta, lämmittä, 

marsitta, nimittä, pehmittä, pimittä, pommitta, piiörittä, selittä, si-
littä, suoritta, säkittä, toimitta, valitta, vesittä, vierittä, virittä. 
Märk 1. Varianter med vokalväxling: terittä : terotta. 
Märk 2. Ordval: (SF yrittää) freista : freistata. 
d) Infinitiver med ordstammar som i standardfinskan slutar på 
-otta-/-öttä-

(SF ehdottaa) ehtotta : ehotta, erotta, hajo(i)tta, (SF haukottaa) 
haukutta 'kippa efter andan', 'låta hunden skälla'. helpo(i)tta, 
hiero(i)tta, hiko(i)tta, (SF nikottaa) hikkautta, hio(i)tta, irro(i)tta, 
janotta, jauho(i)tta, karko(i)tta, keho(i)tta, kiskotta, kohotta, kolotta, 
korotta, kotkotta, kulotta, kurko(i)tta, kümotta, küköttä. lahotta, 
lihotta, neulotta, nököttä, pakotta, (SF pelottaa) pölättä, pilotta, 
pilko(i)tta, pirskotta, pohotta, pujotta, pullotta, pükotta, (SF pötköt-
tää) pötküttä, (SF riepottaa) rieputta, ruskotta, (SF räpöttää) räpättä, 
sakotta, seisotta, silotta 'sela en häst', tauota : tavvotta 'förse not med 
draglinor', (SF tiedottaa) tieto(i)tta : tiejotta : tievotta, toivotta, 
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ulo(i)tta, unho(i)tta : unohta : unoihta, upo(i)tta, usko(i)tta, vajotta, 
valotta, valvotta, vannotta, vero(i)tta. 
Märk. Hithörande ord med varianter från annan (andra) verbtyp(er). 

(SF kadottaa) kavotta : kaotta : kautta, li otta : livotta : lijotta, 
piskotta : piskoa, raotta : ravotta, (SF sidottaa) sijotta : siotta, 
tuijotta : tuijata 'glidflyga' (om fågel). 

Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 

dialekten. 
(SF odottaa) ötta, (SF pudottaa) puotta. 
e) Infinitiver med ordstam som i standardfinskan slutar på 

-oitta-/-öittä-.18 

alotta, hävotta, harjotta, ilmotta, kartotta, kirjotta : kirjojtta, kun-
nio(i)tta, lahjotta, lannotta, majo(i)tta, mino(i)tta, pahotta, 
palo(i)tta, paulo(i)tta, punotta, rahotta, rajotta, (SF raudoittaa) rav-
vo(i)tta, rauhotta, sanno(i)tta, seko(i)tta, sijotta, tarko(i)tta, 
taso(i)tta, telo(i)tta 'spånga en myr', vallo(i)tta, varo(i)tta, velvo(i)tta, 
viero(i)tta, viho(i)tta 'grönska', virvo(i)tta. 
Märk 1. Varianter med vokalväxling: tero(i)tta : terittä 
Märk 2. Hithörande ord med varianter från annan (andra) 

verbtyp(er). 
(SF aidoittaa) aitotta : aijotta : aità, (SF kiusoittaa) kiu-
sautta : kiusatta : kiusata, viero(o)tta : vierainutta. 

Märk 3. Infinitiver bildade på fyrstavig ordstam. 
kunnio(i)tta, vahiriGo(i)tta. 

f) Infinitiver bildade på ordstammar slutande på -utta-/-yttä-
ammutta, astutta, eksüttä, heilutta, (SF hoputtaa) hopitta, hukutta, 

istutta, jar)kutta, jiisküttä, (SF jäädüttää) jä.iittä, (SF jäähdyttää) 
jähiittä, kartutta, (SF kesyttää) kesutta, koulutta, kutkutta, kulutta, 
külutta, küpsüttä, kän(n)üttä, (SF köyhdyttää) köiihtüttä, (SF laih-
duttaa) laihtutta : laihutta, likutta, luovutta, läiküttä, muistutta, 
mürküttä, närmutta, nukutta, petkutta, (SF puuduttaa) pütutta 
püör(r)üttä, rikastutta, (SF räpyttää) räpöttä, röiikiittä, sammutta, 
sütutta, sünnüttä, sütüttä, sühiittä, säilüttä, taivutta, talutta, tartutta, 
tiputta, vanutta, venüttä, virjGutta, virutta, (SF ärsyttää) härsiittä. 

Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 

dialekten. 
(SF kiehuttaa) keittä, (SF saavuttaa) sautta. 
g) Infinitiver med ordstam som i standardfinskan slutar på 

-uutta-/-yyttä-
hätüttä : hätänüttä, orjutta, perutta : perrütta, sivutta. 
h) Infinitiver bildade på ordstammar slutande på -autta-/-äyttä-

arvautta, hakkautta, mälautta, peräiittä : perräiittä. 
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i) Infinitiver bildade på ordstammar slutande på -eutta-
oikeutta, vaikeutta. 

Infinitiver vars varianter är bildade på tre- och fyrstaviga ord
stammar: 
j) Kausativa verb med varianter 

hakkautta : hakatutta, hierotta : hierotutta, (SF katsottaa) kattotta 
: kattotutta, keririittä : keirnitüttä, neulotta : neulotutta, nostatta : 
nostatutta, pesettä : pesetiittä. 
Märk. Förutom den vanliga kausativändelsen -tta-/-ttä- (se under h) 

förekommer i v issa fall den längre ändeisen -tutta-Ztüttä-
k) Varianter av infinitiver med eller utan avvikelser från mönstret -aut-
ta-/-äüttä- : -ahtutta-/-ähtüttä- : hautta-/-häüttä- : -ahutta-/-ähiittä-

heilautta : heilahtutta : heilhautta : heilahutta, ila(ht)utta : ilhautta 
: ilahutta, jürä(ht)üttä : jürhäüttä : jürähüttä : jürhättä : jürähättä, 
jüskä(ht)üttä : jüskhäüttä : jüskähüttä, järä(ht)üttä : järhäüttä : jä-
rähüttä, kopa(ht)utta : kophautta, levä(ht)üttä 'pusta ut', läkä(ht)üttä 
: läkähüttä, muja(ht)utta : muihautta 'le som hastigast', napsa(ht)utta 
: napsahutta : napshautta, nütkä(ht)üttä : nütkhäüttä : nütkähüttä, 
pauka(ht)utta : paukhautta : paukahutta, peräüttä : perähüttä : 
perhäüttä : perättä : (perätä), püsä(ht)üttä : püshäüttä : püsähüttä, 
püörä(ht)üttä : püörhäüttä : püörähüttä, roiska(ht)utta : roiskhautta 
: roiskahutta, räpä(ht)üttä : räphäüttä : räppäüttä : räpähüttä, 
seisa(ht)utta : seishautta : seisahutta : säikä(ht)üttä : säikhäüttä : 
säikhüttä : säiküttä : säikähüttä, tuke(ht)utta : tukheutta : tukehutta, 
une(ht)utta : unheutta : unhoitta : unhotta : unohutta : unehutta, 
venä(ht)üttä : venhäüttä : venähüttä. 

1) Infinitiver bildade på ordstammar slutande på -uttaAyttä-. 
haukotutta, (SF hengästyttää) her|Gastutta : her)Gestüttä, her-

mostutta, ihastutta, kullästüttä, (SF madalluttaa) matalutta, 
raken(n)utta, rikastutta, vieran(n)utta, vihastutta, vilkastutta, 
vilustutta, voimistutta. 
Infinitiver bildade på trestaviga ordstammar 
II Verb med kvalitativ stadieväxling. 
a) Infinitiver vars ordstsam slutar på kort vokal + Ita/ltä 

aa) kort a + Ita: puhalta, uskalta. 
ab) kort e + Ita/ltä: (SF sukeltaa) sukalta, vaelta : va.elta, viheltä. 

Märk. e i verbet för 'vandra' ingår vanligtvis i diftong 
b) Infinitiver vars ordstam slutar på kort vokal + nta/ntä 
ba) kort a + nta: paranta, paskanta. 
bb) kort e + nta/ntä: alenta, (SF ammentaa) ammulta, halventa, 

harventa, heikentä, hiljentä, hoikenta, jäljentä, keventä, koventa, 
kümenta, külmentä, küpsentä, lieventä, lujenta, liihentä, lähentä, 
löiihentä, nuorenta, ohenta, oksenta, paimenta, (SF pidentää) pitentä, 
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pienentä, rakenta, soukenta, suomenta, surenta, tiihjentä, vahventa, 
vilentä, vähentä, väljentä. 
Märk. Hithörande ord med variant från annan (andra) verbtyp(er). 

(SF täydentää) täütentä : tävventä : täiittä. 
bc) kort o + nta: huononta, isonta. 

c) Infinitiver vars ordstam slutar på kort vokal + rta/rtä 
kumarta, ümmärtä. 

III Verb utan stadieväxling. 
a) Infinitiver vars ordstam slutar på kort vokal + hta/htä. 
(Hithörande former har stadieväxling i standardfinskan; se 1.2.2.Blc.) 

armahta, haiskahta, haukahta, heilahta, herir|ähtä, humahta, 
istahta, jümähtä, jiirähtä, kajahta, katsahta, kuohahta, kärähtä, 
levähtä, likahta, naurahta, nukahta, onnahta, pamahta, paukahta, 
püörähtä, romahta, räjähtä, säikähtä, säpsähtä, tipahta, vapahta, 
vierähtä, vivähtä, vilahta, välähtä, värähtä, väsähtä, üskähtä. 

b) Infinitiver vars ordstam slutar på kort vokal + sta/stä 
ba) kort a/ä + sta/stä: aivasta, evästä, (SF hidastaa) hiasta, illasta, 

kalasta, kirkasta, lunasta, mellasta, (SF metsästää) mettästä, opasta, 
pelasta, rakasta, (SF ratsastaa) rattasta, sairasta, tarkasta, varasta. 

bb) kort e + stä: järjestä 
bc) kort i + sta/stä: ävista, ahista, eristä, helistä, ikuista, jäükistä, 

kallista, karista, kauhista, kaunista, kiristä, kurista, kutista, nipistä, 
omista, pallista, (SF puhdistaa) puhista, purista, püöristä, tarkista : 
tarkasta, (SF teristää) terästä, (SF todistaa) to(ista : toista, vahvista, 
valmista, varista, virkistä, (SF yhdistää) ühistä. 

bd) kort o + sta: innosta, kunnosta, painosta. 
be) kort u + sta: avusta, ennusta, kùlusta, perusta, puolusta, 

ripusta, (SF savustaa) savusta : savvusta, suomusta, tunnusta. 
Meningsexempel (se 1.2.9) 
53. pätethin ette lapinlapsile pitä harjotta(4) 

lapinkielelä (Svapp1) 
54(z). sie pit siirjälä hopitta(A) (Pak2) 
55(z). ko ne meinathin hätäniittä(2) aivan tarkori kaikki (Pak1) 
Meningsexempel med dialektal form av annan verbtyp än i SF 
(se 1.2.8.1) 
56(z). mie oen (sic!) ajattelu ette sen ötta(l) sen kansa siksi 

ko mie... (Kaup) 
Kommentarer till meningsexempel 
54(z). hopitta = SF hoputtaa 
55(z). hätänüttä = hätiittä 
56(z). Formen ötta (SF odottaa) förekommer även i uleåborgsdia-

lekten, där den har lång slutvokal. (Se Pääkkönen 1971:92f.) 
Se översikt under 5.1.3.(7) 
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4.4.1.(8) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 
tre- och flerstaviga le-stammar 

(Under 4.4.1.1.(8) s 154f finns infinitiver av mindre vanliga verb.) 
A. Infinitiver av trestaviga le-stammar 
I Verb med kvantitativ stadieväxling. 
autella, hüpellä, kitellä, käiitellä, näiitellä, otella, soitella, tapella, 
vietellä, väitellä. 

Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 

dialekten. 
(SF muutella) mütta, (SF peitellä) peittä. 

II Verb med kvalitativ stadieväxling. 
a) Infinitiver bildade på ordstammar i vilka två konsonanter föregår 
ändeisen -eie-. 

(SF hiihdellä) hihellä : hihèlla(Salm), kannella, künnella : künnela, 
kännellä, lennellä, (SF nuhdella) nuhtella : nuhella, (SF vaihdella) 
vaihtella, vännellä, ännellä. 

Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 

dialekten. 
(SF ommella) neuloa, (SF piirrellä) ritata. 
b) Infinitiver bildade på ordstammar i vilka e n konsonant föregår 

ändeisen -ele-
(SF huudella) hü.ella : hüella, jaella, (SF riidellä) ri(ellä : riellä, (SF 

soudella) soutella, (SF suudella) sütella, (SF vedellä) vetellä. 
Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 

dialekten. 
(SF kaadella) käta. 

Märk. Hithörande ord med variant från annan (andra) verbtyp(er). 
(SF pidellä) pitellä : pitä : pittä. 

III Verb utan stadieväxling. 
a) Infinitiver bildade på ordstsammar i vilka två konsonanter föregår 
ändeisen bestående av -eie- eller av diftong + le 

haistella, järkeillä, kastella, kilpailla, konstailla (SF temppuilla), 
korjailla, koukkuilla, maistella, muistella, nostella, siunailla, 
sormeilla, palvella, poukkoilla, pästellä, sormeilla, uhkailla, varjella, 
veistellä, vertailla, viljellä, iilpeillä. 

Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 

dialekten. 
(SF hommailla) hommata, (SF lohkeilla) lohkoa, (SF tunkeilla) 

turikeutua. 
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b) Infinitiver bildade på ordstammar i vilka en konsonant föregår 
ändeisen -eie- (och diftong + le). 

ajella, kaivella, küsellä, painella, siunailla, suojella. 
Märk. Konsonantväxling uppkommen genom geminering. 

hätäillä : hättäillä, piruilla : pirruilla. 

B. Infinitiver av fyrstaviga le-stammar 

I Verb med kvantitativ stadieväxling. 
a) Motsvarigheter till infinitiver som i standardfinskan innehåller o/ö 
framför ordstamsändelsen -ttele-. 

haj otella, lülotella, piskotella, pöllötellä, toivotella, uskotella, 
voivotella, vuorotella. 
Märk 1. Standardfinskans och dialektens infinitivformer är inte 

identiska i följande fall: (SF haukotella) haukutella, (SF 
laiskotella) laiskutella, (SF höpsötellä) höpsiitellä. 

Märk 2. Hithörande ord med variant från annan (andra) verbtyp(er). 
ilotella : ilo(i)tta. 

Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 

dialekten. 
(SF isotella) prämata : kehu(t)a, (SF odotella) ötta. 
b) Motsvarigheter till infinitiver som i standardfinskan innehåller 

oi/öi framför ordstamändelsen -ttele-. (De ord, i vilka standardfin
skans diftong inte motsvaras av vokalen o i dialekten, är placerade 
under Märk.) 

harjotella, jalotella, kilvotella, lahjotella, liotella, pahotella, 
palotella, viekotella. 
Märk. kiusatella. 

c) Motsvarigheter till infinitiver som i standardfinskan innehåller 
annan vokal än o/ö framför ordstamsändelsen -ttele-. 

ajatella, heilutella, hiivitellä, ihmetellä, kehitellä, keikutella, 
koetella : koitella : kovetella, kosketella, kummitella, käsitellä, 
leikitellä, levitellä, likutella, lämmitellä, onnitella, opetella, puhutella, 
püsütellä, päivitellä, räpütellä, silitellä, sinutella, sipsutella, sovitella, 
surkutella, sünnitella, venütellä, vivütellä, üritellä. 
Märk. Hithörande ord med variant från annan (andra) verbtyp(er). 

hullutella : hulluttella : hullutta(Ala). 
Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 
dialekten. 

(SF johdatella) johata : johatta, (SF jäähdytellä) jähiittä. 
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II Verb med kvalitativ stadieväxling i SF (se 1.2.2.Blb.) 
a) Motsvarigheter till infinitiver som i standardfinskan har växlingen 
ht~hd. 

(SF karjahdella) karjahtella, (SF valehdella) valehtella. 
Särskilda fall 

Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 
dialekten. 

(SF leimahdella) leimahta. 
Märk. Ord med konsonanten t i stavelse med bitryck saknar alltid 

Stadieväxling i dialekten när t föregås av h. 
b) Motsvarigheter till infinitiver som i standardfinskan har växlingen 
nt~nn. 

käüskentellä, lähennellä, teskennellä : teskentellä, tüöskennellä : 
tüöskentellä, uiskennella : uiskentella. 
Märk 1. Ord med konsonanten t i stavelse med bitryck kan i dialekten 

växla mellan stadieväxling och icke-stadieväxling när t 
föregås av n. 

Märk 2. Hithörande ord med variant från annan (andra) verbtyp(er). 
paimennella : paimenta. 

Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 
dialekten. 

(SF murennella) murenta, (SF parannella) paranta, (SF suuren-
nella) sörenta. 

4.4.1.(9) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 
trestaviga ise-stammar 

(Under 4.4.1.1.(9) s 155 finns infinitiver av mindre vanliga verb.) 
A. -aise- : -äise- verb 
I Verb med kvantitativ stadieväxling. 
Saknas 
II Verb med kvalitativ stadieväxling. 
a) Infinitiver med både stark- och svagstadieform 

aukasta : avvasta, halkasta : halasta, karkasta : karasta, kilkasta : 
kiljasta, lakasta : lästa, laukasta : lavvasta : lau(asta, oikasta : oijasta, 
puhkasta : puhasta, repästä : revästä, tekasta : tehasta, tempasta : tem-
masta, valkasta : valasta. 

b) Nedanstående infinitiv saknar variant med starkstadieform. 
raririasta 
Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 

dialekten. 
(SF henkäistä) heririittä 
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III Verb utan stadieväxling. 
(Några infinitivformer har understreckats för att underlätta hänvis
ningar från presensböjningen av motsvarande verbtyp: se presens 
under 4.1.1.(9)AIII, Märk 2.) 

huokasta, katkasta, kirkasta, kiskasta, kolpasta, kävästä, nielasta, 
nuolasta, nükästä, parkasta, polkasta, potkasta, purasta, ratkasta, 
rohkasta, röühtästä, tümpästä, vetästä : vetasta, vilkasta. 
Märk 1. Former som till skillnad från standardfinskan har kort vokal 

i första stavelsen. 
(SF nuuhkaista) nuhkasta, (SF pyyhkäistä) pühkäistä : 
pühkästä. 

Märk 2. Former med växling mellan diftong och kort vokal i andra 
stavelsen. 
häpäistä : häpästä, pühkäistä : pühkästä. 

Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 

dialekten. 
(SF imaista) imeä, (SF rohkaista) rohkistua, (SF survaista) survota, 

(SF tiuskaista) tiuskata : tiuskua. 
B. -ise- verb 
helistä, humista, jümistä, jüristä, järistä, kahista, karista, kitistä, 
kohista, kolista, kopista, korista, kurista, kutista, köhistä, liristä, 
(SF murista) morista, mölistä, (SF möristä) morista, narista, nuhista, 
puhista, (SF päristä) prätistä, pölistä, rapista : krapista, ritistä, (SF rä-
tistä) prätistä, sipistä, tohista, tutista, täristä, vapista, varista, 
(SF vavista) vapista, (SF vipistä) vapista. 

Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 

dialekten. 
(SF höpistä) hourata. 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
57(z). josta on sitte ollu hüvä o •jista(2) venettä koskissa (Juk3) 
Kommentarer till meningsexempel 
57(z). Verbet o-jista kan vara variant till formen oijasta, som växlar 

med starkstadieformen oikasta 'rätta till' eller också kan verbet 
o •jista motsvara den standardfinska formen oiustaa 'gena, gina'. 

Se översikt under 5.1.3.(9) 

4.4.1.(10) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 
trestaviga itse-stammar 

(Under 4.4.1.1.(10) s 155 finns infinitiver av mindre vanliga verb.) 
hallita : hallittea, (SF havaita) havàta : havattea, (SF iloita) iloittea, 

(SF kyyditä) kütitä : kütitteä, lukita : lukittea, mainita : mainittea, 
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merkitä : merkitteä, palkita : palkittea, punnita : punnittea, tarvita : 
tarvittea : tarttea, tuomita : tuomittea, valita : valittea. 
Märk 1. Varianten med ändeisen -ttea saknas för infinitiverna 

(SF himoita) himota, riemuita och ristinnaulita. 
Märk 2. Hithörande ord med variant från annan (andra) verbtyp(er). 

(SF kuohita) kuohittea : kuohitta : kuohia, (SF parkita) 
parkittea 'garva', parkata 'barka', tulkita : tulkata : tulkittea. 

Se översikt under 5.1.3.(10) 
4.4.1.(11) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 

tre- och flerstaviga i-stammar 
(Under 4.4.1.1.(11) s 155 finns infinitiver av mindre vanliga verb.) 
I Verb med kvantitativ stadieväxling. 
Saknas 
II Verb med kvalitativ stadieväxling. 
Saknas 
III Verb utan stadieväxling (se 1.2.2.Blc) 
ahnehtia, huolehtia, ilvehtiä, (SF kadehtia) kaehtia, murehtia, 
märehtiä. 

Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 

dialekten. 
1. Ordstammen, som i SF utgår på -hti-, motsvaras i dialekten av 
a) 3-staviga u-, y-stam: (SF luonnehtia) luonnistua 
b) 2-stavig u-, y-stam: (SF läikehtiä) läikküä, (SF välkehtiä) välkkiiä. 
c) 4-stavig le-stam: (SF tervehtiä) tervehtellä 
2. Ordstammen, som i SF utgår på -ksi-, motsvaras i dialekten av 

trestavig u-, y-stam: (SF halveksia) halveksua, (SF uneksia) uneksua. 
Se översikt under 5.1.3.(11) 

4.4.1.(12) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 
tre- och flerstaviga u-, y-stammar 

(Under 4.4.1.1.(12) s 155 finns infinitiver av mindre vanliga verb.) 
I Verb med kvantitativ stadieväxling. 
Infinitiver bildade på trestaviga stammar. 

a) Former vars ordstam slutar på kort vokal + ttu, tty. 
kehittüä, kinnittiiä, kivettüä, kuivettua, külmettüä, ulettua : 

iilettiiä. 
Märk. Varianten iilettiiä används sällan. 

b) Motsvarigheter till former som i standardfinskan slutar på 
o + ttu, tty. 

lahottua 
c) Motsvarigheter till former som i standardfinskan slutar på dif

tong + ttu, tty. 
hävo(i)ttua, karvottua, parrottua, rauhottua, veso(i)ttua, 

vio(i)ttua. 
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Infinitiver bildade på fyrstaviga stammar. 
d) Motsvarigheter till former som i standardfinskan slutar på dif

tong + ttu, tty. 
vahir|Go(i)ttua 
II Verb med kvalitativ stadieväxling. 
Infinitiver bildade på trestaviga stammar. 

a) Former vars ordstam slutar på kort vokal + Itu. 
mataltua, sammaltua. 

Märk. Formen sammaloitua är variant till sammaltua. 
b) Former vars ordstam slutar på kort vokal + ntu/nty. 
loiventua, lähentiiä, surentua. 

Märk. Former med varianter från andra verbtyper (mest *e<5a : *e<5ä -
verb) presenteras i nedanstående förteckning (se inf. 
4.4.1.(15)B,C s 150). (Infinitiver av u-, y-stammar är 
understreckade: beträffande icke-standardfinska former inom 
parentes, se Märk under IVg s 145.) 

alentua : aleta, aukentua : avveta : aueta : aukea, halkentua : haljentua 
: haljeta : halkea, hapantua : (happantua) : hapata, harventua : 
harveta, hikentüä : hi.entüä : (hikkentüä) : hi(etä, hiljentiiä : hiljetä, 
himmentüä : himmetä, huonontua : huonota, ilkentüä : iljentüä : il-
jetä, katkentua : katketa : katkea, keventüä : kevetä, koventua : koveta, 
kümentua : kümeta, kükentüä : küvetä : kii4etä, kiilmentüä : külmetä, 
larinentua : larikentua : laT^eta : lar|kea, lavventua : lau4eta : lavveta 
: laukea, leventüä : levintüä : levetä : levitä : lieventüä : lievintiiä : 
lievetä : lievità, li.entüä : li,etä, lohkentua : (SF lohjeta) loheta : 
lohkea, lojjontua : loitontuaj loj jota : loitota, murentua : mureta, 
mätäntüä : (mättäntüä) : mätä, nokentua : (nokkeintua) : noeta, 
nuorentua : nuortua, ohentua : oheta, (SF oikeentua) oikentua : ojjen-
tua : oi<eta, pahentua : pahata, pakentua : pa<eta, parantua : parata, 
pehmentüä : pehmetä : pehmintüä : pehmitä, pienentiiä : pienetä, 
pimentüä : pimetä, puhkentua : (SF puhjeta) puheta : puhkea, ratken-
tua : ratketa : ratkea, (SF repeytyä) repentüä : reventiiä : 
(reppe(i)ntüä) : revetä, rupentua : ruveta, selkintuä : selvintüä : (SF 
selvitä) selitä : selkiä, siiventüä : süvetä, tarkentua : tarjentua : tarjeta, 
tühjentüä : tühjetä, (SF tyyntyä) tiiventüä : tüvetä, välentua : valken-
tua : (SF valjeta) väleta, vai.entua : vaikentua : vai<eta, vanhantua : 
vanhata : vanhentua : vanheta. 

c) Former vars ordstam slutar på kort vokal + rtu, rty. 
hämärtüä, kumartua, pusertua, sinertüä, tüpertüä. 

III Verb utan stadieväxling. 
Infinitiver bildade på trestaviga stammar. 

a) Former vars ordstam slutar på kort vokal + htu, hty. 
homehtua, ilahtua, läkähtüä, menehtüä, perehtüä, piisähtiiä, 
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seisahtua, tapahtua, tukehtua, ummehtua, (SF unohtua) unehtua, 
väljähtüä : väljehtüä. (Se 1.2.2.Blc.) 

b) Former vars ordstam slutar på kort vokal + ksu, ksy. 
halveksua, hüväksüä, paheksua, uneksua. (Beträffande halveksua 

och uneksua, se i-stammar under 4.4.1.(11)111 s 142.) 
c) Former vars ordstam slutar på kort vokal + stu, sty. 
(SF ahdistua) ahistua, eristüä, hälistua : hailistua, her|riestüä : 

herir|istüä : heiiGastua, hermostua, (SF hidastua) hi,astua : hia-stua, 
hirmustua, huolestua, häikästüä, hämmästüä, ihastua, ilmestüä, in-
nostua, järjestüä, kallistua, kariGistua, karaistua : karastua, 
kauhistua, kaunistua, kellastua, kiristüä, koukistua, kukistua, 
kuristua, kutistua, kükistüä, käüristüä, liukastua, lähestüä, 
menestüä, mielistüä, (SF muodostua) muotostua, onnistua, pal-
jastua, pelastua, (SF pelästyä) pölästüä, perustua, pitkistüä, 
polvistua, (SF puhdistua) puhistua, pullistua, rikastua, sairastua, 
tutustua, tühmistüä, ujostua, (SF uudistua) ütistua : ü(istua, 
valmistua, vierastua (se under IVa, Märk), vihastua, vilkastua, 
vilustua, virkistüä, voimistua, (SF yhdistyä) ühtistüä : ühistüä, 
ülpistüä. 
Märk 1. Observera följande växlingar. 

küllästüä : külläntüä : külläintüä, (SF vaurastua) varantua : 
(varrantua), vierastua : vierantua. 

Märk 2. Hithörande former med variant från annan (andra) 
verbtyp(er). 
miehistüä : miestüä. 

Märk 3. Former med diftongen ai växlande med a framför ordstam-
sändelsen stu. 
karaistua : karastua. 

Inf initier bildade på fyrstaviga stammar. 
d) Former vars ordstam slutar på kort vokal + stu, sty 
(SF ruotsalaistua) ruottalaistua 
e) Former med diftongen oi framför ordstamsändelsen tu. 
ar)kkuroitua, nämioitua. 

Märk. Hithörande former med variant från annan (andra) 
verbtyp(er). 
sammaloitua : sammaltua. 

Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 

dialekten. 
(SF mataloitua) mataltua 

IV Infinitiver av verb med stadieväxling samt utan stadieväxling. 
Motsvarigheter till standardfinska former med växling mellan lång 
vokal och diftong. 
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Infinitiver bildade på trestaviga verbstammar. 
a) Växling av typ sekaantua : sekautua. 
ajantua : ajautua, antantua : antautua, avantua, hajantua : (hajjan-

tua), halvantua, hapantua : (happantua), harjantua, hautantua, il-
mantua, irtantua, jakantua : (jakkantua), kasantua, kihlantua, 
kiusantua, korjantua, lapantua : (lappantua), loukkantua, nojantua : 
nojautua, pilantua : (pilla(i)ntua), pohjantua, salpantua : salpautua, 
sekantua : (sekka(i)ntua), turvantua, velkantua. 
Märk. Växling mellan n och s framför ordstamsändelsen tu. 

vierantua : vierastua. 
b) Växling av typ hätääntyä : hätäytyä. 

hätäntüä : (hättäntüä), keräntüä : (kerräntüä), lisäntüä : (lissäntüä), 
lükkäntüä, pistäntüä, vetäntüä. 

c) Växling av typ repeentyä : repeytyä. 
repentüä : reventüä : (reppe(i)ntüä), (former med bakre vokaler) 

kuolentua, kulkentua, laskentua, sotkentua, totentua : toteutua, 
tunkentua : tunkeutua. 
Märk. Växling med ett tvåstaviga ord. 

tülentua : tültua. 
d) Växling av typ nälkiintyä : nälkiytyä. 
esintüä, järkintüä, perintüä, villintüä, (med bakre vokaler) kotintua. 
Märk. Växling med ett tvåstavigt ord. 

nälkintüä : nälküä. 
e) Växling av typ kokoontua : kokoutua 
kokontua : (kokkontua). 
Märk. Standardfinska former av typ istuu(n)tua, där n växlar med 

bortfall, motsvaras i dialekten av former med kort u/y + n. 
kesüntüä : kesuntua : (kessüntüä : kessuntua), kirnuntua. 

Motsvarigheter till standardfinska former med diftong utan växling 
f) Former av typ ahtautua 
ahtantua, irtantua, laittantua : laittautua, painantua : painautua, 

süntantua : süntautua, harmantua : harmentua. 
g) Former av typ liittoutua. 
majautua, patontua : (pattontua). 

Märk. I avsnitten II—IV har former med geminering skrivits inom 
parentes för att markera att de har liten spridning inom det juk-
kasjärvifinska kärnområdet. 

h) Former av typ kuoriutua. 
kalkkentua : kalkkeutua, kuorintua, kärintiiä. 
i) Former av typ aiheutua. 
aihentua, kärentua, keskentüä. 
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Infinitiver bildade på fyrstaviga stammar. 
j) Motsvarigheter till former av typ erottautua saknas i dialekten. 
Se översikt under 5.1.3.(12) 

4.4.1.(13) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 
tre- och fyrstaviga oi(tse)-stammar 

(Under 4.4.1.1.(13) s 155 finns infinitiver av mindre vanliga verb.) 
arikkuroita : aï]kkuroittea : aiikkuroi(j)a, elämöitä : elämöitteä : 

elämöi(j)ä, häsioita : häsioittea : häsioi(j)ja, haravoita : haravoittea : 
haravoi(j)a, ikävöitä : ikävöitteä : ikävöi(j)ä, isän(n)öitä : isän(n)öitteä 
: isän(n)öi(j)ä, kapaloita : kapaloittea : kapaloi(j)a, käräjöitä : kärä-
jöitteä : käräjöi(j)ä, nikkaroita : nikkaroittea : nikkaroi(j)a : nikkarta, 
palmikoita : palmikoittea : palmikoi(j)a, penikoita : penikoittea : 
penikoi(j)a, (SF piehtaroida) pehtaroita : pehtaroittea : pehtaroi(j)ja, 
puoskaroita : puoskaroittea, separoita : separoittea : separoi(j)a, 
silmukoita : silmukukoittea : silmukoi(j)ja, sütaroita : sütaroittea : 
sütaroi(j)ja, takavarikoita : takavarikoittea : takavarikoi(j)a. 
Märk 1. Infinitivvariant av typ elämöitteä är den mest vanliga. 
Märk 2. Infinitivformen sokkeritta (SF sokeroidä) avviker från böj

ningsmönstret. 
Se översikt under 5.1.3.(13) 

4.4.1.(14) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver av 
*a<5a- : *ä<5ä- och *ai<5a- : *äi<5ä- verb 

(Under 4.4.1.1.(14) s 155 finns infinitiver av mindre vanliga verb.) 
A. Infinitiver med dubbelformer. 

(Den korta formen motsvaras av standardfinskans ordstam, om 
man tänker sig att ordstammens slutvokal aldrig får vara lång. (Väx
ling mellan kort och halvlång vokal kan förekomma. Eftersom den 
korta slutvokalen är mest vanlig, markeras inte någon vokalväxling.) 
I Verb med kvantitativ stadieväxling. 
a) (l,r)kk~(l,r)k: hakka : hakata, halkileikka : halkileikata, haukka : 
haukata, leikka : leikata, loukka : loukata, lükkä : lükätä, paikka : 
paikata, pakka : pakata, pilkka : pilkata, räkkä : räkätä, tiikkä : 
tiikätä, virkka : virkata. 

b) pp~p\ hüppä : hüpätä, kuppa : kupata, rappa : rapata, sieppa : 
siepata. 
Märk 1. Konsonantkombinationen si i ordet stipata motsvaras i 

dialekten av konsonanten 1. 
(SF sliipata) lippa : lipata. 

Märk 2. Hithörande variant från annan (andra) verbtyp(er). 
kauppa : kaupata : kaupita : kaupittea. 

c) (n)tt~(n)t: haitta : haitata, kontta : kontata, kuitta : kuitata, mittå 
: mitata, nitta : nitata, pontta : pontata. 
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II Verb med kvalitativ stadieväxling. 
Infinitiver bildade på ordstammar vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

a) hk~h, rk~r. uhka : uhata, karka : karata. 
Märk. I infinitivgruppen hülkä : hüljätä : hülätä växlar k både med j 

och bortfall. 
b) rap ~ mm: kampa : kammata 

c) ht~h, nt~nn, rt~rr. (SF kohdata) kohta : kohata, (SF lahdata) 
lahta : lahata, (SF sihdata) sihta : sihata, sünta : sünnata, verta : 
verrata. 

Infinitiver bildade på ordstammar vars slutvokal föregås av en kon
sonant. 

d) k~0, p~v: maka : mäta, kaipa : kaivata, lepä : levätä, lupa : 
luvata. 
Märk. Infinitivformen som sammanfaller med ordstammen används 

endast i kärnområdet, där yngre personer har en tendens att 
geminerà k och p i kortformerna maka, lepä och lupa, 

e) Motsvarigheter till den standardfinska växlingen t~d. 
(SF haudata) hauta : havvata, (SF aidata) aita : aitata : ai,ata. 

III Verb utan stadieväxling. 
Infinitiver bildade på ordstammar vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 

arva(ta), häska(ta), hoksa(ta), homma(ta), (SF kahlata) käla(ta), 
kehrä(tä), kerjä(tä), kihla(ta), korja(ta), kuorsa(ta), lasta(ta), 
löiihkä(tä), narra(ta), ohja(ta), passa(ta), paiska(ta), piska(ta) 
prässä(tä), putsa(ta), pärjä(tä), pörrä(tä), raiska(ta), rulla(ta), sär-
na(ta), salva(ta), silmä(tä), surma(ta), surra(ta), teksta(ta), terva(ta), 
tiska(ta), tuhla(ta), uhra(ta), vasta(ta), viska(ta). 
Märk 1. Begynnelsekonsonanten v motsvaras i dialekten av kon

sonanten / i infinitivformerna färjä(tä). 
Märk 2. Infinitiven kehrätä har påträffats med bakre vokaler, dvs 

kehrata, hos en gamling från Laukuluspa. 
Infinitiver bildade på ordstammar vars slutvokal föregås av en kon
sonant. 

heiva(ta), herä(tä), huima(ta), huoma(ta), härä(tä), höülä(tä), 
kila(ta), kiusa(ta), kuiva(ta), küra(ta), laina(ta), lima(ta), lisä(tä), 
löüsä(tä), mäla(ta), meina(ta), müra(ta), märä(tä), naula(ta), osa(ta), 
pauha(ta), peila(ta), pela(ta), pina(ta), pisa(ta), pila(ta), pora(ta), 
saha(ta), sala(ta), seila(ta), seura(ta), siuna(ta), suoja(ta), suola(ta), 
tiena(ta), vaiva(ta), veisa(ta), veiva(ta), viha(ta), vuova(ta). 
Märk 1. Yngre personer har en tendens att geminerà h, l, r och s i kort

formerna sa ha, pela, pila, herä, pora, lisä och osa. 
Märk 2. Konsonanten v i pova(ta ) kan även vara lång, povvata. 
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Märk 3. Konsonanten t i infinitivändelsen har vid snabbt tal blivit v 
i ordet vuovava{Pak). 

B. Infinitiver utan dubbelformer 
I Verb med kvantitativ stadieväxling. 
(n)kk~ (n)k, pp~p, ntt~nt : rukata, sirikata, topata, vintata. 
Märk. Ordstammen till verbet hapata är happane-. 
II Verb med kvalitativ stadieväxling. 
Infinitiver bildade på ordstammar vars slutvokal föregås av två kon
sonanter. 
a) mp~mm\ temmata 

b) ht~h, lk~l, lt~ll, rt~rr: (SF kehdata) kehata, kullata, mullata, 
(SF pelätä) pölätä. 
Märk. Verbet kehata (se ovan) har i dialekten samma betydelse som 

viitsiä har i standardfinskan. (Verbet vittiä (SF viitsiä) har i 
dialekten samma betydelse som kehdata har i standard
finskan). 

Infinitiver bildade på ordstammar vars slutvokal föregås av en kon
sonant. 

c)p~v: tavata. 
Märk. Ordstammen till verbet mätä är mätäne-. 
III Verb utan stadieväxling. 
Infinitiver bildade på ordstammar vars slutvokal föregås av två (i ett 
fall tre) konsonanter. 

murhata, nüskata, pohjata, rustata, tallata, turvata, valssata, 
vispata. 

Infinitiver bildade på ordstam vars slutvokal föregås av en kon
sonant. 

harata, kerätä, krüsata, kuolata, kuvata, nojata, puolata, tasata, 
valokuvata, varata. 
Märk. Standardfinskans vahata motsvaras av vaksata i dialekten. 

Den dialektala formen vahata motsvaras av standardfinskans 
vahtia. 

Meningsexempel (se 1.2.9) 
58(x). mie häin hakata{\) koijukarirjet ja sa auki ne 

rauvvat (Puolts) 
59. se voi hakka{A) tuossa törmän pälä (Pak2) 
60. ei sitä mithän tiä hommata( 1) [Sopp')l 
61. se oli pakko jotaki homma(A) ette elä (Fj) 
62. ette noin vanhana päivinä kiillä alata homma(4) tuon 

skötterin kansa (Kurr1) 
63. se oliki kumma ette net alethin masunilla ollerikha sen 

rautamalmin kans homma(4) (Svapp1) 
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64. sie sait kälata{ 1) kinoksia sivakoila hihata (Kurr2) 
65. sielä me saima korja{4)... (Puolts) 
66. se tahtoi se sammal kuiva(4) (Puolts) 
67. sinä hätüi kohta ühtä kavvon aika makkà(3) sen 

kuorma-auton alla ko se ette ajja sitä (Kaup) 
68. se /laiska hevonen/ lüöi ainaski aishoin mäta( 1) (Pak2) 
69. ei nii tartte ko rir\r\ata(4) telefonila, ne tuleva ruât (Fj) 
70(z). ei net taho stämmata(4) (Juk3) 
71. semmoset miehet jokka osasit tinà(4) (Puolts) 
72. mie en uskaltannu itte vastà{4) (Katt) 
73. nitä tonttia eihän sä osta ko vain vuokra(4) (Juk6) 
74. sitä piti heti lauveta /lähteä/ tüö /töihin/ methän eli aina 

minne, püthön eli jotaki ette vuova(A) väele ruoka (Puolts) 
75(z), sinä säpi vähä milläki mallila vuovava{2) raha otta 

irti (Pak1) 
Kommentarer till meningsexempel 
58(x). se meningsexempel nr 160 under 4.1.2.(6) 
70(z). se diskussion kring lånordet beställätä under tidigare forsk

ning, 2.1.2. 
75(z). infinitivändelsen -ta kan i vissa fall ha varianten -va (se sam

manfattning under 5.1.3.(5)). 
Se översikt under 5.1.3.(14) 
4.4.1.(15) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver 

av *e<5a- : *e<5ä- och *e<5e- verb 
(Under 4.4.1.1.(15) s 155 finns infinitiver av mindre vanliga verb.) 

Den ordstamstyp som inte är «e-stam fungerar ibland som infinitiv
form (mest i det jukkasjärvifinska kärnområdet) ex. häpeä (se under 
Allb), poikkea (se under Cl). 
A. Infinitiver av verb vars ordstammar för presens slutar på två vokaler 
i följ d och ej växlar med «e-stammar. 
I Verb med kvantitativ stadieväxling. 
Belägg saknas (på kvantitativ stadieväxling). 
II Verb med kvalitativ stadieväxling. 
a) Infinitiver bildade på ordstam vars slutvokaler föregås av två kon
sonanter. 
Märk. Hithörande ord med varianter från annan (andra) verbtyp(er). 

(SF kerjetä) kerkeä : keritä : kerkiä. 
b) Infinitiver bildade på ordstam vars slutvokaler föregås av en kon
sonant. 

hävetä : häpeä. (SF pietä) pikeä. toeta : totea. 
III Verb utan stadieväxling. 
a) Infinitiver bildade på ordstam vars slutvokaler föregås av två kon
sonanter. 
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Märk. Hithörande ord med variant från annan (andra) verbtyp(er). 
solmeta : solmita : solmia. 

b) Infinitiver bildade på ordstam vars slutvokaler föregås av en kon
sonant. 
Märk. Hithörande ord med variant från annan (andra) verbtyp(er) 

lumeta : lumenta : lumetta, nimetä : nimejä : nimeä : nimettä 
: nimittä, saveta : saveja : savea : savetta. 

B. Infinitiver av enbart ne-stammar. 
Hithörande infinitiver förekommer som varianter till infinitiver, 

vilka är bildade på ntu-, «O'-stammar. (Se inf. 4.4.1.(12)IIb, Märk. s 
143.) 
I Verb med kvantitativ stadieväxling. 
Belägg saknas (på kvantitativ stadieväxling). 
II Verb med kvalitativ stadieväxling. 
a) Infinitiver bildade på ordstam där vokalen e framför ne föregås av 
två konsonanter. 

iljetä 
Särskilda fall 

Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 
dialekten. 

(SF rohjeta) rohkistua. 
b) Infinitiver bildade på ordstam där vokalen e framför ne föregås 

av en konsonant. 
li4etä, pa<eta, vai.eta. 

III Verb utan stadieväxling. 
a) Infinitiver bildade på ordstam där vokalen e framför ne föregås av 
två konsonanter. 

harveta, hiljetä, tiihjetä, vanhata : vanheta. 
b) Infinitiver bildade på ordstam där vokalen e framför ne föregås 

av en konsonant. 
koveta, kümeta, oheta, paheta, pienetä, süvetä. 

Märk. Hithörande ord med variant från annan (andra) verbtyp(er). 
aleta : alenta. 

C. Infinitiver med varianter som är bildade både de under A och B 
beskrivna verbstammarna. 

Hithörande infinitiver förekommer som varianter till infinitiver, 
vilka är bildade på ntu-, nty-stammar. (Se inf. 4.4.1.(12)IIb, Märk s 
143.) 
I Verb med kvantitativ stadieväxling. 
poiketa : poikkea. 
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II Infinitiver av verb med kvalitativ stadieväxling. 
a) Se rubrik Alla samt Bila. 

haljeta : halkea, lar|T|eta : lar|kea, (SF lohjeta) loheta : lohkea, (SF 
puhjeta) puheta : puhkea, tarjeta : tareta : tarkea, (SF valjeta) väleta : 
välea. 
Märk. Hithörande verb med variant från annan (andra) verbtyp(er). 

(SF seljetä) selkeä : selitä : selkiä. 
b) Se rubrik AHb samt Bllb. 

auleta : avveta : aukea, hi,etä : kü(etä : küvetä, lau<eta : lavveta : 
lauveta, no(eta : nokeja : nokea, ruveta : rupeja : rupea. 
Märk. Hithörande verb med variant från annan (andra) verbtyp(er). 

oi(eta : oikoa, revetä : repejä : repeä : revitä. 
III Verb utan stadieväxling. 
a) Se rubrik Alila samt Bilia. 

katketa : katkea, ratketa : ratkeja : ratkea. 
Märk. Hithörande verb med variant från annan (andra) verbtyp(er). 

himmetä : himmentä, pehmetä : pehmitä : pehmiä. 
b) Se rubrik Alllb samt BHIb. 

mureta : murea, viletä : vileä. 
Märk. Hithörande verb med variant från annan (andra) verbtyp(er). 

kevetä : kevitä : keviä, levetä : levitä : leviä, lievetä : lievità : 
lieviä, pimetä : pimitä : pimiä : pimittä, tüvetä : tüventä. 

Se översikt under 5.1.3.(15) 

4.4.1.(16) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver 
av *i(Ja- : ^irüä- verb med varianter 

(Under 4.4.1.1.(16) s 156 finns infinitiver av mindre vanliga verb.) 
Bland hithörande verb medtages även *e<5a- *-e<5ä- verb, då de 

förekommer som varianter. 

A. Infinitiver av verb vars ordstammar för presens slutar på två vokaler 
i följd och ej växlar med «e-stammar. 

I Verb med kvantitativ stadieväxling. 
Belägg saknas (på kvantitativ stadieväxling). 
II Verb med kvalitativ stadieväxling. 
a) Infinitiver bildade på ordstam vars slutvokaler föregås av två kon
sonanter. 

keritä : kerkiä : kerkeä (SF kerjetä). 
b) Infinitiver bildade på ordstam vars slutvokaler föregås av en kon

sonant. 
revitä : repi(j)ä : repe(j)ä : revetä. 
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III Verb utan stadieväxling. 
a) Infinitiver bildade på ordstam vars slutvokaler föregås av två kon
sonanter. 

solmita : solmia : solmeta 
b) Infinitiver bildade på ordstam vars slutvokaler föregås av en kon

sonant. 
hävitä : häviä. 

B. Infinitiver av enbart ne-stammar. 
Belägg saknas. 

C. Infinitivvarianter som är bildade på icke-«e-sammar (se ovan, A) 
och «e-stammar (se ovan, B). 
I Verb med kvantitativ stadieväxling. 
Belägg saknas. 
II Verb med kvalitativ stadieväxling. 
lämmitä : lämpiä : lämmetä, (SF seljetä) selki(j)ä : selkeä : selitä : 
selvitä : selvi(j)ä : selvetä. 
III Verb utan stadieväxling. 
a) pehmitä : pehmiä : pehmetä. 

b) kevitä : keviä : kevetä, levitä : leviä : levetä, lievità : lieviä : lievetä, 
pimitä : pimiä : pimetä. 

Se översikt under 5.1.3.(16) 

4.4.1.(17) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver 
av *o<5a- verb 

(Under 4.4.1.1.(17) s 156 finns infinitiver av mindre vanliga verb.) 
Hithörande infinitiver har dubbelformer. Den ena formen är iden

tisk med den standardfinska formen och den andra infinitivformen 
sammanfaller med standardfinskans ordstam. 
I Verb med kvantitativ stadieväxling. 
upota : uppoa. 
II Verb med kvalitativ stadieväxling. 
irrota : irtoa, (SF kadota) kaota : kavota : katoa, kota : kovota : kokoa, 
liota : livota : likoa, lojjota : loitoa 'vila vid eld under bar himmel' (jfr 
loikoa), (SF pudota) puota : putoa. 
Märk. Två infinitiver med endast den form som sammanfaller med 

den standardfinska ordstammen. 
(SF hiota) hikoa, (SF virota) virkoa. 

Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 
dialekten. 

(SF seota) sekottua : sekäntua : sekaintua : sekka(i)ntua, (SF ulota) 
ulettua : ulottua : ülettüä, (SF vaahdota) vaheta : vahtea. 
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III Verb utan stadieväxling. 
erota : eroa, hajota : hajoa, j anota : janoa, kirota : kiroa, kumota : 
kumoa, lahota : lahoa, lihota : lihoa, rosvota : rosvoa, tarjota : tarjoa, 
vajota : vajova : vajoa. 

4.4.1.(18) Motsvarigheter till standardfinskans infinitiver 
av *u<5a- : *y<5ä- verb 

(Under 4.4.1.1.(18) s 156 finns infinitiver av mindre vanliga verb.) 
Hithörande infinitiver har dubbelformer. Den ena formen är iden

tisk med den standardfinska formen och den andra infinitivformen 
sammanfaller med standardfinskans ordstam. Hos infinitiver utan 
stadieväxling finns /-et skrivet inom parentes. I stället för att skriva t ex 
juoruta : juorua skrivs således juoru(t)a. 
I Verb med kvantitativ stadieväxling. 
koukuta, silputa : silppua. 
Märk. Infinitiver med variant från annan (andra) verbtyp(er). 

(SF pumputa) pumppua : pumpata. Obs! Endast den form 
som sammanfaller med den standardfinska ordstammen an
vänds som infinitiv och har formen pumpata som variant. 

II Verb med kvalitativ stadieväxling. 
kivuta : kipua. 
III Verb utan stadieväxling. 
halu(t)a, höürü(t)ä, juoru(t)a, (SF kiduta) kitu(t)a, kirnu(t)a, 
kutku(t)a, kärii(t)ä, melu(t)a, messu(t)a, (SF mölytä) pülü(t)ä, pur-
su(t)a, pölti(t)ä : pöllütä (mycket sällan), remu(t)a, savu(t)a : savvua, 
sivu(t)a, touhu(t)a, tuisku(t)a, öljü(t)ä. 
Märk 1. Initiait r i standardfinskans ruiskuta motsvaras i dialekten av 

konsonantkombinationen tr. Den dialektala formen är 
truisku(t)a. 

Märk 2. Infintiver med variant från annan (andra) verbtyp(er). 
kalu(t)a : kalva(t)a (förekommer sällan), kolu(t)a : kolo(t)a, 
kümu(t)a : kümeta. 

Särskilda fall 
Hithörande standardfinska verb motsvaras av verb av annan typ i 

dialekten. 
(SF hajuta) haista, (SF leimuta) leimoa. 
Se översikt under 5.1.3.(18) 

4.4.1.1 Infinitiver av mindre vanliga verb 
(Hithörande verb ges endast i lativ av infinitiv I, se 1.2.3.) 

4.4.1.1.(1) Enstaviga stammar 
(SF puida) puija. 
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4.4.1.1.(2) Tvåstaviga a-, ä-stammar 
hohta, litä, poista, sittä, sätä, ürta. 

4.4.1.1.(3) Tvåstaviga e-stammar 
juosta, lülla, pukea, sulkea, tukea. 

4.4.1.1.(4) Tvåstaviga i-stammar 
ahmia, ehtiä, etsiä, hälia, harjkkia, hävia, kömpiä, lempiä, loiskia, 
miettiä, pürkiä, pötkiä, ripiä, riiömiä, rämpiä, suosia, säliä, särpiä. 

4.4.1.1.(5) Tvåstaviga o-stammar 
arpoa, kertoa, rikkoa, toivoa : toivova : toivota, vittoa. 

4.4.1.1.(6) Tvåstaviga u-, y-stammar 
estüä, herua, horjua, häipüä, juopua, kehua, kilua, kosta, lausua, lep-
püä, littüä, liehua, luontua, mieltüä, murtua, müöntüä, näntüä, 
perua, poistua, püttua, säpua, sästua, sortua, suostua, täntua, toipua, 
toistua, tuoksua, tiintüä, üpua, vaihtua, vihtüä, ühtüä, (SF yötyä) 
vüöpüä. 

4.4.1.1.(7) Tre- och flerstaviga a-, ä-stammar 
aiheutta, anasta, aseista, (SF edellyttää) eteliittä, ennättä, esittä, har-
rasta, hehkutta, helo(i)tta, herkentä, hetka(ht)utta : hetkhautta : 
hetkahutta, himo(i)tta, horjahta, huojenta, hälüttä, höhöttä, höpöttä, 
inho(i)tta, irvo(i)tta, jalosta, jarruta, joro(i)tta, julista, juroitta, 
kalista, kavalta, kieka(ht)utta : kiekhautta : kiekahutta, kiepa(ht)utta 
: kiephautta : kiepahutta, kihahta, kiho(i)tta, kinnosta, kirvoitta, 
kopa(ht)utta, lavotta, lipsahta, livahta, (SF loiskahtaa) loiskutta, 
lor|r|otta, lörpöttä, miehittä, miellüttä, moja(ht)utta : moihautta : mo-
jahutta, mullista, müöhentä, müöhöstüttä, nolotta, ojenta, palautta, 
passitta, pir|T|otta, pirittä, pirusta, ponnista, pussitta, rahasta, rasitta, 
ripotta, roja(ht)utta : roihautta : roihatta : rojahutta, rokotta, sau-
notta, sästutta, selosta, sivalta, sopotta, sujahta, supista, säestä, 
sähkö(i)ttä, säveltä, taputta, tavo(i)tta, teurasta, tilittä, toteutta, tui-
jotta, turvotta, töllöttä, töröttä, valjasta, (SF viihdyttää) vihtüttä, 
vio(i)tta, (SF ällöttää) ällüttä, üököttä. 

4.4.1.1.(8) Tre- och flerstaviga le-stammar 
hästatella, hemmotella, herkutella, (SF horjahdella) horjahtella, 
huvitella, hümüillä, hüvitellä, ilveillä, jutella, kipeillä, kuvitella, 
leukailla, (SF liidellä) litellä, lörpötellä, matkailla, menetellä, miek-
kailla, nikotella, niskotella, niirkkeillä, persotella, (SF raadella) 
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rateila, seikkailla, süleillä, säteillä, tavotella, turmella, urheilla, 
verhoilla, vitsailla. 

4.4.1.1.(9) Trestaviga ise-stammar 
A. -aise- äise- verb: hiukasta, häikästä, ilmasta, julkasta, kehasta, 
kirkasta, kolhasta, kourasta, läpästä, por|kasta, ramasta, raukasta, 
siemasta, sokasta, sukasta, tokasta. 

B. -ise- verb: hurista, hümistä, hüristä, hütistä, kuhista, kähistä, 
pihistä, rähistä, rämistä, röhistä, sihistä, suhista, supista, sähistä, 
vikistä, (SF öristä) höristä. 

4.4.1.1.(10) Trestaviga itse-stammar 
ansaita : ansaittea, hillitä : hillitteä, häiritä : häiritteä, vallita : vallittea. 

4.4.1.1(11) Tre- och flerstaviga i-stammar 
kirehtiä, purjehtia. 

4.4.1.1.(12) Tre- och flerstaviga u-, y -stammar 
(SF ajettua) ajehtua, etentüä, (SF häiriintyä) häirintüä, (SF istuutua) 
istuntua, jalostua, jäükistüä, käsuttua, (SF kietoutua) kietontua, 
kivastua, kompastua, laimentua : laimeta, läjentua : läjeta, lakastua : 
(SF leiriintyä) leirintüä, (SF liittoutua) littontua, luhistua, monistua, 
murtautua, müöhästüä, närkistüä : närkästüä, olentua : ollentua 
'bosätta sig för en längre tid', pahnottua, pukeutua, pökertüä, riihmit-
tüä, (SF sierottua) sierohtua, (SF sokaistua) sokastua, supistua, 
teollistua, (SF vakiintua) vakintua, vilentüä : viletä. 

4.4.1.1.(13) Tre- och fyrstaviga oi(tse)-stammar 
ahkeroita : ahkeroittea : ahkeroi(j)ja, aterioita : aterioittea : 
aterioi(j)a, nämioita : nämioittea : nämioi(j)ja, tarinoita : tarinoittea : 
tarinoi(j)a, tupakoita : tupakoittea : tupakoi(j)ja, vaikeroita : 
vaikeroittea : vaikeroi(j)ja. 

4.4.1.1.(14) *a<5a- : *ä<5ä- och *aiJa- : *äi<5ä- verb 
aurata, halata, huijata, hüökkä : hüökätä, jürätä, kasata, kerrata, kor
vara), küörätä, lakka : lakata, leima(ta), puijata, pukka : pukata, 
raiva(ta), rünnätä, soima(ta), solvata, vallata, vatkata, veikka : 
veikata, virtsata 'gödsla med urinbemängt gödsel', vitta : vitata, 
viva(ta), vuokra(ta). 

