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Förord 

Modern rysk grammatik är avsedd för gymnasium, universitet och 

självstudium. Detta vida användningsområde förklarar också bokens 

rätt stora omfång. Behovet av en utförligare modern rysk gramma- 

tik har gjort sig gällande icke minst genom det senaste decenniets 

forskning, såväl i Sovjetunionen som utomlands, inom aspektologin 

som aktualiserat en ny beskrivning av de ryska verben. Likaså har det 

känts angeläget att ägna större uppmärksamhet åt prepositionernas 

användning samt åt predikativerna, vilka sistnämnda bildar för 

ryskan så typiska strukturer. Föreliggande framställning av adjek- 

tivens komparation har delvis följt andra linjer än tidigare. Exempel- 

samlingen har gjorts så rikhaltig som utrymmet tillåtit, varvid de 

nyare sovjetförfattarna har beaktats. Ljudlära och ordbildning har 

givits mindre utrymme. 

Gymnasiekursen 1 rysk grammatik torde 1 första hand omfatta 

följande avsnitt: substantivs och adjektivs böjning (1.1—1.23, 1.26— 

1.35, 1.37; 2.4—32), pronomen (4.1—27), räkneord (5.1—7), adverb 

(3.3—7, 3.17—20). Av verbläran studeras främst preteritum- och 

presens/futurböjning (6.11—12, 6.15—19), imperativ (6.27—33), rö- 

relseverb (6.58) och reflexiva verb (6.68). Aspektlärans grunddrag bör 

kunna presenteras redan i åk 2, liksom viktigare regler för användning 

av aspektformerna i preteritum. Av prepositionerna studeras främst 

avsnittet om prepositioner med rumsbetydelse (7.4—10). 

Under arbetets gång har manuskriptet granskats av Svetlana Kolo- 

grivova vid Moskvauniversitetets avdelning för ryskundervisning i 

utlandet. Jag tackar henne särskilt för det stora och värdefulla 

arbete hon nedlagt och för alla goda råd och förslag. Ludmila 

Rogova vid Stockholms universitet (1972—73) har granskat еп del 

av manuskriptet (prepositions- och kasusläran), för vilket arbete 

jag härmed framför mitt tack. Leonid Sokolov har nedlagt ett värde- 

fullt arbete vid korrekturläsningen av grammatiken. 

L. Wikland



Förord till andra upplagan 

Föreliggande upplaga skiljer sig på rätt många punkter från den 

första: formuleringar och exempel har ändrats, vissa tillägg har gjorts 

— särskilt gäller detta aspektläran och rörelseverben. Helt nytt är 

ett avsnitt om rysk substantiv- och adjektivbildning. 

Jag vill rikta ett varmt tack till professor Anders Sjöberg vid 

Stockholms Universitet, som med sin välvilliga och noggranna 

granskning av grammatiken i dess första upplaga bidragit till ett 

flertal ändringar och tillägg. 

Jag vill här också tacka Elisabeth Löfstrandh vid Stockholms 

Universitet för hennes välkomna hjälp att förtydliga och precisera 

avsnitten om aspekterna och rörelseverben. 

Ändringar i grammatiken har också vidtagits med ledning av de råd 

och påpekanden som tillställts mig av kollegor och andra rysk- 
intresserade. 

Modern rysk grammatik kompletteras av två övningsböcker: Övnings- 

bok I behandlar kasus och deras viktigaste funktioner i språket 

och Övningsbok 2 tar upp verbläran med tonvikt på aspekter och 

rörelseverb. 

Stockholm i september 1979 
Г. Wikland
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1.1 

1.2 

мужской род 

женский род 

средний род 

substantiv 

Существительные 

Ord som är benämningar på personer, djur, föremål eller företeelser kallas 

substantiv. Exempel på ryska substantiv är дом hus, нос näsa, окно fönster, 
море hav, книга bok, карта karta, сестра syster. 

Ryska substantiv har följande kännetecken: 

a de är maskulina, feminina eller neutra, dvs alla ryska substantiv 

fördelar sig på tre genus eller kön. Se 1.2. 

(Svenskan har fyra genus: han, hon, den och det.) 

b de böjs eller förändras med hjälp av ändelser i sex kasus. Se 1.3. 

с de har två numerus: singular och plural (ental och flertal). (Svenska 

substantiv har också två numerus: bok — böcker.) 

d de slutar antingen på hårt eller mjukt ljud. Se 1.4. 

е de har ingen bestämd eller obestämd form: книга = /еп/ bok eller 

boken. Se 1.6. 

f de har växlande betoning, dvs vilken stavelse som helst i ett fler- 

stavigt substantiv kan vara betonad. Om slutstavelsen i ett ord är 

betonad, talar vi om ändelsebetoning, om någon annan stavelse upp- 

bär betoningen, kallas det stambetoning. Rörlig betoning har ett 

substantiv, om betoningen flyttar t ex från en viss stavelse i singular 

till en annan i plural. 

2 de indelas 1 kategorierna levande eller icke levande. Se 1.7 och 1.12, 

1.30. 

Genus 

Ryska substantiv fördelar sig på tre genus: maskulinum, femininum 

eller neutrum. Vilket genus ett substantiv har framgår oftast av ordets 

slutljud, dvs den sista konsonanten eller vokalen i grundformen. 

Maskuliner slutar på konsonant, konsonant + ь, vokal + й: 

стакан glas, учитель lärare, герой hjälte. 

Femininer slutar ра -а/-я eller konsonant + ь: 

книга bok, деревня by, дверь dörr. 

Neutrer slutar på -0/-е. -6, -ьё eller -мя: 

окно fönster, море hav, бельё underkläder, имя namn.



Märk 

1.2.1 

род 

1.2.2 

пол 

1.2.3 

substantiv 1.2.1— 1.3 

а Många vanliga substantiv på konsonant +ь är maskuliner (учйтель, 
рубль, se 1.9.2). Flertalet är dock femininer och böjs efter a-deklinationen 

(1.37.1). 

b Вага några få neutrer slutar ра -мя. De behandlas under 1.37.2. 

  

Genusreglerna avspeglar sig också i personliga pronominets former: 

maskulinum femininum neutrum 

он han она hon оно det 
  

Grammatiskt genus 

När substantivens genus bestäms av ordformen, dvs som 1 ryskan 

av ordens slutljud, talar vi om grammatiskt genus. I regel erbjuder 

därför inte genusbestämning av ryska substantiv någon större 

svårighet, om vi känner grundformen. 

Naturligt genus eller kön 

Ryska substantiv som betecknar människor — och många djur — 

har naturligt genus, dvs könet bestämmer ordformen. Hos substan- 

tiven мальчик. pojke och дёвочка flicka Överensstämmer alltså 

naturligt och grammatiskt genus. 

Olika naturligt och grammatiskt genus 

I ryskan förekommer några grammatiskt sett feminina substantiv, 

som betecknar manspersoner, ellet omvänt maskulina substantiv som 

även kan beteckna kvinnor. I de fall, då grammatiskt och naturligt 

genus inte överensstämmer, böjs substantivet enligt sitt grammatiska 

genus, medan adjektivattribut, pronomen och predikatsverb i för- 

fluten tid (6.11) böjs enligt substantivets naturliga genus. 

a Smeknamn som bildas till manliga förnamn slutar vanligen på 

-а/-я och böis då som feminina substantiv: 

Саша (Александр), Ваня (Иван), Миша (Михайл). 

Det heter книга Саши Sasjas Бок, милый Ваня! Käre Ivan! 

Я знаю старого Мишу, он раз Jag känner gamle Ма, han 

ботал на заводе. arbetade ра fabriken. 

  
 



1.2.4 

1.3 

Падежи 

b Utom smeknamnsformer förekommer andra personbeteckningar 

som har feminin form och böjning men betecknar maskuliner, t ех` 

дядя farbror мужчина man, karl 

судья domare юноша yngling 

Он красивый мужчина. Han Аг еп vacker karl. 

с Vissa titlar och yrkesbeteckningar som директор direktör, про- 

фессор professor, инженёр ingenjör är maskuliner till formen men 

kan användas om både män och kvinnor. Predikatsverbet 1 förfluten 

tid (6.11) rättar sig då efter subjektets naturliga genus. 

Наш дирёктор Арбатова 3a60- Vår direktör Arbatova har blivit 

лела. sjuk. 

d Några substantiv på -а/-я betecknar både maskulinum och femi- 

ninum: | 
Он мой тёзка. Нап Аг min namne. 

Она моя тёзка. Hon Аг min namne. 

Он круглый сирота. Нап är föräldralös. 

Она круглая сирота. Hon är föräldralös. 

Adjektivattribut, pronomen eller predikatsverb i förfluten tid mar- 

kerar vilket naturligt genus som avses. 

Så används också några mer eller mindre familjära vardagsord (och 

skällsord) som пьяница suput, неряха slöfock, умница ljushuvud, 

невёжа grobian, невёжда dumsnut, убийца mördare, плАкса lipsill, 

молодец baddare, fin och duktig människa. 

Какой (ev. какая) ты плакса! Vilken lipsill du är! (от en pojke) 

Какая ты плакса! Vilken lipsill du är! (от en flicka). 

Она у нас молодец. (ung.) Vi tycker att hon är {юр- 

pen. 

домишко, дружище 

Neutrala smeknamn och öknamn, så kallade diminutiv- och аиртеп- 

tativformer, som är bildade av maskulina substantiv behåller ibland 

grundordets genus. De böjs emellertid som neutra. | 

Этот домйшко стойт там уже Пе där rucklet har stått där 

давно. länge. . 

Какой это городище! Vilken stenöken detta är! 

Мой дружище! Gamle gosse! 

Kasus. 

I svenskan har ett substantiv bara några få böjningsformer, t ex 

genitivform på -s, pluralform på -ar/-or etc. Ryska substantiv böjs, 

dvs får olika ändelser, i singular och plural i sex kasus: nominativ, 

genitiv, dativ, ackusativ, instrumental och lokativ.



именительный 

падеж 

кто? что? 

родительный падёж 

кого? чего? 

дательный падеж 

кому? чему? 

винительный падеж 

кого? что? 

творительный падеж 

кем? чем? 

предложный падеж 

о ком? где? о чём? 

1.4 

1.4.1 

substantiv 1.4—1.5.4 

| nominativ anger substantivets grundform. 

Subjektet i en sats (och ibland predikatsfyllnaden) står i nominativ: 

Человек работает. Människan arbetar. 

Он инженёр. Нал är ingenjör. 

2 genitiv anger bla ägaren: 

мяч мальчика pojkens boll 

3 dativ anger t ex det indirekta objektet: 

Он даёт мальчику мяч. Нап рег pojken еп boll. 

4 ackusativ anger det direkta objektet: 

Я вижу мальчика. Jag ser pojken. 

Я читаю кнйгу. Jag läser еп bok. 

Я открываю OKHÖ. Jag öppnar fönstret. 

5 instrumental anger t ex medlet för en handling: 

Он пишет карандашом. Нап skriver med blyerts. 

6 lokativ anger t ex platsen där någon eller något finns; förekommer 

bara efter preposition: 

Он живёт в Москве. Нап bor i Moskva. 

Böjningsstam 

När ett ryskt substantiv böjs, fogas kasusändelserna till den del av 

ordet, som kallas böjningsstam. Ett utmärkande drag hos den ryska 

substantivböjningen (jfr också Adjektiven) är att hårda och mjuka 

böjningsstammar noga hålls isär. (Undantag se 1.17.) 

Hård och mjuk böjningsstam 

Ett substantivs böjningsstam är hård om den slutar på hård kon- 

sonant; mjuk, om den slutar på mjuk konsonant eller й (se $ 267 

och 1.5.4). Böjningsstammens hårda resp mjuka karaktär särskiljer 

således ord som угол hörn, уголь kol. Eftersom denna åtskillnad är 

väsentlig för förståelsen av orden, måste den också markeras vid 

böjningen. Härvid spelar dock vissa skrivregler (ortografin) in. 

Böjningsändelser 

Till substantiv med hård böjningsstam fogas böjningsändelser som 

består av någon av vokalerna ауоы + eventuell konsonant: 

singular 

мальчик -у 

мальчик -OM 

№ мальчик pojke ‚РБ 

С/А мальчик -а I 

  

 



Märk 

1.5 

1.5.1 

1.5.2 

1.5.3 

1.5.4 

När böjningsändelserna fogas till en mjuk böjningsstam, skrivs 

emellertid я, ю, е/ё, и, sk j-vokaler: 

№ учитель lärare р учител -ю 

G/A учител -я . I учител -ем 

I lokativ singular är ändelsen vanligen е vid såväl hård som mjuk 

böjning. 

att ändelserna vid hård resp mjuk böjningsstam i princip är 

desamma, tex i G/A singular [-a], i D [-u]. Skillnaden hårda/mjuka 

böjningsändelser är således ortografisk: j-vokalerna i ändelsen an- 

vänds för att markera att böjningsstammen slutar på mjuk konsonant. 

Av praktiska skäl förekommer dock ibland termen hårda/mjuka 

böjningsändelser. 

Böjningsstam hos maskuliner, femininer och neutra 

Maskulina substantivs böjningsstam är i regel identisk med grund- 

formen (nominativformen). Stammen kan vara hård eller mjuk, 

såsom framhållits ovan (1.4). 

hård böjningsstam mjuk böjningsstam — 

мальчик pojke учитель lärare 

ученик elev герой [geroj-] hjälte 

угол hörn уголь kol 

стол bord пролетарий [proletarij-] 

proletär 

Feminina substantivs böjningsstam erhålls, om slutvokalen а/я — 

genusmärket — tas bort: 

hård böjningsstam mjuk böjningsstam 

рыб-а fisk тёт-я [бог-| tant 

девушк-а flicka станци-я [ståntsij-] station 

Neutrala substantivs böjningsstam erhålls, om slutvokalen o/e — 

genusmärket — tas bort: 

окн-б fönster мор-е [mor”-] hav 

ядр-о kärna здание [zdånij-] byggnad 

Beträffande böjningsstam hos neutrer som slutar på -мя se 1.37.2. 

Böjningsstammar ра] skiljer sig vad beträffar böjningen i vissa ау- 

seenden från övriga mjuka böjningsstammar. Böjningsstam på j före- 

ligger när j-vokaler samt й följer efter vokal: герой (1.14), станция 

(1.32), здание (1.16), пролетарий (1.16.1). Så även efter ь, tex 

семья (1.31), платье (1.15). 

Beträffande böjningsstammar hos substantiv som slutar ра ж, ш, 

ч, щ, se 1.17—18 och 1.33; för substantiv ра -u, se 1.11.



1.6 

1.7 
Одушевлённые — 

неодушевлённые 

существительные 

1.7.1 

1.7.2 

1.8 

Substantiv 1.6— 1.9.1 

Artikel 

Substantivet har ingen artikel, dvs bestämd eller obestämd form hos 

substantivet anges ej i ryskan. | 

книга (femininum) betyder alltså en bok eller boken eller bok, 

книги (plural) svarar mot böcker eller böckerna. 

Levande — icke levande 

Alla ryska substantiv indelas 1 kategorierna levande och icke 

levande. 

Till levande — på ryska egentligen ”besjälade” — räknas benäm- 

ningar på levande varelser, se närmast 1.12, 1.30. Dock undantas 

här träd och växter, mycket lågt stående djur som амёба amöba, 

микроб mikrob, бацилла Бас ес. 

Till icke levande räknas alla neutrer samt maskulina och feminina 

tingord och benämningar på företeelser (abstrakta), men också ord 

för grupper av människor och djur, såsom народ folk, войска 

trupper ас. 

Till kategorien levande räknas i ryskan egendomligt nog benämningar på 

avlidna som мертвёц, покойник. Vidare еп hel rad benämningar på leksaker 
och spelpjäser, såsom кукла docka, ферзь т dam 1 schack, туз ess, козырь 

т trumf (1 kortspel) etc. 

Djurnamn behåller vanligen kategorien levande även om de används om 

föremål: слон elefant = löpare 1 schack, конь т häst = gymnastikredskapet, 
змей pappersdrake. 

Av лицо ansikte kan pluralformerna лица, лиц ес användas också i betydelsen 

personer och räknas då till kategorien levande. 

Substantivets deklinationer 

De ryska substantiven kan med hänsyn till böjningen fördelas på 

tre deklinationer. 

Till första deklinationen hör maskuliner och neutrer — utom neutrer 

som slutar på -мя och det maskulina путь väg. 

Till andra deklinationen hör Гетштег som slutar på -a och я. 

Till tredje deklinationen — även kallad u-deklinationen — hör femi- 

niner som slutar på ь. neutrer ра -мя och det enstaka maskulina ordet 

путь väg.



Первое 

  

  

  

склонёние 1.9 Första deklinationen 

1 hård böjning 

единственное 
число singular mask neutr 

И —|- М Там стойт театр кресло 

Р -а С Здесь нет театра кресла 

д -У D Он подходит к театру креслу 

В — | А Мы видим f театр крёсло 

-а | мальчика (se 1.12) 

T -OM I Я интересуюсь театром Под креслом 

лежит кошка. 

П -е L Он сидит в театре кресле 

множественное 

число plural 

И -Bi)-a М Там стоят | теётры крёсла 
| мальчики (se 1.10) 

Р -ов -|— С У нас много театров кресел (se 1.19) 

Д бам О Они дивились театрам креслам 

В -ы-а А Мы видели | тедтры кресла 

-OB | мальчиков (se 1.12) 

Т ами I Мы довольны театрами креслами 

П -ах L Пьеса идёт.в театрах В креслах сидят 

дети. 

singular 

М Där är/står teatern/fåtöljen. 

С Här finns ingen teater / ingen fåtölj. 

D Han går fram till teatern / till fåtöljen. 

А Vi ser teatern / pojken / fåtöljen. 
[| Jag är intresserad av teater. Under fåtöljen ligger en katt. 

L Нап sitter på teatern / i fåtöljen. 

plural 

М Där är/står teatrarna / pojkarna /fåtöljerna. 

G Vi har många teatrar / fåtöljer. 
D De förvånade sig över teatrarna / fåtöljerna. 

А Vi såg teatrarna / pojkarna / fåtöljerna. 

I Vi är nöjda med teatrarna / fåtöljerna. 

L Pjäsen går på teatrarna. I fåtöljerna sitter barn.



Substantiv 1.9.2—1.14 

2 mjuk böjning 
  

  

  

  

  

sing mask neutr 

М Книга стоит рубль На юге Чёрное мбре_ 

С Книга стоит два рубля Он стойт у моря 

D Я им дал по рублю Он подходит к морю 

{Он мне даёт рубль Я очень люблю море 

| Я знаю гостя 

I Я дорожу этим  рублём Мы ехали морем 

L Сколько копеек в рубле? Лодка плавает на мбре 

plural 

N рубли моря 

G рублей морёй 

D рублям морям 

А | рубли Mu моря 
| гостёй 

| рублями морями 

Г. рублях морях 

singular 

N Boken kostar en rubel. I söder ligger Svarta havet. 