4.4.1.1.(15) *e<5a- : *e<5ä- och *e< 5e- verb 
kivetä, laimeta, läjeta, posketa 'äta glupskt', (SF soeta) sokaistua. 

Märk. Dialekten har verbet kikkua i samma betydelse som det stan
dardfinska verbet kivetä. 
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4.4.1.1.(16) Môa- : *-iJä- verb 
eritä : eriä. 

4.4.1.1.(17) *oJa- verb 
kirvota, kohota : kohoa, lumota, sivota, tavvota : taukoa 'dra not med 
rep', (SF turvota) turpoa, vaistota. 
Märk. För verbet sivota använder dialekten hellre verbet korjata. 

4.4.1.1.(18) *u<5a- : *y<5a- verb 
hamuta, loimut(t)a, taju(t)a. 

4.4.2 Illativ av infinitiv III 
Meningsexempel 
4.4.2.(1) ENSTAVIGA STAMMAR 

l(z). sitte mie alkoin ü.esti kouluja käühmä(2) (Salm2) 
2. ko tuli tänne käihmä{2) (Puolts) 
3. se /ahma/ à• loi meiltä viemhän( 1) riekkoja nistä 

ansoista (Puolts) 
4.4.2.(2) TVÅSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 

4. mie aloin sitte taksia aihan(2) (Kaup) 
5. aloin pü,ön pällä elähän{A) mieki sielä (Salm1) 
6. ko ne kevälä lähethin jutaha{2)... (Puolt1) 
7. ..toiset ali /alethin/' kantahan(4) plar|kkuja... (Juk1) 
8. nükühän se alkka kasuahan(4) (Katt) 
9. sitten se külä alkoi kasuamhan( 1)... (Juk5) 
10. se tuli niriku vistoista penikuma sieltä salmesta lähteä 

jellivarhan nouthan(2) tavarata (Salm1) 
11. hevosella net kuljethin sieltä aina kör|riishen asti 

nouthan(2) rouka (Salm1) 
12. mie tarttisin paista /pästä/ aikosten süksülä 

pütähän(A) (Pak1) 
13(y). ko färihomma loppui se se alkoi southan{2) koululapsia 

poikki (Poik) 
4.4.2.(3) TVÅSTAVIGA e-STAMMAR 

14. net lähethin ihmiset kulkehan(4) jonneki... (Juk1) 
15. se häütüi vireä olla lukeha(2) joka muisti (Juk1) 
16. opetetti räknämhän ja lukemhan(\) (Svapp1) 
17. ...sillä mie vivisin /viviiin/ olehan(4) nin kauvvon (Kurr1) 
18. nin se alkoi sitte olehan(A) sinä (Salm1) 
19. se hävüthin alata tekem^än( 1) sinä raha (Svapp1) 
20. se al ' koi tekemün(2) tublia kans (Puolts) 

4.4.2.(4) 1 VASTAVIGA i-STAMMAR 
21. ja sitä sitte lähen marsimhan(\) (Kurr4) 
22. sillä mallila met alòma oppihan(4) (Kurr2) 
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4.4.2.(6) TVÅSTAVIGA u-, y-STAMMAR 
23. mutta se alkoi loppuhan(4) sitte (Svapp1) 
24. se alkui näkümän(2) läpi (Puolts) 
25. kaiket aloit puhuhan{4) (Puolts) 
26. tuosta jälkhin tämä suomen vimisen soà jokka jovvuthin 

sirtuhan{2) tuolta viborista (Kaal) 
4.4.2.(7) TRE- OCH FLERSTAYIGA a-, ä-STAMMAR 

27. ja nitten kans lähthin samànlaihin kuljettahan(4) tietä 
pitkin tänne tuolluvärhan ja kirunha (Sev) 

28. ja se alethin sitten opettaman{2) ruottin kielelä... (Svapp1) 
29. ennen ko mie alan selittämhän(l) (Svapp1) 
30(z). ...kello kolme se alkoi nir|ku pikkusen vaio, valoahan{2) 

sillon se lähethin... (Pak1) 
31. ne jäit vätitteha(2) (Puolts) 

4.4.2.(12) TRE- OCH FLERSTAVIGA u-, y-STAMMAR 
32. ko ihmiset aloit asehtuhan(\) tänne kirunhan (Kurr4) 
33. ko aika meni nin se tieterjki alkoi külläntühän(4) 

merimiehenhommastaki ja... (Svapp2) 
34. se alkapi lisäntiihä{2) väkeä (Katt) 
35. se tulle muotostuhan(4) isoksi küläksi vimen (Juk1) 

4.4.2.(14) *a< 5a- : *-ä<5ä- OCH *-ai<?a- : *-äi<5ä- VERB 
36. ko mie tulin likemäksi se mie alkasin huntèrahan{4) 

ette... (Puolts) 
37. se tulle semmonen pinta pälle ette pü ei päse 

kuivahan(4) (Juk3) 
38. toiset aloi pikaha(2) (Juk1) 
39. opetetti räknämhän( 1) ja lukemhan (Svapp1) 
40. hän alkoi erhil laihin sarnamhan(\) kun hän oli ennen 

tehnii (Juk5) 
4.4.2.(15) *-e<5a- : *-e<5ä- OCH *-e<5e- VERB 

41. mekki veljekset met alkama vanhanehan(\) nin 
pahon... (Fj) 

42. se alka nii vähenemä{2) (Svapp1) 

Kommentarer till meningsexempel 
l(z). Efter former av alka- har dialekten illativ av infinitiv III medan 
standardfinskan har lativ av infinitiv I. (Se meningsexempel nr 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 
41, 42. 

13(y). färihomma = SF lossityöt 
30(z). valoahan = valkenehan 
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4.4.3 Övriga infinitiver och deras motsvarigheter 
4.4.3.1 Translativ av infinitiv I 
Meningsexempel 
4.4.3.1.(2) TVÅSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 

l(z). mie piän muista muistakseni(2) kohta ette meilä 
oli... (Juk1) 

Kommentarer till meningsexempel 
l(z). Dialekten har för det mesta omskrivningar för sådana uttryck 
där standardfinskan använder translativ av infinitiv I. Till en viss del 
kan även standardfinskan ha omskrivning för nämnda verbform men 
dessa förekommer endast som variation. Dialektens och standardfin
skans olika uttrycksmöjligheter med utgångspunkt från translativ av 
infinitiv I i standardfinskan framgår i stora drag av nedanstående 
jämförelse. Som utgångspunkt för denna jämförelse har använts 
meningar i en finsk satslära (Stenberg 1971:155—159). 

Ytterligare meningsexempel 
a) Konditionalis i standardfinskan såsom motsvarighet till translativ 

av infinitiv I svarar mot presens och imperfekt i dialekten. 
Exempel: 
SF Toverini myy postimerrkejä ansaitakseen/asaitaksensa rahaa. 
SF Toverini myy posimerkkejä, jotta hän ansaitsisi rahaa. 
dial. Kaveri mii frimerkkiä ette hän tiena raha. 
Exempel: 
SF Menin lähemmäksi nähdäkseni paremmin. 
SF Menin lähemmäksi, että (jotta) näkisin paremmin. 
dial. Menin lähemäksi ette näin paremin. 

b) Nekande konditionalis i en finalsats i standardfinskan svarar mot 
nekande presens och nekande imperfekt 
Exempel: 
SF Otimme taksin, ettemme (ette emme) myöhästyisi. 
dial. Otima taksin ette emmä müöhästünhet. 

c) Translativ av infinitiv I motsvaras av samma tempus i standardfin
skan och dialekten. 
Exempel: 
SF Muistakseni asia on näin. 
SF Mikäli muistan asia on näin. 
dial. Sen mir|kä muistan asia on näin. 

d) Övriga dialektala motsvarigheter till translativ av infinitiv I 
Exempel: 
SF Tämä on niin sanoaksemme täysosuma. 
dial. Tämä on nin sanottu täüsosuma. 
Exempel: 
SF Minä otan suorittaakseni käännöstyön. 
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dial. Mie otan tämän kännöstüön ja tehen sen valhmiksi. 
Exempel: 
SF Nauroin katketakseni. 
dial. Mie nauroin ette olin katkeamassa. 
Exempel: 
SF Menin kirjakauppaan ostaakseni kirjan, mutta sitä ei ollut. 
dial. Menin kirjakauphan ja meinasin osta kirjan, mutta sitä ei 
ollu. 

4.4.3.2 Instruktiv av infinitiv II 
Tio sagesmäns översättning av en mening innehållande dialektala 
motsvarigheter till den standardfinska verbformen itkien (se anvis
ningar under 4.6). 
I Barnet kommer hem gråtande (meningsexempel 6, bilaga 8) 

a) Lapsi tuie (tulle) kotia itkemällä (60, 64, 236, 244) 
b) Lapsi tuie (tulle) kotia itku silmissä (57, 247) 
c) Lapsi tuie kotia itkussa (65, 70) 
d) Lapsi tulle kotia ja itke (68) 
e) Lapsi tulle kotia itkeiten (235) 

Kommentarer 
Översättning la visar att dialekten använder en verbform i adessiv 

av infinitiv III såsom den vanligate motsvarigheten till en verbform, 
som standardfinskan har i instruktiv av infinitiv II. Formen itkeiten (i 
översättning le), som är en dialektal variant av itkien, visar att 
dialekten inte är främmande för ifrågavarande form. Instruktiv av in
finitiv II används dock mest i s tående uttryck såsom toisin sanoen, 
kaikesta pättäen o s v. Då inessiv av infinitiv II förekommer som 
variant i dyl ika stående uttryck, så föredrar dialekten inessivformen 
(temporalkonstruktion I); ex. pimeän tullen : pimeän tullessa. (Se 
Stenberg 1971:160.) 
4.4.3.3 Inessiv av infinitiv II 
Inessiv av infinitiv II förekommer i vissa stående uttryck (se 
omedelbart ovan). En mening med inessiv i temporal satsförkortning 
i standardfinskan har i dialekten följande motsvarigheter: 

Exempel: 
SF Juodessani kahvia luen lehteä 
dial. Kahvin juomisessa luen lehteä 
dial. Ko mie olen juomassa kaffia luen lehteä 

4.4.3.4. Inessiv av infinitiv III 
Meningsexempel 
4.4.3.4.(2) TVÅSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 

l(z). kä(imä ostamassa{\) poroja (Puolt1) 
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4.4.3.4.(3) TVÅSTAVIGA e-STAMMAR 
2(z). mie sanoin äijäle kitoksia ja olin lähte[mässä](2) mutta 

vaimo tuli porstuassa vasthan sanoi näi mulle [(Sopp1)] 
3(z). joka /mir|kki/ on isoin rosvo mitä olemassa(2) tälä, 

kaloile (Pak1) 
4(z). nirjkö nükki lovikkavanthut on ò(2) /olemassa/ se oli 

aivan samhanlaihin küttu, kuottu lovikkavanthut 
käessä (Pak1) 

Kommentarer till meningsexempel 
1 (z)—4(z). Inessiv av infinitiv III har i dialekten samma användnings
område som i standardfinskan men kan efter former av olla även stå 
för betydelsen 'vara nära att' (se 4.4.3.10c). 

4.4.3.5 Elativ av infinitiv III 
Meningsexempel 
4.4.3.5.(14) *-a<5a- : *-ä<5ä- OCH *ai<5a- : *-äi<5a- VERB 

l(z). sitä ei ole koskhan heittet prümßneramast{2) (Pirtt2) 
Kommentarer till meningsexempel 
l(z). Bortfall av vokalen a/ä i elativändelsen -sta/-stä är ytterst säll
synt i dialekten, vars elativanvändning sammanfaller med standard
finskans. 

(Illativ av infinitiv III: se 4.4.2.) 

4.4.3.6 Adessiv av infinitiv III 
Adessiv av infinitiv III anger medlet liksom i standardfinskan; ex. 
taistelemalla 'genom kamp' (se Stenberg 1971:168). I dialekten kan 
nämnda verbform dessutom ange sättet; ex. Lapsi tuie kotia itkemällä 
'barnet kommer hem gråtande'. Härigenom använder dialekten 
adessiv av infinitiv III i sådana fall då standardfinskan använder in
struktiv av infinitiv II. Ovanstående exempel heter i standardfinskan 
således Lapsi tulee kotiin itkien. (Se Stenberg 1971:159.) 

4.4.3.7 Abessiv av infinitiv III 
Användningen av abessiv av infinitiv III sammanfaller i dialekten och 
standardfinskan bortsett från att dialektala abessivformer ytterst 
sällan följs av possessivsuffix. 

4.4.3.8 Nominativ och partitiv av infinitiv IV 
Former av infinitiv IV används mycket sällan i dialekten och motsvaras 
av former i lativ av infinitiv I. Jämför normalprosa i standardfinskan 
(se Stenberg 1971:172.) 
I Nominativ av infinitiv IV 
Exempel: 

SF Hanen oli tunnustaminen tekonsa 
dial. Hällä oli pakko tunnusta tekonsa 
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SF Sinun käy itse kysyminen 
dial. Sulla sopi itte küsüä 

II Partitiv av infinitiv IV 
Exempel: 

SF Kenenkään ei ole sinne menemistä 
dial. Ei ole hüvä mennä sinne 

Märk. Hithörande verbform med possessivsuffix i standardfinskan 
(se Stenberg 1971:173) saknar possessivsuffix i dialekten. 
Exempel: 
SF Koira ulvoi ulvomistaan 
dial. Koira ulvoi ulvomista 

4.4.3.9 Former av verbalsubstanstiv avledda med -minen 
Till skillnad från verbformer på -minen, vilka endast förekommer i 
nominativ och partitiv, förekommer verbalsubstantiv på -minen i 
samtliga kasus (se Stenberg 1971:173f). 

I dialekten används verbalsubstantiv på -minen mest efter ordet pal-
jon; ex. mulla on paljon lukemista samt efter stående uttryck; ex. olla 
tekemisissä jor\kun kanssa. Dialekten kan även använda ver
balsubstanstiv i stället för de former som används i standardfinskans 
temporalkonstruktioner. 

Exempel: 
SF Juodessani kahvia luen lehteä 
dial. Kahvin juomisessa luen lehteä 
SF Juotuani kahvia luen lehteä 
dial. Kahvin juomisen jälken luen lehteä 

4.4.3.10 Motsvarigheter till den s k infinitiv V 
Tio sagesmäns översättning av en mening, som i skriftspråket återges 
med olin kaatumaisillani (se Stenberg 1971:1680-

(Se anvisningar under 4.6.) 
I Jag var nära att ramla (meningsexempel 8, bilaga 8) 

a) Mie olin lähelä (likelä) laririeta (64, 235, 247) 
b) Mie olin lähelä etten laririenu (65, 236) 
c) Mie olin (likelä, lähelä) lar|keamassa (57, 60, 68) 
d) Mie kohta larjkesin (70, 244) 

4.4.4 Infinitiver för vilka belägg saknas i denna avhandling 
(Signum i Keruuopas för aktuell verbform finns inom parentes.) 

Passiv av infinitiv I (741), passiv inessiv av infinitiv II (744), elativ av 
infinitiv II (745), adessiv av infinitiv II (746), ablativ av infinitiv III 
(752), instruktiv av infinitiv III både i aktiv och passiv (754) och den 
s k infinitiv V (756). 
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4.5 PARTICIP 
4.5.1 Particip I (aktiv) 
Meningsexempel (se 1.2.9) 
4.5.1.(3) TVÅSTAVIGA e-STAMMAR 

l(z). täütü kaikki semmonen raskempi tavara sinne hommata 
takasin menevällä(2) kütilä (Sev) 

Kommentarer till meningsexempel 
l(z). Denna verbform är mycket vanlig av verbet tulla och då i ut
trycket tuleval(l)a vikol(l)a 'under kommande vecka'. 

4.5.2 Particip I (passiv) 
Meningsexempel (se 1.2.9) 
4.5.2.(5) TVÅSTAVIGA o-STAMMAR 

l(z). sitte mie en tiäs mitähän tä olis müta sanottava(2) tästä 
murresta (Katt) 

4.5.2.(6) TVÅSTAVIGA u-, y-STAMMAR 
2(z). olen kullu /küllu/ justhins puhuttavan{2) mitä 

sanot (Salm2) 
Kommentarer till meningsexempel 
l(z). För verbformen sanottava, vilken är sällsynt i dialekten, används 
oftare sanomista eller sanoa. 

2(z). Meningen med formen puhuttavan låter bättre i d ialekten om 
man säger olen küllu justhins sen mitä sanot. 

4.5.3 Particip II (aktiv) 
4.5.3.1 Meningsexempel i vilka particip II aktiv ingår 

i indikativ perfekt (jakande form) 
4.5.3.1.(1) ENSTAVIGA STAMMAR 

1. ne jokka ovat tässä niit jänhe{2) net on olhe ennen 
mettätiiöissä (Pi) 

2. tälä jukkasjärvessä olema koulun käiine(2) (Juk6) 
3. se toista sen... mitä hän on sanu(2) selvile (Puolt1) 

4.5.3.1.(2) TVÅSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 
4. kaivoksèn olen alänut( 1) viskümmentäküs /1956/ (Sev) 
5. nin mie olen sitte alkanu(l) tänne töihin (Salm2) 
6(z). sitte alkoin käümhän realikoulua sitten alkanu( 1) 

pulakhin töihin (Salm2) 
7. nin se on se suku alanu( 1) (Kurr2) 
8. ..net ovat alanhet{ 1) ü(esta kulkehan sielä (Katt) 
9. niit on alakanhe(2) nämät kiiläliset jokka... (Katt) 
10. niriku tohturit on antane(2) nevvoa kur|ka pitä 

elätä... (Salm1) 
11. mulla on kaikki mie laittanu{2) kahet elementit ja 

kaikki (Ala) 

162 



12. hänen porot on löütanhet(2) lappalai tiethin jo 
vähän (Svapp1) 

4.5.3.1.(3) TVÅSTAVIGA e-STAMMAR 
13. net on hakènhet{\) itte semmosen paikan... (Kurr2) 
14(z). olen kullu(2) (sie!) justhins puhuttavan mitä 

sanot (Salm2) 
15. net on tulhe ja menhet{\) (Kurr2) 
16. mutta net kolmekümmentä vuotta on ollut{2) 

ar( karat (Kurr1) 
17. no mie se nüt ollu(2) säpi sanoa kohta kirunalainen 

kaikenaijan (Salm2) 
18. ja tässä olhe(2) jo koko kauvvo sitte (Ala) 
19. s on kaikki mistä käsin on tulhet lappalaiset 

suomenmiehet kaikki katto... sinä net olhe(2) 
sitte... (Poik) 

20. paksuniemi on vanhin külä mitä on olemassa müten 
mutta jukkasjärvi küllä ko kirkko ja käräjähuonhet 
olhetiX) mutta se ette ei sinä ole mithän muta sillon 
ollu (Pak1) 

21. ja mitä on stürelsi tullu(\) toihmen (Kurr3) 
22. net on tulhe(2) ja menhet (Kurr2) 

4.5.3.1.(5) TVÅSTAVIGA o-STAMMAR 
23. mieki ole kättonu{2) monta kerta ko ne o sihen 

pantu (Pak1) 
4.5.3.1.(6) TVÅSTAVIGA u-, y-STAMMAR 

24(z). se on ollu kauvon aika mie olen nissä asu{2) (Ala) 
25. sielä nüt on vähän kukiki asu(2) asunu{\) ennen (Ala) 
26. küllä s on ollu tälä mieki asunu{\) üksirjki 

kolmekümmentä üli kolmen vuo (Ala) 
27. itte o joutunu(ì) küllä lähteä kirunhan muila 

autola (Kurr4) 
28. sillur|ku tämä isä on sirtunnu{2) tänne (Puolt2) 
29. sitte net on sirtunhet(2) tähä (Jä) 
30. ...nämät küläliset jokka on süntünhe(2) sielä 

külässä... (Katt) 
31. hän on nin väsünü(l) ette hän ei jà /jaksa/ (Ala) 

4.5.3.1.(7) TRE- OCH FLERSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 
32. lehet on nin paljon kirjottanet{ 1) (Pi) 
33. sielä nüt on kaupur|ki kaikki talot 

rakentannu(l) [(Sopp2)| 
4.5.3.1.(8) TRE- OCH FLERSTAVIGA le-STAMMAR 

34. mie oen ajattelu{2) ette sen otta sen kansa... (Kaup) 
35. mie olen tässä nü muistelu(2) vanhoja asioita (Juk1) 
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36. käünü mettiä müön järvestä järfhen nin kavvas ko olen 
ulettunnu ja pütellü( 1) kala ja (Katt) 

4.5.3.1.(10) TRESTAVIGA itse-STAMMAR 
37. mie olen koululapsiaki kütinü(\) (Fj) 

4.5.3.1.(12) TRE- OCH FLERSTAVIGA u-, y-STAMMAR 
38. s on harjäntunnu(i)_sihen homhan (Juk3) 
39. se otta mëtterir|ki päle sillä sapie ko hiivin ko kattohan 

harjantunnu(\) ni se... (Pak1) 
40. se on vathe likkantunhe(3) [(Sopp1)] 
41. nü s on pilàntunu(4) se /mettästüs/ (Pak1) 
42. se on net sitten net halvavat kirjotta enämin ja nin 

hopusti ko joku tapahtunnuil) skûtterilla ette... (Juk4) 
43. sinä tümithan net asiat mitä on sinä vuonna 

tapahtunnu{\) (Kurr3) 
44. käünü mettiä müön järvestä järfhen nin kavvas ko olen 

ulettunnu{ 1) ja pütellü kala ja (Katt) 
4.5.3.1.(15) *- e<5a- : *-e<5ä- OCH *-e<5e- VERB 

45. ühen aika se /külä/ on ollu aika iso mutta nü s on täs 
pienenü( 1) müten... (Pak1) 

46. or|ko kamphet van ha ne t (2) jò [(Sopp1)] 
47. se on tieter|ki vâhèniiil) entisestä (Juk6) 

Kommentarer till meningsexempel (se 1.2.9) 
6(z). I meningsexempel nr 6 förekommer utelämning av hjälpverbet. 
Övriga meningsexempel med utelämning av hjälpverbet: nr 11, 17, 
18, 20, 26, 39, 42. (Jfr kommentar l(z) under 4.1.6.) 

14(z). Kort u i första stavelsen av formen kullu (SF kuullut) kan tyda 
på påverkan från samiskan, där samma verb i infinitiv heter gullat. 
(Se Ruong 1970:174.) 

24(z). I meningsexempel nr 24 samt 25 förekommer utelämning av 
participändelsen -nu. (Se även bland kommentarer under 4.5.3.2, 
4.5.3.4 samt 4.5.3.5. Jfr kommentar l(z) under 4.1.6.) 

4.5.3.2 Meningsexempel i vilka particip II aktiv ingår i 
indikativ pluskvamperfekt (jakande form) 

4.5.3.2.(1) ENSTAVIGA STAMMAR 
l(y). mutta sati oli sen ette sulla oli vis v uotta käünü( 1) 

koulua (Salm1) 
2. lehti oli lüönnü( 1) jo ulos (Salm2) 

4.5.3.2.(2) TVÅSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 
3. net olhin nevvo jättänü(i) ko net tulhin, ei nillä ollu 

nevvoja matkassa mirikhänlaisia (Kurr1) 
4.5.3.2.(3) TVÅSTAVIGA e-STAMMAR 

4(z). oli tälä minu meän pihàla jokka olhi hakè{2) (Pi) 
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4.5.3.2.(5) TVÅSTAVIGA o-STAMMAR 
5(z). nin se vain oli sano{2) (Ala) 

4.5.3.2.(7) TRE- OCH FLERSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 
6. olin unhottanuiì) pois (Kaal) 

4.5.3.2.(12) TRE- OCH FLERSTAVIGA u-, y-STAMMAR 
7. verkot olttin sitte sekäntunhe(4) (Pak2) 

Kommentarer till meningsexempel (se 1.2.9) 
l(y). Mellan orden vuotta och käünü i mening 1 är orden mir\kä 
(jox\ka) aikana olet utelämnade. 

4(z). hake = hakenhet 
5(z). sano = sanonu 
4.5.3.3 Meningsexempel i v ilka particip II aktiv ingår i 

konditionalis perfekt (jakande form) 
4.5.3.3.(2) TVÅSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 

1. jos mie tuolta pikkuserikhan ötin /olisin odottanut/ 
tätä hoitoa mulla oli mie olisin voittanu{\) tämän 
kolmasen hitin (Juk4) 

4.5.3.4 Meningsexempel i vilka particip II aktiv ingår i 
indikativ imperfekt (nekande form) 

4.5.3.4.(1) ENSTAVIGA STAMMAR 
1. n ei sinä sanu( 1) isösti likkua (Pak1) 
2. ...hirviä ja semmosia ei sännu( 1) ampoja (Salm1) 
3. mutta net jäi nin kauhean s oli huonosti ei sanet{2) 

makson (Svapp1) 
4.5.3.4.(2) TVÅSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 

4. ei net kestäne{2) mithän (Katt) 
5(z). mutta ei, ei laitta(2) /apua/ itte se veti (Ala) 

4.5.3.4.(3) TVÅSTAVIGA e-STAMMAR 
6. eihän sinä mennii{\) pittä vanthuita eikä 

mithän käsissä (Kaup) 
7(z). kurja aikat muten olit että katto tüötä olIu(2) paljon 

mithän mirikhänlaista (Pak1) 
8. minun isäki ei se tehnukha(2) müta ko kalasti ja 

jahtais (Fj) 
4.5.3.4.(7) TRE- OCH FLERSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 

9. mie en uskaltannu{ 1) itte vasta (Katt) 
10. mieki olin koulukläppi em mie ümmärtänü( 1) sitä 

kiisü (Ala) 
4.5.3.4.(14) *-aöa- : *-ä<5ä- OCH *-ai<Sa- : *-äi<?ä- VERB 

11. ei hollanu{\) /jaksanu/ vetä... (Pak2) 
12(z). mutta se oli juonu ette ei se holla(2) (Ala) 
13. ...nä k en o sanu... (Kaal) 
14. ei sinä tiena(2) ko kaks ja küskümmentäki päivä sitä 

piti elätä (Pak1) 
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Kommentarer till meningsexempel (se 1.2.9) 
5(z). ei laitta = ei laittanu 
Då en mening har en jakande verbform för förfluten tid så kan en 
nekande verbform i samma mening utelämna den ändelse som 
markerar förfluten tid. 

7(z). I anslutning till formen ollu i mening nr 7 är negationsverbet ei 
utelämnat. Den förlust som uppstått genom utelämning av nega
tionsverbet ersätts av andra element som signalerar negation (se 
Savijärvi 1980:170). I den aktuella meningen kopplas orden mithän 
mix\khänlaista ihop med det underförstådda nekningsordet. 