G Boken kostar två rubel. Han står vid havet. 

D Jag gav dem en rubel var. Han går fram till havet. 

A Han ger mig en rubel. Jag tycker mycket om havet. 
Jag känner gästen. 

Jag sätter värde på (är rädd om) den rubeln. Vi for sjövägen. 

Hur många kopek går det på en rubel? Båten seglar på havet. p
e
 

1.10 мальчики 

Efter г, к, х skrivs inte ы utan 1 stället ua. Maskulina substantiv med 

böjningsstam (1.4) på någon av konsonanterna г, к eller x får då i 

nominativ plural — eventuellt ackusativ plural — ändelsen u: 

мальчик — мальчики pojkarna 

_ враг — враги Пепдегпа 

Likaså det plurala духи parfym 

1.11 месяцем — месяцев 

Stambetonade maskuliner (1.1f) som har böjningsstam på ц, t ex 

мёсяц månad, har i instrumental singular ändelsen -em och i genitiv 

plural ändelsen -ев. Ändelsebetonade maskuliner på u har ändelser 

enligt 1.9.1, t ex отец far: отцом — отцов.



1.11.1 

1.12 

1.13 

1.14 

сёрднем — лицом 

Neutrer med stam ра ц har i instrumental singular ändelsen -em, 

om de är stambetonade, t ex cépauem av cépaue hjärta. Ändelse- 

betonade neutrer med stam på u har i detta kasus ändelsen -om, t ex 

лицом ау лицо ansikte. 

Ackusativ _ 

Maskulina substantiv som betecknar personer eller levande varelser 

(1.7) har både i singular och plural samma form för ackusativ och 

genitiv. Dessa substantiv lånar alltså ackusativformen från genitiven. 

För maskulina substantiv som betecknar ting liksom för alla neutrer 

gäller, att ackusativformen överensstämmer med nominativformen. 

Я вижу мальчика. Я вижу стол. 

Jag ser pojken. Jag ser bordet. 

Я встрётил мальчиков. Я купил столы. 

Jag mötte pojkarna. . Jag köpte borden. 

Дети любят слона. Дети смотрят фильм. 

Barnen älskar elefanten. Barnen tittar på еп film. 

Девочка несёт котёнка. Она носит платье. 

(Мот sing котёнок) Hon (bär -) har ра sig еп КИАп- 

Тозеп Баг ра еп kattunge. ning. 

I följande uttryck används speciella ackusativformer: 

выходить 

выйти 

идти 

приглашать | в гости gå/bjuda ра kalas 
пригласить 

| замуж gifta sig (от еп kvinna) 

герой 

En mindre grupp maskulina substantiv slutar i grundform på 

vokal +й. De har mjuk böjningsstam, dvs denna slutar egentligen 

på /, se 1.5.4, varför j-vokaler fogas till stammen. 

Observera, att ändelsen i genitiv plural är helt regelbunden, dvs -ев. 

singular plural 

М герой hjälte герои 

G гербя героев 

Р герою | героям 

А героя | | _ героев 

| героем | героями 

Г. о герое о героях 

РА samma sätt böjs тех случай händelse och чай te, vilka dock har 

ackusativ = nominativ.
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1.14.1 

1.15 

1.15.1 

1.16 

Substantiv 1.14.1—1.17 

муравей 

Hos муравей myra, С sing муравья följer -ь med genom böjningen (stam ра /, 
se $ 268). -e i М sing är flyktigt Gfr 1.20): муравей, муравья, муравью etc.; 

pl. муравьй, муравьёв etc. 

Så böjs också воробЕёй sparv och соловей näktergal. 

платье 

Hos de гаи fåtaliga пешгег som i grundform slutar ра -ье hör b till böjnings- 

stammen och står därför kvar framför kasusändelserna (stam på j). Böjnings- 

mönster är море (1.9.2), men i genitiv plural har dessa neutrer ändelsen -ев. 

singular | plural 

N/A платье klänning платья 
с платья платьев 

р платью платьям 

I платьем платьями 

L платье платьях 

Som платье böjs också счастье /уска och några andra. 

воскресенье 

I äldre ryska skrevs många пещгег, som пи slutar ра -ие, i grundform med 

ь1 st Ги. Som en kvarleva av denna stavning får vi betrakta ord av typen 

воскресенье söndag. (Detta ord har f ö en sidoform på -ие: воскресёние upp- 

ståndelse.) I genitiv plural har dessa ord vanligen samma ordslut som neutrerna 

på -ие (1.16), nämligen й, dvs de slutar på själva böjningsstammen. 

здание — в здании — зданий 

En stor grupp пештег slutar i grundform ра -ие. Bl а hör ВИ många 

verbalsubstantiv (6.72), som i svenskan ofta motsvarar verbalavled- 

ningar på -andet, -endet eller -ningen (tex sökandet, seendet, läsningen): 

телевидение TV (eg. teleseende), желание önskan, önskning m fl. 

Böjningsstammen hos dessa substantiv slutar på j, och mjuk böjning 

enligt 1.9.2 används. I genitiv plural förekommer ingen ändelse, 

utan det är själva stammen som stavas ä (efter vokal 1 slutljud, jfr 

$ 268). Detta framgår tydligt, om ordet здание skrivs med latinska 

bokstäver: М sing: ”zdanij-e', G plur: ”zdanij-”. 

Observera ändelsen и i lokativ singular! 

singular | plural 

N = злание byggnad : здания 

С здания | | зданий 

Р = зданию зданиям 

А — здание здания 

I зданием | | зданиями 

L в здании в зданиях



11 1.16.1 

1.17 

пролетарий 

Några enstaka maskulina substantiv slutar i grundform på -ий (Förväxla inte 

dessa med substantiverade adjektiv av typen рабочий 2.10—11!). De har i 

lokativ singular ändelsen -и och i genitiv plural -ев. Ех. пролетарий proletär, 

санаторий sanatorium. 
Пролетарии всех стран — соединяй- Proletärer i alla länder — förenen ег! 

тесь! 
В Этом санатории отдыхают люди = På det här sanatoriet геКгеегаг sig 

из всего Союза. folk från hela Sovjet. 

товарищ — товарищи — товарищей 

Substantiv vilkas böjningsstam slutar ра någon ау konsonanterna 

ж, п; ч, щ får i nominativ plural -и och i genitiv (ackusativ) plural 

-ей. | 

Efter de hårda konsonanterna ж och ш skrivs aldrig ы utan и. 

Efter de mjuka konsonanterna 4, щ skrivs inte я eller ю utan a 

och y. 

På grund av dessa skrivregler markerar därför inte ändelserna om 

böjningsstammen är mjuk eller hård. Dessutom gäller för dessa 

substantiv, att betoningen avgör om ändelsen i instrumental singular 

skall vara hård eller mjuk: 

  

Stambetonade maskuliner och neutrer på xx, ш; 4, m har -ем 

i instrumental singular. 

Ändelsebetonade maskuliner och neutrer på ж, ш; 4, ш har -0м. 
  

För böjningen av feminina substantiv med böjningsstam ра ж, ш; 4, щ, se 1.33. 

Я играю с товарищем. Jag leker med kamraten. 

Девочка пишет карандашом. Flickan skriver med pennan. 

sing mask plural 

№ товарищ kamrat товарищи 

С товарища товарищей 

D  товаришу товарищам 

А — товарища товарищей 

| товарищем товарищами 

Е о товарише о товарищах 

Ändelserna är alltså hårda i singular med undantag för instrumental- 

ändelsen som är mjuk enligt regeln ovan. I plural är ändelserna 

också hårda, om vi undantar nominativ och genitiv/ackusativ.
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1.18 

1.18.1 

1.19 

Märk 

Märk 

substantiv 1.18— 1.20.1 

училище 

Neutrer med böjningsstam på ж, ш; ч, ш följer samma regler för böjningen 
som maskulinerna 1 1.17. 

sing plural 

М училищеи läroanstalt училища 

G училища училищ 

Р училищу училищам 

А училище училища 

I училищем училищами 
L об училише об училищах 

Sådana ord med ändelsebetoning har i instrumental singular ändelsen -ом: 
плечо axel — плечом. 

городище 

Maskuliner som är utbildade med suffixet -ище enligt 1.2.4, tex городище 

jättestad, böjs vanligen som училище (ovan). 

Inskott ау o/e i genitiv plural hos neutrer 

I genitiv plural har neutrer normalt ingen ändelse. Om ordstammen 

slutar på två konsonanter och någon av dem är г, к, ц eller м, н, л, р, 

inskjuts mellan de två slutkonsonanterna en stödvokal o eller e. 

Om den första av de två slutkonsonanterna är г eller к inskjutes ett o; 

1 Övriga fall inskjutes ett e. 

N singular N plural G plural 

окно fönster окна Окон 

стекло glas/ruta/ стёкла стёкол 

теп 

крёсло fåtölj крёсла крёсел 

КОЛЬЦО ring кольца колец 

письмо brev письма писем 

‘окошко /bank/lucka окошки окошек 

сёрдце hjärta | сердца сердец 

”växlingen” ь—е11ех письмо—-ийсем. 

Hos några ord på л och р saknas vokalinskott: 

горло strupe горла горл 

яйцо ägg яйца ANU



13 1.19.1 Undantag: 

Neutrer som slutar på -ство får inget vokalinskott i genitiv plural: 

N sing N plur G plur 

государство stat государства государств 

1.20 ”Flyktigt” о/е 

1.20.1 Hos många maskulina substantiv som slutar på -ец, -ок, -ень, 

-онь bortfaller avledningsändelsens о eller е vid böjning. (Jämför 

fågel — fåglar, nagel — naglar.) 

singular 

N Мой отёц работает в Москве. 

С У отца новая машина. 

р Я дал отцу красный галстук. 

А Оналюбит — отца | 
I Он стал отцом 

L Об отце не будем говорить. 

N Ми far arbetar i Moskva. А Hon älskar far. 

С Far har en пу bil. I Нап blev far. 

D Jag gav far en röd halsduk. L Vi ska inte tala om far. 

plural 

отцы, отцов, отцам, отцов, отцами, об отцах. 

Flyktigt е/ё/о förekommer vidare i bla: 

камень sten — камня, камню, камнем, на камне 

plural: камни, камней, камням etc. 

вётеруш4 = — вётра 

замок lås — замка замок slott — замка 

огонь eld — огня кусок bit — куска 

осёл åsna — осла ноготь nagel — ногтя 

угол hörn, vinkel — угла уголь kol — угля 

ребёнок barnunge — ребёнка котёнок kattunge — котёнка 

хребет bergskedja — хребта | 

Obs.: индиец indier — индийца заяц hare — зайца 

боёц soldat  — бойца заём lån — займа 

Märk = Mjukt a markeras med ь efter bortfall ау е 1 avledningsändelsen -ец: 

`палец finger — пальца; комсомолец — комсомольца 

Likaså markeras mjukt H 1 конёк skridsko — конькй (plural) 

o/e är ej flyktigt i bla: . 
вёчер kväll _ — вечера олёнь hjort — олёня 

восток Öster — востока подлёц usling  — подлеца 

знаток kännare — знатока . приток biflod  — притока 

намёк аудите — намёка урок lektion — урока
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1.20.2 

1.21 

1.21.1 

Märk 

Substantiv 1.20.2—1.21.2 

день — дня 

Några enstaviga maskuliner har flyktigt о/е i själva stamstavelsen. 

(Orsaken är att e ersätter äldre ь och о ъ, t eX день dag av дьнь, рот 

mun ау рътъ, лоб panna ау лъбъ.) 

sing plur sing sing 

N день дни М рот лоб 

С дня дней С рта лба 

D дню дням D рту лбу 

А день дни А рот лоб 

I днём днями I ртом лбом 

Е одне. о днях Г. во рту на лбу 

Likaså: лёд is — льда, льду, льдом, на льду. 

лев lejon — льва, льву. львом, о льве. 

Speciella böjningsformer 

Äldre ryska hade fler böjningsformer än modern ryska, och många av de ”av- 

vikelser” från substantivens normala böjningsschema som möter i dagens ryska 

återspeglar tidigare böjningstyper. I några fall står de som varianter vid sidan 

om de standardiserade formerna, ibland har de speciell betydelse och an- 

vändning. 

Genitiv singular på -у/-ю hos maskulina substantiv 

a -y/-10 ger partitiv betydelse. Denna genitiv förekommer hos några 

få substantiv — endast maskulina — och anger en del av eller 

begränsad mängd. Denna partitiva genitiv är vanlig speciellt i talspråk 

i följande uttryck: 
много/мало народу mycket/litet folk; много/мало снегу mycket/ 

litet snö; стакан чаю ей glas te; кусок/килограмм сахару еп bit/ 

ett kilo socker; сто грамм сыру 100 gr ost. Det heter även 

купить рису/шёлку köpa ris/silke. 

сто грамм хлёба 100 gram bröd. хлеб bröd har ej genitivändelsen -y. 

b -у/-ю, 1 stället Гог -а/-я, står i några vanliga rums- och tids- 

adverbial efter de genitivstyrande prepositionerna с, от, из från 

och до till, vilka vanligen blir betonade: 

Он вышел из дому Нап Баг gått hemifrån (ut ur 

(eller из дома). huset). 

С часу на час мы ждём его. = Vi väntar honom vilket ögon- 

blick (vilken timme) som helst.
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1.21.2 

Från kl. I till 2 är det paus. 

Jag känner honom bara till ut- 

seendet. 

С часу до двух перерыв. 

Я знаю его только с вйду. 

Märk uttrycken: со смеху ау skratt (även со смеха); с испугу ау 

förskräckelse; со страху av förfäran. 

с -у/-ю förekommer dessutom 1 några uttryck nekade med ни: 

ни разу inte en enda gång; ни шагу inte ett steg. 

Lokativ singular på -У/-ю 

Några huvudsakligen enstaviga maskulina ord uppträder i lokativ 

singular efter prepositionerna B och Ha med en form på betonat 

-у/-ю. 
Зимой Чехов жил в Крыму. 

Хорошо отдыхать в лесу. 

Шарф висит в шкафу. 

На берегу стойт дача. 

В порту стойт пароход. 

Собака лежит на полу. 

Смотри! Что у неё во рту? 

в бою i striden 

в этом году 14г 

в прошлом году 1 fjol 
в каком году? vilket år? 

в котором часу? hur dags? 

в жару 1 feberyra 

в плену i fångenskap 

в саду 1 trädgården 

в тылу baktill; i ryggen 

ввиду того, что med hänsyn till att 

På vintrarna bodde Tjechov på 

Krim. 

Det är skönt att ta en paus i 

skogen. 

Halsduken hänger i skåpet. 

På stranden ligger en sommar- 

stuga. 

I hamnen ligger (eg. står) ett 

fartyg (en ångbåt). 

Hunden ligger på golvet. 

Titta! Vad har den/hon i mun- 

nen? 

на боку på sidan 

на борту ombord (på en farkost) 
на Дону vid Don 

на краю på kanten 

на лугу på ängen 

на льду på 15еп 

на мосту på bron 

на углу på hörnet 

в углу i hörnet 

на ходу under gång, i förbifarten 

на виду у всех i allas åsyn 

„ Observera, ай inte alla enstaviga maskuliner får denna lokativ 

singularform på -y. Det heter alltså: 

Он живёт в доме. 

Книга лежит на столе, 

Han Бог i huset. 

Boken ligger på bordet.
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Märk 

1.21.3 

1.21.4 

substantiv 1.21.3—1.21.6 

följande rumsadverb bildade ау низ nedre del och верх övre del, topp: 

наверху uppe (на +lok) 
  вверх uppåt вниз nedåt 

(B+ack) N (B+ack) 

. Sams сийзу NN 

uppifrån nedifrån 

(с-+ gen) (c+ gen) 

   
   

   

  

внизу nere 

(B+lok) 

берега — города — доктора 

Några vanliga maskulina substantiv får i nominativ plural ändelsen 

-а/-я 1 st f den regelbundna -ы/-и. Denna ändelse (som bl a hörde 

hemma i fornryskans tvåtalsböjning) är alltid betonad. 

Москва и Ленинград — боль- - Moskva och Leningrad är stora 

шие города. städer. 

Эти дома новые. Dessa hus Аг nya. 

У Маши красивые глаза. Masja har vackra ögon. 

Orden kan indelas i följande grupper: 

a parvis förekommande föremål: 

берег — берега strand рог — рога horn 

глаз — глаза бра рукав — рукава ärm 
край — края kant 

b några lånord på -ор/-ер samt (genom analogi) учитель 

доктор — доктора doktor профессор — профессора professor 

номер — номера nummer учитель — учителя lärare 

© vidare de vanliga orden: 

адрес — адреса adress остров — острова 6 
вёчер — вечера afton паспорт — паспорта Pass 
голос — голоса röst поезд — поезда tåg 
город — города stad пропуск — пропуска passersedel 
дом — дома hus цвет — цвета färg 

лес — леса skog (men цветок — цветы blomma) 

брат — братья; друг — друзья 

_ Марта få men mycket frekventa тазКиЙпег har i nominativ plural 
ändelsen -ья och får sedan mjuka ändelser i plural. I singular böjs 

de regelbundet enl. 1.9.1. 

Märk att друг vän har den för ryskan ovanliga konsonantväxlingen 
r > 3i plural.
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Märk 

1.21.5 

1.21.6 

”Bpåtpa Карамазовы” — из- `Вго4егпа Кагатазоу” Аг еп 

вестный роман Достоёвского. berömd roman ау Dostojevskij. 

Мой друзья не знают об этом. Ма vänner vet inte от detta. 

Med hänsyn till ändelsen 1 genitiv plural delar sig dessa ord i två 

grupper: 

plural 

№ братья друзья 

С — братьев друзей 

Р братьям друзьям 

А братьев друзей 

I братьями друзьями 

L о братьях о друзьях 

Som братья böjs i plural: Som друзья böjs i plural: 

стулья Stolar ау стул; мужья /äkta/ män ау муж; 

листья blad (på träd) ау лист. — сыновья söner ау сын. 

(Till denna grupp ansluter sig (Obs. stamförlängning) 

neutrer enl. 1.21.5.) : 

Några av dessa maskuliner har dubbla pluralformer med olika betydelse, t ex 

sing plural 

лист blad листы pappersark листья löv 

повод anledning, töm поводы anledningar поводья/повода tyglar 

зуб tand зубы tänder зубья sågtänder 

дерево — деревья 

Även några пештег har ändelsen -ья i nominativ plural och får 

därmed mjuka ändelser i plural. I singular böjs de regelbundet som 

neutrer med hård böjningsstam (1.9.1). Genitiv plural har ändelsen 

-ьев (jämför 1.21.4). 

М sing М plur С plur Ю plur 

дерево träd деревья деревьев дерёвьям etc. 

перо реппа перья перьев перьям etc. 

крыло vinge крылья крыльев крыльям etc. 

дно botten ДОНЬЯ доньев доньям etc. 

гражданин — граждане 

Марта personbeteckningar på -анин bildar plural utan suffixet -ин. 

Nominativ plural slutar på -e och genitiv plural saknar ändelse. 

Övriga kasusändelser är regelbundna och hårda. Gruppen uppvisar 

ett flertal avvikelser i böjningen. 

Онй граждане Советского . De är sovjetiska medborgare. 

Союза.
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1.21.7 

Substantiv 1.21.7— 1.21.10 

Till de vanligare orden i denna grupp hör: 

N sing N plur G plur 

англичанин engelsman англичане англичан 

гражданин medborgare граждане граждан 

крестьянин *Бопае крестьяне крестьян 

+ I Sovjetunionen пи vanligen колхозник. 

Avvikande pluralböjning har: 

господин herr/e господа господ 

(ej sovjetmedborgare) 

хозяин värd хозяева хозяев 

ухо — уши — ушей 

I stället för den normala ändelsen -а/-я uppträder hos några пешгег 

i nominativ plural -и (dels genom inflytande från maskulinernas 

pluraländelse, dels en kvarleva av den gamla tvåtalsändelsen — 

jämför двести tvåhundra). 

Gamla tvåtals-(dualis-)ord: 

N sing N plur G plur D plur 

веко ögonlock веки век векам 

плечо axel плечи плеч плечам 

ухо бга уши ушей ушам 

(Obs х>ш) 

колено knä колени коленей коленям 

Den `герефбипапа” ршга]еп колёна — колён etc betyder släktled, ätt. 

Ни hör också diminutivformer såsom 

Очки glasögon очков очкам 

(av ett föråldrat око бра: очи; numera глаз — глаза) 

яблоко äpple яблоки яблок яблокам 

‚ окошко lucka окошки окошек окошкам 

личико litet ansikte личики личиков личикам 

Märk böjningen hos följande пешгег: 

N sing N plur G plur D plur 

облако moln облака облаков облакам etc. 

судно fartyg суда = судов судам 

vilka ”lånat” ändelsen i genitiv plural från пазКиНпегпа.
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1.21.9 

1.21.10 

нёбо himmel och чудо under har stamförlängning med -ec- i plural: 

N sing N plur G plur D plur 

небо небеса небес небесам 

чудо чудеса чудес чудесам 

Jämför adjektivet чудесный underbar. 

Även слово ord har i ett äldre språk haft stam på -c- vilket märks i 

словёсность litteratur. 

Ord på -ÉHOK 

Какой у тебя миленький котё- = En sån söt kattunge du har! — 

нок! — Да, у нашей кошки po- а, vår katt har fått kattungar. 

дились котята. | 

Ord på -внок, som betecknar ungar, har 1 nominativ plural former 

på -ята. Detta suffix lägges direkt till ordstammen (som man får 

sedan singularsuffixet -éHoK tagits bort). Genitiv (och ackusativ) 

plural saknar ändelse: 

В корзине я увидел пять котят, I korgen såg jag fem kattungar, 

а на полу лежали ещё два ко- och på golvet låg två till. 

тёнка. 

М sing М plur С plur 

цыплёнок kyckling цыплята цыплят 

жеребёнок fölunge жеребята жеребят 

щенок hundvalp щенята el. щенки щенят 

Skilda pluralformer med olika betydelse Баг ребёнок barn/unge/: 

дети barn (se 1.22) och ребята ungar, grabbar. 

Он уже не ребёнок. Han är ше längre ett barn. 

Ну. ребята, пойдём в кино! МА, grabbar, då går vi ра bio! 

Maskuliner utan ändelse i genitiv plural 

Я много раз видел этот фильм. — Jag har sett den här filmen många 

gånger. 

В Ленинграде живут три с по- Г Leningrad Бог 3 1/2 milj. män- 

_ ловиной миллиона человёк. niskor. 

Несколько солдат стоят на Några soldater står i gathörnet. 

углу улицы. 

Maskulinernas vanligaste ändelse i genitiv plural är -ов, от stammen 

slutar på hård konsonant — se 1.9.1. Ett fåtal maskulina substantiv 

med hårt ordslut saknar dock (liksom neutrerna) ändelse i genitiv 

plural:



substantiv 1.22— 1.24.2 

а några personbeteckningar (1.21.6): 

М sing М plur G plur 

англичанин engelsman англичане англичан 

партизан рагИзап партизаны партизан ` 

Ъ några ‘рапга’ substantiv: 

глаз Öga глаза глаз 

сапог stövel сапоги сапог 

чулок strumpa чулки чулок 

с några med räkneord/mängdord ofta förbundna substantiv: 

грамм gram граммы грамм 

(граммов) 

раз gång (разы) раз 

человек människa люди (se 1.22) человек 

Likaså 

(волос hårstrå) волосы hår волос 

1.22 сосед — люди — дети 

сосёд granne böjs i singular som ett regelbundet maskulinum enligt 

1.9.1 men får i plural mjuka ändelser: 

plurN G - D А | Г 

соседи сосёдей соседям соседей соседями соседях 

люди människor, folk och дети barn har båda förlorat sin singular- 

form, som numera ersätts ау человек resp. ребёнок (formen дитя 

n. ett barn möter endast i visor och ålderdomligt språk): 

Märk betoningen: 

plural , 

r , , во дворе. 
М люди дети играют , 

и , и. на дворе. 
С людёй У них трое детей 

Р людям Я желаю дётям успёхов. 

А людей Она любит детей 

Г людьми _ Он занимается с детьми 

Г людях Онй говорят о  дётях 

Observera ändelsen i instrumental plural -ьмй. 

N Barnen leker på gården/ute. А Hon älskar barn. 

С De har tre barn. | | I Нас sysslar/läser med barnen. 

D Jag önskar barnen framgång. Е De talar om barnen.
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1.24 

a) många enstaviga sg М старик (gubbe) 

рубль rubel С старика 

стол Бога Р старику 

b) tvåstaviga med betonad А старика 

flyktig ändelsevokal Г стариком 

огонь eld Г. старике 

отёц fader 

с) ord ра р! № старики 

--ак: дурак dumbom С стариков 

-як: моряк. sjöman Р старикам 

-йк/-ык: язык språk А стариков 
-аж/-аш: этаж våning : I стариками 

-арь: словарь ordbok Г. стариках 

Год "år böjs regelbundet i alla former men efter räkneord används 

1 genitiv plural formen лет (ау лето sommar): 

Ему 35 /тридцать пять/ лет. Нап är 35 år. 

Plural: годы/года, годов, годам, годами, годах. 

Maskulinernas viktigare betoningstyper 

Fast betoning 

Stambetoning förekommer hos: 

a) ett mindre antal 

enstaviga ord, såsom: sg М театр (teater) 

брак äktenskap С театра 

звук ljud О театру 

знак tecken А театр 

b) lånord (se dock 2 och 3): [ театром 

стакан glas Г, театре 

турист turist 

швед svensk р! № театры 

с) två- och flerstaviga, särskilt С театров 

hos Чет med офеюпаа ändelse- D театрам 

vokal: А театры 

вторник tisdag I театрами 

немец tysk Г. тейтрах 

Ändelsebetoning i alla böjda former vanlig hos: 

  
-ябрь: сентябрь september 

4) рукав ärm 

угол— угла hörn
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1.25 

Substantiv 1.24.3—1.25.4 

Rörlig betoning 

sing stambetonad — 

pl ändelsebetonad 

så betonas i regel ord med L 

ра -у/-ю 1.21.2 eller М р! på 

-а/-я 1.21.3 

час, шаг, ряд har ändelse- 

betoning efter два, три, 

четыре. 

sing stambetonad — 

pl ändelsebetonad utom N 

(ev А) 

så betonas ett litet antal, 

huvudsakligen enstaviga ord: 
вор tjuv 

гость gäst 

гусь gås 

зверь vilddjur 

зуб tand 

лось älg 

Exempel på tvåstaviga: 

голубь duva 

камень sten 

лебедь svan 

соболь sobel 

sg М 

г 
=
>
 

U
A
 

т
р
о
х
и
 

OS 
м
т
р
о
о
х
 

=
 2.
 

т
р
 

0
0
 

сад (trädgård) 

сада 

саду 

сад 

садом 

в саду 

о саде 

сады 

садов 

садам 

сады 

садами 

садах 

волк (varg) 

волка 

волку 

волка 

волком 

волке 

ВОЛКИ 

волков 

волкам 

ВОЛКОВ 

волками 

волках 

Neutrernas viktigare betoningstyper 

Stambetoning är vanlig hos: 

a) flerstaviga ord. som ej 

betonar sista stavelsen, såsom. 

verbalsubst. på -ание/-ение 

b) några tvåstaviga 

блюдо maträtt 

болото träsk 

52 М 

г
р
о
 

желание 

(önskan) 

желания 

желанию 

желание 

желанием 

желании 
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горло strupe 

крёсло fåtölj 

платье klänning 

солнце sol 

чувство känsla 

желания 

желаний 

желаниям 

желания 

желаниями 

желаниях 

Ändelsebetoning i både singular och plural: 

denna betoningstyp är 

ovanlig hos neutrer men 

förekommer 

a) hos flerstaviga med betonat 

avledn. suffix på -ство. De 

saknar vanligen plural 

b) hos några enstaka 

бельё underkläder 

крыльцо yttertrappa 

молоко mjölk 

серебро silver 

sing ändelsebetonad — 

i pl flyttas tonvikten 

en stavelse mot ordets 

början; 

så betonas flertalet 

två- och trestaviga 

ord med ändelsebetoning 

1 № sg 

ремесло : ремёсла hantverk 

село : сёла Бу : byar 

sing stambetonad — 

i på flyttas tonvikten 

till ordslutet": 

så betonas två- och trestaviga 

ord med stambetoning i N sg 

‚- зеркало : зеркала spegel 

поле : поля fält 

+ Märk dock: 

дерево : деревья träd 

озеро : озёра sjö 

sg М 

т
р
 

о
о
 

55 
т
р
 

о
о
х
 

р
о
б
 

Г
7
П
Р
О
О
Р
Х
 

=
 2.
 

р
о
 

торжество 

(triumf) 

торжества 

торжеству 

торжество 

торжеством 

торжестве 

окно (fönster) 

окна 

окну 

окно 

окном 

окне 

окна 

ОКОН 

окнам 

окна 

окнами 

окнах 

слово (ога) 

слова 

слову 

слово 

словом 

слове 

слова 

слов 

словам 

слова 

словами 

словах      



24 Substantiv 1.26—21.26.2 

  

  

  

Второе 

склонёние — 1.26 Andra deklinationen 

1 hård böjning 

ex. singular 

И -а М Вот моя комната! 

Р -bl С Окна Этой комнаты маленькие. 

Д -е Р Они товарищи по комнате 

В у Я вхожу в комнату 

Я знаю Тамару 

T -0й* | Под этой комнатой находится ванная. 

П -е L Мы живём в этой комнате 

MH. plural , комнаты 

И "bl № Этомой | девушки (se 1.27) 

Р -- С Вквартире пять комнат 

Д -ам D Он ходит по комнатам 

Посмотрим комнаты! 
В -ы , > 

[я знаю дёвушек (se 1.34) 
Т -ами | Дом спятью комнатами продаётся. 

П -ах 1. Вртих комнатах новая мебель. 

singular plural 

М Här är mitt rum! М Det är mina гит / flickor. 

С Fönstren i det här rummet är små. С I lägenheten finns fem rum. 

D De är rumskamrater. D Han går omkring i rummen. 

| Jag går in i rummet. | Låt oss se på rummen. 
Jag känner Tamara. Jag känner flickorna. 

I Under det här rummet finns bad- I Ett hus med fem rum säljes. 

rämmet. L I de här rummen är nya möbler. 
Г У! bor i det här rummet. 

Märk att ”levande” femininer i plural har samma form för ackusativ och 

genitiv, se 1.30. 

* I poesi och äldre prosa förekommer ändelsen -ою istället för -ой 

1 instrumental singular.
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2 mjuk böjnin 
  

  

Мы говорим о 

ед. singular 

И -Я М неделя — часть мёсяца. 

Р -И С Вначале недёли я уёду. 

д -е D Ko второй неделе я буду дома. 

В -Юю А Разв. недёлю = мы ходим в театр. 

Т -ей I Неделя за неделей — они оставались там. 

IT -е L На будущей неделе начнётся курс. 

MH. plural 

И -И М Первые недели января были очень суровы. 

Р (-ь)* С Пять недёль — мы ждали ответа. 

Д -ЯМ О Благодаря недёлям в санатории он выздоровел. 

В -И А В послёдние недели года у нас каникулы. 

Т -ЯМИ I  Летними неделями я дорожу больше всего. 

I -ях Г. неделях перед его отъёздом. 
  

singular 

Veckan är en del av en månad. 

I början av veckan reser jag. 

I veckan därpå är jag hemma. 

En gång i veckan går vi på teatern. 

Vecka efter vecka stannade de där. 
I nästa vecka börjar kursen. 

plural 

Första veckorna i januari rådde mycket sträng kyla. 

I fem veckor väntade vi på svar/et/. 

Tack vare veckorna på sanatoriet tillfrisknade han. 

De sista veckorna av året har vi ferier. 

Mest av allt värdesätter jag sommarveckorna. 

Vi talar om veckorna före hans avresa. 

-b i genitiv plural är ingen ändelse utan markerar mjukt stamslut.
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1.27 

1.28 

1.28.1 

Substantiv 1.27—1.33 

книга — книги 

Efter konsonanterna г, к, х skrivs inte br utan и. Detta medför, 

att feminina substantiv med stam på någon av dessa konsonanter har 

ändelsen -u i genitiv singular och nominativ (ev ackusativ) plural. 

Jfr 1.10. 

Ha столё лежат книги. РА bordet ligger böcker. 

Вот мяч девочки. Här är flickans boll. 

Я беру/возьму деньги. Jag tar pengarna. 

Деньги pengar är nominativ plural ау en numera obruklig singularform 

деньга, ett gammalt mynt. 

с учительницей 

Feminina substantiv med stam ра -ц växlar 1 instrumental singular 

mellan e och о i ändelsen (se även 1.11). Är ordet stambetonat 

blir ändelsen i instrumental singular -ей, medan de ändelsebetonade 

har -öä. 

Я говорю с учительницей. Jag talar med lärarinnan. 

Девочка играет с овцой. Flickan leker med fåret. 

под землей 

Andelsebetonade mjuka feminina substantiv har i instrumental singu- 

lar ändelsen -öä: под землёй under marken ау земля mark, jord. 

1.29 — -eiigenitiv plural hos några feminina substantiv. Några få substantiv på -я eller 

1.30 

-я får i genitiv plural ändelsen -ей: 

N sing N plur G plur D plur 

дядя farbror дяди дядей дядям 
ноздря näsborre ноздри ноздрей ноздрям 

Likaså (jfr 1.33) 

юноша yngling юноши юношей юношам 

Ackusativ plur = Genitiv plur 

Feminina substantiv som betecknar levande varelser (se 1.7) har 

i ackusativ plural sarama form som i genitiv; 1 singular finns endast 

en ackusativform (у/ю) för alla feminina substantiv av denna böj- 
ningstyp:
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1.31 

1.32 

Märk 

1.32.1 

1.33 

”levande” "icke levande” 

Я знаю этих дёвушек хорошо. — Они покупают книги у нас. 

Jag känner de här flickorna väl. — De köper böcker hos oss. 

Маша одевает и раздевает Эти сказки она знает наизусть. 

свойх кукол (se 1.34, 1.7.1). De här sagorna Кап Вол utantill. 

Masja klär på och av sina 

dockor. 

семья 

Feminina substantiv med ь i stammen bibehåller ь i alla kasusändel- 

ser utom genitiv plural, som slutar på -ей (stam på j, se 1.5.4 och $ 268): 

N sing N plur G plur D plur 

семья familj семьи семей семьям 

статья artikel статьй статей статьям 

Observera instrumental singular: семьёй, статьёй 

станция 

Еетшта substantiv som i nominativ singular slutar ра -ия bildar еп 

rätt stor grupp där många lånord ingår som motsvarar de svenska 

lånorden på -tion (t.ex station). De böjs som неделя (1.26.2) men 1 

dativ och lokativ singular är ändelsen -u; 1 genitiv plural markerar 

-й själva stamslutet (dvs /, jfr 1.16): 

singular plural 

№ станция station станции 

@ — станции станций (Obs ingen ändelse!) 

D станции’ станциям 

А станцию станции 

I станцией станциями 

Г. на станции на станциях 

Så böjs även nationsnamn ра -ия: Швеция (Sverige), в Швеции. 

Feminina substantiv med annan vokal än -и i stammen får också -й i genitiv 

plural (= stamslutet): 

аллея allé—G sing аллеи, D/L sing аллее (obs -e), М plur аллеи, С plur аллей 

Likaså: змея orm (I sing змеёй), М plur змви, С plur змей. 

‘крыша — крыши 

Feminina substantiv med böjningsstam ра ж, ш, ч, щ behandlas ра 

samma sätt som motsvårande maskulina och neutrala substantiv, se 

1.17, 1.18. Genitiv singular och nominativ (ev ackusativ) plural 

slutar på и. I instrumental singular växlar ändelsen -ей hos stam- 

betonade med -ой hos ändelsebetonade. I genitiv plural saknas 

vanligen ändelse, men ibland förekommer -ей.
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1.34 

substantiv 1.34—1.36 

singular plural 

N крыша tak крыши 

С крыши крыш 

D крыше крышам 

А крышу крыши 

I крышей крышами 

L на крыше на крышах 

Det ändelsebetonade душа själ heter i I sing душой, С pl душ. Свеча 

stearinljus har I sing свечой och С pl свечей (eller свеч). 

Inskott av o/e i genitiv plural hos feminina substantiv 

Eftersom de flesta feminina substantiv efter andra deklinationen saknar 
ändelse 1 genitiv plural”, och ordstammen relativt ofta slutar på två eller flera 

konsonanter, måste man här skjuta in en stödjevokal o eller e mellan de 
avslutande konsonanterna. Detta inträffar, om en av dessa är någon av 
konsonanterna к, г, х, ц, H, л, р, м (jämför 1.19). 