12(z). ei... holla = ei... hollanu (se kommentar 5 ovan) 
14(z). ei... tiena = ei... tienanu (se kommentar 5 ovan) 

4.5.3.5 Meningsexempel i vilka particip II aktiv ingår i 
negerade sammansatta tempus (indikativ perfekt) 

4.5.3.5.(1) ENSTAVIGA STAMMAR 
1. ja sillä mallila hävütmä sitte net jokka jäimä ja emmä 

ole käüne(2) koulua, kävvä sen tälä kirunassa (Katt) 
2(z). en ole kirkossakhan isosti käü(2) (Ala) 

4.5.3.5.(2) TVÅSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 
3. ei net ole sitä käüttänet(2) nii vimi vuosina 

oller|kha (Juk6) 
4.5.3.5.(3) TVÄSTAVIGA e-STAMMAR 

4(z). em mie ole ko näissä mettissä kulkè(2) (Ala) 
5. ...mutta se ette ei sinä ole mithän muta sillon ollu (Pak1) 

4.5.3.5.(10) TRESTAVIGA itse-STAMMAR 
6. silloin ei ole tarvinuiì) töitä nin paljon tehhä (Kurr1) 

Kommentarer till meningsexempel (se 1.2.9) 
2(z). käü = käünii 
4(z). kulkè = kulkenu 

4.5.4 Particip II (passiv) 

4.5.4.1 Meningsexempel i vilka particip II passiv ingår i 
indikativ perfekt (jakande form) 

4.5.4.1.(2) TVÅSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 
l(z). s'on soutamalla... ette on kiviä koitettu(\) välttä sillä 

mallila (Juk3) 
2(y). ja niit on jukkasjärvessä laitettu(i) folkeshüsi... (Juk1) 
3(z). sitä on löüttü{4) tässä joku vuosi takaperin... (Pak1) 
4. mitä nii on lövvettii( 1) (Puolt1) 
5. mutta sitten on koulua pièttii(2) ennen jo useampia 

vuosia (Kurr3) 
6. missä on ennen piettü(2) valkeata (Pak1) 
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7. s'on vänttü{4) reikä sinne peräle (Juk3) 
8. sihen on vänettü( 1) vitta josta on ollu mela kini (Juk3) 

4.5.4.1.(3) TVÅSTAVIGA e-STAMMAR 
9. sinä sitä on oltu{ 1) nüt (Juk6) 

4.5.4.1.(4) TVÅSTAVIGA i-STAMMAR 
10(z). vaikka sinä on paljon ettittü(2) (Pak1) 
11. se /talo/ on revittü{ 1) mäha kaikki (Kurr2) 

4.5.4.1.(7) TRE- OCH FLERSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 
12(z). sinä talossa minun isä kasutettu{ 1) ülös (Juk1) 
13. tuoi üsi... joka on sihi vuòmale rakenettu{\) (Fj) 
14. se on se viminen joka on rakenettu{\) (Kaal) 
15. se on ensinä rakettu(2) tähän poikki /toisele 

puolele/ (Pak1) 
16. ...näiltä kartoilta jokka on nüt valmistettu(i)... (Kurr3) 
17. tässä on sitten alttari joka on vatittu{ 1) poronnahasta, 

karvattu poronnahka (Juk5) 
4.5.4.1.(14) *-a<5a- : *-ä<5ä- OCH *-ai<5a- : *-äiöä- VERB 

18(z). sitten kirkon lattian alla on kaheksankümmentäküs 
herikeä jokka ò haurattu(2)... (Juk5) 

19. kaikki lavvat sisäpuolela kirkon ne on käsissä veistettü 
ja höülättü( 1) (Juk5) 

20(z). kaivoksestakin se on pensunèrattuki{2) tuosta 
kü^nkümmenen viskümmentäkaheksa ja ni paljon 
ihmistä (Juk4) 

21 (z). s'on kolmasosa venhestä pantu piikàttu(4) pälle se 
etupä (Juk3) 

Kommentarer till meningsexempel (se 1.2.9) 
l(z). koi*ettu = SF koetettu 
2(y). folkeshüsi = SF kansantalo 
3(z). Formen löüttü har förkortad ordstam i förhållande till den 
standardfinska motsvarigheten löydetty. Övriga former med 
förkortad ordstam: piettü (SFpidetty), vänttü (SF väännetty), raket-
tu (SF rakennettu), vatittu (SF vaatetettu). (Se meningsexempel nr 5, 
6, 7, 15 och 17.) 

10(z). ettitii = SF etsittii 
12(z). kasutettu = SF kasvatettu 
18(z). I stället för formen haurattu använder dialekten oftare formen 

hauflttu eller havvattu. Konsonanten r som svagstadiemotsvarighet 
till t är på utdöende. 

20(z). se on pensunèrattuki = SF on myös pantu eläkkeelle 
21(z). Formen piikàttu är bildat av formen piikata som motsvarar det 

svenska verbet bygga. 
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4.5.4.2 Meningsexempel i vilka particip II passiv ingår i 
indikativ pluskvamperfekt (jakande form) 

4.5.4.2.(2) TVÅSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 
l(z). mutta se oli huorettu( 1) ulkoa (Kurr2) 
2(z). se /arkku/ oli örnir|khi rohki tehtii jä sisältä finilä 

väthela huottu(2) kaikki vasiten menehä (Pak1) 
4.5.4.2.(3) TVÅSTAVIGA e-STAMMAR 

3(z). se oli hihnala sihen kini sitten panttu{2) (Pak1) 
4.5.4.2.(5) TVÅSTAVIGA o-STAMMAR 

4(z). nir|kö niikki lovikkavanthut on ö se oli aivan 
samhanlaihin kuttu{2), kuottu{\) lovikkavanthut 
käessä (Pak1) 

5(z). se oli kivet ümpäri laòttu{2) (Pak1) 
4.5.4.2.(7) TRE- OCH FLERSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 

6(z), sihin se sirsi sen huonhen joka oli hirsistä rakenttu(4) 
tuohon kiirravârhan (Salm1) 

7(z). 1660 oli vaskivuori rakettuil) jo ette oli 
kolmelekiimmenele perhele asunto (Svapp1) 

4.5.4.2.(14) *-aôa- : *-ä<5ä- OCH *-ai<5a- : *-öi<Sä- VERB 
8(z). se oli balsamërattu( 1)... (Pak1) 

Kommentarer till meningsexempel (se 1.2.9) 
l(z)—2(z). huorettu : huottu = Sv fodrat, SF päällystetty 
3(z). Formen panttu är en förkortad form av panettu. Den senare 
formen är bildad på vokalstammen pane-. Normalt används formen 
pantu som i standardfinskan. Denna form är bildade på konsonant
stammen pan-. Allmänt kan sägas att i de fall då standardfinskan an
vänder konsonantstammar så använder även dialekten konsonant
stammar. 

4(z)—7(z). küttu : kuottu = SF kudottu, laòttu = SF ladottu, ra-
kenttu : rakettu = SF rakennettu. (Jfr kommentar 3 under 4.5.4.1.) 

8(z). balsamërattu = SF palsamoitu 

4.5.4.3 Meningsexempel i vilka particip II passiv ingår i 
indikativ imperfekt (nekande form) 

4.5.4.3.(3) TVÅSTAVIGA e-STAMMAR 
l(z). vaikka ei nitä läksiiä tieter|khän lujttu( 1) ko nitä 

kirjojakhan kotia... (Poik) 
2(z). ei pantuiX) merkkiäkhä (Juk2) 

4.5.4.3.(6) TVÅSTAVIGA u-, y-STAMMAR 
3(z). ei sielä kuttuttu( 1) külhän se sai mennä koska 

haluis [(Sopp1)] 
4.5.4.3.(14) *-aôa- : *-ä<Sä- OCH *-ai<Sa- : *-äi<?ä- VERB 

4(z). silloin ei nitä tautia pölättii( 1) mithän (Puolts) 
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Kommentarer till meningsexempel (se 1.2.9) 
l(z). lujttu = SF luettu 
2(z). Se kommentar 3 under 4.5.4.2. 
3(z). kuttuttu = SF kutsuttu (Jfr kommentar 10 under 4.5.4.1.) 
4(z). pölättii = SF pelätty (Jfr ordet för rygg, som heter sölkä i 
dialekten men selkä i standardfinskan.) 

4.5.4.4 Meningsexempel i vilka particip II passiv ingår i 
negerade sammansatta tempus (indikativ perfekt) 

4.5.4.4.(2) TVÅSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 
l(z). sitä ei oie koskhan heittetil) priimenëramast (Pirtt2) 

4.5.4.4.(7) TRE- OCH FLERSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 
2(z). ei ole küllä isomasti matkustattu(2) (Juk6) 
3(z). net /verkot/ ei ole käsilä rakettu(2) (Salm2) 

Kommentarer till meningsexempel (se 1.2.9) 
l(z). heittet = SF heitetty 
2(z). matkustattu = SF matkustettu. Vokalen a, som framför 

passivkaraktären skall bli e, kan ibland vara oförändrad i dialekten. 
3(z). rakettu (se kommentar 3 under 4.5.4.1.) 

4.5.4.5 Meningsexempel med particip II passiv efter infinitiven 
olla samt efter former av verben saada och tulla 

4.5.4.5.1 Particip II efter olla 
4.5.4.5.1.(7) TRE- OCH FLERSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 

l(z). se /venhenlaita/ pitä olla somàsti sovittu(2) ette se e 
juokse koko venhen läpi (Juk3) 

4.5.4.5.2 Particip II efter saada och tulla 
4.5.4.5.2.(1) ENSTAVIGA STAMMAR 

2(z). suomessa on küllä tullu käütüä( 1) (Juk6) 
3(z). sielä mek kä(imä ei jilri joka vuosi ole tullu 

käütüksi(i) (Sev) 
4.5.4.5.2.(2) TVÅSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 

4(z). ette sai nitetüksi{ 1) kuiterjki kaikki valta, valta 
vainiot (Kurr4) 

4.5.4.5.2.(3) TVÅSTAVIGA e-STAMMAR 
5(y,z). sünipirthen joka pühä tulle mentüksi( 1) 

sopperhon [Sopp2)] 
6(z). se on hiivin vähän tieteriki mitä sieläki on tullu 

tehüksi(4) (Kurr4) 
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Kommentarer till meningsexempel (se 1.2.9) 
l(z). Formen sovittu i den aktuella meningen är sammandragen av 
formen sovitettu. (Jfr kommentar 3 under 4.5.4.1.) 

2(z)—6(z). Växlingen translativ/partitiv i konstruktionen saada 
(tulla) tehdyksi~ tehtyä anger vissa nyansskillnader. Konstruktionen 
tulla tehtyä anger frekventativ aspekt. (Se Mielikäinen 
1984:136—138.) I meningsexemplen nr 3, 5 och 6 anges den frekven-
tativa aspekten med hjälp av konstruktionen tulla tehdyksi. 

I stort kan sägas att konstruktioner av nämnda slag används 
mycket sparsamt i dialekten. I stället för ovannämnda konstruktion 
använder en av mina sagesmän (Salm1) tullu plus nominalform på 
-minen av tehdä. Ex. Tässäki kämpässä sinä on tullu tekemistä töitä 
paljon ja... Den vanligaste omskrivningen är dock meningar av typ: 
Tässäki kämpässä olen tehny töitä paljon eller Tässäki kämpässä on 
tehty töitä paljon. 

5(y). Formen sunipirthen är en kontamination av standardfinskans 
suunnilleen och suurin piirtein. 

4.5.4.6 Meningsexempel med particip II passiv som attribut 
4.5.4.6.(2) TVÅSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 

l(z). ei meilä ollu laitattu{2) ruoka nir|ku niit lapsila (Poik) 
4.5.4.6.(10) TRESTAVIGA ise-STAMMAR 

2(z). se oli halàstu( 1) horika (Pak1) 
Kommentarer till meningsexempel (se 1.2.9) 
l(z). laitattu (se kommentar 2 under 4.5.4.4). 
2(z). Formen halàstu 'kluven' är bildad på konsonantstammen halas-. 

Vokalstammen är halkase-. I gällivarefinskan kan vokalstam 
förekomma framför ändelse som kräver konsonantstam. Detta 
förekommer dock mindre ofta i jukkasjärvifinskan. (Se kommentar 
3 under 4.5.4.2.) 

4.5.5 Nekande particip 
Meningsexempel (se 1.2.9) 
4.5.5.(3) TVÅSTAVIGA e-STAMMAR 

l(x,z). sillon ne lähtevä porot itte ette ne on 
päsemättömässä(2) (Pak1) 

Kommentarer till meningsexempel 
l(x). 'Då ger sig renarna själva iväg och det går inte att hejda dem.' 
l(z). I sä llsynta fall kan dialekten använda nekande particip och då 
mest nominativformer. Ex. se on aivan tietämätön sittä. 

4.5.6 Agentparticip 
4.5.6.(3) TVÅSTAVIGA e-STAMMAR 

l(y,z). minun isälä oli jokku vanhanaikhaset raution tekemä(2) 
kauhean lujat ravvat jolla piithinki ahma (Puolts) 
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4.5.6.(7) TRE- OCH FLERSTAVIGA a-, ä-STAMMAR 
2(z). se asu sinä minun rakentama{2) talossa (Juk1) 

Kommentarer till meningsexempel 
l(y). ravvat = SF raudat 
l(z). tekemä = SF tekemät 
2(z). rakentama = SF rakentamassani 
(Se Stenberg 1971:194—196) 

4.6 REFLEXIVBÖJNINGEN 
Tio av de sagesmän som anlitats vid bandintervjuer har även anlitats 
till att för mig diktera översättningar av samtliga meningar i två 
frågeformulär (se b ilaga 8 och 9). Översättningar av meningar med 
reflexiva verb redovisas i båda nedanstående avsnitt. Sifferuppgifter 
inom parentes efter samtliga översättningar är identiska med band
nummer och härigenom kan samtliga tio sagesmän identifieras (se 
1.4b). 

4.6.1 Översättningar av meningar med reflexiva verb 
Sifferuppgifter inom parentes efter den svenska meningen anger num
mer på mening i frågeformulär 1 (se bilaga 8). Övriga sifferuppgifter 
(se ovan). 
I De har skrivit in sig i föreningen (1) 
a) Net on (net ovat, het ovat) kirjo(i)ttanhet sisäle förenirikhin (247, 

63, 57, 244, 68) 
b) Net ovat kirjottanhet ittensä sisäle förenirikhin (64) 
c) Net ovat kirjoittanhet ittensä förenirikhin (235) 
d) Net on kirjottanhet itsensä sihen förenirikhin (236) 
e) Net on kirjottanhet itten förenirikhin (70) 
0 Het olevat ilmoittanet ittensä seurhan (60) 
II De tvättar sig på stranden (4) 
a) He (het, ne) pesevät ittensä rannala (rannikolla, rannassa) (235, 

60, 65) 
b) Ne (he) pesevät itsensä rannassa (rannal(l)a) (65, 68, 57) 
c) Net pesevät itteänsä rannassa (64) 
d) Net pesevät itseänsä rannassa (247) 
e) Net pesevät itten rannassa (70) 
0 Net pesevät rannalla (244) 
III Han solar sig (5) 
a) Hän (se) otta aurir\koa (57, 64, 65, 68, 235, 236, 247) 
b) Hän on aurir\koa nauttimassa (60) 
c) Hän süla itten (70) 
d) Se süla (244) 
IV Har chefen visat sig i dag? (7) 
a) Onko(s) shëfi näüttänü(t) itteänsä tänä päivänä (64, 65, 235) 
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b) Oriko pällikkö näüttänü itteä täpänä (68) 
c) Or|ko pällüsmies näüttänüt itsensä tänä päivänä (236) 
d) Or|ko shefiä (sëfi, itse hallitus) näkünü(t) tänä päivänä 

(57, 244, 60) 
e) Or)ko pällikkö nähtü tänä päivänä (247) 
f) Ox\kos pälikkö tälä täpänä (70) 
V Maskarna gräver sig ner i marken (11) 
a) Maòt kaiva(vat) ittensä mähan (män alle) (65, 235) 
b) Maòt kaivavat itsensä mähan (män alle) (247, 236) 
c) Maòt kaivavat itsenä män alle (60) 
d) Maòt kaivavat itseänsä män alle (64) 
e) Mavot kaivavat män alle (244) 
f) Maòt kaivavat alle mähan (68) 
g) Maòt menevät män alle (57, 70) 
VI De har sökt sig till dåligt sällskap (12) 
a) Net on (he ovat) hakenhet ittensä huonhon seurhan (65, 64) 
b) Net (ne) on hakenhet itsensä huonhon seurhan (sällskäphin) 

(247, 64, 236) 
c) Het olevat hakenhet itsensä huonhoin kaveritten tükö (60) 
d) Net ovat (on) hakenhet huonhon seurhan (sakhin) (244, 68) 
e) Net (het) on joutunhet huonhon sakhin (70, 57) 
VII De hade gömt sig bakom huset (13) 
a) Net ovat (olhin) kätkenhet ittensä huonhen tät (taka) (65, 64) 
b) He olit (het olivat) kätkenhet ittensä huonhen (talon) taka 

(235, 60) 
c) Net olit (olivat) kätkenhe(t) itsensä huonhen taka (247, 236) 
d) Net on kätkenhet itten huonhen tät (70) 
e) Net olit (ne olivat) kätkenhet huonhen taka (tä) 244, 68) 
f) Net olit pilossa nurkan takana (57) 
VIII Fienden gav sig snabbt (14) 
a) Vihol(l)inen anta(i)ntui heti (nopeasti, pikaisesti) (65, 64, 244, 

235, 68) 
b) Äkkiä se viholinen antantui (57) 
c) Viholinen antoi itsensä kätevästi (nopeasti) (247) 
d) Viholinen antoi perhin (miiötä) hopusti (70, 60) 
e) Vihollinen lähti äkkiä (236) 
IX De hade kastat sig i vattnet (15) 
a) Net olit viskanhet ittensä vethen (64) 
b) Net olhin viskanhet ittens vethen (65) 
c) Net olit (ne oli, het olin, ne olivat) viskanhet itsensä vethen 

(247, 236, 60, 68) 
d) He viskasivat ittensä vethen (57) 
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e) He olit (net olivat) hiipänhet vethen (235, 244) 
f) Ne olhin hüppänhet vethen (70) 

4.6.2 Översättningar av meningar med former för 'tvätta sig' 
i presens 

Se anvisningar under 4.6 
I Jag tvättar mig 
Miepesen itteni (57, 60, 65, 235, 244), Miepesen itseni (68, 236, 247), 
Mie pesen itten (70), Mie pesen itteänni (64). 
II Du tvättar dig 
Sie peset ittesti (65, 235), Sie peset ittesi (57), Sie peset itse (236), Sie 
peset itteni (60, 224), Sie peset itseni (68), Sie peset itten (70), Sie peset 
itteästi (64), Sie peset itseästi (247). 
III Han/hon tvättar sig 
Hän pese ittensä (57, 65, 235), Hän pese itsensä (68), Hän pese itse 
(236), Se pese itteni (60, 244), Hän pese itten (70), Hän pese itteänsä 
(64), Hän pese itseänsä (247). 
IV Vi tvättar oss 
Met pesemä ittemme (64), Me pesemä itsemme (236), Met pesemä it-
teme (65, 235), Met pesemä ittenä (57), Met pesemä itteni (244), Met 
pesemä ittensä (60), Met pesemä itsensä (68),Met pesemä itten (70), 
Met pesemä itseämme (247). 
V Ni tv ättar er 
Tet pesettä ittene (235,236), Tet pesettä ittenä (57,65), Tet pesettä itteni 
(244), Tet pesettä ittensä (60), Tet pesettä itsensä (68), Tet pesettä itten 
(70), Tet pese ttä itteänni (64), Tet pesettä itseä (247). 
VI De tvättar sig 
Hetpesevät ittensä (57,65,235), Het olevatpesemässä ittensä (60), Ne 
pesevät itsensä (68, 236), Net pesevät itteni (244), Net pesevät itten 
(70), Net pesevät itseän (247), Net pesevät itteänsä (64). 
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• • 

5 Översikt 
av verbet i vissa böjningar 

5.1 Översikt av (jakande) aktiva verbformer i indikativ presens 
och imperfekt samt lativ av infinitiv I 

Översikten är uppdelad i tre avsnitt (5.1.1, 5.1.2 och 5.1.3). Varje avsnitt 
presenterar verbet "verbtypsvis" och tar fasta på karakteristiska drag 
endast med avseende på ordstammars konsonantism och vokalism. 
Således beaktas inte konsonantismen och vokalismen i personändelser 
(se 4.2). 

5.1.1 Översikt av verbet i indikativ presens 
Former som är bildade på tvåstaviga verbstammar omfattar verb
typerna 2—6. (Om verbtyper, se supplement till innehållsförteckning.) 
I översikten av dessa verbtyper behandlas former med svagstadium av 
kvalitativ stadieväxling enligt Keruuopas rekommendationer (se 
Keruuopas 1969:81—97). 

Översikten med avseende på ovannämnda verbtyper innehåller bl a 
underrubrikerna 2) Konsonanten k och dess motsvarigheter i 
svagstadieformer (1 p. sg.) och 3) Konsonanten t och dess 
motsvarigheter i svagstadieformer (1 p. sg.). Under dessa två under
rubriker behandlas endast sådana former som avviker från 
motsvarande standardfinska former. Dock medtages sådana former 
som sammanfaller i dialekten och standardfinskan om dialekten 
dessutom har egna varianter som avviker från motsvarande standard
finska former. Då de dialektala varianterna har starkstadium i stället 
fär svagstadium så är dessa varianter kursiverade. 

Former med svagstadium av kvalitativ stadieväxling vilka är bildade 
på verbstammar med mer än två stavelser beskrivs enligt följande: Det 
stadieväxlingsfall som används i standardfinskan finns inom parentes 
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framför aktuella former; ex. 1 p. sg. (It—11) puhal(l)an... (se under 
5.1.1.(7)IIb). 

Behandlingen av varje verbtyp avslutas i de flesta fall med en 
förteckning över sällsynta former. Dessa finns under rubriken 
"Sällsynta former i meningsexempel". Efter varje sällsynt form finns 
en parentes. Uppgifterna inom parentesen syftar på det meningsex
empel i vilket verbformen förekommer. Den första upgiften anger 
numret på meningsexemplet medan den andra uppgiften anger 
förkortning av namnet på den by vars språk sagesmannen 
representerar. 

Det sagda framgår även av följande: 
Meningsexempel: 
12. nü mie alkan{2) tekehän töitä vähä (Kaal) 
Siffran "2" efter verbform anger att verbformen är sällsynt. (Se under 
begreppet meningsexempel, s 30.) Sällsynta former inom varje verbtyp 
förekommer i följande översikt under rubriken: 
Sällsynta former i meningsexempel: 
1 p. sg. alkan (12:Kaal) 

Siffran "12" är numret på meningsexemplet, medan förkortningen 
"Kaal" syftar på byn Kaalasluspa. (Förkortningar av byanamn, se 
under karta över det jukkasjärvifinska dialektområdets avgränsning, 
s 53.) 

5.1.1.(1) Enstaviga stammar 
3 p. sg. har för det mesta ändeisen -pi, då verbstammen är enstavig (se 
personändelser s ill, 112f). 
Sällsynta former i meningsexempel: (s 54) 
3 p. sg. käipi (l:Jä), käü (2:Sev), voi (7:Pak). 3 p. pl. kävät (3:Juk). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se ovanstående an
visningar under 5.1.1.) 

5.1.1.(2) Tvåstaviga a-, ä-stammar 
I Med hänsyn till kvantitativ stadieväxling böjs hithörande former 
som i standardfinskan (se pres-böjn 4.1.1.(2)1 s 55). 
II Kvalitativ stadieväxling: 1) Med undantag av några former med 
geminerad konsonant är böjningen i starkstadium densamma som i 
standardfinskan (se nedan under IVa). 
2) Konsonanten k och dess motsvarigheter i svagstadieformer (1 p. sg.) 
a. k framför a föregås av konsonant 

1-a: alan : alkan : alka(n) 
r-a: puran : purkan : pur kan 

b. k framför a föregås av kort vokal 
a-a: jän : jakan : jak an : ja k kan 

175 



3. Konsonanten t och dess motsvarigheter i svagstadieformer (1 p. sg.) 
a. t framför a föregås av konsonant 

1-a, ä: huol(l)an, kiel(l)än, puol(l)an, vil(l)än. 
n-ä: kän(n)nän, müön(n)än, vän(n)än, än(n)än. 

b. t framför a föregås av kort vokal 
u-a: ju,an : juvan : juån. 

c. t framför ä föregås av kort vokal 
e-ä: veän : veän : vejän : "fverän. 
i-ä: pijän : piän : piän : tpirän. 

d. t framför a föregås av lång vokal 
aa-a: kä(an : kän : kävan : kajan : käran. 
uu-a: hüvvan : hü,an : fhüran. 

e. t framför ä föregås av lång vokal 
ää-ä: hätän : hä,än. 
ii-ä: hihtan : hihtan : hihta (n) : hihan. 
üü-ä: piivvän : pü<än : tpürän. 

f. t framför a föregås av diftong som slutar på i eller u 
ai-a: taijan : tajjan : "ftairan, hoijan. 
ou-a: jovvan : jou.an : fjouran, novvan : nou<an : nouvvan : 
tnouran, sovvan : sou.an : souvvan : fsouran. 

g. t framför ä föregås av diftongen ie samt öü 
ie-ä: tiän : tiän : tietän : ti(än : fderän. 
öü-ä: lövvän : löü<än : löiivvän : |löiirän. 

(Se pres-böjn 4.1.1.(2)IIa,b. s 55f; former i vilka två konsonanter ut
sätts för stadieväxling finns under a, övriga under b.) 
III Beträffande konsonanter utan stadieväxling sammanfaller jukkas-
järvifinskan med standardfinskan (se pres-böjn 4.1.1.(2)111 s 56), med 
undantag av några former med geminerad konsonant (se nedan under 
IVb) 
IV Former utan och med geminering: 

(Varianter med geminering (i 3 p. sg. presens) har tämligen liten 
spridning inom det jukkasjärvifinska kärnområdet.) 

a) itä : ittä, jaka : jakka, juta : jutta, pitä : pittä, sata : satta, vetä : 
vettä. 
Märk. Vid sidan av formen jakava(t) förekommer varianten jak-

kavat. Denna form i 3 p. pl. är den enda som är bildad på en 
ordstam med geminerad konsonant (se understreckad form i 
pres-böjn 4.1.1.(2)IIb s 55.) 

b) aja : ajapi : ajja, elä : ellä, pala : palla, sula : sulla. (Se pres-böjn 
4.1.1.(2)IIIb s 56.) 
Sällsynta former i meningsexempel: (s 56f.) 
1 p. sg. alkan (12:Kaal), muista (18:Juk), tiä (33:Kurr), tautän 

(35:Juk). 3 p. sg. al kka (14:Katt), nättä (20:Juk). 1 p. pl. alkama 
(16:Fj). 3 p. pl. pittä (29:Pirtt). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se 175.) 
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5.1.1.(3) Tvåstaviga e-stammar 
I Belägg saknas för former med kvantitativ stadieväxling. 
II Kvalitativ stadieväxling: 1) M ed undantag av några former med 
geminerad konsonant är böjningen beträffande starkstadium såsom i 
standardfinskan (se pres-böjn 4.1.1.(3)IIa,b s 58 samt här nedan under 
IVa). 
2) Konsonanten k och dess motsvarigheter i svagstadieformer (1 p. sg.) 

k framför e föregås av kort vokal 
e-e: te(en : tehen : tehe(n). 
o-e: koen : koven. 

3) Konsonanten t och dess motsvarigheter i svagstadieformer (1 p. sg.) 
t framför e föregås av konsonant 
h-e: lähen. 

(Se pres-böjn 4.1.1.(3)IIa,b s 58; former i vilka två konsonanter utsätts 
för stadieväxling finns under a, övriga under b.) 
III Beträffande konsonanter utan stadieväxling sammanfaller jukkas-
järvifinskan med standardfinskan (se pres-böjn 4.1.1.(3)111 s 58f), med 
undantag av några former med geminerad konsonant (se nedan under 
IVb). 
IV Former utan och med geminering: (se parentes under 5.1.1.(2)IV) 

a) hake : hakke, koke : kokke, luke : lukke, näke : näképi, teke : tekke. 
(Se pres-böjn 4.1.1.(3)IIb s 58.) 

b) mene : menne : mennepi, pane : panne, pese : pesse, pure : purre. 
tuie : tulle. (Se pres-böjn 4.1.1.(3)IIIb s 58f.) 
Märk. Verbet olla har konsonantgeminering i 3 p. pl. (se pres-böjn 

4.1.1.(3)IIIb s 59). 
Sällsynta former i meningsexempel: (s 59) 

1 p. sg. mene (39:Pak), nä (42:Svapp). 2 p. sg. tè (46:Puolts). 3 p. pl. 
ovat (45:Juk), tekke (52:Puolts), 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 

5.1.1.(4) Tvåstaviga i-stammar 
I Med hänsyn till kvantitativ stadieväxling böjs hithörande former 
som i standardfinskan (se pres-böjn 4.1.1.(4)1 s 60). 
II Kvalitativ stadieväxling: 1) Med undantag av några former med 
geminerad konsonant är böjningen beträffande starkstadium såsom i 
standardfinskan (se pres-böjn 4.1.1.(4)IIa,b s 60 samt här nedan under 
IVa). 
2) Konsonanten k och dess motsvarigheter i svagstadieformer (1 p. sg.) 

k framför i föregås av vokal 
u-i: su,in : suvin. 
ii-i: nü,in : niivin. 
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3) Konsonanten t och dess motsvarigheter i svagstadieformer (1 p. sg.) 
a. t framför i föregås av konsonant 

h-i: tohin. 
b. t framför i föregås av lång vokal 

aa-i: vä(in. 
(Se pres-böjn 4.1.1.(4)IIa,b s 60; former i vilka två konsonanter utsätts 
för stadieväxling finns under a, övriga under b.) 
III Beträffande konsonanter utan stadieväxling sammanfaller jukkas-
järvifinskan med standardfinskan (se pres-böjn 4.1.1.(4)111 s 60) med 
undantag av formen marsi- (se pres-böjn 4.4.1.(4)IIIa, Märk s 60) samt 
några former med geminerad konsonant i 3 p. sg. (se nedan under 
IVb). 
IV Former utan och med geminering: (se parentes under 5.1.1.(2)IV) 

a) niiki : nükki, repi : reppi, sopi : soppi, soti : sotti, suki : sukki. (Se 
pres-böjn 4.1.1.(4)IIb s 60.) 

b) kehi : kehhi, keri : kerri, muni : munni, peri : perri. (Se pres-böjn 
4.1.1.(4)IIIb, Märk s 60.) 
Sällsynta former i meningsexempel: (s 60f) 
3 p. sg. e /ehti/ (54:Pak). 1 p. pl. vahima /vä<ima/ (55:Pak). 3 p. pl. 
vahta (58:Ala). 

Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 

5.1.1.(5) Tvåstaviga o-stammar 
I Former av verb med kvantitativ stadieväxling saknas. 
II Kvalitativ stadieväxling: 1) Dialektal böjning beträffande former 
med starkstadium förekommer i formvarianter, vilka har hela in
finitivformen som ordstam framför ändeisen -vatAvät i 3 p. pl. (se 
pres-böjn 4.1.1.(5)IIa,b s 61). Bland former i 3 p. sg. är halko den enda 
f o r m  s o m  h a r  e n  v a r i a n t  s o m  s a m m a n f a l l e r  m e d  i n f i n i t i v f o r m e n  d v s  
halkoa (se pres-böjn 4.1.1.(5)IIa s 61). Dialektala former finns även hos 
några formvarianter som i 3 p. sg. har geminerad konsonant (se nedan 
under IVa). 
2) Konsonanten k och dess motsvarigheter i svagstadieformer (1 p. sg.) 
a. k framför o föregås av kort vokal 

a-o:taon,tavon. 
b. k framför o föregås av diftong som slutar på i 

ai-o: aijon. 
oi-o: oijon. 

c. k framför o föregås av diftong som slutar på u 
au-o: avvon. 

3. Konsonanten t och dess motsvarigheter i svagstadieformer (1 p. sg.) 
a. t framför o föregås av en konsonant 

h-o: tahon. 
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b. t framför o föregås av kort vokal 
a-o: laon : lavon. 
i-o: sion : siòn : sijon, 
u-o: kuon 

c. t framför o föregås av diftong 
au-o: havvon : hau<on. 

(Se pres-böjn 4.1.1.(5)IIa,b s 61; former i vilka två konsonanter utsätts 
för stadieväxling finns under a, övriga under b.) 
III Dialektal böjning av verb utan stadieväxling har former som är 
bildade på katto- (SF kasto-), nevvo- (SF neuvo-) och savvo- (SF 
sauvo-). Liksom hos former med kvalitativ stadieväxling har även 
hithörande former en variant i 3 p. pl. där ändeisen -vat/-vät är fogad 
till en ordstam som sammanfaller med infinitivformen (se pres-böjn 
4.1.1.(5)IIIa,b s 61f.) Ytterligare dialektala drag finns hos former som 
i 3 p. sg. har en variant med konsonantgeminering (se nedan under 
IVb). 
IV Former utan och med geminering: (se parentes under 5.1.1.(2)IV) 

a) kuto : kutto, lato : latto, sito : sitto, tako : takko. (Se pres-böjn 
4.1.1.(5)IIb s 61.) 

b) liho : lihho, puno : punno, sno : sanno. (Se pres-böjn 4.1.1.(5)IIIb, 
Märk 3 s 62.) 
Sällsynta former i meningsexempel: (s 62) 
1 p. sg. sano (59:Pak). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 

5.1.1.(6) TVåstaviga u-, y-stammar 
I Med hänsyn till kvantitativ stadieväxling böjs hithörande former 
som i standardfinskan (se pres-böjn 4.1.1.(6)1 s 62.) 
II Kvalitativ stadieväxling: 1) Med undantag av några former med 
geminerad konsonant är böjningen beräffande starkstadium såsom i 
standardfinskan (se pres-böjn 4.1.1.(6)IIa,b s 62f samt här nedan under 
IVa). 
2) Konsonanten k och dess motsvarigheter i svagstadieformer (1 p. sg.) 

k framför u föregås av diftong 
au-u: navvun : nau.un, 

3) Konsonanten t och dess motsvarigheter i svagstadieformer (1 p. sg.) 
a. t framför u föregås av konsonant 

h-u: laihun : laihtun, mahun. 
b. t framför ü föregås av konsonant 

n-ii: kän(n)ün. 
r-ü: nöür(r)ün, püör(r)ün, sir(r)ün. 

c. t framför u föregås av kort vokal 
a-u: kavun : ka(un : kaun. 
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d. t framför u föregås av lång vokal 
aa-u: kävun : kä,un. 

e. t framför ii föregås av lång vokal 
iiii-ii: tiiviin : tü<ün : tiin. 

f. t framför u föregås av diftong som slutar på i eller u 
oi-u: noijun. 
ou-u: jovvun : jou(un. 

g. t framför ii föregås av diftongen üö 
üö-ü: hüötiin : hüöviin. 

(Se pres-böjn 4.1.1.(6)IIa,b s 62f; former i vilka två konsonanter utsätts 
för stadieväxling finns under a, övriga under b.) 
III Beträffande konsonanter utan stadieväxling sammanfaller jukkas-
järvifinskan med standardfinskan (se pres-böjn 4.1.1.(6)111 s 63) med 
undantag av några former med geminerad konsonant (se nedan under 
IVb). 
IV Former utan och med geminering: (se parentes under 5.1.1(2)IV) 

a) katu : kattu, näkü : näkkü. (Se pres-böjn 4.1.1.(6)IIb s 63.) 
b) asu : assu (se pres-böjn 4.1.1.(6)IIIb, Märk s 63.) 

Sällsynta former i meningsexempel: (s 64) 
3 p. sg. täütü (75:Sev). 1 p. pl. hämä (81:Juk). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 

5.1.1.(7) Tre- och flerstaviga a-, ä-stammar 
I Med hänsyn till kvantitativ stadieväxling böjs hithörande former 
som i standard fins kan (se pres-böjn 4.1.1.(7)1 s 64f). 
II Kvalitativ stadieväxling: a) Böjningen beträffande former med 
starkstadium är som i standardfinskan. 

b) Med hänsyn till svagstadium finns former som både samman
faller och icke sammanfaller med standardfinskan: 1 p. g. (It -—• II) 
puhal(l)an, (nt~nn) paran(n)an, (rt~rr) ümmär(r)än. (Se pres-böjn 
4.1.1.(7)IIa—c s 65.) 
Illa) Konsonantkombinationen ht, som i standardfinskan motsvaras 
av hdi svagstadium, saknar stadieväxling i jukkasjärvifinskan: 1 p. sg. 
armahtan (se pres-böjn 4.1.1 .(7)IIIa s 65). 

b) Beträffande övriga konsonanter utan stadieväxling sammanfaller 
jukkasjärvifinskan med standardfinskan: 1 p. sg. avistan (se pres-böjn 
4.1.1.(7)IIIb s 65). 
Sällsynta former i meningsexempel: (s 65) 
3 p. sg. sauratta (88:Juk). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 

5.1.1.(8) Tre- och flerstaviga le-stammar 
Presensböjningen av hithörande former sammanfaller med standard
finsk böjning (se pres-böjn 4.1.1.(8)AI, All, AIII, BI, Bil, s 66). 
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5.1.1.(9) Trestaviga ise-stammar 
Hithörande verb, som i ordstammarna har diftong i standardfinskan, 
saknar diftong i dialekten (se översikt under 5.1.3.(9)). Dialekten har i 
vissa fall varianter, vars ordstam för presens sammanfaller med in
finitivformen. Presensböj ningen i dialekten och standardfinskan sam
manfaller i övrigt (se pres-böjn 4.1.1.(9) s 67). 

Meningsexempel saknas. 

5.1.1.(10) Trestaviga itse-stammar 
Den standardfinska ljudkombinationen ts framför ordstammens slut-
vokal motsvaras av långt t i dialekten. I övrigt sammanfaller 
presensböjningen av hithörande former med standardfinsk böjning 
(se pres-böjn 4.1.1.(10) s 67f.) 

5.1.1.(11) Tre- och flerstaviga i-stammar 
Hithörande former, som alla har konsonantkombinationen ht framför 
ordstammens slut vokal saknar stadieväxling i dialekten (se pres-böjn 
4.1.1.(11)111 s 68). 

Meningsexempel saknas. 

5.1.1.(12) Tre- och flerstaviga u-, y-stammar 
I Med hänsyn till kvantitativ stadieväxling böjs hithörande former 
som i standardfinskan (se pres-böjn 4.1.1.(12)1 s 68). 
II Kvalitativ stadieväxling: a) Former beträffande starkstadium böjs 
som i standardfinskan. 

b) Med hänsyn till svagstadium visar typexemplet matalun (1 p. sg.) 
att It växlar med / i dialekten. Övriga typexempel med svagstadium 
uppvisar växling mellan dialektal och standardfinska form: (nt~nn) 
süren(n)un, paran(n)un, (rt~rr) kumar(r)un. (Se pres-böjn 
4.1.1 .(12)IIa—d s 68f.) 
Märk. Lång vokal i standardfinskan framför nt~nn motsvaras i 

dialekten av kort vokal. (Se pres-böjn 4.1.1.(12)IVa s 69.) 
III Former utan stadieväxling: Former med konsonantkombinationen 
ht samt konsonanten t (efter diftong) saknar stadieväxling endast i 
dialekten. (Se pres-böjn 4.1.1.(12)IIIa,d, IVb s 69.) 

Övriga former som saknar stadieväxling i dialekten sammanfaller 
med standardfinsk böjning (se pres-böjn 4.1.1.(12)IIIb,c, s 69). 
IV Standardfinskan har en växling mellan former av typ velkaantu- : 
velkautu- Beträffande dialektala motsvarigheter till denna växling (se 
översikt av infinitivböjningen, verbtyp 12 s 192f). 

5.1.1.(13)Tre- och flerstaviga oi(tse)-stammar 
Dialekten använder oftast den längre ordstammen av denna verbtyp. 
Den standardfinska konsonantkombinationen ts blir alltid tt. Man 
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säger således "mie haravoitten" hellre än "mie haravoin" (se pres-
böjn 4.1.1.(13) s 69f). 

Meningsexempel saknas. 

5.1.1.(14) *a<ïa- : *-äc?ä- och *-ai<5a- : *äi<5-ä verb 
I Med hänsyn till kvantitativ stadieväxling sammanfaller dialekten 
med standardfinskan (se pres-böjn 4.1.1.(14)Ia—d s 70). 
II Med hänsyn till kvalitativ stadieväxling sammanfaller hela 
presensböjningen i dialekten med standardfinskan (se pres-böjn 
4.1.1.(14)IIa—e s 70). Några former med geminerad konsonant utgör 
undantag (se nedan under IVa). 
III Med hänsyn till konsonanter utan stadieväxling sammanfaller 
dialekten med standardfinskan (se pres-böjn 4.1.1.(14)111 s 70). Några 
former med geminerad konsonant utgör undantag (se nedan under 
IVb). 
IV Former utan och med geminering: Bland samtliga hithörande verb 
berörs hela presensböjningen av geminering om geminering förekom
mer. Endast ordstam för dessa dubbelformer ges: a) maka- : makka-, 
lepä- : leppä-, lupa- : luppa-. 

b) saha- : sahha-, pela- : pella-, pila- : pilla-, herä- : herrä-, pora : 
porrà-, lisä- : lissä-, osa- : ossa-
Sällsynta former i meningsexempel: (s 700 
1 p. sg. kaipä (100:Juk). 3 p. sg. massprutüsera (103:Juk). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 

5.1.1.(15) *e<5a- : *e<5ä- och *e<5e- verb 
I Liksom i standardfinskan är hithörande verb sorterade i två grupper 
av vilka den ena gruppen består av former vilka är bildade på ordstam
mar som slutar på två vokaler i följd (se pres-böjn 4.1.1.(15)AII, AIII 
s 71). Den andra gruppens former är bildade på ne-stammar (se pres-
böjn 4.1.1.(15)BII, Bilia—c s 71f). Jukkasjärvifinskan har dessutom 
sådana verb som kan tillhöra båda ovannämnda ordstamstyper (se 
pres-böjn 4.1.1.(15)CI, Clla—d, Cilla—d s 72). 
II Med hänsyn till de ordstammar som är lika i dialekten och standard
finskan uppvisar konsonantismen få avvikelser från standardfinsk 
konsonantism. a) Som varianter till formerna likene- och 
vaikene- kan dialekten ha liene- och vaiene- (se pres-böjn 4.1.1.(15)BII, 
Märk s 71). 

b) Dialekten kan ha konsonanten j mellan en ordstams slutvokaler: 
solme(j)a-, nimeQ)ä-, save(j)a- (Se pres-böjn 4.1.1.(15)AII1 s 71.) — 

noke(j)a-, rupe(j)a-, repeG)ä- (Se pres-böjn 4.1.1.(15)CIlc,d s 72.) 
III Med hänsyn till de ordstammar som är lika i dial ekten och stan
dardfinskan uppvisar vokalismen avvikelse från standardfinsk 
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vokalism endast i en ordstams variant: Vid sidan av ordstammen 
vanhene- finns varianten vanhane- (se pres-böjn 4.1.1.(15)BIIIa s 72). 

5.1.1.(16) *i<îa- : *i<5ä- verb 
I Former med kvantitativ stadieväxling saknas. 
II Med hänsyn till kvalitativ stadieväxling sammanfaller hela 
presensböjningen i dialekten med standardfinsk böjning. (Se pres-
böjn 4.1.1.(16)AIIa,b, Cil s 73.) 
III Med hänsyn till konsonanter utan stadieväxling sammanfaller 
dialekten med standardfinskan (se pres-böjn 4.1.l.(16)AIIIa,b, Cilla,b 
s 73f). 
IV Varianter: a) Några hithörande verb kan vara både *i<5a-/*i<5ä- verb 
och ne-stammar (se pres-böjn 4.1.1.(16)CII, Cilla,b s 73f). 

b) Konsonanten j kan ibland finnas mellan ordstammens slut
vokaler. Förekomsten av j är störst i huvudgrupp A (se pres-böjn 
4.1.1.(16) s 73). 

Meningsexempel saknas. 

5.1.1.(17) *o<5a- verb 
I Med hänsyn till kvantitativ stadieväxling sammanfaller dialekten 
med standard finskan (se pres-böjn 4.1.1.(17)1 s 74). 
II Med hänsyn till kvalitativ stadieväxling sammanfaller dialekten 
med standardfinskan (se pres-böjn 4.1.1.(17)11 s 74). 
III Med hänsyn till konsonanter utan stadieväxling sammanfaller 
dialekten med standardfinskan (se pres-böjn 4.1.1.(17)111 s 74). 
IV Hithörande ordstammar, vilka slutar på två olika vokaler i följd, 
kan förlora den sista vokalen framför ändeisen -va t/-vät (3 p. pl.) (se 
pres-böjn 4.1.1.(17)1, II, III s 74). 

Meningsexempel saknas. 

5.1.1.(18) *u<5a- : *y<5ä- verb 
I Med hänsyn till kvantitativ stadieväxling sammanfaller dialekten 
med standardfinskan (se pres-böjn 4.1.1.(18)1 s 74). 
II Med hänsyn till kvalitativ stadieväxling sammanfaller dialekten 
med standardfinskan (se pres-böjn 4.1.1.(18)11 s 74). 
III Med hänsyn till konsonanter utan stadieväxling sammanfaller 
dialekten med standardfinskan (se pres-böjn 4.1.1.(18)111 s 74f). 
IV Hithörande ordstammar, vilka slutar på två olika vokaler i följd, 
kan förlora den sista vokalen framför ändeisen -vatAvät (3 p. pl.) (se 
pres-böjn 4.1.1.(18)1, II, III s 74f). 
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5.1.2 Översikt av verbet i indikativ imperfekt 
I fråga om sällsynta former i meningsexempel presenteras nedan
stående översikt på samma sätt som översikten av verbet i indikativ 
presens (s 174ff). Även i övrigt har översikten av verbet i presens och 
imperfekt stora beröringspunkter. 

5.1.2.(1) Enstaviga stammar 
Hithörande former har gott om varianter (se under 4.1.2.(1) s 75f). 
Triftongbildning (tre vokaler i f öljd) är ganska vanlig. (Se menings
exempel nr 9, 10, 24 och 27.) 
Sällsynta former i meningsexempel: (s 75f) 
1 p. sg. kä.in (5:Puolt). 1 p. pl. kä<imä (6:Puolts, 7:Kurr). 3 p. pl. jäi 
(3:Svapp), miitti (ll:Pak), sàhin (18:Kurr), sai (20:Svapp), tuotti 
(25:Pak), tuottin (26:Pak). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se 175.) 

5.1.2.(2) Tvåstaviga a-, ä-stammar 
I Med hänsyn till kvantitativ stadieväxling böjs hithörande former 
som i standardfinskan (se imperf-böjn 4.1.2.(2)AI s 76 samt BI s 77). 

II Kvalitativ stadieväxling: a) Bortsett från några analogier (se nedan 
under I Va) böjs de flesta hithörande former med starkstadium som 
motsvarande former i standardfinskan. (Se imperf-böjn 
4.1.2.(2)AIIa,b s 76f samt Bila,b s 77f.) 

b) Former i vilka t växlar med s framför i är gemensamma med 
motsvarande former i standardfinskan, men har dessutom varianter 
med stadieväxling (se imperf-böjn 4.1.2.(2)Ca—c s 78f). 

III Beträffande konsonanter utan stadieväxling sammanfaller jukkas-
järvifinskan och standardfinskan bortsett från några analogier (se 
imperf-böjn 4.1.2.(2)AIIIa,b s 77 samt Bilia,b s 78 samt här nedan 
under IVb). 

IV Analogier: a) 1 p. sg. alkasin : alkasi. 3 p. sg. alkasi : alkas : alkais 
(se imperf-böjn 4.1.2.(2)AIIa s 76f), hihtasi- (se imperf-böjn 
4.1.2.(2)BIIa s 77). 

b) 1 p. sg. jaksasin, 3 p. pl. jaksasivat, jatkasivat, kastasivat (se 
imperf-böjn 4.1.2.(2)AIIIa s 77). 

V Vokalism. Bortfall av diftongkomponent i diftong framför per-
sonändelse kan förekomma; ex. 1 p. sg. alon (se imperf-böjn 
4.1.2.(2)AIIa s 76). Ytterst sällan kan diftongkomponenten o vara 
utelämnad; ex. 3 p. pi. ali (se imperf-böjn 4.1.2.(2)AIIa s 760, 3 p. sg. 
aii : a,i (se imperf-böjn 4.1.2.(2)AIIIb s77). 
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Sällsynta former i meningsexempel: (s 80ff) 
1 p. sg. alkoin (30:Salm), alkasi (33, 34:Kaal). 3 p. sg. al'koi 
(37:Puolts), alkui (40:Puolts, 41:Kaal), à-loi (42:Puolts), eläthin 
(49:Svapp), hüti (50:Pak), laitto (55:Svapp). 1 p. pl. a(ima (28:Jä), 
alòma (43:Kurr), kaivoma (52:Pak), piirimä (68:Jä). 3 p. pl. alèttin 
(44:Svapp), ali (47:Juk), aloi (47:Juk), kastoivat (54:Juk), löisi 
(56:Juk), lövvithin (57:Pi), löüttin (58:Juk), pie(it (67:Juk), viethin 
/passiv av vetää/ (80:Puolt), vèithin /passiv av vetää/ (81:Kurr). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 

5.1.2.(3) Tvåstaviga e-stammar 

I Belägg saknas för former med kvantitativ stadieväxling. 
II Kvalitativ stadieväxling: a) Med hänsyn till starkstadium böjs 
hithörande former som i standardfinskan (se imperf-böjn 
4.1.2.(3)IIa,b s 82). 
b) Med hänsyn till svagstadium sammanfaller inte följande former 
med standardfinskan: (ht~hd) 1 p. sg. lähin (se imperf-böjn 
4.1.2.(3)IIa s 82), (k~0) tehin : te(in (se imperf-böjn 4.1.2.(3)IIb s 82). 

III Beträffande former med konsonanter utan stadieväxling samman
faller jukkasjärvifinskan med standardfinskan (se imperf-böjn 
4.1.2.(3)IIIa,b s 820-

IV Beträffande vokalismen i hithörande former råder överensstäm
melse med standardfinskan. 

Sällsynta former i meningsexempel: (s 83f) 
3 p. pl. hajthin (83:Pi), kuolt (88:Kurr), oltti (103:Pak), olithin 
(104:Ala, 105:Kurr), oli (106:Svapp), tehhin (113:Svapp), tultti 
(122:Pak), tuli (123:Kurr, 124:Jä). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 

5.1.2.(4) Tvåstaviga i-stammar 

Alla hithörande former sammanfaller med motsvarande former i 
presens utom de som i 3 p. pl. har andra ändelser än -vatZ-vät (se över
sikt av tvåstaviga i-stammar i presens, s 177f; se även pres-böjn 4.1.1.(4) 
s 60f samt imperf-böjn 4.1.2.(4) s 85f). 

Sällsynta former i meningsexempel: (s 86) 
3 p. sg. repis (133:Svapp). 1 p. pl. lëkkasimma (135:Juk), vahima 
(134:Pak). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 
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5.1.2.(5) Tvåstaviga o-stammar 
I Bland former i aktiv användning saknar denna verbtyp former av 
verb som har kvantitativ stadieväxling. 
II Kvalitativ stadieväxling: a) Med hänsyn till starkstadium samman
faller hithörande former med motsvarande standardfinska former (se 
imperf-böjn 4.1.2.(5)IIa,b s 87). 

b) Bland hithörande verb finns endast två, som med hänsyn till 
svagstadium sammanfaller med standardfinsk böjning, nämligen 
haloin (se imperf-böjn 4.1.2(5)IIa s 87) och leivoin (se imperf-böjn 
4.1.2.(5)IIb). Övriga former växlar i svagstadium på samma sätt som 
motsvarande former i presens. (Jfr imperf-böjn 4.1.2.(5)IIa,b s 87 med 
pres-böjn 4.1.1.(5)IIa,b s 61.) 
III Beträffande former utan stadieväxling råder formsammanfall med 
standardfinskan med undantag av former i 3 p. pl. (Se imperf-böjn 
4.1.2.(5)IIIa,b s 87f.) 

5.1.2(6) Tvåstaviga u-, y-stamm ar 
I Med hänsyn till kvantitativ stadieväxling böjs hithörande former 
som i standardfinskan (se imperf-böjn 4.1.2.(6)1 s 88). 
II Kvalitativ stadieväxling: a) Hithörande former böjs beträffande 
starkstadium som i s tandardfinskan bortsett från vissa analogibild
ningar i 3 p. pl. (se imperf-böjn 4.1.2.(6)IIa,b s 88f samt här nedan 
under IVa). 

b) De verbformer som beträffande svagstadium inte sammanfaller 
med standardfinska former finns i sammanfattningen av motsvarande 
former för presens (se sammanfattning i presens av verbtyp 6, s 179f; 
se även imperf-böjn 4.1.2.(6)IIa,b s 88f). 
III Beträffande konsonanter utan stadieväxling sammanfaller jukkas-
järvifinskan med standardfinskan bortsett från vissa analogibild
ningar i 3 p. pl. (se imperf-böjn 4.1.2.(6)IIIa,b s 89f samt här nedan 
under IVb). 
IV Analogier: a) särkusivät, tuntusivat, vinkusivat, väntüsivät. (se 
imperf-böjn 4.1.2.(6)IIa s 88f). 

b) Anologibildningar av den typ som nämnts under a) finns hos 
samtliga verb i im perf-böjn 4.1.2.(6)IIb s 89. 
Sällsynta former i meningsexempel: (s 90f) 
1 p. sg. häin (160:Puolts), siinniiin iilös (157:Svapp), vivisin /viviiin/ 
(159:Kurr). 3 p. sg. täiitüi (162:Sev), ä,üi (166:Pirtt), sammuis 
(149:Kaal), vaipu (158:Pak). 1 p. pl. puhuthin /me är subjekt/ 
(148:Katt), sirriimä (153:Kaal, 154:Juk). 3 p. pl. ammutti (141:Kurr), 
hait... häitti (169:Pirtt), häit (170:Puolts), häü (171:Svapp), mahòthin 
(147:Puolts), sirruthin (156:Puolt). 

Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 
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5.1.2.(7) Tre- och flerstaviga a-, ä-stammar 
I Med hänsyn till kvantitativ stadieväxling böjs hithörande former 
som i standardfinskan (se imperf-böjn 4.1.2.(7)1 s 91). 
II Kvalitativ stadieväxling: 1. Imperfektformer med kvalitativ 
stadieväxling saknas (se under Illa,b). 
III Imperfektformer med konsonanter utan stadieväxling: a) Former 
av typ puhalsin, paransin och iimmärsin motsvaras av former med 
stadieväxling i presens: puhal(l)an, paran(n)an och ümmär(r)än. I 
presens växlar lt~l(l), nt~n(n) och rt~r(r). I imperfekt däremot blir 
t till 5 vilket beror på att den efterföljande vokalen är ett Former av 
denna typ har således inte stadieväxling i imperfekt. (Se imperf-böjn 
4.1.2.(7)IIa—c s 91.) 

b) Former med konsonantkombinationen ht framför ordstammens 
slutvokal har stadieväxling i standardfinskan men ej i dialekten (se 
imperf-böjn 4.1.2.(7)IIIa s 91). Beträffande övriga konsonantgrupper 
utan stadieväxling sammanfaller dialektala och standardfinska 
former (se imperf-böjn 4.1.2.(7)IIIb s 91). 
Sällsynta former i meningsexempel: (s 91 f) 
1 p. sg. rakensi (177:Juk). 3 p. sg. pelàtti /pelasti/ (176:Svapp). 1 p. pl. 
kehihtimä(172:Salm). 3 p. pl. lähätetti (175:Svapp), rakensi (178:Juk), 
ümmärsethin (185:Kaal). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 

5.1.2.(8) Tre- och flerstaviga le-stammar 
Imperfektböjningen av hithörande former sammanfaller med stan
dardfinsk böjning (se imperf-böjn 4.1.2.(8)AI, Alla,b, Alila,b, Bla— 
c, Bila,b s 93). 
Sällsynta former i meningsexempel: (s 93) 
3 p. pl. muistelethin (190:Puolt). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 

5.1.2.(9) Trestaviga ise-stammar 
Hithörande verb, som i ordstammarna har diftong i standardfinskan 
saknar diftong i dialekten (se översikt under 5.1.3.(9)). Imperfektböj
ningen i dialekten och standardfinskan sammanfaller i övrigt bo rtsett 
från en viss variation (se imperf-böjn 4.1.2.(9)). 

5.1.2.(10) Trestaviga itse-stammar 
Hithörande former sammanfaller med motsvarande former i stan
dardfinskan bortsett från att den standardfinska konsonantkombina
tionen ts motsvaras av tt i dialekten (se imperf-böjn 4.1.2.(10) s 94f). 
Sällsynta former i meningsexempel: (s 95) 
1 p. sg. val itin /valittin/ (196:Kaal). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 
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5.1.2.(11) Tre- och flerstaviga i-stammar 
Hithörande former, som alla har konsonantkombinationen ht framför 
ordstammens slutvokal, saknar stadieväxling i dialekten (se imperf-
böjn 4.1.2.(11)111 s 95). 

Meningsexempel saknas. 