о inskjutes 1 två fall: 1) hård konsonant (utom ж, ш, ц) + к; 

2) к 

г; +konsonant 

Xx 

I övriga fall inskjutes e. 

N sing N plur G plur D plur 

доска "svarta tavlan” — доски досок доскам 

кукла docka куклы кукол куклам 

кухня КОК кухни кухонь кухням 

лавка butik лавки лавок лавкам 

теп: 

девушка flicka девушки девушек девушкам 

сестра syster сёстры сестёр сёстрам 

копейка Корек копейки копеек копейкам 

-- pengar деньги денег деньгам 

деревня Бу деревни деревень деревням 

Hos substantiv med stam på kons. +ня blir slutkonsonanten i genitiv plural 
någon gång hård: | 

спальня SOVrum о спальни спален спальням 
песня Sång пбсни песен песням 

+ -6й 1 genitiv plural hos tex семья (1.31) Аг ingen ändelse utan 6 är inskotts- 
vokal och ä markerar själva stamslutet.
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1.36 

Några feminina ord, vars stam slutar ра någon ау de 1 1.34 nämnda 

konsonanterna, har trots detta inte vokalinskott i genitiv plural, t ex 

N sing N plur G plur 

волна våg волны волн 

игра spel игры игр 

Betoningstyper hos feminina substantiv ра -а/-я 

Fast betoning 

Stambetoning är vanlig hos ord som ej betonas på sista stavelsen i N 

singular: 

$ М книга (bok) р! М книги 

С книги | С книг 

О книге D книгам 

А книгу А книги 

I книгой Г книгами 

L книге Г. книгах 

Ändelsebetoning förekommer 52 М статья (artikel) 

а) hos ett fåtal tvåstaviga статьй O
Z
 

med ändelsebetoning i N sg О статье 

мечта dröm А статью 

скамья bänk | статьёй 

черта drag L статье 

b) hos några flerstaviga med 

ändelsebetoning i N sg р! М статьй 

(se dock 3 och 4) С статей 

госпожа fru, fröken (414) О статьям 

ширина bredd А статьй 

| статьями 

Г. статьях 

Rörlig betoning förekommer hos två- och flerstaviga ord med Ъе- 

toning på sista stavelsen i N singular. 

betoningen flyttas till- sgN страна (land) 

baka i hela plural: С страны 

верста : вёрсты verst О стране 

жена : жёны hustru А страну 

звезда : звёзды stjärna | страной 

изба : избы stuga |. стране
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oBNÅ : овцы* får på М страны 

пчела : пчёлы bi С стран 

сестра : сёстры* syster Р странам 

*1С på betonas уап- А стран bl 
ligen inskottsvokalen: овёц, Г странами 
сестёр. L странах 

2 betoningen flyttas tillbaka i А sg 

och N/ А pl: m sgN рука (hand) 
борода skägg G , 

, руки 
голова huvud , 

| О руке 
гора berg А руку 
нога ben и. 

, и Г рукой 
стена vägg, mur L } 

‚ . руке 
сторона sida 

щека kind М руки 

3 betoningen flyttas tillbaka i Asg —С рук 

men hela plural är stambetonat: О рукам 

вода vatten А руки 

душа själ I руками 
зима vinter Г. руках 

спина rygg 

цена pris 

4 betoningen flyttas tillbaka i N/A pl (men ej 1 А sg): 

губа läpp 

слеза tår 

Третье 

склонёние 1.37 Tredje deklinationen eller и- deklinationen 

ед. singular 

И М Вот дверь в кабинет. 

Р -И с У двери стойт шкаф. 

Д -И D Онидётк двери 

В= А Закрой дверь! 

T -ью I Заэтой ° дверью — спальня. 

I -И г В дверй есть окошко. 

Märk ай i lokativ singular har дверь och några få andra enstaviga femi- 

niner efter u-deklinationen betonad ändelse efter prepositionerna 

в och на. Jfr в кровати i sängen.



  

H
W
 

T
S
E
 

  

Märk 

1.37.1 

plural 

N Все двери закрыты. 

С Дайте ключот = дверей! 

р дверям 

А Откройте двери ‚ пожалуйста! 

I дверями 

г. В дверях стойт мужчина. 

singular plural 

М Här är dörren till arbetsrummet. М АПа dörrar är stängda. 

С Vid dörren står ett skåp. G Får jag nyckeln till dörrarna, 

D Han går mot dörren. A Öppna dörrarna, är ni snäll! 

A Stäng dörren! Г. I dörröppningen står en man. 

I Bakom den här dörren är sovrummet. . 
Г. I dörren finns ett litet fönster (en lucka). | 

I singular slutar genitiv, dativ, lokativ på -и. I både singular och 

plural är ackusativ = nominativ. I instrumental singular är ändel- 

Sen -ью. 

Efter tredje deklinationen böjs följande feminina substantiv (grund- 

form på konsonant +ь): 

a avledningar ра -ость, -ность — mest abstrakter av typen новость 

nyhet, юность ungdom. 

b substantiv med grundform på жь, иль, чь, щь. Observera, att dessa 1 

dativ, instrumental och lokativ plural har ”hårda” ändelser: -ам, -ами, 

-ax (se stavningsreglerna, pärmens insida). 

ночь f. natt böjs alltså i plural: 

ночи, ночей, ночам, ночи, ночами, ночах. 

с grundtal som slutar ра ь; se vidare 5.3. 

Я följande mestadels enstaviga substantiv: (De med й markerade 

orden har betonad ändelse i lokativ singular efter prepositionerna B 

och Ha.) 

болезнь sjukdom нефть olja смерть död 
вещь sak нить tråd соль salt 

власть makt область område сталь stål 
грудьи bröst обувь skodon, skor степень grad 
грязь и smuts осень höst степь и stäpp 
‘жизнь liv очередь kö, ordning  теньй skugga 
кость I ben (i kroppen) память minne тетрадь skrivbok 

кровать Säng печать tidningspress треть tredjedel 
кровьй blod над- пис | änder цель mål 

лошадь häst под- underskrift цепь & kedja 
мёбель_ möbler площадь torg часть del 
медь koppar пыльй damm четверть kvart 
мораль moral речь tal шаль schal; 
мысль tanke связьй förbindelse mfl
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1.37.2 

Substantiv 1.37.2— 1.37.3 

е de två femininerna мать mor och дочь dotter, som har böjnings- 

stam på матер- resp. дочер-. Till denna stam fogas ändelserna 

enligt 1.37. дочь har den sällsynta ändelsen -ьми i instrumental 

plural: 

singular plural 

М мать дочь М матери дочери 

С матери дочери С матерей — дочерей 

D матери дочери О матерям — дочерям 

А мать дочь А матерей = дочерей 

Г матерью дочерью I матерями дочерьми 

Г. матери дочери Г матерях — дочерях 

Г любовь — любви 

Fem substantiv efter и-декКПпаНопей (любовь /. kärlek, ложь f. 

lögn, церковь f. kyrka, рожь f. råg, вошь f. lus) förlorar vokalen 

-0- 1 böjda kasusformer i singular utom instrumental: 

singular plural 

N ложь любовь церкви 

G лжи любви перквей 

р лжи любви церквам 

А ложь любовь церкви 

I ложью любовью перквами 

L во лжи. о любви церквах 

Neutrer ра -мя (tio stycken) böjs efter u-deklinationen. De har 

emellertid böjningsstam på -eH-. I instrumental. singular har de 

ändelsen -em. Plural har hårda ändelser. 

Växlingen я/ен har sin förklaring i att vokalen я förr i ryskan var en nasal. 

Jfr варяг = väring! 

singular 

М Прошло = врёмя 

С Сколько | ‘времени? 

D По московскому времени три часа. 

А Вто время я жил в Москве. 

I Тем ‚ временем она переёхала. 

Г. В скором времени я приёду в Москву.
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1.37.3 

plural 

Зима, весна, , . 
м. . | времена года. 

лето, осень 

С Содавних времён там растёт дуб. 

р ШП временам он заходил к нам. 

А Это было во времена Петра Первого. 

I временами пролетает самолёт. 

L Не будем говорить о временах прошедших! 

singular plural 

N Tiden gick. Vintern, våren, sommaren, hösten 

är årstider. 

G Hur mycket är klockan? Sedan urminnes tid står där en ek. 

D Klockan är 3, moskvatid. Ibland sökte han upp oss. . 

А På den tiden bodde jag i Moskva. Detta var på Peter I:s tid. 
I Under tiden hade hon flyttat. Ibland flyger ett flygplan förbi. 

L Inom en snar framtid anländer jag till Vi ska inte tala om gångna иде"! 

Moskva. 

På samma sätt som время böjs: имя (/Юк)иати, знамя fana samt 

пламя låga, бремя börda, темя hjässa, вымя juver, семя (G på 

семян) frö, стремя (С pl стремян) stigbygel, племя folkstam. 

Ett enda maskulint ord böjs efter u-deklinationen nämligen путь 

väg, färdväg. (Väg, landsväg heter vanligen дорога.) Det böjs enligt 

1.37 utom i instrumental singular, där det har den maskulina ändelsen 

-ём. 

singular 

М Какой путь самый короткий? 

С Счастливого пути! 

Р Нам с вами по пути? 

отправились 
А Мы р , .. путь 

в обратный 

| Мир заключён путём переговоров. 

Г Он находится на пути к... 

plural: N G D Å I L 

пути путей путям пути путями путях 

singular ' 

N Vilken är den närmaste vägen? А Vi begav oss på hemväg. 

G Lycklig resa! (8.1.3f2) | I Fred slöts genom förhandlingar. 
D Har vi samma väg? L Нап är på väg ИП... 

/
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1.38 
1.38.1 

1.38.2 

1.39 

Substantiv 1.38— 1.40 

Betoning hos substantiv efter u-deklinationen 

Feminina substantiv 

А Stambetoning 1 hela singular samt N/A plural (icke-levande); 

ändelsebetoning från genitiv plural: 

singular plural 

М новость nyhet М новости 

С новости С новостей 

Р новости О новостям 

А новость А новости 

I новостью I новостями 

Е новости L новостях 

  

В Stambetoning i både singular och plural finns hos några få 

såsom мысль tanke, жизнь liv, цель mål, шаль schal, кровать säng. 

Neutrerna på -мя 

Dessa har stambetoning i singular och ändelsebetoning i plural: 

singular plural 

М имя namn имена 

С имени имён 

Р имени именам 

А имя имена 

I именем именами 

L имени именах 

Det enda undantaget utgör знамя fana, som har -ё- i hela plural- 

böjningen. 

Singularord: бельё, капуста 

В лесу мы собирали ягоды: = I skogen plockade vi bär: hallon, 

малину, землянику и клюкву. smultron och tranbär. 

В нашем огороде растут.мор- = I vår köksträdgård växer moröt- 

ковь, редис, картофель, капус- — ter, rädisor, potatis, kål och andra 

та и другие овощи. | grönsaker. 

I ryskan finns precis som i svenskan en del substantiv, vilka sällan 

används 1 plural. Till dessa $ К singularord hör 

| abstrakter: молодость ungdom (= ungdomstiden), красота skön- 

het (= det vackra)



35 

Märk 

1.40 

2 ämnesnamn: желёзо järn, нефть / olja 

3 kollektiver på -ьё: бельё underkläder, tvätt 

4 benämningar på bär, grönsaker och frukter: 

овощи grönsaker: 

капуста kål 
картофель, -ля /картошка/ potatis 

лук, -а/-у/ lök 
горох, -а /-у/ ärtor 

ягоды bär: 

малина hallon 
клубника jordgubbar 

земляника smultron 

крыжовник krusbär 

виноград vindruvor 

морковь, -и /морковка/ morötter 

редис, -а /редиска/ rädisor 

свёкла, -ы betor 

ИЗЮМ russin 

миндаль, -я mandel 

клюква tranbär 

брусника lingon 

ordet рыба fisk används på ungefär samma sätt som i svenskan: 

Они пошли ловить рыбу. 

Какие большие рыбы! 

Undantag 

De gick för att fiska (= fånga 

fisk). 

Vilka stora fiskar! 

Orden ягода bär och гриб svamp används också i plural: 

В лесу мы собирали ягоды и 

грибы. 

Pluralord: деньги, часы 

— У вас есть деньги? 

— Кто взял мой ножницы? 

— Господи, даже ножниц не 

дают! (Чехов) 

— Наступают сумерки, пора 

возвращаться. 

Круглые сутки по трётьей 

программе передают музыку. 

I skogen plockade vi Баг och 

svamp. 

— Наг ni pengar? 

— Vem har tagit min sax? 

— Jösses, inte ens saxen får man 

ha /i fred/! 

— Skymningen faller, det är dags 

att återvända. 

Dygnet runt sänds musik i 

program 3. 

Ord som 1 ryskan endast används 1 plural är 

eller flera delar; 

2 några ämnesnamn; 

3 vissa tidsord; 

4 деньги pengar och några andra; 

5 några geografiska пати. 

«1 а) benämningar på verktyg och b) föremål som består av två
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Märk 

Märk 

1.41 

1.41.1 
Несклоня- 

емые существи- 

тельные 

Substantiv 1.41—1.41.5 

Ibland överensstämmer det ryska språkbruket med svenskans. Jämför 

även motsvarande engelska ord: scissors, tongs, scales, Athens. 

la. М G 

ножницы/ножниц зах 
щипцылщипцов tång 

весы/весов våg 

грабли/грабель räfsa 

16. 

брюки/брюк Бухог 

штаны/штанов byxor (talspr.) 

трусы/трусов 

кальсоны/кальсон 

ворота/ворот port 

сани/санёй släde 

санки/санок kälke 

часы/часов klocka 

счёты/счётов Кигат 

перила/перил räcke 
очки/очков glasögon 

kalsonger 

2. М С 

сливки/сливок grädde 

чернила/чернил bläck 

щи/щей/ (2) щам kålsoppa 

дрова/дров ved 

духи/духов parfym 

3. М G 

будни/будней vardag, söcken 

сутки/суток dygn 

каникулы/каникул skolferier 
сумерки/сумерек skymning 

4. М G 

деньги/дёенег pengar 

люди/людёй människor 

дети/детей barn (1.22) 

войска/войск trupper 

именины/именйн namnsdag 

похороны/похорон begravning 

переговоры/-ов förhandlingar 

проводы/-ов avsked/stagande/, 

avskedsfest 

5. N G 

Афины/Афин Atén 

Карпаты/Карпат Karpaterna 

Альпы/Альт Alperna 

Балканы/Балкан Balkan 

часы har singularformen час i betydelsen timme; 

singularformen счёт betyder räkning — pl. счета 

singularformen очко betyder poäng 1 spel. 

Som räkneord framför de plurala substantiven används однй en 
(5.1) och de kollektiva räkneorden двое, трое etc, se 5.5: 

en klocka 

två klockor 

одни часы 

двое часов 

Oböjliga substantiv 

Вчера мы с братом ходили 

в кино. 

— Вот эти пальто мне нравя- 

тся! 

трое часов ие klockor ес. 

Igår gick jag och min bror ра 

bio. 

De här rockarna tycker jag om!
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1.41.2 

1.41.3 

Märk 

1.41.4 

1.41.5 

Märk 

I Leningrad finns många vackra 

tunnelbanestationer. 

Är den här taxin ledig? — Nej, 
den är upptagen. 

Vad är det idag på radio? 

В Ленинграде много очень 

красивых станций метро. 

Это таксй свободно? — Нет, 

занято. 

— Что сегодня по радио? 

Några internationella lånord Аг i ryskan oböjda, ibland beroende 

på att de har ett ordslut som ej passar in i de ryska substantivens 

böjningssystem (такси). Andra sådana ord är: кофе kaffe, жюри jury, 

виски whisky, меню meny, шоссб landsväg, атташб attaché. 

Ovanstående ord behandlas som neutrer, utom кофе och atTtaué som 

är maskulina. 

Djurbenämningar inlånade från främmande språk och med annat ordslut än -a 
eller konsonant Аг oböjliga — шимпанзе, кенгуру, колибри — och Кап 

behandlas som både maskulinum eller femininum. 

Utländska namn — förnamn, efternamn, ortnamn — som slutar på annan 
vokal än -a böjs inte. Märk dock att Китай Kina böjs som герой (1.14). 

Ukrainska familjenamn på -ко böjs vanligen inte. 

Я отдыхал две недёли в Сочи, по- 

том поехал в Тбилиси. столицу 
Грузинской ССР. 

Мы восхищались игрой хоккейста 
Коноваленко. 

Jag vilade två veckor i $01 och for 

sedan till Tiflis, huvudstaden i Geor- 

gien. 

Vi njöt av ishockeyspelaren Konova- 

lenkos spel. 

Utländska personnamn, både förnamn och efternamn, som slutar på konsonant 

böjs, om de betecknar män, men förblir oböjda, om de betecknar kvinnor. 

Газёта резко критиковала прези- 

дента Никсона. 

Мы все знаем Тома Сойера. 

В школе Астрид Линдгрен назывё- 

ли ’Сёльмой Лагерлёф из Вим- 
мербю”. 

Tidningen kritiserade skarpt ргез- 

dent Nixon. 

Vi känner alla Tom Sawyer. 

I skolan kallades Astrid Lindgren för 

”Selma Lagerlöf från Vimmerby”. 

Ovanliga utländska geografiska namn som slutar på konsonant förblir vanligen 

oböjda, i synnerhet om de föregås av ett appellativ. 

Памятник стойт на берегу протока 

Стрёммен, который соединяет мо- 

ре с озером Мёларен. 

Statyn står på stranden ау /sundet/ 

Strömmen, som förenar havet med 

sjön Mälaren. 

Sk initialförkortningar böjs inte. Hit hör även США (= Соединённые 

Штаты Америки) USA; ООН (= Организация Объединённых 

Наций) FN. . 

Москва — столица СССР. Moskva är Sovjetunionens 

huvudstad. 

Initialord av typen гэс, вуз kan böjas i de fall där man läser ut 

förkortningen som ett ord.



Adjektiv 
  

Прилагательные 
Ord som betecknar egenskap (svarar på frågan hurdan?) kallas adjektiv. 

Exempel på ryska adjektiv är большой stor, русский rysk. : 

2.1 Adjektiv (egenskapsord) används i ryskan som 1. attribut, 2. predi- 
katsfyllnad eller 3. i stället för substantiv. 

Kongruens 1 Adjektiv som attribut, dvs som bestämning till ett substantiviskt 

ord, har i ryskan en form som rättar sig till kasus, genus och 

numerus efter huvudordet (= det ord som adjektivet logiskt bestäm- 

mer, se dock 5.2). Adjektivattributet står vanligen före sitt huvudord. 

adjektivets attributiva eller långa form 

mask N sing Ленинград — красивый город. 

fem N sing Маша — маленькая девочка. 

neutr М sing Там висит новое пальто. 

М plur alla genus: Вот старые журналы, книги, письма. 

Leningrad är еп vacker stad. Där hänger den nya rocken. 

Masja är en Шен flicka. Här är de gamla tidskrifterna, böckerna, breven. 

För kasusböjning av adjektivets attributiva form se vidare 2.2. 

2 Adjektiv som predikatsfyllnad, dvs som efterställd bestämning till 

subjektet eller objektet i en sats med predikat av typen vara, bliva, 

heta, каЦа/5/ etc, har — förutom ovan beskrivna långa form — en 

kort form, som rättar sig endast till genus och numerus efter huvud- 

ordet. (Kasusböjning av adjektivets kortform har försvunnit ur 

språket.) 

adjektivets predikativa eller korta form 

mask sing Город красйв/Красйв Staden är vacker. 

город. 

fem sing Девушка очень красива. Flickan är mycket vacker. 

neutr sing Лицо его спокойно. Hans ansikte är lugnt. 

М plur alla genus: Эти журналы, книги, письма очень интерёсны. 

Dessa tidskrifter, böcker, brev Аг mycket intressanta. 

De korta adjektivens genus- och numerusändelser överensstämmer 

med substantivens: 
maskulinum singular = själva ordstammen 
femininum singular slutar på -a 

neutrum singular slutar på -o 

plural, alla genus, slutar på -ы/-и 

Beträffande kortformernas betoning, se 3.4— 3.4.3.
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2.2 

2.2.1 

2.2.2 

att som predikatsfyllnad används mycket ofta även adjektivets långa 

form. (Jfr 8.4.1f) 

3 Adjektiv som substantiv — jämför svenskans den sjuke, de rika. 

I regel är det endast adjektivets långform som kan användas substan- 

tiviskt. ee 

maskulinum рабочий arbetare 

femininum столовая matsal 

neutrum пирожное bakelse, kaka 

Dessa ord böjs som adjektiv, se vidare 2.2 och 2.11. 

Adjektivens kasusböjning 

Endast adjektivens långa form har kasusböjning enligt 2.1.1. Lik- 

som substantiven har ryska adjektiv antingen hårt eller mjukt stam- 

slut. Adjektiven med mjukt stamslut är fåtaliga; de flesta ryska 

adjektiv har hårt stamslut. Med hänsyn till adjektivens stamslut 

talar vi om hårda respektive mjuka adjektiv. Böjningsändelserna 

visar, om adjektivet är hårt eller mjukt. 

Hårda adjektivs långform slutar i nominativ på: 

maskulinum femininum neutrum 

-ый/-ОЙ -ая -ое 

красивый дом красивая река красивое место 

ett vackert hus en vacker flod en vacker plats 

молодой человек молодая девушка молодое сердце 

еп ung människa en ung flicka ett ungt hjärta 

plural alla genus 

-ые: красивые /молодые/ люди, реки, места 

уаскга/ипга människor, floder, platser 

маленький liten 

Adjektiv som i nominativ singular maskulinum slutar på -кий, -гий, 

-хий är också hårda, dvs får hårda ändelser med undantag för 

"att man skriver и i stället för ы efter к, г och х. Uttalet ау -кий 

etc. är hårt. Se vidare 2.5. 

N: mask sing fem sing - neutr sing 

маленький город маленькая река маленькое окно 

en liten stad en liten flod ett litet fönster 

М: plural alla genus: маленькие города, рёки. окна 

små städer, floder, fönster
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2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

Adjektiv 2.2.3—2.4.1 

большой stor och чужбй främmande 

behandlas som hårda adjektiv. Se vidare 2.6.2. 

Mjuka adjektivs långform slutar i nominativ på: 

mask -ий fem -ЯЯ neutr -ее 

синее море 

det blåa havet 

синий костюм синяя краска 

еп blå kostym blå målarfärg 

plural alla genus: -He 

краски, моря 

färger, hav 

синие костюмы, 

blåa kostymer, 

Beträffande adjektiv med stam på -j se 2.7. 

хороший bra 

Som mjuka behandlas också stambetonade adjektiv med stam på 

ж, ш, ч, ш, dvs som i nominativ singular maskulinum slutar på 

-жий, -ший, etc. Se vidare 2.6.1. 

Adjektivens kasusändelser 

Kasusändelserna hos mjuka adjektivs långform överensstämmer i 

maskulinum och neutrum singular samt i plural för alla genus med 

formerna hos det personliga pronominet он, оно, они: 

singular plural han det plural 

М /-ий/ /-ee/ /-ие/ /он/ /оно/ [они/ 

С/А -его -их его их 

Р -ему -UM ему им 

I -ИМ -ИМИ им ими 

L -ем -ИХ о нём о них 

Adjektivets långform är ursprungligen еп sammansmältning ау kortformen 

+ ett pronomen. | 

Kasusändelserna hos de hårda adjektiven får man, om vokalerna е 

och и hos pronominet eller mjuka ändelserna byts ut mot о resp. ы.
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41 2.4 Adjektivböjning 

2.4.1 hård böjning 

ед. м. ср. singular maskulinum neutrum 

--ЫЙ -ое , , ov ; , 
И ru М Вотстойт новый дом новое здание 

-ОЙ 

Р -ого [ауа] С Там фундамент нового дома нового здания 

Д -ому D Мы подошли к новому дому новому зданию 

В -ый -ое | Мы вошли в новый дом новое здание 

-ого Я знаю нового учителя (1.12) 

Т -ым Г Самолёт летитнад новым домом новым зданием 

П -ом L Они живут в новом доме новом здании 

ед. Ж. singular femininum 

И -ая М Вот лежит новая книга 

Р -ОЙ С У меня нет новой  кийги (6.19.4) 

д -ОЙ Р Это обложка к новой — книге 

В -ую А Я читаю новую книгу 

T -OÅ I Я интересуюсь нбвой книгой (8.4.1 а) 

П -оЙ 1. Все говорят о новой — книге 

МН. м. ж. ср. plural alla genus 

И -ые М Вот стоят новые дома здания книги 

Р -ых С У нас нет новых — домов зданий книг 

Д -ым Р Они радуются новым = домам зданиям книгам 

В -ые | Посмотрим на новые — дома здания книги! 

-ых Мы знаем новых учителей, учительниц 

т -ыми Г Вы довольны новыми домами зданиями книгами? 

П -ых L Они говорят о новых — домах зданиях книгах 
  

I äldre prosa och i poesi förekommer i femininum sing I även -ою i st f -ой. 

singular 

> 
U
N
Z
 

N 

Där står ett nytt hus / en ny byggnad. 

Där är grunden till det nya huset / den nya byggnaden. 

Vi gick fram till det nya huset / den nya byggnaden. 

Vi gick in i det nya huset / den nya byggnaden. 

M känner den nye läraren. 

Flygplanet flyger över det nya huset / den nya byggnaden. 
De bor i det nya huset / i den nya byggnaden. 

singular 

Där ligger den nya boken. 

G Jag har ingen ny bok. 

D Det är omslaget till den nya boken. L Alla talar om den nya boken. 

А Jag läser den nya boken. 
i Jag intresserar mig för den nya boken.
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plural 

М Där står nya hus / byggnader / böcker. 

G Vi har inga nya hus / byggnader / böcker. 
D De är glada över de nya husen / byggnaderna / böckerna (8.2.1 В) 

А lv oss se på de nya husen / byggnaderna / böckerna. | 

Vi känner de nya lärarna / lärarinnorna. 

I Är ni nöjda med de nya husen / byggnaderna / böckerna? (8.4.2) 
L De talar om de nya husen / byggnaderna / böckerna. 

2.4.2 mjuk böjning 

ед. М. sing mask 

И -ий М На берегу Невы стойт Зимний дворёц. 

Р -его [jeva] С Старый Эрмитаж — часть Зимнего дворца. 

Д -ему Р Автобусы подъёхали к Зимнему дворцу. 

В -ий/-его А На открытке вид на Зимний дворёц. 

T -UM Г Обелиск стойт Hépen Зимним дворцом. 

И -ем Г Мы осмотрели картины в Зимнем дворце. 

ед. ср. OK sing  neutr fem 

И -ее  -яя М№ раннее утро Передняя — комната у входа. 

Р -его -ей С с раннего утра из передней 

Д -ему -ей В к раннему утру по перёдней 

В -ее -юю А в раннее утро в переднюю 

T -UM  -ей I ранним утром за передней 

П -ем -ей Г. о раннем  утре в передней 

МН. м. Ср. ж. plural alla genus 

И -ие М Летние каникулы — хорошее время. 

Р -их С Уних нет летних каникул. 

д -ИМ DK летним  каникулам мы окончим книгу. 
В -ие/их А В летние каникулы я свободен. 

T -Ими Г Перед летними каникулами я сдам экзамен. 

П -ИХ Г Я мечтаюо  лётних каникулах. 
  

I äldre prosa och i poesi förekommer 1 femininum sing I -ею i st Ё-ей. 

På Nevas strand står Vinterpalatset. 

Gamla Eremitaget är en del av Vinterpalatset. 

Bussarna körde fram till Vinterpalatset. 

På vykortet är en vy över Vinterpalatset. 
En obelisk står framför Vinterpalatset. 

Vi tittade på tavlorna i Vinterpalatset. T
-
>
0
0
Z
e
 [=
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2.5 

sing 

N еп tidig morgon; farstun är rummet vid entrén. 

G från tidiga morgonen; från farstun 
D tilltidiga morgonen; genom farstun 
А /på/ en tidig morgon; in 1 farstun 

I i ottan; bakom farstun 
L om den tidiga morgonen; i farstun 

plural 

N Sommarlovet är en fin tid. 

С De har inget sommarlov. 
D Till sommarlovet ska vi avsluta boken. 

A Under sommarlovet är jag ledig. 
I Före sommarlovet ska jag avlägga examen. 

L Jag drömmer om sommarlovet. 

Adjektiv med stam ра г, к, х 

Efter konsonanterna г, к, х skrivs ej ы utan i stället и i enlighet med 

rättstavningsreglerna (se pärmens insida). I övrigt böjs dessa adjektiv 

på samma sätt som новый, enligt 2.4.1. 

I följande kasus uppträder skenbart ”mjuka” ändelser: 

singular 

М Русский язык меня очень интересует. 

Ryska språket intresserar mig mycket. 

А Она изучает русский язык. 

Hon studerar ryska. 

Строгим взглядом он заставил меня утихнуть. 

Med еп sträng blick fick han mig att tystna. 

po
rt
 

i hela plural 

М Маленькие дети играют во дворе. 

De små barnen leker på gården. 

С Близких родственников у него нет. 

Нап har inga nära släktingar. | 

D Я теперь пишу свойм дорогим друзьям. 

Jag skriver пи till mina Кага vänner. 

- А Он часто читает русские газёты. 

Нап läser ofta ryska tidningar. 

Он навестил свойх русских друзей. 
Нап besökte sina ryska vänner. 

I Печь топится сухими дровами. 

Spisen eldas med torr ved. 

Г Он говорит о маленьких ACBOYKAX. 

Нап talar от de små flickorna.
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2.6 

2.6.1 

2.6.2 

maskulinum 

большой 

большого 

больному 

большой 

| болышого 

болышим 

в большом 

Adjektiv 2.6—2.8 

Adjektiv med stam ра ж, un; ч, щ 

Stambetonade adjektiv på ж, ш, a, щ får ”mjuka” ändelser 1 både 

singular och plural. 

Observera, att efter ж, ш; ч, щ skrivs inte я/ю utan а/у. 

mask neutr fem plural 

М хороший хорошее хорошая хорошие 

С хорошего хорошей хороших 

р хорошему хорошей хорошим 

хороший , , хорошие 

хорошего хорошее хорошую хороших 

I хорошим хорошей хорошими 

Е хорошем хорошей хороших 

М: mask sing fem sing neutr sing 

хороший мальчик хорошая погода хорошее пальто 

еп bra pojke vackert väder en bra rock 

М plural alla genus: хорошие мальчики книги = пальто 

bra pojkar böcker rockar 

Lägg märke till objektsformerna (enligt 1.12, 1.30): 

Преподаватель учит хорошего ученика / хороших учеников / 

учениц. 

Läraren undervisar еп bra elev / bra elever (manliga och kvinnliga) 

Я читаю хороший ромён /хорошие романы/ книги. 

Jag läser еп bra roman / bra romaner / böcker. 

Ändelsebetonade adjektiv på x, ш får i singular ”hårda” ändelser, 1 

plural är ändelserna skenbart ”mjuka”. 

Observera, att efter ж, ш skrivs ej ы utan и. 

(stad) neutrum (sjö) femininum (rum) 

город большое озеро большая комната 

города большого озера большой комнаты 

городу большому озеру большой комнате 

город . , , , 
тигра (tiger) большое озеро большую комнату 

городом большим озером большой комнатой 

городе большом озере большой комнате
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Märk 

2.8 

plural alla genus (hus) (byggnader) (rum) 

№ большие дома здания комнаты 

G — болыийх домов зданий комнат 

Р большим домам зданиям комнатам 

А | большие дома здания комнаты 

больших тигров собак (hundar) 

I большими домами зданиями комнатами 

Г в больших домах зданиях комнатах 

Adjektiv med stam på -} 

Dessa är fåtaliga. De är huvudsakligen avledningar av benämningar 

på personer och djur, t ex человёчий ау человек människa, волчий 

ау волк varg. Till böjningsgruppen hör också ordningstalet третий 

tredje. Observera att nominativformerna är substantiviska! | 

sing mask пен fem plural 

М третий третье третья третьи 

С третьего третьей третьих 

D третьему третьей третьим 

А fare третье третью ТРЕТЬИ 
трётьего | третьих 

I третьим третьей третьими 

L третьем третьей третьих 

Plural ау третий används bl а i betydelsen åter andra. 

uttrycket третьего дня i förrgår. 

Vilka adjektiv är пика”? 

En framträdande grupp bland de fåtaliga ”mjuka” adjektiven är 

sådana som är avledda med ändelserna -ний/-енний/-шний ау 

substantiv, adverb, prepositioner och som betecknar tid, ordnings- 

följd och plats. Förteckningen nedan upptar några av de vanligaste. 

”årstidsadjektiv” 

зимний (зима vinter) 

осенний (осень Г. höst) 

весенний (весна vår) 

лётний`(лето sommar) 

-”dygnsadjektiv 

утренний (утро morgon) 

вечёрний (вёчер kväll) 

ранний (рано tidigt) — 
поздний (поздно Sent) 

завтрашний (завтра i morgon) 

вчерашний (вчера Г går). 

сегодняшний (сегодня idag) 

vinter- 

höst- 

vår- 

sommar- 

morgon- 

kvälls- 

tidig 

sen 

morgondagens 

gårdagens 

dagens
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2.9 

Adjektiv 2.9—2.11 

”positionsadjektiv 

дальний (даль fjärran) fjärran 

ближний (близ/кий/) närbelägen 

вёрхний (верх överdel) övre 

средний (среда mitt) mellan- 

нижний (низ/кий/ låg) педге 

внешний yttre 

внутренний inre 

задний (/на/зад tillbaka) bakre 

перёдний (перед framför) främre 

послёдний (после efter) sista 

домашний (дом hus) hemma-, hus- 

vidare 

соседний (сосёд granne) эгапп- 

också de två färgadjektiven синий mörkblå och карий brun. 

Маленький Ваня 

Maskulina personbeteckningar som slutar ра -а/-я böjs enligt andra 

deklinationen (1.26), dvs som feminina substantiv. Sådana maskulina 

substantiv med feminin form är långt ifrån ovanliga, eftersom man 

hit räknar bl a alla smeknamn av typen Ваня, Саша. Se 1.2.3a. 

Vidare hör ord som мужчина man och юноша yvagling hit. 

Dessa substantivs naturliga genus markeras genom att ett eventueilt 

adjektivattribut eller pronomen — och i förekommande fall preteri- 

tumformen av predikatsverbet — har maskulin form. ” 

singular 

N Маленький Ваня играл во дворе. 

G y маленького Вани новый мяч. 

Р Мама купила маленькому Ване новые туфли. 

А Мама любит маленького Ваню. 

“Г Онас маленьким Ваней идёт в цирк. 

Г. Она думаето маленьком Ване. 

plural . 

М Только = пожилые мужчины работают там. 

С/А В бане он 
вйдел пожилых мужчин. 

OSV
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2.10 

2.11 

М Lille Vanja lekte ра gården. 

G Lille Vanja har en ny boll. 
D Mamma har köpt nya skor åt 

lille Vanja. 

pl. 
N Bara medelålders män arbetar där. 

A Mamma älskar lille Vanja. 

Hon och lille Vanja går på 

cirkus. 

Г Hon tänker på lille Vanja. 

G/A I bastun såg han medelålders män. 

В столовой — adjektiv använda som substantiv 

singular 

М На заводе есть хорошая столовая 

С В гостинице нет столовой 

О Как мне пройти к столовой? 

А Мы вошли в столовую 

Г Вот стойт заввдующий* столовой 

Г Мы всегда обёедаем в этой столовой 

М Ра fabriken finns еп bra matsal. 

G I hotellet finns ingen matsal. 

D Hur ska jag komma till matsalen? 

A Vi gick in i matsalen. 
Г Даг står föreståndaren för matsalen. 

L Vi äter alltid middag i den här matsalen. 

Några adjektiv som ofta används som substantiv 

Liksom i svenskan förekommer i ryskan ett flertal adjektiv, vilka kan användas 

utan utsatt huvudord; de fungerar då som substantiv. Beroende på vilket 

huvudord som underförstås har dessa adjektiv olika genus- eller numerusform: 
somliga är femininer, andra maskuliner, neutrer, eller plural. 

больной, больная, больные 

знакомый 

родной / =родственник/ 

рабочий 

смёртный 

У него много знакомых. 

den sjuke/sjuka, de sjuka 

en bekant 

en släkting 

en arbetare 

en dödlig 

Han har många bekanta. 

Flera av dessa adjektiv kan också ha ett huvudord: 

Знакомый мужчина кланялся 

мне. 

прихожая tambur 

столовая matsal 

гостиная salong 

набережная kaj, strandväg 

лёгкие (pl) lungor 

En bekant herre hälsade på mig. 

ванная badrum 

уборная toalett 

кладовая skafferi 

мостовая gatläggning 

запятая kommatecken 

+ Verbet завёдовать liksom pres. participet заведующий, vilket senare numer 

övergått till ett substantiv, står med instrumental.
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2.12 

Märk 

"2.13 

2.13.1 

2.13.2. 

Adjektiv 2.12—2.13.4 

сладкое dessert жаркое stek 

пирожное bakelse, kaka мороженое glass 

шампанское champagne животное djur 

портной skräddare учёный vetenskapsman. 