5.1.2.(12) Tre- och flerstaviga u-, y-stammar 
I Med hänsyn till kvantitativ stadieväxling böjs hithörande former 
som i standardfinskan (se imperf-böjn 4.1.2.(12)1 s 95). 
II Kvalitativ stadieväxling: a) Med hänsyn till starkstadium böjs 
hithörande former som i standardfinskan (se imperf-böjn 
4.1.2.(12)IIa—d s 96). 
Märk. Svagstadium av konsonantkombinationerna nt och rt kan an

vändas i 3 p. pl. ex. suren(n)uivat, paran(n)uivat, ku-
mar(r)uivat (se föregående hänvisning). 

b) I former som innehåller trestaviga verbstammar kan svagstadium av 
nt och rt växla mellan lång och kort konsonant, dvs nt~n(n) och 
rt~r(r). (Se imperf-böjn 4.1.2.(12)IIb—d s 96.) 
III Former utan stadieväxling: Former med konsonantkombinationen 
ht samt konsonanten t efter diftong saknar stadieväxling endast i 
dialekten (se imperf-böjn 4.1.2.(12)IIIa,d s 96 samt IVb s 96). Övriga 
former som saknar stadieväxling i dialekten sammanfaller med stan
dardfinsk böjning. 
Sällsynta former i meningsexempel: (s 96) 
3 p. pl. asehtuit (198:Juk). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 

5.1.2.(13) Tre- och fyrstaviga oi(tse)-stammar 
Dialekten använder oftast den längre ordstammen av denna verbtyp. 
Den standardfinska konsonantkombinationen ts motsvaras av långt t 
i dialekten. Man säger således 'mie haravoittin' oftare än 'mie hara-
voin' (se imperf-böjn 4.1.2.(13) s 97f). 
Sällsynta former i meningsexempel: (s 97) 
3 p. sg. nikkas (207:Puolts). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 

5.1.2.(14) *a<îa- : *ä<5-ä och *ai <5-a : *äi<5ä- verb 
Dialekten och standardfinskan sammanfaller i imperfektböjningen 
med hänsyn till konsonanter med och utan stadieväxling (se imperf-
böjn 4.1.2.(14)AIa—c, Alla—f, AIII, BI, Bila,b, Bill s 980-
Sällsynta former i meningsexempel: (s 99) 
1 p. sg. kälon (221 :Pi), 3 p. sg. lainai (222:Kurr), äksistéra (220:Svapp). 
3 p. pl. karattin (208:Kurr), osàtti (212:Svapp), pärjättin (214:Svapp). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 
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5.1.2.(15) *e<5a- : *e<Sä- och *e<5e- verb 
Hithörande verb delas upp i tre böjningsgrupper: a) verb vilka tillhör 
ordstammar som slutar på -si- (se 4.1.2.(15) under rubrik A), b) verb 
vilka tillhör ordstammar som slutar på -ni-, dvs ne-stammar (se 
4.1.2.(15) under rubrik B), c) verb som tillhör båda ovannämnda ord
stammar (se 4.1.2.(15) under rubrik C). 

Kombinationen -nsi-, som utgör element från bägge ovannämnda 
ordstamstyper, finns i en variant av 3 p. pl. (se under 4.1.2(15)BIII). 
Sällsynta former i meningsexempel: (s 103) 
3 p. sg. tarki (224:Puolts). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 

5.1.2.(16) *i<5a- : *iJä- verb 
Många hithörande verb motsvaras av -ea/-eä verb i standardfinskan. 
Liksom vid verb av föregående typ kan ett och samma verb tillhöra två 
ordstammar (se imperf-böjn 4.1.2.(16)CII, CIIIa,b s 103f). 

Meningsexempel saknas. 

5.1.2.(17) *o<5a- verb 
Med hänsyn till kvantitativ och kvalitativ stadieväxling samt med hän
syn till konsonanter utan stadieväxling sammanfaller imperfektböj-
ningen av hithörande verb med motsvarande verb i standardfinskan. 
(Se imperf-böjn 4.1.2.(17)1, II, III s 104f.) 

5.1.2(18) *u<îa- : %<5ä- verb 
Samma regel som för föregående verbtyp (se imperf-böjn 4.1.2.(18)1, 
II, III s 1050-

5.1.3 Översikt av verbet i lativ av infinitiv I 
I fråga om sällsynta former i meningsexempel presenteras nedan
stående översikt på samma sätt som översikten av verbet i indikativ 
presens (s 174ff). 

5.1.3.(1) Enstaviga stammar 
a) Då ordstammen innehåller diftong som slutar på annan vokal än i 
eller y (se under b och c) används infinitivändelsen -a/-ä; exempel på 
hithörande ordstammar: vie-, süö-. Den andra komponenten i ord
stammens diftong har fallit framför infinitivändelsen, varvid infinitiv
former med följande regelbundna varianter kan påträffas: vi,ä, viä : 
viä : viä, sü<ä : süä : süä : siiä. Infinitivvarianterna blir tvåstaviga eller 
enstaviga. Vid tvåstaviga varianter är ordstammens kvarvarande vokal 
lång. Vid enstaviga varianter bildar ordstammens kvarvarande vokal 
diftong med infinitivändelsen. Dialekten karakteriseras av enstaviga 
varianter. (Om tvåstaviga varianter; se kommentarer till meningsexem
pel under 4.4.1.(1) s 126.) 
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Märk. Infinitivformen sü (utan ändelse) har påträffats (se nedan) 
b) Då ordstammen innehåller diftong som slutar på / används in-

finitivändelsen ja/jä\ ex. uija. 
Märk. Infinitivändelsen -ja/-jä har även påträffats i formen säja (se 

nedan). 
c) Den vanligaste motsvarigheten till den standardfinska infinitiv
formen käydä är kävvä. 

d) Då ordstammen innehåller långt a eller ä saknas i regej in-
finitivändelse. Infinitivform av saa- och jää- blir således sä och jä G fr 
under b, Märk). Infinitivform med kort a har även påträffats (se me
ningsexempel nr 160 under 4.1.2.(6)). 

e) Då ordstammen innehåller långt y (myy-) är infinitivändelsen ä. 
Dialekten föredrar infinitivformer med kort eller halvlångt y, d v s 
müä : müä : müä. (Se inf. 4.4.1.(1) s 126.) 
Sällsynta former i meningsexempel: (s 126) 
kä,ä (l:Puolt), säja (6:Pak), sü (8:Puolts). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 

5.1.3.(2) Tvåstaviga a-, ä-stammar 
I kärnområdet sammanfaller infinitivformen med ordsammen, dvs 
slutvokalen är alltid kort. De flesta infinitiver av hithörande verb, som 
saknar stadieväxling samt tre verb med kvalitativ stadieväxling har 
också en längre infinitivform som slutar på ta/tä. De tre verben med 
kvalitativ stadieväxling är alka : alata, hihta : hihata, purka : purata. 
(Se inf. 4.4.1.(2)1, Ila,b, Illa,b s 127f). 

5.1.3.(3) Tvåstaviga e-stammar 
De flesta hithörande former motsvarar de standardfinska formerna 
(se inf. 4.4.1.(3)IIa,b, Illa,b s 129). 
Sällsynta former i meningsexempel: (s 129) 
lähte (28:Ala), paista /pästä/ (35:Pak) 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 

5.1.3.(4) Tvåstaviga i-stammar 
De flesta hithörande former motsvarar de standardfinska formerna 
(se inf. 4.4.1.(4)1, Ila,b, Illa,b s 1300-
Sällsynta former i meningsexempel: (s 131) 
oppi (45: Ala) 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 

5.1.3.(5) Tvåstaviga o-stammar 
Förutom de standardfinska motsvarigheterna finns också längre 
former, som slutar på -ta och ganska ofta även på -va (se inf. 4.4.1.(5)1, 
Ila,b, Illa,b s 1310-
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5.1.3.(6) Tvåstaviga u-, y-stammar 
De flesta hithörande former motsvarar de standardfinska formerna 
(se inf. 4.4.1.(6)1, Ila,b, Illa,b s 132f). Till skillnad från standardfin
skan har formerna jähtüä(IIa) och tütüä(lVo) kort vokal i första 
stavelsen. 
Sällsynta former i meningsexempel: (s 133) 
ampoJa (48:Salm), am /ampua/ (49:Puolts), kiisii (50:Ala). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 

5.1.3.(7) Tre- och flerstaviga a-, ä-stammar 
I kärnområdet slutar hithörande former på kort vokal (se inf. 
4.4.1.(7)Ia—1, Ila—c, Illa,b s 134ff). Standardfinska former med dif
tongen oi framför tt motsvaras av former där diftongen växlar med 
icke-diftong. Former med icke-diftong överväger (se inf. 4.4.1.(7)Ie s 
135). Ibland kan standardfinska former med vokalen o framför tt 
motsvaras av former i vilka vokalen o växlar med diftongen oi (se inf. 
4.4.1.(7)Id s 134f). Standardfinska former med o/ö framför tt kan 
motsvaras av dialektala former med u, au, ä eller ii f ramför tt. (Se 
understreckade former i infinitivböjningen 4.4.1.(7)Id s 134,) 
Sällsynta former i meningsexempel: (s 137) 
hätäniittä (55:Pak). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 

5.1.3.(8) Tre- och flerstaviga le-stammar 
Sammanfattning: De flesta hithörande former motsvarar de standard
finska formerna (se inf. 4.4.1.(8)AI, Alla,b, Alila,b, Bla—c, Bila,b s 
138f). Infinitiver av fyrstaviga verbstammar med konsonantkombina
tionen ht har starkstadium i dialekten (se inf. 4.4.1.(8)BIIa s 140). In
finitiver av fyrstaviga verbstammar med konsonantkombinationen nt 
har i dialekten både stark- och svagstadium. Endast infinitiven lähen-
nellä saknar variant med starkstadium (se inf. 4.4.1.(8)BIIb s 140). 

Meningsexempel saknas. 

5.1.3.(9) Trestaviga ise-stammar 
Standardfinska former med diftongen ai/äi framför konsonanten s 
motsvaras i dialekten av former med a/ä framför s. Ordstammen 
ilmaise- (SF) och infinitivformen ilmaista (SF) blir i dialekten ilmase-
respektive ilmasta. (Se inf. 4.4.1.(9)Alla,b, AIII s 140f.) Infinitiv
former av -/se-stammar sammanfaller i övrigt med de standardfinska 
formerna (se inf. 4.4.1.(9)B s 141). 
Med tanke på kvalitativ stadieväxling har hithörande infinitiver en 
växling mellan stark- och svagstadium (se inf. 4.4.1.(9)AIIa s 140). In
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finitivformen rar\r\asta däremot saknar starkstadium (se inf. 
4.4.1.(9)AIIb s 140). 
Sällsynta former i meningsexempel: (s 141) 
0 jista (57:Juk) 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 

5.1.3.(10) Trestaviga itse-stammar 
Hithörande infinitiver uppträder i två varianter. Den ena samman
faller med den standardfinska formen; ex. hallita. Den andra 
variantens infinitivändelse är a/ä och den är fogad till en ordstam, som 
1 standardfinskan utgår på -tse-. Denna ordstamsändelse motsvaras i 
dialekten av -tte-. Den andra varianten är således av typ hallittea. Den
na infinitivvariant är den mest vanliga i dialekten (se inf. 4.4.1.(10) s 
141f). 

Meningsexempel saknas. 

5.1.3.(11) Tre- och flerstaviga i-stammar 
Denna grupp av verb är mycket liten (se inf. 4.4.1.(11)111 s 142). Bland 
de infinitiver som inte motsvarar de standardfinska formerna finns in-
finitiver som är bildade på ordstammar utgående på u/y (se Särskilda 
fall under inf. 4.4.1.(11)111 s 142.) 

Meningsexempel saknas. 

5.1.3.(12) Tre- och flerstaviga u-, y-stammar 
I De flesta hithörande verb, som innehåller kort e + ntu/nty framför 
infinitivändelsen -a/-ä har eòa : eòa -verb som varianter (se inf. 
4.4.1.(12)IIb, Märk s 143). 
II Här nedan följer en översikt av dialektala motsvarigheter till sådana 
verb som i s tandardfinskan dels har en regelbunden växling mellan 
lång vokal + n och diftong av typ sekaantu- : sekautu- (se inf. 
4.4.1.(12)1 Va—e s 144f) och dels har diftong utan växling av typ 
irtautu- (se inf. 4.4.1.(12)IVf—i s 145). 

Ordstam som slutar på lång vokal + ntu/nty motsvaras i dialekten 
av ordstam som slutar på kort vokal + ntu/nty ex. SF sekaantu- dial. 
sekantu-

Ordstam som slutar på diftong + tu/ty heter likadant i standardfin
skan och dialekten. Former av verb med denna ordstam har stadieväx
ling i s tandardfinskan men inte i d ialekten ex. SF irtaudun dial, ir-
tautun. 

Former av verb med vokal + ntu/nty har stadieväxling både i stan
dardfinskan och dialekten ex. SF sekaannun dial, sekanun. 

Då dialekten inte har stadieväxling i former av typ irtautun men 
stadieväxling i former av typ sekanun har verb av dessa typer placerats 
under rubrik IV (varianter av verb med stadieväxling och icke 
stadieväxling). 
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Beträffande motsvarigheterna till standardfinskans dubbelformer 
av typ sekaantu- : sekautu- och icke-dubbelformer av typ irtautu- upp
visar dialekten ett annat mönster än standardfinskan. Vid en noggran
nare analys av de aktuella böjningsformerna märker man att dialekten 
skiljer sig från standardfinskan i följande avseende: 

a) Dialekten har växling mellan former med kort vokal + ntu/nty 
och former med diftong + tu/ty och denna växling förekommer en
dast hos ett fåtal av de verb som regelbundet har motsvarande växling 
i standardfinskan. Dialekten föredrar den ena av dessa former, 
nämligen den med kort vokal + ntu, nty (se inf. 4.4.1.(12)IVa—e s 
1440-

b) Standardfinska former med diftong + tu/ty utan växling av typ 
irtautu- motsvaras ibland av dialektala former med växling mellan dif
tong + tu/ty och kort vokal + ntu/nty, ex. irtautu- : irtantu-. Oftast 
har dialekten former utan växling, men till skillnad från standardfin
skan, som har former med diftong + tu/ty, så har dialekten för 
motsvarande former kort vokal + ntu/nty, ex. SF ahtautu-, dial. 
ahtantu- (se inf. 4.4.1.(12)IVg—j s 1450-

Meningsexempel saknas. 

5.1.3.(13)Tre- och fyrstaviga oi(tse)-stammar 
Hithörande infinitiver har tre varianter med följande in-
finitivändelser: -a/-ä, -ta/-tä och -ja/-jä. De långa infinitivändelsérna 
-ta/-tä och -ja/-jä fogas till en ordstam, som slutar på diftong, ex. 
elämöi-. Infinitivvarianterna innehållande denna ordstamstyp blir 
således elämöitä och elämöi(j)ä. I den senare varianten kan kon
sonanten j växla med bortfall. Då ordstam, som slutar på diftong, 
förlängts med ändeisen tte används den korta infinitivändelsen -a/-ä. 
Den tredje varianten blir således elämöitteä (elämöi + tte + ä). (Se 
inf. 4.4.1.(13) s 146.) 

Meningsexempel saknas. 

5.1.3.(14) 4a<5a- : *ä<5ä- och *aiJa- : *äi<5ä- verb 
De allra vanligaste infinitiverna har två varianter. Den ena varianten 
sammanfaller med standardfinsk infinitivform. Den andra varianten 
är en infinitivform som sammanfaller med standardfinsk ordstam när 
man tänker sig att dess slutvokal är kort i stället för lång (se inf. 
4.4.1.(14)AIa—c, Alla—e, AIII s 1460- Mindre vanliga infinitiver 
saknar denna kortform (se inf. 4.4.1.(14)BI, Bila—c, Bill s 148). 

Sällsynta former i meningsexempel: (s 149) 
vuovava (75:Pak). 

(Uppgifter inom parentes efter sällsynta former, se s 175.) 
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Gemensam sammanfattning av infinitiver som behandlats under 
verbtyperna 15, 16, 17 och 18. 
Många infinitiver av de verbtyper som nämnts i ovanstående rubrik 
sammanfaller med standardfinska former och bland varianterna finns 
sådana som sammanfaller med ordstammar som slutar på två vokaler 
i följd. (Se hänvisningar under varje verbtyp.) 

5.1.3.(15) *e<5a- : *e<5ä- och *e<5e- verb 
(Se inf. 4.4.1.(15)AI, Alla,b, Alila,b, BI, Bila,b, Bilia,b, Cl, CIIa,b, 
Cilla,b s 149ff.) 

5.1.3.(16) *i<5a- : *i<5ä- verb 
(Se inf. 4.4.1.(16)AIIa,b, Ailla,b, CII, CIIIa,b s 151f) 

5.1.3.(17) *o<5a- verb 
(Se inf. 4.4.1.(17)1, II, III s 152f.) 

5.1.3.(18) *u<5a- : *y<5ä- verb 
(Se inf 4.4.1.(18)1, II, III s 153.) 
Meningsexempel saknas för de fyra sista verbtyperna. 
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6 Sammanfattning 
Den tornefinska huvuddialekten utbreder sig på ömse sidor om den 
svensk-finska gränsen och gränsar i väster mot det gällivarefinska 
dialektområdet och i öster mot det kemifinska dialektområdet. 
Tornefinskan i Sverige uppdelas av Airila (1912) i underdialekterna 
älvdalsfinska och vittangifinska. 

På grundval av de verbböjningar som redovisats i denna avhandling, 
vill jag hävda att språket i den västra delen av det vittangifinska 
språkområdet bildar en särskild dialekt, här kallad jukkasjärvifinska. 
Dess kärnområde ligger i byarna Jukkasjärvi och Kurravaara. För 
språket i den senare byn har Virtaranta (1982) benämningen kur-
ravaaradialekt. Däremot använder Hansegård (1967) termen jukkas
järvifinska men är inte säker på om denna dialekt skall betraktas som 
en särskild dialekt eller ej. Valet av termen jukkasjärvifinska 
motiveras av följande: förleden "jukkasjärvi" i benämningen jukkas
järvifinska syftar på församlingen Jukkasjärvi. Denna församling, 
vars centralort är gruvstaden Kiruna (ca två mil väster om kyrkbyn 
Jukkasjärvi), rymmer inom sina gränser de flesta byar, där jukkasjär
vifinska talas. 

Jukkasjärvifinskan, som alltså tillhör den vittangifinska 
dialektgruppen inom den tornefinska huvuddialekten, har mycket 
gemensamt med standardfinskan men karakteriseras också av funk
tionella och fonematiska avvikelser. 

Kapitel 1 anger avhandlingens syfte samt principer för 
språkmaterialets insamling och dokumentering. 

Avsikten har varit att på grundval av verbböjningarna dra upp de 
ungefärliga gränserna för jukkasjärvifinskan samt att ge en beskriv
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ning av dialekten. I redovisningen av detta arbete görs vissa jäm
förelser med standardfinskan. Detta har gjorts för att lättare kunna 
påvisa dialektens särdrag. Förfaringssättet kan dessutom ha en viss 
pedagogisk funktion. 

Språkmaterialet har insamlats via bandintervjuer, direkt utfrågning 
samt utfrågning via frågeformulär. Ur bandinspelningar har jag ex-
cerperat meningsexempel, medan de övriga metoderna använts i 
kompletterande syfte. Direkt utfrågning har endast använts för former 
i presens och imperfekt aktiv samt lativ av infinitiv I. 

Språkmaterial har insamlats från den större delen av det vittangifin-
ska området samt från nordligare delar av det gällivarefinska området 
(se karta 3.4.2). Excepering av meningsexempel har endast gjorts av 
talet i det material som på grundval av verbböjningarna kan räknas till 
jukkasjärvifinskan. Talet i sådant material som inte hör till jukkasjär-
vifinskan har endast varit föremål för avlyssning. 

Från början ansåg jag att finskan i Soppero hör till jukkasjärvifin
skan och därför har jag excerperat meningsexempel från Soppero-
finskan. Vid grundligare granskning har jag funnit vissa skiljaktig
heter mellan Soppero-finskan och jukkasjärvifinskan. Excerperade 
meningsexempel från Soppero-finskan har emellertid fått kvarstå i 
jämförande syfte. 

På kartan (se 3.4.2) har jag satt de byar där det inte talas jukkasjärvi-
finska inom parentes. 

Kapitlet innehåller även en ingående redogörelse för verbmateria
lets dokumentering samt lämnar som avslutning en förteckning över 
personuppgifter om sagesmän. Principerna för dokumentering är 
även sammanfattade under 'Anvisningar'. 

Principen med siffror inom parentes har tre funktioner: 
a) Sifferuppgifter inom parentes efter sifferrubrik anger numret på 

verbtyp: ex. 4.1.1.(2). 
b) Sifferuppgift inom parentes efter kursiverad verbform i menings

exempel anger verbformens förekomst enligt nedan: 
Siffran 1 markerar verbform som förekommer i hela det undersökta 

språkområdet (se ovan). Siffran 2 markerar verbform som är sällsynt 
inom det jukkasjärvifinska dialektområdet. Siffran 3 markerar verb
form som ej hör till det jukkasjärvifinska kärnområdet. Siffran 4 avser 
verbform som är typisk för det jukkasjärvifinska dialektområdet. 

c) I sammanfattningen av kapitel 4 och 5 finns sifferuppgift efter 
kursiverad verbform. Dessa sifferuppgifter anger typ av avvikelse från 
standardfinskan (se längre fram i sammanfattningen). 

Av kapitel 2 framgår att forskarna har ett brokigt synsätt på finskan i 
norra Sverige beträffande dialektterminologin. Enligt Suomen 
murteiden sanakirja (1985) hö r språket i ifrågavarande landsdel till 
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"Länsi-Pohjan murreryhmä" (den västerbottniska dialektgruppen). 
Emellertid är benämningen norrbottenfinska eller tornefinska 
tämligen vanlig i den svenska terminologin. Normalt delas det finsk
talande området i norra Sverige också upp i två dialektområden: det 
tornedalsfinska och det gällivarefinska. 

I stället för tornedalsfinska har Airila (1912) benämningen tornefin
ska samt talar om underdialekterna älvdalsfinska och vittangifinska. 
I den västra delen av det vittangifinska dialektområdet har Virtaranta 
(1982) undersökt finskan i Kurravaara och har termen kur-
ravaaradialekt. I föreliggande undersökning behandlar jag språket i 
flera byar inom den västra delen av det vittangifinska dialektområdet 
och har benämningen jukkasjärvifinska med den motivering som jag 
nämnt i inledningen. 

Kapitel 3 inleds med en redogörelse av församlingsklyvningar, som lett 
fram till gränserna för nuvarande Jukkasjärvi församling. Sedan föl
jer en kort beskrivning av befolkningsunderlaget för den folkgrupp 
vars språk är relevant för undersökningen av jukkasjärvifinskan. Efter 
sekelskiftet och framför allt efter andra världskriget kom medlemmar 
av den jukkasjärvfinska gruppen i kontakt med medlemmar av 
finlandsfinska, tornedalsfinska samt gällivarefinska dialektgrupper. 

Kapitlet avslutas med en karta över det jukkasjärvifinska 
dialektområdets avgränsning (se 3.4.2). 

Av ver bböjningar och meningsexempel i kapitel 4 framgår att skilj
aktigheter mellan jukkasjärvifinskan och standardfinskan till största 
delen beror på olikheter i ändelser. Detta analyseras i kapitel 5 
(5.1.1.—5.1.3) samt i avsnittet för Personändelser (se 4.2.2). I kap itel 5 
ges en översikt av verbet i presens, imperfekt och lativ av infinitiv I. 
Översikten i detta kapitel tar endast hänsyn till verbformers ordstam
mar och visar i detta avseende stora likheter mellan dialekten och 
standardfinskan. I de fall då det finns avvikelser från standardfinskan 
beror det oftast på svagstadiemotsvarigheter till k och t (mest t). 

I avsnittet Personändelser (se 4.2.2) representeras verbet av vissa 
verbtyper i pre sens och imperfekt. Här visas hur dialektala former i 
deras helhet avviker från motsvarande former i standardfinskan. 

Resultatet av undersökningen visar att jukkasjärvi finskans verbböj
ningar till stor kan beskrivas med utgångspunkt från följande tre 
typfall: 
Fall 1. Verbformer i presens och imperfekt avviker från motsvarande 

verbformer i standardfinskan endast med hänsyn till vissa per
sonändelser. 
Ex. sanoma (SF sanomme), otitta (SF otitte) 
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Fall 2. Verbformer i presens och imperfekt avviker från motsvarande 
verbformer i s tandardfinskan både med hänsyn till ordstam 
och vissa personändelser. 
Ex. sovvama (SF soudamme), hoijatta (SF hoidatte). 

Fall 3. Verbformer i presens och imperfekt avviker från motsvarande 
verbformer i standardfinskan endast med hänsyn till ordstam. 
Ex. sovvan (SF soudan). 

Förteckning över presens och imperfektböjningen 
(Former som avviker från motsvarande standardfinska former är 
kuriservade samt efterföljs av siffror inom parentes, vilka anger ovan
nämnda typfall.) 
Presens Imperfekt 
(otta-) (souta-) (otti-) (souti-) 
1 sg mie otan sovvan{3) 1 sg mie otin sovvin(3) 
2 sg sie otat sovvat{ 3) 2 sg sie otit sovvit( 3) 
3 sg se ottail) souta{ 1) 3 sg se otti souti 
1 pi met otama( 1) sovvama{ 2) 1 pl met otima{ 1) sovvima{ 2) 
2 pl tet otatta(l) sovvattail) 2 pl tet otitta(l) sovvitta(2) 
3 pi net ottavat suotavat 3 pi net 

otethin( 1) sovvethin(2) 
3 pi net otit( 1) sovvit(2) 
3 pl net ottivat soutivat 

Passivändelsen i imperfekt, vilket framgår av formen otethin (se ovan), 
har jag betraktat som personändelse i aktiv av skäl som framgår under 
"Avvikelser i fr åga om ändelser" (se nedan). I följande förteckning 
tillämpas först ovanstående regler på andra böjningsformer. 

Förteckning över böjningsformer av verben ottaa, soutaa och ostaa 
med siffror inom parentes för olika fall av avvikelser (se ovan) 
(Verbet ottaa representerar verb med kvantitativ stadieväxling, soutaa 
representerar kvalitativ stadieväxling och ostaa hör till verb som 
saknar stadieväxling.) 

La tiv av infinitiv I 
(SF ottaa) otta{ 1) 
(SF soutaa) souta(\) 
(SF ostaa) osta{ 1) 

Illativ av infinitiv III 
(SF ottamaan) ottahanil) 
(SF soutamaan) soutahan{ 1) 
(SF ostamaan) ostahan{ 1) 

Particip II i passivum 
(SF otettu) otettu 
(SF soudettu) sovvettu(3) 
(SF ostettu) ostettu 

Particip II i aktiv sin gularis 
(SF ottanut) ottanu( 1) 
(SF soutanut) soutanu{\) 
(SF ostanut) ostanu{ 1) 
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Passiv presens 
(SF otetaan) otethan( 1) 
(SF soudetaan) sovvethan{2) 
(SF ostetaan) ostethan( 1) 
Passiv imperfekt 
(SF otettiin) otethin( 1) 
(SF soudettiin) sovvethin{2) 
(SF ostettiin) ostehin(l) 
Avvikelser i fråga om ändelser 
Dialekten har aldrig långa vokaler bortom första stavelsen. Infinitiv
typer som slutar på lång vokal i standardfinskan samt former i 3 p. sg. 
presens har i dialekten avvikelser enligt Fall 1 (se ovan). Ibland kan 
former i 3 p. sg. presens ha ändeisen -pi (ex. ottapi). Personändelserna 
-ma/-mä, 1 p. pl. (SF -mme) samt -tta/ttä, 2 p. pl. (SF -tte) är gemen
samma med den tornefinska huvuddialekten. Ändeisen -ma/-mä har 
även varianten -mma/-mmä. Den längre varianten används efter 
stavelse med bitryck; ex. uskaltamma. För 3 p. pl. imperfekt används 
former i passiv imperfekt och dessa föredras framför varianter av typ 
otit och ottivat. Former av typ otit kan även användas i passiv funktion 
(ej passiv i svensk mening). Övriga avvikelser framgår av den senare 
förteckningen, där standardfinska former skrivits inom parentes. 
Avvikelser i ordstammars konsonantism 
Enligt Fall 2 och Fall 3 (se ovan) kan ordstammar uppvisa avvikelser i 
förhållande till standardfinskan. Då konsonanter avviker beror det på 
att svagstadiemotsvarigheterna ibland är olika i d ialekten och stan
dardfinskan. Dessa olika motsvarigheter gäller endast i verb med 
kvalitativ stadieväxling. 