дежурный vakthavande m.fl. 

några adverbiella uttryck, bildade av preposition + adjektiv utan huvudord: 

Он один остался в живых. Нап var den ende kvar i livet. 

Она зачастую говорила про это. Hon talade ideligen от detta. 

Adjektivens kortform 

I maskulinum består adjektivets kortform av själva böjningsstam- 

men utan tillägg av -ый, se 2.1.2. Ibland förekommer i maskulinum 

inskott av o/e. Femininum, neutrum och plural har samma ändelser 

som hårda substantiv. Beträffande bildning och betoning, se 3.4. 

Kortformer av mjuka adjektiv förekommer mycket sällan. 

Kortformernas användning 

Enligt 2.1.2 används adjektivets kortformer (jämsides med lång- 

formerna) som predikatsfyllnad (se även 8.4.1 e,f). Märk följande 
fall: 

Några mycket vanliga adjektiv har endast kortformer. Som attribu- 

tiva motsvarigheter fungerar då andra adjektiv. 

рад, рада, рады (+ dat.) glad (över) 

должен, должна. (должно) 

должны tvungen, skyldig 

согласен, согласна, согласны enig, ense 

Я очень рад вашему приёзду. Jag är mycket glad över ег ап- 

komst. 

Она должна была уёхать. Hon var tvungen att resa bort. 

Вы мне должны 5 рублей. Ni Аг skyldig mig 5 rubel. 

Вы согласны со мной? Аг ni ense med mig? 

I några fall har kortformen en annan betydelse än långformen: 

kortform : långform 

Он прав han etc. har rätt 
она права 

А правый höger 
мы, вы, онй правы 

№ om ov. Направо] пух 
(men: это правильно det är rätt; , till höger) справа |
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2.13.4 

Пять минус два равно трём 

fem minus två är lika med tre 

будь добр/добра ...! 

будьте добры ...! 

(= пожалуйста!) 

Var snäll och ...! 

Виноват /виновата/ 

(= извините!) Ursäkta! 

равный jämn 

добрый god 

(добрый вечер! 

доброе утро!) 

виноватый skyldig 

(=виновный) 

Kortformer används ibland för ай ange еп tillfällig eller känslo- 

betonad egenskap (citat från Tjechov): 

И как низок, бесчеловёчен я! 

Ивану Димитричу стало казаться, 
что комнаты тёмны, малы и низки, 

что вечера длинны и скучны ... 

Så usel (låg) och omänsklig jag är! 
Ivan Dimitritj började tycka att rum- 

men verkade mörka, ynkliga och låga, 

att kvällarna var långa och tråkiga. 

Även i vardagsspråket förekommer kortformer med liknande nyans. 

De är då vanligen utbildade med ett personligt pronomen 1 dativ: 

Мне всё равно! 

Эти туфли мне малы. 

Это пальто вам немного 

свободно. 

Это платье мне узко. 

Хитёр мальчик! 

Det gör detsamma! 

De här skorna är för små /för mig/. 

Den här rocken är lite för stor 

(eg. ledig) /för er/. 

Den här klänningen är för trång 

/för mig/. 

Det var mig en listig en! 

Av följande adjektiv är kortformer vanliga, när de står utbildade 

med bestämning. 

Сибирь богата нефтью (instr.). 

Он достбин 

Она достойна 

Мы готовы к отъёзду. 

Я намёрен/а/ согласиться. 

| похвалы (gen.) 

Я обязан успехом моему другу. 

(instr.) 

Он похож 

(dativ) 

- Она похожа г Ha отца (ack.) 

Они похожи 

Я увёрен/а 
., в ТОМ, ЧТО ... 

Мы уверены | 

Он | | способен. 

Она ; ко всему 1 способна. 

Онй | способны, 

Она хороша собой. 

Sibirien är rikt på olja. 

Han/Hon är värd beröm. 

Vi är redo för avresa. 

Jag tänker samtycka. 

Jag har min vän att tacka för 

framgången. 

Han/Hon/De liknar sin far. 

Jag/Vi är övertygade om att ... 

Han/Hon/De är 1 stånd till allt. 

Hon är söt.
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2.13.5 

Märk 

2.13.6 

2.14 

2.15 

2.16 

Adjektiv 2.13.5—2.21 

доволен Jag är nöjd 

довольна + Этим (instr.) Vi är nöjda 

Мы довольны 

med detta. 

Kortformerna av adjektivet нужный behövlig används för att ut- 

trycka jag behöver något 

Мне нужен новый шарф. Jag behöver еп пу halsduk. 

нужна новая книга. еп пу bok. 

нужно новое пальто. еп пу rock. 

нужны новые туфли. nya skor. ' 

att ”det man behöver” är subjekt och att ”den behövande” står i 

dativ, alltså egentligen ”för mig är behövlig en halsduk”. 

Adjektivets kortform 1 neutrum används som adverb. Se vidare 3.2. 

Ett mellanting mellan adjektiv och adverb utgör predikativerna (”till- 

ståndsorden”), se vidare 3.20. 

Participens kortformer 

De passiva participen — presens och preteritum — har både kort- 

och långformer. Kortformerna är viktiga för bildningen av passiv 

form hos verbet. Se 6.54! 

Adjektiv som saknar kortform 

En viss typ av adjektiv, nämligen de som är direkt avledda av 

substantiv — ofta ämnesnamn — saknar kortformer. 

Дом деревянный ( = из дерева). Huset är ау trä. 

Эти часы золотые (= из Den här klockan Аг ау guld. 

золота). 

Ауеп апага adjektiv saknar kortform, за t ex 

большой stor — som kortform används велик. 

маленький liten — kortform мал (eg. ау малый).
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‚ Степени 

сравнёния 

прилагательного 

2.18 

2.19 

положительная 

сравнительная 

превосходная 

степени 

2.20 

2.21 

Adjektivets komparation 

I svenskan kompareras adjektiven antingen med ändelser eller med hjälpord: 

positiv: Vättern är djup. Boken är intressant. 
komparativ:  Genévesjön är djupare. Filmen är mera intressant än vacker. 

superlativ: Bajkalsjön är djupast. — Pjäsen är den mest intressanta jag sett 

på länge. 

I ryskan kompareras adjektiv på liknande sätt som i svenskan: med 

ändelser eller med hjälpord — ibland med bådadera. I förra fallet 

talar vi om ändelsekomparation, i det senare om sammansatt kom- 

рагаНоп. Se även 2.31. 

Sammansatt komparation 

De flesta adjektiv kan kompareras med hjälpord, 

1 komparativ более — 
. . , + långform 
i superlativ самый — 5 

более Аг ей oböjligt adverb (тега), medan самый böjs som ett 

hårt adjektiv (2.4). I litterärt språk möter man ibland наиболее i 

stället för самый. (более kan även förstärka adjektivets kortform.) 

I ställning före huvudordet (som attribut): 

Это интерёсная KHÅTA. Рена Аг еп intressant bok. 

Это более интерёсная кнйга. Detta är еп intressantare bok. 

Это сёмая (наиболее) инте- Detta är den intressantaste 

ресная кнйга. boken. 

I ställning efter huvudordet (som predikatsfyllnad): 

Эта книга интерёсна/я/. Den här boken är intressant. 

Эта книга более интерёсна/я/. Den här boken är intressantare. 

Эта KHÅra — сёмая (наиболее) Den här boken Аг intressantast/ 

интерёсная. eller den intressantaste. 

När två led jämförs, sättes чем efter sammansatt komparativ. 

Se även 2.28. Kommatecken sätts ut framför чем: 

’Сегодняшняя лёкция была Dagens föreläsning var intressan- 

более интересна; чем _ tare än gårdagens. 

вчерашняя. 

För att uttrycka ‘пезайу komparation” används менее: это менее интересная 

книга en mindre intressant bok — och наимёнее: наименее интерёсная книга 
den minst intressanta boken.
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2.22 

2.22.1 

Märk 

2.22.2 

Märk 

2.23 

Adjektiv 2.22—2.25 

Ändelsekomparation 

Komparativ bildas med någon ау ändelserna -ее (-ей 1 talspråk och 

ibland i poesi), -е och -ше: HoBée nyare, легче lättare, лучше bättre. 

Ändelsekomparativ kan dock inte bildas av adjektiv som slutar på 

-ский. Angående bildningen se vidare 2.23—25. 

Ändelsekomparativ kan bara stå efter huvudordet och är oböjlig: 

Эта книга интерёснее. Den här boken är intressantare. 

Superlativ bildas med ändelsen -ейший, som fogas till adjektiv- 

stammen. Slutar denna på г, к eller x, förändras stamkonsonanten 

г>ж, к>ч, х>ш, och -ейш- utbytes mot -айш-: 

новейший nyaste; высочайший högsta; ближайший närmaste och 

нижайший lägsta. Betoningen ligger vanligen på ändelsen (alltid 

om positivformen är tvåstavig). 

Andelsesuperlativ Кап inte bildas av adjektiv som slutar på -ский, 

-овый, -лый Samt -чивый, -оватый, -астый, -истый, -учий. 

Ау några få adjektiv bildas еп зирейайу ра -шгий, se 2.26. Superlativ- 

formerna ра -ейший/-айший används icke i talspråk, de tillhör заК- 

prosans och skriftspråkets olika stilarter. Om användningen se 

vidare 2.27. 

Superlativformerna ра -ейший/-айший/-ший böjs enligt 2.6.1, och 

står såväl före som efter huvudordet. 

Komparativ på -ee 

Котрагану med ändelsen -ee bildas till de flesta adjektiv med 

undantag för dem som nämns nedan i 2.24; ändelsen läggs till 

adjektivstammen, som man får när man tagit bort -ый/-0й/-ий 

från långformen i maskulinum singular: 

новый — [нов] новее пуаге 

_ тёплый — [тёп(е)л] — теплёе уагтаге 

красивый — [красйв] — красивее vackrare 

холодный — [холод(е)н] — холоднёе КаПаге 

интересный — [интерес(е)н] — интереснее intressantare 

важный — [BÄXK(C)H] — важнее viktigare 

De flesta tvåstaviga adjektiv betonar komparativändelsens första -e-, 

новее, теплёе etc.
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2.24 

Märk 

2.25 

Flerstaviga adjektiv bibehåller stambetoningen i komparativformen, 

красивее, интерёснее озу. Undantag är bl а: холоднее, здоровее 

friskare, веселее gladare. 

Komparativ på -e 

Komparativ med ändelsen -e bildas till adjektiv, vars stam slutar 

på г, к, X — д, т, CT; dessa stamkonsonanter undergår förändring. 

г. дж 

дорогой — дороже — dyrare 

строгий — строже — strängare 

К. T>4 

горький — горче — bittrare 

горше — sorgligare 

громкий — громче — högre 

(от ljud) 

крепкий — крепче — starkare 

х>ш 

тихий — тише — tystare 

ст>щ | 

простой — проще — enklare 

толстый — толще — tjockare 

Вв>вВлЛ 

дешёвый — дешевле — billigare 

молодой — моложе — yngre 

(г 2.25) 

лёгкий — легче — lättare 

мягкий — мягче — mjukare 

яркий — ярче — klarare 

богатый — богаче — rikare 

чистый — чище — renare 

частый — чаще — oftare 

Мег eller mindre oregelbunden komparativ bildar: 

близкий — ближе — närmare 

низкий — ниже — lägre 

высокий — выше — högre 

большой — больше — större 

плохой — хуже — sämre 

Komparativ ра -ше 

широкий — шире — bredare 

глубокий — глубже — djupare 

редкий — рёже — sällsyntare 

узкий — уже — trängre 

сладкий — слаще — sötare 

Котрагайу med ändelsen -ше bildas ИП några få vanliga adjektiv. 

(Några av dessa har även еп attributiv komparativ på -ший med 

speciell användning; se 2.26.) 

маленький — меньше mindre 

` хороший — лучше bättre 

далёкий — дальше avlägsnare 

тонкий — тоньше tunnare 

молодой — младше yngre 

(i tjänsten); se 2.24 

долгий — дольше1апртге (om tid) старый — старше äldre 

старше används endast от människor: om saker används den 

"regelbundna" formen cTtapée: 

Саша на три года старше меня. 

Наш дом старее, чем у сосёда. 

заза är tre år äldre än jag. 

Vårt hus är äldre än grannens.



Adjektiv 2.26— 2.31.1 

2.26 Attributiv komparativ ра -ший 

[хороший/ — лучший — den bättre 

Märk = att formen лучший även har superlativ betydelse = den bäste. Уап- 

ligen markeras dock superlativen med самый eller наи-: 

Павел /самый/ лучший Paul är klassens bäste elev. 

(наилучитий) ученик в классе. 

[молодой/ — младший — yngre/yngst | om syskon, barn 

/[старый/ — старший — äldre/äldst och i rangordning 

Его старший сын Hans äldste son. 

Моя младшая сестра на Min yngre/yngsta syster är Буга 

четыре года моложе меня. år yngre än jag. 

младший лейтенант fänrik 

{большой/ — болыший större /низкий/ — низший lägre 

[маленький/ — меньший mindre /высокий/ — высший | höge 

Märk = Dessa adjektiv används ej om konkreta substantiv utan i vissa uttryck, t ex 

высшее учебное заведёние /BY3/ högskola 
большею частью till större/största delen 

в меньшей стёпени 1 mindre grad 
низший тип животных lägre stående djur 

2.27 Ett större rum 

Eftersom komparativ/superlativformerna på -ший av ovanstående 

adjektiv — utom лучший (och младший/старший med speciella 

betydelser) — icke kan användas framför konkreta substantiv, 

använder man här den efterställda komparativen på -me, resp. den 

sammansatta superlativen med самый (eller andra synonyma ut- 

tryck). 

Он получил комнату Нап fick ett större гит Ап jag. 

больше моей. 

Павел учится лучше, Paul är еп bättre elev (eg. lär sig 

чем Иван. _ | bättre) Ап Ivan. 

Москва — самый большой Moskva är den största staden i 

город /крупнёйший город/ Sovjetunionen. 

СССР. 

Это самый маленький Det är den allra minsta /lilla/ 

[крошечный/ кусочек. | | biten. 

Верховный Совёт СССР. Högsta rådet 1 5358.
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2.29 

2.30 

Märk 

2.31 

2.31.1 

Vid jämförelse mellan två föremål används чем eller genitiv efter 

en ändelsekomparativ. Jämför 2.20. 

Сегодня погода хуже, чем Idag är vädret sämre än igår. 

вчера. 

Брат был выше сестры. Brodern var längre än systern. 

”9 

Absoluta komparativer av den i svenskan så vanliga typen ”еп 

äldre herre”, ”en yngre dam” förekommer ej i ryskan. I dessa fall 

används andra uttryck, såsom пожилой мужчина, молодая жёнщи- 

Ha. 

superlativer på -ейший/-айший används ibland 1 skriftspråket för 

att uttrycka synnerligen hög grad av en egenskap: 

Пушкин — величайший Р. är den störste (еп synnerligen 

русский поэт. framstående) гузК/е/ skald/en/. 

Широчайшие массы одобряют De stora massorna godkänner 

это решение. detta beslut. 

de två formerna ближайший och дальнейший, vilka har speciell 

användning: 

Работа будет закончена в Arbetet kommer att färdigställas 

ближайшее время. inom närmaste tiden. 

Напиши мне о дальнейшей Skriv till mig om det fortsatta 

работе! arbetet (om ytterligare arbete)! 

Sammanfattning av adjektivets komparation 

Bland den mångfald av former som den ryska adjektivkompara- 

tionen erbjuder används endast några få i talspråket och det lediga 

skriftspråket, medan det litterära och administrativa språket och 

sakprosan spelar över hela registret av former. I ledigt språk används 

ändelsekomparativ på -ee, -e, -ше som fungerar både som predikats- 

fyllnad, adverbial och efterställt (oböjligt) attribut. Som superlativ 

används företrädesvis den som är sammansatt med самый. Ett 

”normalt” komparationsschema får följande utseende: 

  

новый ny новёе nyare самый новый nyast 
  

Detta schema gäller naturligtvis under förutsättning, att adjektivet 

kan bilda ändelsekomparativ. 

Som efterställt (oböjligt) attribut förses ofta ändelsekomparativen 

med förstavelsen по- som kan ha en mildrande innebörd ("lite"): 

Я хотёл бы комнату ‘ ’ Лав skulle vilja ha ett lite större 

побольше. rum.
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2.31.2 

2.32 

2.33 

Adjektiv 2.31.2—2.35.1 

Ibland inskjutes mellan substantivet och komparativen på -ee, -е, 

-ше det relativa pronominet который, varigenom komparativen 

blir predikatsfyllnad: 

Он переёхал в квартиру, Нап flyttade till en billigare 

которая подешевле. våning. 

Förstärkningsord framför komparativer av adjektiv och 
adverb 

Ещё ännu, всё allt, гораздо betydligt, mycket, как можно så ... som 

möjligt, немного, немножко litet, по- litet: 

Гораздо лучше Mycket bättre 

(Men: Очень хорошо Mycket bra). 

Говори ещё громче! Tala ännu högre! 

Становйлось всё теплее. Det blev allt varmare. 

Напиши мне как можно Skriv за snart som möjligt! 

скорей! 

Потише, ребята! Lite tystare, ungar! 

Possessiva adjektiv 

Машина мишка = мишка Маши (Masjas nalle) 

Genitivattributet — om detta är ей namn eller еп personbeteckning 

— kan 1 vardagsryskan ibland uttryckas med adjektiv, som avleds 

av namn eller substantiv med hjälp av ändelserna -ин/-ын; -ев/-ов. 

mask neutr fem 

М Машин брат Машино письмо Машина сестра 

С Машина брата, письма Машиной сестры 

р Машину брату, письму Машиной сестре 

(Машиному) 

А Машина брата Машино письмо Машину сестру 

I Машиным братом, письмом Машиной сестрой 
Г о Машином брате, письмё о Машиной сестре 

pl. М Машины братья, пйсьма, сёстры, Övriga kasusformer enligt 2.4.1. 

Som synes har possessiva adjektiv (som egentligen är kortformer) substantiv- 

ändelser i maskulinum/neutrum i alla kasus utom I och L, men i femininum är 
ändelserna adjektiviska utom 1 М och А. I plural är endast ändelsen i М (А) 
substantivisk.
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Märk 

Märk 

2.35 

2.35.1 

Märk 

Familjenamn 

Många ryska familjenamn slutar på -oB/-eB, -ин/-ын. De böjs som 

possessiva adjektiv (se ovan 2.33) utom i maskulinum lokativ singular, 

där ändelsen är -e (som hos ett substantiv). 

mask fem 

М Петров Петрова 

@ — Петрова Петровой 

D Петрову Петровой 

А — Петрова Петрову 

I Петровым Петровой 

Г о Петрове о Петровой 

plural 

Петровы 

Петровых 

Петровым 

Петровых 

Петровыми 

о Петровых 

Ortnamn ра -ово/-ево; -ыно/-ино böjs vanligen som hårda substantiv. 

Familjenamn på -ый, -0й, -ий böjs som motsvarande adjektiv. 

Вы читали роман Льва 

Ryska namn 

Har ni läst romanen av Leo 

Толстого? Tolstoj? 

Иван Николаевич Петров Мария Николаевна Петрова 

Varje ryss har tre namn: 

йМЯ förnamn: Иван Мария 

отчество fadersnamn: Николаевич Николаевна 

фамилия familjenamn: Петров Петрова 

Fadersnamnet, som innebär ”son/dotter till”, bildas ау faderns namn 

i genitiv, varvid genitivändelsen utbyts mot följande avlednings- 

  

  

  

ändelser: 

faderns namn sonen dottern 

slutar i G på: 

-а -ОВИЧ -овна 

Павел: Павла Павлович Павловна 

-Я _  -евич -евна 

Андрей: Андрея — Андреевич Андреевна 

-и/-ы -ЬИЧ/-ИЧ -ьинична/-инична 

Илья: Ильй Ильич Ильйнична [-птна] 

Фома: Фомы Фомич Фоминична [-шна] 
  

Еадегзпатог böjs enligt 1.17 resp. 1.26.
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2.35.2 

Adjektiv 2.35.2— Adverb 3.4.1 

Ryska personnamn böjs (jfr 1.41.3) 

— Навестите Павла Павлови- — Besök Pavel Pavlovitj! Han 

ча! Ему очень плохо. . är mycket dålig. 

— Непременно зайду к Павлу — Visst ska jag gå till Pavel 

Павловичу. А где он сейчас Petrovitj. Men var Бог han пи? 

живёт? 

— У Петровых на Садовой. — Hos Регоуз på Sadovaja.
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3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.4.1 

Adverb 
  

Наречия 

Ord som uppträder som bestämningar ИП ett verb (tala högr), ett 

adjektiv (ganska klok), ett annat adverb (mycket ofta) brukar kallas 

adverb. Som satsdel benämnes de adverbial. Adverb är ord med 

mycket skiftande ursprung. 

De ryska adverben indelas här efter bildningssätt i följande grupper: 

a adverb på -0 eller -e, bildade av adjektivens (participens) kort- 

former 1 neutrum (jämför svenska adverb på -t, t ex högt); 

b adverb på -u (ev med förstavelsen по-), bildade av adjektiv på 

-ский/-цкий/-ий; 

с adverb bildade ау preposition + adjektiv/adverb, t ex вправо; 

d adverb bildade av substantiv — antingen en ”stelnad” kasusform 

av detta (дома hemma) eller preposition +substantiv (втайне i 

smyg), se även 1.21.1 b och 1.21.2 märk; 

е adverbiellt använda verbformer (не спеша makligt, egentligen 

icke skyndande, se 6.57.1 märk 3); 

Г sk ргопотитеПа adverb (так så, почему varför ес.). 

Adverb ра -0 

Adjektivens kortformer 1 neutrum fungerar som adverb eller (som 

satsdelen) adverbial (svarar på frågan hur, var, när га та). Om bild- 

ningen av adjektivens kortformer talas i 2.1.2 och 2.12. 

Kortformernas betoningsförhållanden är rätt komplicerade, och ne- 

dan ges endast exempel på några vanliga betoningstyper hos adjektivs 

kortformer. Neutrum/adverbformerna anges med fetstil. 

stambetoning: 

långform. kortform 

mask fem n./adverb = plural 

богатый богат, богата, богато, богаты rnik/t 

красивый красив, красива, красиво, красивы vacker/t
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3.4.2 

3.4.3 

Märk 

Adverb 3.4.2—3.8 

Ändelsebetoning: 

långform kortform 

mask 

лёгкий лёгок, 

смешной смешон, 

тёмный тёмен, 

тёплый тёпел, 

тяжёлый  тяжёл, 

хороший хорош, 

высокий — высок, 

глубокий глубок, 

широкий широк, 

твёрдый — твёрд, 

больной болен, 

Rörlig betoning, femininum ändelsebetonad, övriga 

betonade: 

дорогой 

видный 

молодой 

весёлый 

дешёвый 

короткий 

плохой 

полный 

1 talspråk används två adverbformer ау adj. здоровый frisk: 

дорог, 

виден, 

молод, 

весел, 

дешев, 

короток, 

плох, 

полон, 

1. здорово / = бчень/ 

Вчера здорово устал. 

2. Здорово! / = здравствуй!/ 

Likaså har полный två former ра -о 

1. полно (adjektiv) 

2. полно /полноте/ (adverb) 

fem 

легка, 

смешна, 

темна, 

тепла, 

тяжела, 

хороша, 

высока, 

глубока, 

широка, 

тверда, 

больна, 

дорога, 

видна, 

молода, 

весела, 

дешева, 

коротка, 

плоха, 

полна, 

n./adverb 

легко, 

смешно, 

темно, 

тепло, 

тяжело, 

хорошо, 

высоко, 

глубоко, 

широко, 

твёрдо, 

больно*, 

дорого, 

видно, 

молодо, 

весело, 

дешево, 

коротко, 

плохо, 

полно, 

plural 

легкий 

смешны 

темны 

теплы 

тяжелы 

хороши 

высоки 

глубоки 

широки 

тверды 

больны 

дороги 

ВИДНЫ 

молоды 

веселы 

дешевы 

коротки 

плохи 

полны 

lätt 
löjlig/t 

mörk/t 

varm/t 

tung/t 

bra — väl 

hög/t 

djup/t 

bred— brett 

fast 

sjuk — Ша 

former stam- 

dyr/t 

synlig/t 

ung/t 

glad— glatt 

billig/t 

kort 

dålig/t 

full/t 

mycket, ordentligt, väldigt ' 

I går var jag väldigt trött. 

Hej! 

fullt 
nog, det räcker. 

+ больно (med betoning på stammen) är adverb, dels med betydelsen i/la, 

ont, dels — i talspråk — med -betydelsen mycket. 

Он больно ушиб руку. Нап skadade sig svårt i handen.
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61 3.5 

3.6 

Märk 

3.7 

3.8 

Kortformen i neutrum kan uppträda som predikatsfyllnad eller 

adverbial: 

predikatsfyllnad adverbial 

Это дерево высоко. Самолёт летит высоко. 
Det här trädet är högt. Flygplanet flyger högt. 

Это совершеённо ясно. 
Detta är fullkomligt klart. 

Он говорил громко и ясно. 
Han talade högt och tydligt. 

Озеро спокойно. Она ответила спокойно. 
Sjön är stilla. Hon svarade lugnt. 

Adverb på -о bildade av particip ра -нный/-тый och -мый 

Preteritum particip passiv (6.46.c) liksom presens particip passiv 

(6.46.b), vilka uppträder med kortformer, bildar adverb ра -о. 

Några av dessa har förlorat sin samhörighet med verbstammen 

och blivit förstärkningsord. Se 6.52! 

Он совершённо свободно Нап talar ryska fullständigt 

говорит по-русски. flytande. 

Я непременно приду. Jag kommer absolut /säkert/. 

Комната была изысканно обстав- Rummet var utsökt inrett. 

лена. 

Он умышленно умолчал об этом. Нап förteg detta avsiktligt. 

att adverbformerna stavas med -HH-! 

Diminutivformer av adverb 

I talspråk och vardaglig stil förekommer allmänt adverbbildningar 

ра -енько, -OHBKO, -енечко. De är diminutivformer liksom mot- 

svarande adjektiv och har känslomässig anstrykning. 

Прибери хорошенько! Städa ordentligt! 

Поезжай тихонько! Kör försiktigt! 

Adverb ра -е 

Ау presens particip ра -ющий/-ящий (se 6.45, 6.53.1) bildas adverb 

ра -е: 

Митька понимающе 

улыбнулся. 

Мика log förstående.
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3.9 

3.10 

3.19.1 

Märk 

3.10.2 

Märk 

3.11 

Adverb 3.9—3.16 

Adverbens komparation 

De ryska adverben kan, liksom de svenska, kompareras: 

Komparativ av adverb på -o 

De adverb som består av adjektivets kortform i neutrum har liksom 

denna ändelsekomparativ på -ее (-ей) eller -е. Jämför 2.23 och 24! 

Сегодня ветер дует сильнее, Idag blåser det (vinden) krafti- 

чем вчера. gare Ап igår. 

Он бежит быстрее, чем я. Нап springer fortare Ап jag. 

Отвечайте как можно скорёе Svara snarast möjligt! 

[скорей! 

Котрагайуегпа ау adverb (liksom ау adjektiv) får genom för- 

stavelsen no- bibetydelsen litet. 

Если возможно, говорите Tala om möjligt lite/t/ tystare! 

потише! 

Några få adverb har komparativform på -ше/-же, ett par med varianter 

på -ee: 

хорошо лучше bra — bättre 

плохо хуже Ша — sämre 

редко реже sällan — тега sällan 

тонко тбныше tunt — tunnare 

много больше / более mycket — тега 

мало меньше / мёнее ще — mindre 

рано раньше / ранее tidigt — tidigare 

поздно позже / позднее sent — senare 

далеко дальше / далее långt — längre 

долго — дольше / (долее) länge — längre 

Varianterna på -ee används sålunda: 

более och менее används nästan uteslutande för att bilda sammansatt kom- 
parativ, se 2.19. De övriga formerna tillhör huvudsakligen litteraturspråket. 

uttrycket и так далее /и т.д./ och så vidare [05у.] 

Superlativ ау adverb på -o 

bildas, liksom hos adjektiv, av komparativformen + всех/всего (dvs 

än allafän аШ). Man använder всех när jämförelse med andra Кап 

tänkas, och всего när inbördes jämförelse avses: 

Она пишет красйвее всех. | Hon skriver vackrast. 

Он часто заходит к нам по Нап tittar ofta in till oss ра
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3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

3.15.1 

3.15.2 

3.15.3 

Märk 

3.16 

вечерам, но чаще всегбон = kvällarna, men oftast sitter han 

сидит дома у себя в кабинете. hemma i sitt arbetsrum. 

I litteraturspråket möter man ibland еп зирейайу ра -e, bildad ау adjektivets 
ändelsesuperlativ på -ейший (2.30): 

Благодарю вас покорнейше! Jag tackar ег ödmjukast! 

Ett komparationsschema för ett adverb på -o, bildat av adjektivets 

kortform i neutrum, kan te sig på följande sätt: 

Иван говорит тихо. Ivan talar tyst. 

Пётр говорит тише. Peter talar tystare. 

Анна говорит тише всех. Anna talar 1751451. 

Sammansatt komparativ/superlativ 

Som varianter utan någon nämnvärd betydelseskillnad möter komparativfor- 
mer sammansatta med более (och superlativer sammansatta med наиболее). 

Adverb på -u 

Av adjektiv på -ский/-цкий, vilka i regel saknar kortformer, bildas 

adverb som slutar på -ски/-цки. 

Он дружески помог мне. Нап hjälpte mig som еп vän. 

Likaså bildas av adjektiv på -j (av typen волчий, 2.7) adverb 

på -и: 

Лисица воет в лесу — Räven ylar 1 skogen — det låter 

звучит по-человёчьи. som еп människa. 

En viktig typ utgör språk- och nationalitetsadverben. 

Он говорит по-швёдски Нап talar svenska 

по-немецки tyska 

по-английски engelska 

по-французски franska 

по-русски ryska 

по-датски danska 

по-норвёжски norska 

по-венгёрски ungerska etc. 

Ett sådant adverb kan också stå som ett efterställt attribut (ifr 2.31): 
Подали судак по-польски. Man serverade gös а la polonaise. 

Adverben på -ски kan endast kompareras med hjälp av более och 
наиболее: 

Более иронически отзы- i Mera ironiskt yttrar sig tidningen 
вается газёта Правда. Pravda.
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3.17 Pronominella adverb 

kallas de många sätts-, rums- och tidsadverb, vilka för länge sedan 

bildades i språket med utgångspunkt från pronomenstammarna с-, 

T-, к-, ин-, вес-. De kan indelas på ungefär samma sätt som ргопо- 

mina: frågandelrelativa, demonstrativa, nekande och indefinita. 1 

tabellen nedan upptas några vanliga sådana adverb. 

  

  

frågande utpekande 

rumsadverb где? var? TaM där 

куда? vart? туда dit 

откуда? varifrån? оттуда därifrån 

TYT .. 
у | här 

здесь 

сюда hit 

отсюда hänfrån 
  

tidsadverb когда? паг? тогда då 

сейчас strax, пи 

теперь пи 

сегодня idag 
  

  

  

sättsadverb как? hur? так за 

måttsadverb сколько? hur mycket? столько så mycket 

насколько? настолько 

orsaks- och почему? потому{/что/ därför /att/ 

avsiktsadverb отчего? varför? otTTOoröt/uto/ därför /att/ 

- зачём? у затем{/чтобы/ 1 avsikt /att/ 

для чегб? | для того /чтобы/ 

  

Märk 1. затём betyder vanligen sedan, därefter |= после). 

Märk 2. столько, нисколько, несколько används även som рго- 

nomen, se 4.15, 4.26, 4.27.3.
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nekande bestämda obestämda 

нигде |. . o где-нибудь någonstans 
, д ‚| ingenstans где-то någonstans д руль в 

негде кое-гдё här och var 

никуда |. . . аа a , ena s 
, у ‚| åt inget håll куда-то åt något håll куда-нибудь åt något håll 

некуда 

ниоткуда | ingenstans откуда-то någon- откуда-нибудь Någonstans ifrån 

неоткуда*) ifrån stans ifrån везде - 
р överallt 

повсюду 

отовсюду från alla håll 

никогда aldrig когда-то n sån когда-нибудь | nåson sån 

некогда* inte tid (некогда) Bang когда-либо Bon АПВ 

всегда alltid 

иногда ibland 

никак ingalunda как-то på något sätt как-нибудь 

кое-как ра något sätt 

как-либо 

иначе annorlunda 
  

нисколько inte ей dugg несколько еп smula 

  

почему-то ау någon почему-нибудь ау еп eller annan 

anledning anledning 

незачем utan orsak, 

meningslöst 

Hé за что ingen orsak, för 

all del (jfr 4.26.2 Märk) 
  

+ dessa adverb används endast med infinitiv; se kommentar 3.17.5 

1 dessa adverb används huvudsakligen för att bilda konjunktioner.
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3.17.1 

3.17.2 

3.17.3 

_ 3.17.4 

3.17.5 

Adverb 3.17.1—3.19 

De frågande adverben inleder även indirekt frågande bisats: 

Где он живёт? Var Бог han? 

Я не знаю, где он живёт. Jag vet inte, var han Бог. 

Мне неизвестно, откуда OH Det är mig obekant, varifrån han 

приёхал. kommit. 

De frågande adverben används också som relativa adverb, dvs in- 

leder relativ bisats, se 4.25. 

De utpekande adverben там, туда, тогда, столько fungerar också 

som determinativer till följande bisats: 

Я был там, где он живёт. Jag var /ра platsen/ där han Бог. 

Я пойду туда, где он живёт. Jag ska gå dit, där han Бог. 

Я уйду тогда, когда OH Jag ska gå /min väg/, паг han 

вернётся. kommer ИПБака. 

Он был столько же поражён, Han blev lika förvånad, som 

сколько и обрадован. /han Ыеу/ glad. 

De nekande adverben sammansatta med ни- används i nekande 

satser med predikat, som rättar sig efter subjektet till person, genus 

och numerus. Predikatet måste alltid negeras med не; alltså dubbel 

negation! 

Я нигде не нашёл товарища. Jag апп inte min kamrat пагоп- 

stans. 

Я никогда не читал этой Jag har aldrig läst den här 

книги. boken. 

Он никуда не пошёл в Нап gick ingenstans ра sön- 

воскресёнье. dagen. 

Я ниоткуда не жду писем. Jag väntar inte brev någonstans 

ifrån. 

De nekande adverben sammansatta med нё- används i nekande 

opersonliga satser tillsammans med infinitiv (utsatt eller under- 

förstådd). Ingen ytterligare negation förekommer. Satsens logiska 

subjekt står i dativ ($ К dativsubjekt), och predikatet Аг было, будет 

eller saknas. 

Нам негде было останав- Vi kunde inte stanna någonstans. 

ливаться. | | 
Мне нёкогда было читать Эту Jag hade inte tid att läsa den här 

книгу. boken. 

Ему нёкуда было пойти B' Нап hade ingenstans att gå på 

воскресенье. söndagen.
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317.7 

3.18 

3.18.1 

3.18.2 

3.19 

Märk 

De bestämda adverben sammansatta med -то används om plats, 

tid eller orsak, som är okänd Юг den talande men 1 övrigt känd 

eller bestämd: 

Книга лежит гдё-то в шкафу. Boken ligger någonstans 1 skåpet. 

Он почему-то опаздывает. Ау någon anledning är han för- 

senad. 

Она зачем-то открыла дверь. Ау någon anledning (okänd för 

mig) öppnade hon dörren. 

De obestämda adverben sammansatta med -нибудь används om 

plats, tid eller ersak, som är oviktig för den talande: 

Положи вещи куда-нибудь! Lägg sakerna någonstans! 

Если OH почему-нибудь опоз- От han ау någon anledning 

дает, то мы не будем ждать. kommer försent, så väntar vi 

inte. 

Adverb bildade av substantiv 

Mycket produktiv är den adverbbildning som utgår från ett substantiv 

i instrumental: 

весной om våren мигом på ett ögonblick 

верхом till häst утром på morgonen 

бегом i språng вёчером på kvällen 

пешком till fots шагом 1 skritt: i sakta mak 

m fl 

En för talspråket säregen adverbiell användning av ett fåtal substantiv är 
nominativformerna страсть (lidelse), ужас (fasa) och смерть (död), som i 

denna ställning förlorat sin egentliga betydelse och blivit adverbiella förstärk- 
ningsord: hemskt, rysligt, gräsligt. 

Смерть не люблю глупых, — Jag tycker rysligt Ша от dumma 
вздохнул Игнат. (Чехов) människor, suckade Ignat. 

Интересно, что... 

Som inledning till еп följande что-за{з förekommer kortformer på 

-0/-е av adjektiv. De är ett slags predikativer, зе 3.20. 

Интересно, что ... Det är intressant, att... 