Svagstadiemotsvarigheten till t (efter diftong eller kort vokal) är 
bortfall liksom i den tornefinska huvuddialekten; ex sou.an 'jag ror' 
katun 'jag ångrar'. Svagstadiemotsvarigheten kan också vara v eller j, 
vilket bestäms av omgivande vokaler. I närheten av rundad labial vokal 
förekommer v; ex. souvan, kavun. Svagstadiemotsvarigheten j beror 
på en föregående diftong, som slutar på ex. hoijan. De båda 
svagstadiemotsvarigheterna v och j kan också förlängas efter en dif
tong; ex. souvvan, hoijjan. Diftongen framför dessa konsonanter kan 
förlora sin andra komponent, varvid formerna sovvan och hojjan 
erhålls. Dylika former är tämligen vanliga i dialekten. 
Stavelsesammandragning 
a) I huvuddialekten innebär bortfall (svagstadiemotsvarighet till t) 
ingen förändring av ordformens stavelsgräns; ex. ka^un. I d ialekten 
däremot förekommer ofta stavelsesammandragning, varvid ord
former erhåller en diftong; ex. kaun. Stavelsegränsen kan även försvin

Particip II i aktiv pluralis 
(SF ottaneet) ottanhet( 1) 
(SF soutaneet) soutanhet( 1) 
(SF ostaneet) ostanhet{ 1) 
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na mellan lång och kort vokal; ex. siifi~süä (SF syödä), ti fin ~ tian 
(SF tiedän). Den vanligaste varianten i dialekten utgörs av sådana 
former i vilka diftong uppkommit genom sammandragning. 

b) När standardfinskan har passivformer av typ rakennetaan, 
soudetaan, vilkas grundform rakenta- och souta- har svagstadium av 
kvalitativ stadieväxling så kan motsvarande former i dialekten 
karaktäriseras av stavelsesammandragning. De ovanstående formerna 
kan i dialekten ha följande varianter: rakenethan~rakenthan 
~ rakethan; souethan ~ sovvethan ~southan. 
Låg frekvens av geminering 
Geminering, som förekommer i 3 p. sg. presens, förekommer mest i 
likvida och nasal; tulle, panne. Dialekten föredrar korta konsonanter; 
ex. tuie, pane, pure, pese, luke, pitä. 
Avvikelser i ordstammars vokalism 
Verbformer som i standardfinskan har diftong i trycksvag stavelse 
motsvaras oftast av verbformer med vokal; ex. SF kirjoitan, dial, kir-
jotan, SF aukaisen, dial, aukasen. (Detta är gemensamt med den 
tornefinska huvuddialekten.) 

Analogier 
a) Infinitiver av kontrakta verb (ex. hakata, luvata) kan uppträda i 
förkortade former (ex. hakka, lupa). De senare formerna blir 
analogiska med infinitivformer av tvåstaviga a-, ö-stammar och sam
manfaller med ordstammar av kontrakta verb. 

b) Tvåstaviga infinitivformer (ej e-stammar) som slutar på kort a/ä 
och som saknar stadieväxling kan förlängas med ändeisen -ta/-tä; ex. 
naura~naurata, jaksa~jaksata. Även former med kvalitativ 
stadieväxling kan komma i fråga; ex. alka~ alata, hihta~hihata (SF 
alkaa, hiihtää). 

c) Mycket vanliga verb bland dem som har tillskott av stavelse (enligt 
b ovan) kan även i imperfekt böjas som kontrakta verb; ex. naurasin, 
alkasin (1 p. sg.). 

d) I verb (av verbtyp enligt b) med kvalitativ stadieväxling kan 
analogipåverkan från kontrakta verb även märkas i particip II sg. Ex. 
alanu, hihanu (SF alkanut, hiihtänyt). 

Förminskning av redundans 
I det spontana talet kan hjälpverb, nekningsverb eller ändelser för 
pariticip II i aktiv (sg. eller pl.) utelämnas utan att sammanhanget går 
förlorat. Detta förekommer dock mycket sällan. 

Påverkan från samiskan 
a) Verbformer för 'måste' böjs i samtliga personer. Ex. SF minun 
täytyy mennä, dial, mie häün mennä. Detta fenomen, som är gemen-
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samt med den tornefinska huvuddialekten, ses även som påverkan 
från svenskan. 

b) Då det ägda står i pluralis kan även verbet för 'hava' stå i pluralis. 
Ex. meilä olit (3 pl pl.) lehmät mettässä. 

c) Bortsett från brott mot vokalharmoni i formvarianterna 
hihta~hihata (SF hiihtää) följer dialekten vokalharmonins regler. I 
dialektens ytterområde (mot gällivarehållet) kan dock sådana former 
som sirruthin höras. 
Slutord 
Som dialekten i den vittangifinska dialektgruppen talas jukkasjärvi-
finskan huvudsakligen inom nuvarande Jukkasjärvi församling och 
har följande kännetecken i verbböjningen; korta vokaler i ändelser, låg 
frekvens av geminering, stavelsesammandragning, ordstam som in
finitivform av frekventa kontrakta verb, analogibildningar i någon 
mån samt en viss på verkan från samiskan. 
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Noter och anmärkningar 
(Siffror inom parentes anger på vilken sida varje hänvisning finns.) 
Kapitel 1. 
(28) 1. 
Infinitiver av a-, ä-stammar i dialekten slutar aldrig på lång vokal som 
i standardfinskan. Om dylika dialektala och standardfinska infinitiver 
endast har denna skillnad så har standardfinska verb inom parentes in
te medtagits. (Se översikt 5.1.3.(2) s 190 samt 5.1.3.(7) s 191.) — In-
finitiver av -aise-~-äise-verb motsvaras i dialekten av former i vilka 
vokalen i försvunnit framför s. (Ex. SF aukaista, dial, aukasta.) Om 
endast denna skillnad föreligger mellan dialekten och standardfinskan 
så har standardfinska former inte skrivits inom parentes. 
(32) 2. 
Bandinspelningarnas innehåll är tämligen varierande bortsett från att 
de allra flesta talat något om skolgång, arbete, fritid och hemby. 
(33) 3. 
Bland mina sagesmän, vars namn och personuppgifter är antecknade 
på Dialekt-, ortsnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM), har 
Göte Johansson (f. 1935), Kiruna, fungerat som min huvudsagesman. 
(Se under 1.4.1—1.4.4.) Johansson är född i byn Sevujärvi (mellan Juk-
kasjärvi och Kurravaara; se karta 3.4.2). Hans mor är född och upp
vuxen i Jukkasjärvi. 
Vid 20 års ålder lämnade Johansson sin hemby för den obligatoriska 
militärtjänsten vid Jägarskolan i K iruna (numera Lapplands Jägar-
regemente). Efter ett år vid Jägarskolan fick han anställning vid 
LKAB (i Kiruna), som fortfarande är hans arbetsgivare. Under den 
30-åriga anställningstiden har han mest arbetat som gruvbyggare, ett 
arbete som gett honom tillfälle till talrika kontakter med övriga finsk
talande (finsktalande från hans egna hemtrakter, tornedalsfinnar och 
finlandsfinnar). 

Johanssons hustru är från Nordfinland. Detta kan ha påverkat hans 
jukkasjärvifinska dialekt. Själv påstår han att han är mycket lyhörd 
för språkliga nyanser och att han vet vilka former som är typiska och 
mindre typiska för jukkasjärvifinskan. 
(33) 4. 
Se församlingskarta, bil 1. 
(33) 5. 
Invånarantalet avser år 1958. Se även not 11. 
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(34) 6. 
Först efter sekelskiftet börjar kvinnor från Finland att såsom famil-
jebildare bosätta sig i det jukkasjärvifinska dialektområdet, dock i 
ringa omfattning. 

I boken Jukkasjärvi kyrka och bygd, 300 år finns ett släktregister 
(Tawe 1958:231—257). Släktregistret upptar 78 barnrika familjer och 
omfattar en tidsperiod, som börjar i mitten av 1700-talet och sträcker 
sig ca 100 år framåt i tiden. Enligt detta släktregister finns ingen kvinn
lig familjbildare som är född i Finland. Manliga familjebildare från 
Finland finns däremot i familjerna nr 18 och 76. 

Ovanstående släktregister omnämns även under 3.2.1. (s 46) i sam
band med begreppet inre kolonisation. 
Kapitel 2 
(37) 7. 
Begreppet Länsi-pohjan murre (västerbottendialekt) syftar på land
skapet Västerbotten (Länsi-Pohja) i Finland. De områden i Sverige där 
ifrågavarande dialekt talas har tidigare gått under benämningen 
Västerbottens län (se Wikström 1982:66). Numera går dessa områden 
under benämningen Norrbottens län (se Wikström 1982:69). Ur 
svensk synpunkt blir det då mest praktiskt att översätta begreppet 
Länsi-pohjan murre med termen norrbottenfinska. 
Kapitel 3 
(44) 8. 
Framställningen bygger på Tawe (1958:11—15). 
(45) 9. 
Se karta över Kiruna kommun med församlingsgränser, bil 4. 
(45) 10. 
Se karta över de olika lappmarksgränserna, bil 5. 
(45) 11. 
Uppgifter om folkmängd, som rör enbart Jukkasjärvi församling, är 
erhållna från pastorsexpeditionen i Kiruna. I anslutning till förteck
ningen över sagesmän (s 33ff) finns uppgifter om invånarantalet för 
varje enskild by inom Jukkasjärvi församling. I dessa uppgifter, som 
är från 31 december 1958, finns samerna inte medtagna eftersom de är 
registrerade i särskilda mantalslängder. 
(45) 12. 
Många av de nyinflyttade tillhör den yngre generationen av jukkas-
järvibor. 
(46) 13. 
Se Vahtola (1980). 
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(46) 14. 
I en bandintervju (bandnummer 274), från vilken meningar ex-
cerperats och medtagits i avhandlingen (meningarna är markerade 
med Svapp1), berättar Albin Lindmark om sin bok (1963), som 
mestadels handlar om gruvbrytningen i Svappavaara under 
1600-talets senare hälft. 

Då gruvföretaget var som störst kunde det räkna med 90 anställda 
(mestadels från Mellansverige). Efter 30 års verksamhet gjorde 
företaget konkurs. Mantalslängderna avslöjar att många, som inte 
började med jordbruk i byn, flyttade till Tärändö, Pajala samt Neder-
torneå. I dessa trakter finns gott om ättlingar till de s k prukin 
nälkhäset 'brukets fattighjon'. 
(46) 15. 
I kyrkoböckernas mantalslängder finns fram till 1913 beteckningen 
finne för sådana (ej barn) vilka hade finskt ursprung eller var finskta
lande. De flesta som före detta årtal bodde utanför den blivande cen
tralorten Kiruna hade denna beteckning (se bil 6). 
(48) 16. 
I min rapport över jukkasjärvifinskan har jag något förhastat ansett 
att finskan i Soppero hör till jukkasjärvifinskan (Pettersson 1983). 
(50) 17. 
Bland ändelsevarianter i 3 p. pl. imperfekt (se under 4.2.1) har ändeisen 
-vat/vätden minsta användningen. Verbformen kastoivat, vilket är det 
enda hithörande exemplet från det spontana talet, avslöjar att det är 
fråga om påverkan från det religiösa språket. Av översättningsex
emplen (se 4.6.1.VII) framgår ännu mer att -vat/vät i imperfekt ej är 
helt främmande för sagesmännen. Användningen av -vatAvät i nämn
da tempus kan även vara påverkan från finskt skriftspråk. 
Kapitel 4 
(135) 18. 
När man på 1800-talet började reglera vokalen /:s förekomster i dif
tonger gjorde man klar semantisk boskillnad mellan konjunktionerna 
kun och kuin. Däremot ifrågasätter Hakulinen, om det var så lyckat 
med att indela de trestaviga -o(i)tta- verben i två grupper av typen kir-
joittaa och erottaa. Det hade varit förnuftigt att följa Artturi Kan-
nistos förslag av år 1910 att slopa /:et och därmed befästa alla verb som 
-otta- typer. Som det nu är tycks ju denna form vara allmän i de flesta 
dialekter och i det talade språket även hos välutbildade personer. (Se 
Hakulinen 1963:93.) 
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rwi** • a i •• Tuvistelma 
Tornion murretta puhutaan Ruotsin ja Suomen pohjoisen rajan kum-
mallakin puolella: murteisto rajautuu lännessä Jällivaaran, idässä 
Kemin murrealueeseen. Ruotsin puoleisen murteiston Airila (1912) 
jakoi aikoinaan kahteen alaryhmään, jokivarren ja Vittangin 
murteeseen. 

Olen valinnut tutkittavakseni Vittangin alueen länsiosassa puhutun 
murteen verbintaivutuksen. Havaintojeni perusteella katson tämän 
alueen kielimuodon erilliseksi murteeksi, josta käytän nimitystä Juk-
kasjärven murre. Murrealueen keskuksena ovat Jukkasjärven ja Kur-
ravaaran kylät. Jälkimmäisen kylän kieltä Virtaranta (1982) nimittää 
Kurravaaran murteeksi, Hansegård (1967) puolestaan Jukkasjärven 
murteeksi; tosin Hansegårdin mielestä on kyseenalaista, voiko tässä 
tapauksessa puhua erillisestä murteesta. Itse käytän kyseisestä 
kielimuodosta termiä Jukkasjärven murre, koska nimi Jukkasjärvi 
viittaa paitsi Jukkasjärven kylään myös sen seurakuntaan. Useimmat 
murrealueen kylät kuuluvat nimittäin Jukkasjärven seurakuntaan, 
jonka keskuksena on noin 20 kilometriä Jukkasjärven kirkonkylästä 
länteen sijaitseva Kiirunan kaivoskaupunki. Jukkasjärven murre, joka 
siis kuuluu Tornion murteiston Vittangin murreryhmään, on paljolti 
suomen yleiskielen kaltaista, joskin siinä esiintyy äänteellisiä ja funk-
tionaalisia eroja. 

Väitöskirjani ensimmäisessä luvussa selvitän tutkimukseni 
tarkoitusta sekä aineiston keruu- ja tallennusmenetelmiä. Olen 
tutkimuksessani pyrkinyt verbintaivutuksen pohjalta rajaamaan Juk
kasjärven murrealueen sekä tarkastelemaan murteen erikoispiirteitä. 
Joissakin tapauksissa vertaan murretta suomen yleiskieleen, jotta 
murrepiirteet erottuisivat selvemmin. Tällä menettelyllä lienee jonkin 
verran pedagogista merkitystä. 
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Murreaineiston olen nauhoittanut lähes koko Vittangin mur-
realueelta sekä Jällivaaran murrealueen pohjoisosista (ks. karttaa 
3.4.2). Esimerkit olen poiminut vain sellaisesta puheesta, jota verbin-
taivutuksen perusteella pidän Jukkasjärven murteena; muun 
aineiston olen ainoastaan kuunnellut, mutta jättänyt käsittelemättä. 
Myös Sopperon murteesta olen ottanut esimerkkejä, koska työni 
alussa arvelin tämän variantin kuuluvan Jukkasjärven murteeseen. 
Tutkiessani murteita tarkemmin havaitsin kuitenkin Sopperon mur-
teen eroavan jossakin määrin Jukkasjärven murteesta. Tästä 
huolimatta kyseisestä murteesta poimimani esimerkit ovat mukana 
vertailuaineistona. Karttaan (ks. 3.4.2) olen merkinnyt sulkeisiin ne 
kylät, joissa ei puhuta Jukkasjärven murretta. 

Aineiston keruussa olen käyttänyt kolmea eri menetelmää. Olen 
nauhoittanut kielenoppaitteni puhetta ja poiminut esimerkistön 
nauhoitteista. Lisäaineiston keruussa olen toisaalta käyttänyt kir-
jallisia kyselylomakkeita, toisaalta kysellyt joitakin tietoja kielenop-
pailtani suullisesti. Viimeksi mainittua menetelmää olen käyttänyt 
ainoastaan kerätessäni tietoja akt.indikatiivin preesensistä ja im
per fektistä sekä 1. infinitiivin lyhyemmästä muodosta. Ensimmäisessä 
luvussa on tarkka selvitys siitä, mitä periaatteita olen noudattanut 
aineiston tallentamisessa ja käsittelyssä. Luvun lopussa esitän myös 
kielenoppaitteni henkilötiedot. Tallentamisperiaatteet olen sitä paitsi 
tiivistänyt luetteloksi otsikon Ohjeita O Anvisningar) alle. 

Sulkeissa olevilla numeroilla on kolme tehtävää: 
a) Otsikon jäsennysporrastuksen jälkeinen numero ilmoittaa ver-

bityypin, esim. 4.1.1.(2) 
b) Esimerkeissä kursivoidun verbimuodon jälkeiset numerot ilmoit-

tavat verbimuodon levikin seuraavasti: (1) ve rbimuoto esiintyy koko 
tutkitulla alueella (ks. edeltä), (2) verbimuoto on harvinainen Jukkas
järven murteessa, (3) verbimuoto ei ole tavallinen Jukkasjärven mur-
teen ydinalueella, (4) verbimuoto on tyypillinen Jukkasjärven 
murteelle. 

c) Neljännen ja viidennen luvun tiivistelmissä kursivoidun ver
bimuodon jälkeinen numero ilmoittaa, missä suhteessa muoto poik-
keaa yleiskielestä (ks. tuonnempaa). 

Toisessa luvussa esittelen eri tutkijoiden Pohjois-Ruotsin suomesta 
käyttämää kirjavaa murretermistöä. Suomen murteiden sanakirjassa 
(1985) kyseinen murteisto lasketaan Länsipohjan murreryhmään ( = 
den västerbottniska dialektgruppen) kuuluvaksi. Ruotsalaisessa ter-
minologiassa kielimuodosta kuitenkin melko usein käytetään 
nimityksiä "norrbottenfinska" ja "tornefinska", ja tavallisesti koko 
suomalaisalue jaetaan kahteen alaryhmään, Tornionlaakson ( = 
tornedalsfinska) ja Jällivaaran murteisiin (= gällivarefinska). Airila 
(1912) käyttää Tornionlaakson murteen sijasta nimitystä Tornion 
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murre ja jakaa tämän murteiston jokivarren ja Vittangin alaryhmiin. 
Virtaranta (1982) on tutkinut Vittangin murrealueen länsiosassa si-
jaitsevan Kurravaaran kylän kieltä ja käyttää siitä termiä Kurravaaran 
murre. Omana tutkimuskohteenani on useiden Vittangin murrealueen 
länsiosassa sijatsevien kylien kielimuoto, jota johdannossa esittämäni 
perustelun nojalla nimitän Jukkasjärven murteeksi. 

Kolmannessa luvussa selostan niitä seurakuntien jakoja, joilla on 
ollut merkitystä nykyisen Jukkasjärven seurakunnan rajojen 
muotoutumiselle. Luvussa on myös katsaus tutkimukseni kannalta 
tärkeän väestöryhmän vaiheisiin, mm. väestömäärän ja asutuksen 
kehitykseen. Vuosisadan vaihteen ja etenkin toisen maailmansodan 
jälkeen Jukkasjärven murrealueen väestö oli kosketuksissa toisaalta 
Suomen murteita, toisaalta Tornionlaakson ja Jällivaaran murteita 
puhuviin. Luvun lopussa on kartta (ks. 3.4.2), johon olen rajannut 
Jukkasjärven murteen alueen. 

Neljännen luvun verbiparadigmoista ja esimerkistöstä käy ilmi, että 
Jukkasjärven murteen ja suomen yleiskielen erot useimmiten johtuvat 
päätteiden ja tunnusten erilaisuudesta. Tätä seikkaa käsittelen kap-
paleessa Persoonapäätteet (= Personändelser; ks. 4.2.2) samoin kuin 
myöhemmin viidennen luvun alussa. Persoonapäätekatsauksessa 
esitän joidenkin verbityyppien akt. indikatiivin preesensin ja im
perfektin muodot, koska nämä murteessa (varsinkin päätteiden suh-
teen) usein poikkeavat vastaavista yleiskielen muodoista. Viidennessä 
luvussa on yleiskatsaus akt. indikatiivin preesensiin ja imperfektiin 
sekä 1. infinitiivin lyhyempään muotoon. Katsauksessa tarkastelen 
ainoastaan verbien vartaloita ja totean, että murre tässä suhteessa on 
lähellä suomen yleiskieltä. Yleiskielestä poikkeavissa vartaloissa on 
yleensä kysymys k:n ja /:n (useimmiten ?:n) heikkoasteisista 
vastineista. 

Tutkimustulokset osoittavat, että Jukkasjärven murteen verbin-
taivutuksessa esiintyvät poikkeamat yleiskielestä ovat enimmäkseen 
kolmea eri tyyppiä. Valtaosa poikkeamista kuuluu johonkin 
seuraavista tyypeistä: 
1. Eräät preesensin ja imperfektin persoonapäätteet poikkeavat 

yleiskielestä, esim. sanoma (yleisk. sanomme), otitta (yleisk. otitte) 
2. Preesensin ja imperfektin taivutusvartalot sekä eräät per

soonapäätteet poikkeavat yleiskielestä, esim. sovvama (yleisk. 
soudamme), hoijatta (yleisk. hoidatte) 

3. Preesensin ja imperfektin taivutusvartalot poikkeavat yleiskielestä, 
esim. sovvan (yleisk. soudari) 
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Preesensin ja imperfektin taivutusparadigmat 
Yleiskielestä poikkeavat muodot on kursivoitu; sulkeissa oleva 
numero ilmoittaa poikkeaman tyypin, ts. viittaa edellä esitettyihin 
kolmeen tyyppiin. 

Presens 
(otta-) (souta) 
yks. 1. mie otan sovvan (3) 
yks. 2. sie otat sovvat (3) 
yks. 3. se otta (1) souta (1) 
mon. 1. met otama (1) sovvama (2) 
mon. 3. net ottavat soutavat 

Imperfekt 
(otti-) (souti-) 
yks. 1. mie otin sow in (3) 
yks. 2. sie otit sovvit (3) 
yks. 3. se otti souti 
mon. 1. met otima (1) sovvima (2) 
mon. 2. tet ottita (1) sovvitta (2) 
mon. 3. net otethin (1) sovvethin (2) 
mon. 3. net otit (1) sovvit( 2) 
mon. 3. net ottivat soutivat 

Passiivin imperfektin päätteen (esim. muodossa otethiw, ks. 
paradigmaa) olen katsonut aktiivin persoonapäätteeksi. Tätä tulkin-
taa perustelen tuonnempana kappaleessa Päätteistä ja tunnuksista ( = 
Avvikelser i fråga om ändelser). Alla olevissa paradigmaesimerkeissä 
sovellan edellä esittämääni poikkeamien tyypittelyä muihin 
taivutusmuotoihin kuin preesensiin ja imperfektiin. (Tällöin finiit-
timuotojen persoonapäätteitä vastaavat nominaalimuodoissa tun-
nukset.) 

Paradigmaesimerkkejä eräistä verbityypeistä (sulkeisiin merkitty 
numero ilmoittaa poikkeaman tyypin) 

Esimerkkiverbeistä ottaa edustaa kvantitatiivisen, soutaa 
kvalitatiivisen astevaihtelun alaisia verbejä, ostaa astevaihteluttomia. 

1. inf. lyhyempi muoto 
(yleisk. ottaa) otta (1) 
(yleisk. soutaa) souta (1) 
(yleisk. ostaa) osta (1) 
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3. inf. illatiivi 
(yleisk. ottamaan) ottahan (1) 
(yleisk. soutamaan) soutahan (1) 
(yleisk. ostamaan) ostahan (1) 
Pass. ind. preesens 
(yleisk. otetaan) otethan (1) 
(yleisk. soudetaan) sovvethan (2) 
(yleisk. ostetaan) ostethan (1) 
Pass. ind. imperfekti 
(yleisk. otettiin) otethin (1) 
(yleisk. soudettiin) sovvethin (2) 
(yleisk. ostettiin) ostethin (1) 
Pass. 2. partisiippi 
(yleisk. otettu) otettu 
(yleisk. soudettu) sovvettu (3) 
(yleisk. ostettu) ostettu 
Akt. 2. partisiippi (yks.) 
(yleisk. ottanut) ottanu (1) 
(yleisk. soutanut) soutanu (1) 
(yleisk. ostanut) ostanu (1) 
Akt. 2. partisiippi (mon.) 
(yleisk. ottaneet) ottanhet (1) 
(yleisk. soutaneet) soutanhet (1) 
(yleisk. ostaneet) ostanhet (1) 

Päätteistä ja tunnuksista 
Tutkimassani murteessa ei esiinny pitkiä vokaaleja ensi tavua kauem-
pana. Yleiskielessä pitkään vokaaliin päättyvien infinitiivien ja in-
dikatiivin preesensin yksikön 3. persoonan muotojen murre-edustus 
on 1. poikkeamatyypin mukainen (ks. edeltä). Joskus preesensin 
yksikön 3. persoonassa on -p/-pääte (esim. ottapi). Monikon 1. per
soonan pääte -ma/-mä (yleisk. -mme) ja monikon 2. persoonan pääte 
-tta/-ttä (yleisk. -tte) ovat samat kuin Tornion murteistossa yleensä. 
Sivupainollisen tavun jäljessä monikon 1. persoonan päätteenä esiin-
tyy pitempi variantti -mma/-mmä, (esim. uskaltamma). Akt. in-
dikatiivin imperfektin monikon 3. persoonan varianttien otit ja ottivat 
sijasta käytetään usein passiivin imperfektiä. OfrY-tyyppisiä muotoja 
voi esiintyä myös passiivin funktiossa (ei tosin ruotsin passiivin 
merkityksessä). Muuntyyppiset poikkeukset ilmenevät edellä olevista 
paradigmaesimerkeistä, joiden yleiskieliset muodot on mainittu 
sulkeissa. 
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Taivutusvartaloiden konsonanteista 
Verbien ta ivutusvartaloissa saattaa ilmetä tyyppien 2 ja 3 mukaisia 
poikkeamia yleiskielestä. Konsonanteissa esiintyvät poikkeamat 
johtuvat siitä, että astevaihtelun alaisten verbien heikon asteen edustus 
on murteessa erilainen kuin yleiskielessä. Tässä suhteessa tulevat 
kysymykseen ainoastaan kvalitatiivisen astevaihtelun alaiset verbit. 
Diftongin tai lyhyen vokaalin jälkeisen t:n heikkoa astetta edustaa 
kato kuten Tornion murteistossa yleensä (esim. sou(an 'jag ror', katun 
'jag ångrar'). Tosin t:n heikkoasteisina vastineina esiintyvät myös v ja 
j vokaaliympäristöstä riippuvasti: labiaalivokaalin yhteydessä esiintyy 
v (esim. souvan, kavun), ja /-loppuista diftongia seuraa j (esim. hoi-
jan). Diftongin jälkeisinä sekä v ettäy voivat kahdentua (esim. souv-
van, hoijjan) ja diftongin jälkikomponentti voi kadota (esim. sovvan, 
hojjan). Esitetyn tapaiset verbimuodot ovat murteessa melko 
tavallisia. 

Tavunsupistumasta 
a) Tornion murteistossa t:n heikon asteen katoedustus ei muuta 
tavunrajaa (esim. ka(un). Jukkasjärven murteessa sitä vastoin 
tavunraja umpeutuu ja verbimuodon vokaalit muodostavat 
supistumadiftongin (esim. kaun). Myös 1. tavun pitkän vokaalin 
(aiemman diftongin) ja 2. tavun lyhyen vokaalin väliltä tavunraja voi 
kadota pitkän vokaalin ensin lyhennyttyä (esim. sü,ä~süä (yleisk. 
syödä), ti fin ~ tian (yleisk. tiedän). Supistumadiftongilliset muodot 
ovat murteen yleisin variantti. 

b) Tavunsupistumaa esiintyy myös eräissä passiivimuodoissa. 
Kyseeseen tulevat kvalitatiivisen astevaihtelun alaiset verbit (esim. var-
talot rakenta-, souta-), joiden vartalossa passiivin tunnus laukaisee 
astevaihtelun (esim. rakennetaan, soudetaan). Kyseisten yleiskielen 
muotojen murrevastineet voivat olla seuraavanlaisia: rakenethan-
~ rakenthan~ rakethan; souethan~sovvethan~southan. 

Geminaatiosta 
Preesensin yksikön 3. persoonan yksinäiskonsonanttien 
geminoituminen on murteessa harvinaista. Lähinnä kyseeseen tulevat 
likvidat ja nasaalit (esim. tulle, panne). Yksinäiskonsonantit ovat 
kuitenkin tavallisempia (esim. tuie, pane, pure, pese, luke, pita). 

Taivutusvartaloiden vokaaleista 
Painottomien tavujen i-loppuisten diftongien jälkikomponentti on 
murteessa kadonnut, joten yleiskielen diftongia vastaa 
yksinäisvokaali (esim. yleisk. kirjoitan, murteessa kirjotan, yleisk. 
aukaisen, murteessa aukasen). Ilmiö on sama Tornion murteistossa 
yleensä. 
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Analogioista 
a) Supistumaverbien infinitiivit (esim. hakata, luvata) voivat lyhentyä 
(esim. hakka, lupa), jolloin 1. infinitiivin lyhyempi muoto on ident-
tinen verbin vokaalivartalon kanssa. Kyseiset infinitiivit ovat 
kaksitavuisten -a/-ä-vartaloiden analogiaa. 

b) Astevaihteluttomat lyhyeen -a: han/-ä:hän päättyvät 
kaksitavuiset infinitiivimuodot (ei e-vartalot) voivat pidentyä -ta/-tä-
tunnuksella ja näin ollen siirtyä supistumaverbien paradigmaan (esim. 
naura~naurata, jaksa~jaksata). Myös kvalitatiivisen astevaihtelun 
alaiset verbit saattavat esiintyä pidentyneinä (esim. alka~ alata, 
hiihta~ hihata, yleisk.alkaa, hiihtää). 

c) Hy vin tavalliset verbit, joissa on b-kohdan mukainen lisätavu, 
taipuvat myös imperfektissä supistumaverbien tapaan (esim. naurasin 
alkasin). 

d) Supistumaverbien analogiaa esiintyy myös b-kohdassa mainittu-
jen kvalitatiivisen astevaihtelun alaisten verbien akt. 2. partisiipin 
muodoissa (esim. alanu, hihanu, yleisk. alkanut, hiihtänyt). 
Redundanssista 
Vapaassa puheessa lauseesta saattaa—tosin hyvin harvoin—puuttua 
apuverbi tai kieltoverbi merkityksen siiti jäämättä epäselväksi. Sa-
moin voi akt.2. partisiipin tunnus jäädä pois. Tällaiset ilmiöt vähen-
tävät puheen normaalia redundanssia. 
Saamen kielen vaikutuksesta 
a) Yleiskielen yksipersoonaisen täytyä-ve rbin vastineena on moniper-
soonaisesti käytetty verbi häätyä (esim. yleisk. minun täytyy mennä, 
murteessa mie häiin mennä). Verbin monipersoonaista käyttöä pide-
tään paitsi saamen myös ruotsin kielen vaikutuksena. Samalla tavoin 
verbiä käytetään Tornion murteistossa yleensä . 

b) Omistusrakenteen olla-\erbi voi esiintyä monikollisena, jos virk-
keen subjekti on monikossa (esim. mon.3. persoona lauseessa meilä 
olit lehmät mettässä). 

c) Murteessa on yleiskielen mukainen vokaalisointu lukuun ot-
tamatta muotovariantteja hihta~ hihata (yleisk. hiihtää). Murteen 
äärialueella, Jällivaaran suunnalla, voi kuitenkin kuulla sellaisia 
muotoja kuin sirruthin. 
Loppusanat 
Vittangin murreryhmään kuuluvaa Jukkasjärven murretta puhutaan 
etupäässä nykyisen Jukkasjärven seurakunnan alueella. Murteen ver-
bintaivutuksesta voidaan kokoavasti todeta, että siile ovat ominaisia 
seuraavat piirteet: lyhytvokaaliset päätteet ja tunnukset, geminaation 
harvinaisuus, astevaihtelutapausten aiheuttamat tavunsupistumat, 
vokaalivartaloiden esiintyminen suurtaajuisten supistumaverbien in-
finitiivimuotoina, eräät analogiamuodosteet sekä jonkinlainen 
saamen kielen vaikutus. 
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Zusammenfassung 
Der torne-finnische Hauptdialekt breitet sich auf beiden Seiten der 
schwedisch-finnischen Grenze aus und grenzt im Westen an das 
gällivare-finnische Dialektgebiet und im Osten an das kemi-finnische 
Dialektgebiet. Das Torne-Finnsch in Schweden wird von Airila (1912) 
in die Dialektuntergruppen Älvdals-Finnisch und Vittangi-Finnisch 
eingeteilt. 

Aufgrund der in dieser Dissertation behandelten Verbflexionen 
möchte ich die Behauptung aufstellen, dass die Sprache im westlichen 
Teil des vittangi-finnischen Sprachgebietes einen besonderen Dialekt 
bildet, der hier Jukkasjärvi-Finnisch genannt wird. Dessen Kerngebiet 
liegt in den Dörfern Jukkasjärvi und Kurravaara. Für die Sprache im 
letzeren Dorf verwendet Virtaranta (1982) die Bezeichnung 
Kurravaara-Dialekt. Dagegen benutzt Hansegård (1967) den Begriff 
Jukkasjärvi-Finnisch, ist aber nicht sicher, ob dieser Dialekt als ein 
besonderer Dialekt betrachtet werden soll oder nicht. Die Wahl des 
Begriffes Jukkasjärvi-Finnisch wird folgendermassen begründet: das 
Vorderglied "Jukkasjärvi" in der Bezeichnung Jukkasjärvi-Finnisch 
bezieht sich auf die Gemeinde Jukkasjärvi. Diese Gemeinde, deren 
Hauptort die Bergbaustadt Kiruna ist (ungefähr 20 km westlich vom 
Kirchdorf Jukkasjärvi), umfasst innerhalb ihrer Grenzen die meisten 
Dörfer, in denen Jukkasjärvi-Finnisch gesprochen wird. 

Jukkasjärvi-Finnisch, das also der vittangi-finnischen 
Dialektgruppe innerhalb des torne-finnischen Hauptdialektes 
angehört, hat viel mit dem Standardfinnischen gemeinsam, ist aber 
auch von funktionellen und phonematischen Abweichungen geprägt. 

Kapitel 1 erläutert das Ziel dieser Dissertation, sowie die Prinzipien für 
die Sammlung und Dokumentation des Sprachmateriales. 
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Die Absicht bestand darin, aufgrund der Verbflexionen die 
ungefähren Grenzen des Jukkasjärvi-Finnischen zu ziehen, sowie eine 
Beschreibung des Dialektes zu geben. In der Darstellung dieser Arbeit 
werden gewisse Vergleiche mit dem Standardfinnischen gezogen. Dies 
ist durchgeführt worden, um somit leichter die besonderen Züge des 
Dialektes aufzeigen zu können. Die Verfahrensweise kann ausserdem 
eine gewisse pädagogische Funktion erfüllen. 

Das Sprachmaterial ist mit Hilfe von Bandinterviews, direkter 
Befragung, sowie Befragung per Frageformular gesammelt worden. 
Aus den Bandinterviews habe ich Satzbeispiele exzerpiert, während die 
übrigen Methoden zum Ergänzungszweck angewandt wurden. 
Direkte Befragung ist nur für Formen im Präsens und Imperfekt 
Aktiv, sowie im Lativ des Infinitives I angewandt worden. 

Das Sprachmaterial ist aus dem grösseren Teil des vittangi-
finnischen Gebietes und aus nördlichen Teilen des gällivare-finnischen 
Gebietes (siehe Karte 3.4.2.) gesammelt worden. Das Exzerpieren von 
Satzbeispielen konzentrierte sich allein auf solches Sprachmaterial, 
das aufgrund der Verbflexionen zum Jukkasjärvi-Finnischen zu 
zählen ist. Nicht zum Jukkasjärvi-Finnischen gehörendes 
Sprachmaterial ist nur zum Abhören benutzt worden. 

Anfangs war ich der Ansicht, das Finnisch in Soppero gehöre zum 
Jukkasjärvi-Finnischen, und deshalb habe ich Satzbeispiele aus dem 
Soppero-Finnischen exzerpiert. Nach gründlicher Prüfung habe ich 
gewisse Unterschiede zwischen dem Soppero-Finnischen und dem 
Jukkasjärvi-Finnischen herausgefunden. Exzerpierte Satzbeispiele 
aus dem Soppero-Finnischen sind indessen zum Vergleichszweck 
beibehalten worden. 

Auf der Karte (siehe 3.4.2.) habe ich diejenigen Dörfer, in denen kein 
Jukkasjärvi-Finnisch gesprochen wird, in Klammerns gesetzt. 

Das Kapitel umfasst auch einen eingehenden Bericht über die 
Dokumentation des Verbmateriales und liefert zum Abschluss ein 
Verzeichnis von Personenangaben über Informanten. Die Prinzipien 
für die Dokumentation sind auch unter 'Anvisningar' ( = 
Anweisungen) zusammengefasst. 

Das Prinzip mit eingeklammerten Ziffern erfüllt drei Funktionen: 
a) Eine Zifferangabe in Klammern nach einer Zifferrubrik gibt die 

Nummer des Verbtypen an; Beisp. 4.1.1.(2). 
b) Eine Zifferangabe in Klammern nach kursiv geschriebener Verb

form in einem Satzbeispiel gibt das Vorkommen der Verbform gemäss 
folgender Anordnung an: 

Die Ziffer 1 markiert Verbformen, die im gesamten untersuchten 
Sprachgebiet vorkommen (s.o.). Die Ziffer 2 markiert Verbformen, die 
selten im jukkasjärvi-finnischen Dialektgebiet vorkommen. Die Ziffer 
3 markiert Verbformen, die nicht zum Kerngebiet des Jukkasjärvi-
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Finnischen gehören. Die Ziffer 4 kennzeichnet Verbformen, die 
typisch für das jukkasjärvi-finnische Dialektgebiet sind. 

c) In der Zusammenfassung der Kapitel 4 und 5 folgen Zif
ferangaben nach kursiv geschriebenen Verbformen. Diese Zif
ferangaben bezeichnen den Typ der Abweichung vom Standardfin
nischen (siehe weiter vorn in der Zusammenfassung). 

Aus Kapitel 2 geht hervor, dass die Forscher recht unterschiedliche An
sichten über das Finnisch in Nordschweden haben, was die Dialektter
minologie betrifft. Laut Suomen murteiden sanakirja (1985) gehört 
die Sprache im betreffenden Landesteil zu "Länsi-Pohjan mur-
reryhmä" (zur västerbottnischen Dialektgruppe). Indessen sind in der 
schwedischen Terminologie die Bezeichnungen Norrbotten-Finnisch 
oder Torne-Finnisch ziemlich üblich. Normalerweise teilt man das fin
nischsprachige Gebiet in Nordschweden auch in zwei Dialektgebiete 
auf: das tornedals-finnische und das gällivare-finnische. An Stelle von 
Tornedals-Finnisch verwendet Airila (1912) die Bezeichnung Torne-
Finnisch und spricht von den Dialektuntergruppen Älvdals-Finnisch 
und Vittangi-Finnisch. Im westlichen Teil des vittangi-finnischen 
Dialektgebietes hat Virtaranta (1982) das Finnisch in Kurravaara 
untersucht und verwendet den Begriff Kurravaara-Dialekt. In der 
vorliegenden Untersuchung behandle ich die Sprache in mehreren 
Dörfern im westlichen Teil des vittangi-finnischen Dialektgebietes und 
wähle die Bezeichnung Jukkasjärvi-Finnisch mit der Begründung, die 
ich in der Einleitung genannt habe. 

Kapitel 3 wird eingeleitet mit einem Bericht über die Ge
meindespaltungen, die die Grenzen für die gegenwärtige Gemeinde 
Jukkasjärvi herbeiführten. Dann folgt eine kurze Beschreibung des 
Bevölkerungsgrundes für die Volksgruppe, deren Sprache für die 
Untersuchung des Jukkasjärvi-Finnischen relevant ist. Nach der 
Jahrhundertwende und vor allem nach dem zweiten Weltkrieg kamen 
Mitglieder der jukkasjärvi-finnischen Gruppe in Kontakt mit 
Mitgliedern der finnlandsfinnischen, tornedalsfinnischen und 
gällivare-finnischen Dialektgruppen. 

Das Kapitel wird mit einer Karte über die Abgrenzung des jukkas
järvi-finnischen Dialektgebietes abgeschlossen (siehe 3.4.2.). 

Aus den Verbflexionen und Satzbeispielen in Kapitel 4 geht hervor, 
dass die Unterschiede zwischen Jukkasjärvi-Finnisch und Standard
finnisch zum grössten Teil auf Endungsunterschieden beruhen. Dies 
wird in Kapitel 5 (5.1.1.—5.1.3.), sowie im Abschnitt über Personenen
dungen ('Personändelser') analysiert (siehe 4.2.2.). In Kapitel 5 wird 
eine Übersicht über das Verb im Präsens, Imperfekt und Lativ des In-
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finitives I gegeben. Die Übersicht in diesem Kapitel berücksichtigt nur 
die Wortstämme von Verbformen und zeigt diesbezüglich grosse 
Ähnlichkeiten zwischen dem Dialekt und dem Standardfinnischen. In 
den Fällen, wo es Abweichungen vom Standardfinnischen gibt, 
handelt es sich meist um Schwachstufenentsprechungen zu k und t 
(meist t). 

Im Abschnitt 'Personändelser' (siehe 4.2.2.) wird das Verb durch 
gewisse Verbtypen im Präsens und Imperfekt repräsentiert. Hier wird 
gezeigt, wie dialektale Formen in ihrer Gesamtheit von ent
sprechenden Formen im Standardfinnischen abweichen. 

Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass die Verbflexionen des 
Jukkasjärvi-Finnischen zum grossen Teil ausgehend von folgenden 
drei Typfällen beschrieben werden können. 
Fall 1. Verbformen im Präsens und Imperfekt weichen von ent

sprechenden Verbformen im Standardfinnischen (Abk. SF) 
nur in Hinsicht auf gewisse Personenendungen ab. 
Beisp. sanoma (SF sanommé), otitta (SF otitte). 

Fall 2. Verbformen im Präsens und Imperfekt weichen von ent
sprechenden Verbformen im Standardfinnischen sowohl in 
Hinsicht auf den Wortstamm, als auch auf gewisse Personen
endungen ab. 
Beisp. sovvama (SF soudamme), hoijatta (SF hoidatte). 

Fall 3. Verbformen im Präsens und Imperfekt weichen von ent
sprechenden Verbformen im Standardfinnischen nur in Hin
sicht auf den Wortstamm ab. 
Beisp. sovvan (SF soudan). 

Verzeichnis über die Präsens- und Imperfektflexion 
(Formen, die von entsprechenden standardfinnischen Formen 
abweichen, sind kursiv geschrieben und werden von einer in Klam
mern gesetzten Ziffer gefolgt, welche den oben genannten Typfall 
angibt. 
Präsens 
(otta-) 
1. Sg mie otan 
2. Sg sie otat 
3. Sg se otta( 1) 
1. PI met otamail) 
2. PI tet otattai 1) 
3. PI net ottavat 

Imperfekt 
(souta-) (otti-) (souti-) 
sovvani 3) l.Sgmieotin sovvini 3) 
sovvat(3) 2. Sg sie otit sovviti3) 
souta{ 1) 3. Sg se otti souti 
sovvama{2) 1. PI met otima(ì) sovvima{2) 
sovvatta(2) 2. PI tet otitta{ 1) sovvitta(2) 
suotavat 3. PI net otethini 1) sovvethin(2) 

3. PI net otit( 1) sov v i t (2) 
3. PI net ottivat soutivat 
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Wie aus der Form otethin (s.o.) hervorgeht, habe ich die Endung im 
Imperfekt Passiv aus Gründen, die unter ' 'Abweichungen in besug auf 
Endungen" (s.u.) erläutert werden, als eine Personenendung im Aktiv 
betrachtet. Im folgenden Verzeichnis werden zuerst die obigen Regeln 
auf andere Flexionsformen angewandt. 
Verzeichnis über Flexionsformen der Verben ottaa, soutaa und ostaa 
mit in Klammern gesetzten Ziffern für verschiedene Abweichungsfälle 
(s.o.) 
(Das Verb ottaa repräsentiert Verben mit quantitativem 
Stufenwechsel, soutaa repräsentiert qualitativen Stufenwechsel, und 
ostaa gehört zu den Verben ohne Stufenwechsel.) 
La tiv des Infinitives I Partizip II im Passiv 
(SF ottaa) otta{ 1) (SF otettu) otettu 
(SF soutaa) souta(\) (SF soudettu) sovvettu(3) 
(SF ostaa) osta(l) (SF ostettu) ostettu 
Illativ des Infinitives III Partizip II im Aktiv Singular 
(SF ottamaan) ottahan( 1) (SF ottanut) ottanu( 1) 
(SF soutamaan) soutahan( 1) (SF soutanut) soutanu(l) 
(SF ostamaan) ostahan{\) (SF ostanut) ostanu(i) 
Präsens Passiv Partizip II im Aktiv Plural 
(SF otetaan) otethan{ 1) (SF ottaneet) ottanhet(Y) 
(SF soudetaan) sovvethan{2) (SF soutaneet) soutanhet( 1) 
(SF ostetaan) ostethan{\) (SF ostaneet) ostanhet( 1) 
Imperfekt Passiv 
(SF otettiin) otethin{ 1) 
(SF soudettiin) sovvethin(2) 
(SF ostettiin) ostehin( 1) 
Abweichungen in bezug auf Endungen 
Der Dialekt hat niemals lange Vokale nach der ersten Silbe. Infinitiv
typen, die im Standardfinnischen auf langem Vokal enden, sowie 
Formen in der 3. Pers. Sg. Präsens weichen im Dialekt gemäss Fall 1 
ab (s.o.). Manchmal können Formen in der 3. Pers. Sg. Präsens die En
dung -pi haben (z.B. ottapi). Die Personenendungen -ma/-mä, 1. Pers. 
Pl. (SF -mme) und -ttaZ-ttä, 2. Pers. Pl. (SF -tte) stimmen mit dem 
torne-finnischen Hauptdialekt überein. Die Endung -ma/-mä hat 
auch die Variante -mmaZ-mmä. Die längere Variante wird nach Silben 
mit Nebenbetonung angewandt; Beisp. uskaltamma. Für die 3. Pers. 
Pl. Impefekt werden Formen im Imperfekt Passiv angewandt und 
gegenüber Varianten des Typen otit und ottivat bevorzugt. Formen des 
Typen otit können auch in Passivfunktion verwendet werden (kein 
Passiv im deutschen Sinne). Weitere Ab weichungen gehen aus dem 
später folgenden Verzeichnis, in dem standardfinnische Formen in 
Klammern stehen. 
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Abweichungen im Konsonantismus von Wortstämmen 
Gemäss Fall 2 und 3 (s.o.) können Wortstämme Abweichungen im 
Verhältnis zum Standardfinnischen aufweisen. Im Falle von Kon
sonantenabweichungen beruht dies darauf, dass die Schwachstufen-
entsprechungen im Dialekt und im Standardfinnischen manchmal 
verschieden sind. Diese verschiedenen Entsprechungen betreffen nur 
Verben mit qualitativem Stufenwechsel. 

Die Schwachstufenentsprechung zu t (nach Diphtong oder kurzem 
Vokal) ist, wie im torne-finnischen Hauptdialekt, Wegfall. Beisp. 
soußn 'ich rudere', ka(un 'ich bereue'. Die Schwachstufenentsprech
ung kann auch v oder j sein, was von den umgebenden Vokalen 
bestimmt wird. In der Nähe eines gerundeten labialen Vokales kommt 
v vor; Beisp. souvan, kavun. Die Schwachstufenentsprecung j beruht 
auf einem vorhergehenden Diphtong, der auf i endet.; Beisp. hoijan. 
Die beiden Schwachstufenentsprechungen v und j können auch nach 
einem Diphtong verlängert werden; Beisp. souvvan, hoijjan. Der 
Diphtong vor diesen Konsonanten kann seinen zweiten Komponenten 
verlieren, wodurch man die Formen sovvan und hoj Jan erhält. Derar
tige Formen sind im Dialekt recht üblich. 
Silbenkontraktion 
a) Im Hauptdialekt bedeutet der Wegfall (Schwachstufenntsprechung 
zu t) keine Veränderung für die Silbengrenze der Wortform; Beisp. 
katun. Im Dialekt dagegen geschieht oft eine Silbenkontraktion, 
wobei Wortformen einen Diphtong erhalten; Beisp. kaun. Die 
Silbengrenze kann auch zwischen langem und kurzem Vokal 
verschwinden; Beisp. süfi~süä (SF syödä), ti fin ~ tiän (SF tiedäri). 
Der Dialekt verwendet am liebsten Forme mit Wegfall der 
Silbengrenze. 

b) Wo Standardfinnisch Passivformen des Typen rakennetaan, 
soudetaan hat, deren Grundformen rakenta- und souta- Schwachstufe 
von qualitativem Stufenwechsel haben, können entsprechende 
Dialektformen durch Silbenkontraktion charakterisiert sein. Die 
obigen Formen können im Dialekt folgende Varianten haben: rake-
net han ~ rakenthan ~ rakethan; souethan ~ sovvethan~ sou t han. 
Niedrige Geminationsfrequenz 
Gemination, die in der 3. Pers. Sg. Präsens vorkommt, geschieht meist 
bie liquiden und nasalen; tulle, panne. Der Dialekt bevorzugt kurze 
Konsonanten; Beisp. tuie, pane, pure, pese, luke, pitä. 
Abweichungen im Vokalismus von Wortstämmen 
Verbformen, die im Standardfinnischen Diphtong in schwach betonter 
Silbe haben, haben meist entsprechende Verbformen mit Vokal: Beisp. 
SF kirjoitan, Dial, kirjotan, SF aukaisen, Dial, aukasen (Dies stimmt 
mit dem torne-finnischen Hauptdialekt überein.) 
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Analogien 
a) Infinitive von 'verba contracta' (Beisp. hakata, luvata) können in 
verkürzten Formen auftreten (Beisp. hakka, lupa). Die letzteren 
Formen werden analog zu Infinitivformen von zweisilbigen a, ä -
Stämmen und decken sich mit Wortstämmen von 'verba contracta'. 

b) Zweisilbige Infinitivformen (nicht e-Stämme), die auf kurzem 
a/ä enden und keinen Stufenwechsel haben, können mit der Endung 
-ta/-tä verlängert werden; Beisp. naura~murata, jaksa~jaksata. 
Auch Formen mit qualitativem Stufenwechsel können in Frage kom
men; Beisp. alka ~ alata, hihta~ hihata (SF alkaa, hiihtää). 

c) Sehr gewöhnliche Verben unter solchen, denen eine Silbe hin-
zugefiight wird (gemäss b oben), können auch im Imperfekt wie 'verba 
contracta' flektiert werden; Beisp. naurasin, alkasin (1. Pers. Sg.). 

d) In Verben (d es in b angegebenen Verbtypen) mit qualitativem 
Stufenwechsel kann der Analogieeinfluss von 'verba contracta' auch 
im Partizip II Sg. bemerkt werden. Beisp. alanu, hihanu (SF alkanut, 
hiihtänyt). 
Redundanzverminderung 
Beim spontanen Sprechen können Hilfsverben, Negationsverben oder 
Endungen des Partizip II im Aktiv (Sg. oder PI.) weggelassen werden, 
ohne dass der Zusammenhang verlorengeht. Dies kommt jedoch sehr 
selten vor. 
Einfluss aus dem Samischen (Lappischen) 
a) Verbformen für 'müssen' werden in sämtlichen Personen flektiert. 
Beisp. SF minun täytyy mennä, Dial, mie häün mennä. Dieses 
Phänomen, das auch im torne-finnischen Hauptdialekt vorkommt, 
wird auch als Einfluss aus dem Schwedischen aufgefasst. 

b) Wenn das Besessene im Plural steht, kann auch das Verb 'haben' 
im Plural stehen. Beisp. meilä olit (3. Pers. Pl.) lehmät mettässä. 

c) Abgesehen von Vokalharmonieabweichungen in den Form
varianten hihta ~ hihata (SF hiihtää) befolgt der Dialekt die Regeln der 
Vokalharmonie. Im äusseren Bereich des Dialektes (in Richtung 
Gällivare) kann man jedoch solche Formen wie sirruthin hören. 
Schlussworte 
Als Dialekt innerhalb der vittangi-finnischen Dialektgruppe wird 
Jukkasjärvi-Finnisch hauptsächlich in der heutigen Gemeinde Juk-
kasjärvi gesprochen und weist folgende Merkmale in der Verbflexion 
auf: kurze Vokale in Endungen, niedrige Geminationsfrequenz, 
Silbenkontraktion, Wortstamm als Infinitivform frequenter 'verba 
contracta', einige Analogiebildungen, sowie einen gewissen E influss 
aus dem Samischen (Lappischen). 
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Bilagor 





Bilaga 1 

Kyrkliga indelningen 

LULEÅ 5T/FT 
ö ron 5 för k ort t rak 

postor ät 

k yr k obok för in g 5 distrikt 

5tadtzr omfattande mar ön an 

Luleå domkyrkoförs (agat post) , 
Or nosats förs 

Skallafîeà 51 Olovs förs (agat post•)+ 
5r Oryans fö rs - ^ £ 

Kiruna Jukkasjarvi förs (agat pastf 
Vitt on g i förs 

+ Kvtkkjokk 

% 



Bilaga 2 

(ämnen netioM éct"-p»>lcn 
çtk *skA. 

€> So^ 



Bilaga 3 

,r"e a/v 



Bilaga 4 

'«J: 



Bilaga 5 

» üfl^il 
!y I Mil«« 

)  f y ' l k e  
\ \ p *"' 

/'V ^ K«t?»oWi*# i 
X 

Tromm 

ïsV^Nv-'V T R O  
F v » 1 / r-\ v K*rttv*4l Y L K  E N T ® r n i o  

l o p p m o r k  
Klruni^e^Wi' 

SW«*V« 

Rovonitmi 
Colf*« 

Tornio 

Ulcòborg 

V Ä S T E R B O  
lycki«!« 

Kokkola 
fr* f Ivikrn 

k 
Ancfrmanland 

Trondheim tCDEl 
Ifvnjjqlrn 

HA3JE- V>^. 
Röroi^\ \ 

dalen^-Zhalsincland 
&A > 

|\i*~A DALEI^-ZHALSmCLAN 

fl' v-i v V V 
100 km 



Bilaga 6 (2 sidor) 

M o 
£> 
i» 
ÒJ0 
Ö 

cö 
CO 
£-
O 
fe 

bo 
G 

GÖ i f l  Sh 
S GÖ £h 

C O 
+3 
CO 

QNJ 
Nj 

^>i 

C 
CD 

°<J 
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1 

lit
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laro» »n à rrMfl 
- tu** b s •s- * 

N N* 
* m m 

H 
- ^ > 

kwWift»# 

vaccinerats 
el. haft koppor 

* *i ^ ^ fe: " 
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X 4: ts; 

*4 
V 



Bilaga 7 

t—<. 
'x > 

\ > 

• \ 
I v 

v '\ 

b 
* N t 

KÄmc.iu<x»^0 é^*- # •HtH». 

o^y to& 

JaJekuu:j*,rvi 
töruna. 0 • 

Hu»doslp-«p®lc> ^ N-äHu**U> 

• Lai ni o j 

Ç W*-»"*-
\/;HtxA«jl 

• J„»c.tua«<fc. <. <6Un 

^lüi/A.rc 

P^UA«« HXOAH^ 
4 Ai i£ •A^rci 

JoWOHolcU: 

•:• Yti4dn^0 
S,,crte»V'< • 

V. 
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SaAft'S U zpk).ntK0^ © ^^nTorrveA 
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• &„slc«*J Horjä--v . 
£ìm*s utlL**- -^r^iÀfis " 
-j,Vllc< <rck ^3L Uiv^.r€,-
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Bilaga 8 

FRÅGEFORMULÄR 1 

Sagesmans bandnummer (se 1.4b)j 

Översätt : 

1. De har skrivit in sig i föreningen. 

2. Han må göra det bäst han vill. 

3* Låt oss dricka kaffe. 

4. De tvättar sig på stranden. 

5. Han solar sig. 

6. Barnet kommer hem gråtande 

7« Har chefen visat sig i dag? 

8. Jag var nära att ramla. 

9. Var har Ni varit, fru Svensson? 

10. De må säga vad de vill. 

11• Maskarna gräver sig ner i marken. 

12. De har sökt sig till dåligt sällskap* 

13* De hade gömt sig bakom huset. 

14» F ienden gav sig snabbt. 

15» De hade kastat sig i vattnet. 



Bilaga 9 

FRÅGEFORMULÄR 2 

Sagesmans bandnummer (se 1•4b)! 

Översätt : 

1. Jag tvättar mig. 

2. Du tvättar dig. 

3. Han/Hon tvättar sig. 

4. Vi tvättar oss. 

5. Ni tvättar er. 

6. De tvättar sig. 

7. Köp en bil, Kalle.1 

8. Må han/hon köpa en bil. 

9. Låt oss köpa en bil. 

10. Köp en bil, pojkar.1 

11. Må de köpa en bili 

12. Om Du skall fika med någon eller några, i vilken ordning 

föredrar Du att säga följande uttryck: ange den med siffra 

1, 2 eller 3 i den utsatta parentesen. 

Juokamme kafiia ( ). 

Juoma kaffia ( ). 

Juohan kaffia ( ). 
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