Ясно (Очевидно), что... klart (tydligt), 

` Смешно (Забавно), что ... löjligt (lustigt), 

Странно, что ... egendomligt, 

Известно, 4TO ... känt, 

Желательно, чтобы ... önskvärt, 

I stället för еп uto-sats följer ofta en infinitiv: 

Трудно (Легко) читать эту. Det är svårt (lätt) att läsa den här 

книгу. boken.
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3.20 

Предикатйвы 

3.20.1 

3.20.2 

Märk 

3.20.3 

Adverb 3.20—3.20.4 

Predikativer 

I ryskan finns en grupp adverb — och adverbiellt använda ord — 

vilka används som predikatskärna i opersonliga satser utan predikats- 
verb eller med predikatsverben было — будет eller становится blir, 

стало blev, кажется tycks, делается blir, сделалось blev. Satsens 

logiska subjekt, där sådant finns, står i dativ, s k dativsubjekt. 

Predikativerna betecknar: 

väderlek, temperatur, miljö: 

Сегодня морозно и солнечно. = Idag är det kallt och soligt. 

В комнате светло, тепло и Г rummet Аг det ljust, varmt och 

приятно. behagligt. 

В вагоне было тёсно, душно I vagnen var det trångt, kvavt 

и шумно. och stojigt. 

fysiskt och psykiskt tillstånd, känslor: 

Мне холодно. Jag fryser. 

Мне было жарко. Jag var varm. 

Мне страшно Jag känner mig rädd 

грустно ledsen 

весело glad 

жутко — SNR 

приятно behaglig }по4$ 

ЕЙ вдруг стало невыносимо Plötsligt kände hon outhärdligt 

противно. (Казекевич) äckel. 

Стыдно вам! Fy skäms! 

att som predikativ uppträder de 1 3.18.2 nämnda, adverbiellt använda substan- 

tiven (jämte några andra): 

Грех тебе так горько упрекать отца — Det är synd och skam att du så bittert 
родного. (Пушкин) förebrår Чт egen far. 

Ему лень приниматься за работу. Нап ids inte att ta itu med arbetet. 

Мне стало (было) жаль бабушку Det gjorde mig ont от farmor. 

(ackusativ!). 

förnimmelse: Anmärkningsvärda är här de två adverben видно (eg 

synligt) och слышно (eg hörbart), vilka som predikativ ersätter 

verben видеть se och слышать höra. Man kan jämföra följande 

satser:



69 

Märk 

3.20.4 

Märk 

kortform av 

finit verb adjektiv predikativsats 

Я слышу музыку. Музыка слышна. Слышно музыку. 

Jag hör musik. Musiken hörs. Man hör musik. 

Я вижу дорогу. Дорога видна. Видно дорогу. 

Jag ser vägen. Vägen syns. Man kan se vägen. 

att i predikativsatsen liksom i en sats med finit verb står objekt 

(ackusativobjekt). | 

modalitet (dvs nödvändighet, möjlighet, förbud). Hit hör de viktiga 

predikativerna: 

Мне нужно | | jag måste, är tvungen 

надо | | jag skall/bör 
можно jag Кап, jag får 

невозможно jag Кап inte 

нельзя jag får inte 

необходимо jag måste nödvändigtvis 

Dessa predikativ förbinds vanligen med en infinitiv. 

  

| купить книгу. Jag måste (är tvungen att) köpa 

boken. 

Мне надо | было купить книгу. Jag måste (var tvungen att) köpa 

| boken. 

‚ будет купить книгу. Jag måste (blir tvungen att) köpa 

boken. 

Телеграмму необходимо Telegrammet måste /оуШКог- 

отправить сегодня. ligen/ skickas idag. 

Вам нельзя курить. Ni får inte röka. 

Можно войти? Får jag komma in? 

Нужно написать ему письмо. Vi måste skriva ett brev till 

honom. 

att måste också uttrycks med enbart infinitivsats (dvs dativ +infi- 

nitiv): 

Когда мне позвонить вам? Маг ska jag ringa ег? 

. Se vidare 8.2.4. 

Beträffande infinitivernas aspekt efter ovan nämnda predikativer, se . 

6.39.1-4. |



4.1 

4.1.1 

Личные 

местоимения 

Märk 

4.1.2 

Märk 

Pronomen 
  

Местоимения 

Pronomen är ord som Кап ersätta alla slags substantiv och namn: jag, de, 

den, detta, som, vilken, vem, någon, ingen, många, sådan. | 

Personliga pronomen 

Nominativ (subjektsform) 

Я работаю Jag 

Ты работаешь Ри 

Он /Онб , Han /Den/Det | arbetar 

Она работает Ноп /fungerar 

Мы работаем У! 

Вы работаете Ni 

Онй работают Ре   
он och она (se även 1.2) används om både personer och заКег/ 
företeelser. 

  

Он/Она говорит о погоде. Нап/Ноп pratar от vädret. 

Трактор не работает: Traktorn | går inte; 
Машина } . | Bilen ” 

OH /она/ на ремонте. den är ра lagning. 

Genitiv/Ackusativ 

Genitiv = ackusativ genitiv 

меня mig У меня есть брат. 

тебя dig тебя Jag (du, han, osv) 

его — Попот/4еп/4е *него = haren bror. 

Папа + её henne *неё 

любит | нас OSS нас 

Pappa | вае ег вас 

älskar | их дет _ * НИХ 

| * Se 4.1.6. 

att personligå pronominets objektsform i 3. person inte skiljer 

mellan levande och icke-levande.
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4.1.3 

4.1.4—5 

4.1.6 

— Где мой карандаш? ‚ — Var är min blyertspenna? 

— Вот ou! — НАг Аг деп! 

— Я не вижу его. — Jag ser den inte. 

— Это мой муж. Вы знаете — Det här Аг min man. Har ni 

его? träffats? 

— Вот новое крёсло! Я — Här är еп пу fåtölj! Jag har 

только что купил его. just köpt den. 

Dativ 

Dativ används som indirekt objekt, efter preposition, vid predikativer 

(3.20) 

Ко** мне пришёл товарищ. En kamrat kom till mig. 

OH  тебё дал книгу? Gav han dig еп bok? 

Ему надо работать. Нап måste arbeta. 

Ей = нездоровится. Hon mår inte bra. 

Нам скучно! Vi har tråkigt! 

Bam сколько лет? Hur gammal är ni? 

К "HAM приходит врач. Doktorn kommer till dem. 

+ Se 4.1.6. ** Se 4.1.7. 

Instrumental Lokativ 

со**мной med mig o00T мне om mig 

с тобой med dig о тебе om dig 

с* HUM med honom 0* нём om honom 

| om den/det 

Он говорит | с* ней med henne о* ней om henne 

Han talar [< нею] 

нами med oss о нас om Oss 

BåMH med er о вас omer 

| ©* ними med дет | OM них ош dem     
Formen 6ю är ålderdomlig eller poetisk. 

* Se4.1.6 ** Se4.1.7 + Se4.1.8 

_и5Кой av н framför 3. person av personliga pronomen 

De med + betecknade formerna har alla ett H i början: när 3. person 

av personliga pronomen styrs av en egentlig (dvs enstavig, se 

vidare 7) preposition, måste н sättas framför pronominet. (Se dock 

4.1.12). 
Я не могу жить без него. Jag Кап inte leva utan honom 

| _ /den. 

Книга лежит на нём. Boken ligger ра det /den.
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4.1.7 

4.1.8 

4.1.9 

4.1.10 

Pronomen 4.1.7—4.2 

Framför formerna мне och мной får prepositioner som slutar på 

konsonant ett tillskott av -0. 

Он не танцевал со мной. Нап dansade inte med mig. 

Во мне вы найдёте верного I mig skall ni finna еп trogen vän. 

друга. 

Ргерозшопеп о (от) har framför мне formen обо. 

Tilltalspronomen 

вы är det normala tilltalspronominet i ryskan, när man vänder sig 

till en eller flera personer, som man säger ni till, samt till flera, som 

man duar. Även om man tilltalar en vuxen med förnamn — enbart 

eller jämte fadersnamn (se 2.35) — används вы. ты är tilltals- 

pronomen till barn, familjemedlemmar och nära släktingar och till 

mycket goda vänner. 

вы skrivs med liten bokstav — 1 brev tecknas pronominet dock ofta 

med stor bokstav. 

Ребята, вы плохо читаете! Barn, ni läser Ша! 

Светлана, вы поняли мой Svetlana, förstod ni min fråga? 

вопрос? 

Товарищи офицеры, поздрав-  ОЁЙсегзКатгаег, jag gratulerar 

ляю вас с Первым Мая! ег på första maj! 

Titlar och tilltalsord 

Titlar kan i ryskan inte ersätta tilltalspronomen, såsom alltjämt är 

vanligt i svenskan. 

— Что же вы, доктор, unTåeTte Hur kommer det sig, att doktorn 

лёкции о вреде никотина, а föreläser om nikotinets skadliga 

сами курите? inverkan men själv röker? 

— Позвольте, профессор, Tillåter professorn, att jag ställer 

спросить вас? еп fråga? 

— Молодой человек, вы не Var snäll och säg mig /unge тап/ 

скажете мне который час? vad klockan Аг. 

— Девушка, вы не знаете, как = Vet fröken hur jag skall ta mig 

мне доехать до гостиницы till hotell Rossija? 

”Poccha”? 

Som exemplen ovan visar används mycket ofta titlar och andra be- 

nämningar som tilltalsord eller lystringsord jämte tilltalspronominet. 

Observera särskilt девушка = fröken, damen. 

Andra tilltalsord är товаришт kamrat, гражданин medborgare, (дядя 

farbror, тётя tant).
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_ 4.1.11 

4.1.12 

4.2 

Возвратное 

местоимение 

Märk 

`Вы чувствуете 

Господин herr, госпожа fru, fröken används endast till utlänningar. 

Мы с женой — Jag och min fru 

Мы с мамой идём в цирк. Jag och mamma går ра cirkus. 

Мы с тобой не будем спорить. Du och jag ska inte gräla. 

Вы с женой переёхали на Har ni och ег fru flyttat till деп 

новую квартиру? nya våningen? 

Genitivformerna его hans/dess, её hennes, их deras används också 

som possessiva pronomen (4.4.5). I denna funktion sätts inget H 

framför dem, även om de står efter en preposition: 

У его отца есть машина. Hans far har en bil. 

Reflexiva pronominet себя 

Nominativform saknas 

С Я нашёл у себя на столе книгу. 

О Ты купила себе новые ботинки? 

А Сн чувствует себя плохо. 

Г Вы взяли с собой — все книги? 

Г. Они много говорили о себе. 

Jag hittade boken /hemma/ hos mig på bordet. 

Har du köpt dig nya skor? 

Han känner sig dålig. 

Tog ni alla böckerna med er? 

De pratade mycket om sig /själva[. 

себя böjs alltså på samma sätt som ты (4.1.2—5). 

Som framgår av exemplen ovan syftar себя tillbaka på alla sorters 

subjekt, inte bara på tredje person. Alltså 

Я чувствую Jag känner mig dålig. 

Ты чувствуешь Du känner dig dålig. etc. 

Он 
Onå | чувствует 

Мы чувствуем 

‹ себя плохо. 

  Онй чувствуют 

Jämför användningen ау свой sin 4.4.2.
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4.3 

4.4 

Притяжательные 

местоимения 

4.4.1 

Pronomen 4.3—4.4.3 

друг друга varandra 

Nominativform saknas 

С Они боятся друг друга. De är rädda Гог varandra. 

D Они звонили друг другу. De ringde till varandra. 

он любят друг друга. De älskar varandra. 

Они смотрят друг Ha друга. De ser på varandra. 

I Они играют другс другом. De leker med varandra. 

Г Они думают друг o друге. Ге tänker på varandra. 

Första delen ау detta uttryck förblir oböjt, medan andra delen böjs 

som substantivet apyr vän. En eventuell preposition står mellan de 

båda leden. 

Possessiva pronomen 

Som possessiva pronomen (betecknar ägaren) används i ryskan 

мой min, твой din, свой sin, наш vår, ваш er samt de oböjliga его 

hans/dess, её hennes, их deras. 

Böjning 

Possessiva pronomen böjs i maskulinum och neutrum singular samt 

1 plural (alla genus) genom tillägg av de böjda formerna ау он, оно 

och они, se 2.3.1. | 

sing п/п m/n m/n m/n m/n 

N/A мой/моё  твой/твоё  свой/своё  наш/наше  ваш/ваше 

С/А моего твоего своего нашего вашего, 

Р моему твоему своему нашему вашему 

I мойм твойм свойм нашим вашим 

Г. моём твоём своём нашем вашем 

plur 

N/A мой твой свой наши ваши 

С/А мойх твойх свойх наших ваших 

Р мойм твойм _свойм нашим вашим 

I MORMH TBOMMH свойми нашими вашими 

Г ° мойх твойх свойх наших ваших 

Ackusativ = попитайу. eller: genitiv beroende på om objektet är 

levande eller icke-levande. |
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4.4.2 

Märk 

Märk 

4.4.3 

Possessiva pronomen i femininum singular böjs: 

N моя твоя своя наша ваша 

С моей твоей своей нашей ‚ вашей 

Р моей твоей своей нашей вашей 

А мою твою свою нашу вашу 

I моей твоёй своёй нашей вашей 

L моей твоёй своей нашей вашей 

Hur formerna ау свой används 

Я беру Jag tar min hatt. 

Ты берёшь р , Du tar din hatt. 
свою шляпу. 

Он берёт Пап tär sin hatt 
Она Hon | | 

Мы знаем У! Кап vår sak. 

Вы знаете + своё дёло. Ni Кап ег sak. 

Они знают De Кап sin sak. 

Возьмите свою сумку! Tag ег väska! 

Exemplen visar, att свой (liksom себя 4.2. Märk) kan syfta tillbaka 

på subjektet, även om detta betecknar första eller andra person. 

(I svenskan kan sin endast syfta tillbaka på ett subjekt i tredje 

person.) 

Däremot: 

Ты знаешь его брата? Känner du hans bror? 

Он звонил вашей cecTpé (2)? Ringde han ег syster? 

Мы встретили твоего отца. У! mötte din far. 

I dagligt tal möter ofta мой, твой, наш, ваш 1 stället för de mer 

språkriktiga formerna ау свой: 

Я уже кончил мою (1 st. för Jag har redan slutat mitt arbete. 
свою) работу. 

Vid släktskapsord såsom отёц far, мать mor, брат bror, сестра 

Syster, жена hustru, муж man utelämnas ibland de possessiva ргопо- 

mina: 

Вчера мать водила сестру к Igår gick mamma med min syster 

врачу. till doktorn. 

Nominativen свой /своё, своя, свой/ använd som bestämning till 

subjektet eller predikatsfyllnaden 1 en sats betyder egen (= privat): 

- своя машина. . egen bil. 
У меня [есть] | .. Jag har g 

СВОЙ ДОМ. eget hus. 

У всякого /есть/ свой вкус. Var och еп har sin smak. 

Märk uttrycket: 

3TO свой человек. Нап Аг еп ау de våra.
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4.4.4 

4.4.5 

Märk 

- 4.4.6 

4.5 

Указательные 

местоимения 

4.51 

Pronomen 4.4.4—4.5.4 

Роззезыта pronomina мой, твой, наш, ваш används även själv- 

ständigt, dvs utan efterföljande substantiv: 

Эта книга ваша? Аг деп här boken ег? 

Это перо ваше? Аг den här pennan ег? . 

Вот этот паспорт мой. Det här passet är mitt. 

Genitivformerna его, её, их 

fungerar som oböjliga роззезмургопотеп på samma sätt som de 

svenska hans, hennes, dess, deras. De förekommer dock mera sällan 

självständigt. 

Я знаю егб брата, её сестру и Jag känner hans bror, hennes 

их родителей. syster och deras föräldrar. 

Я встретился с его братом, с Jag träffade hans bror, hennes 

её сестрой и с их родителями. — syster och deras föräldrar. 

"Реп här boken är hans” bör helst heta: Эта книга принадлежит 

ему. 

наш брат med de böjda formerna нашего брата, нашему брату ес. möter 

man i vardagsspråk motsvarande svenskans man, våra gelikar. 

På samma sätt: ваш брат sådana som ni och свой брат folk av vår sort. 

Demonstrativa pronomen 

Demonstrativa (utpekande) pronomen kan med hänsyn till böjningen 

indelas 1 tre grupper: 

1 med pronominell böjning 2 med adjektivisk böjning 

Этот, это, эта, эти | denne такой, такое, такая, такие 

тот, то, та, те den här (Se 4.10) 'så- 

(Se 4.5—4.6) den där таков, таково, такова, dan 

таковы (Se 4.14) 

3 vanligen oböjt (se 4.15) 

столько så många, så mycket. 

этот — тот 

этот betecknar vanligen något närliggande, medan тот betecknar det 

som är längre från den talande. Som bestämning till ett substantiv 

böjs этот i samma kasus, genus och numerus som detta. 

mask. этот дом detta hus 

neutr Это письмо detta brev 

fem эта книга = denna bok 

plural эти люди = dessa människor
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4.5.2 

4.5.3 

4.5.4 

Märk 

Neutrumformen 5то används även självständigt 1 ett flertal funk- 

tioner, se 4.5.4. 

Böjningen ау этот 

sker genom att till böjningsstammen эт- foga de vanliga ргопотеп- 

ändelserna (se 2.3.1), samt byta ut e mot о. 

mask neutr fem plural 

М этот это эта Эти 

а этого Этой этих 

D этому этой этим 

Al Этот это эту | эти 
этого этих 

I этим этой этими 

Г. этом этой Этих 

Вот Этот 

I vardagsspråket förstärks ofta этот med вот: 

Вот Этот чемодан мой. Реп här resväskan Аг min. 

Вот Эта сумка моя. Реп här väskan är min. 

Вот эти вещи мой. De här sakerna Аг mina. 

Oböjt это motsvarande svenskans ”det är” 

Detta это hänvisar vanligen tillbaka på något tidigare nämnt eller 
känt men kan också peka framåt och motsvarar då svenskans s k 
emfatiska omskrivning (Det är ... som ...) 

— Что Это такое? — Vad är det för något? 

— Это книги. — Det är böcker. 

— Это ваш бумажник? — Аг det ег plånbok? 
— Да, этот бумажник мой. — Ja, den där plånboken Аг min. 

I emfatisk (förstärkande) omskrivning: 

Это.онй разбили окно. Det var de som slog sönder 

fönstret. 

Preteritumformerna ау быть rättar sig efter predikatsfyllnaden 

( = det logiska subjektet): 

Это был дом отдыха. | Det var sanatoriet. 
Это была сестра товарища. Det var min kamrats syster. 

Это были учебники. — Det var läroböcker. 

I opersonliga konstruktioner, särskilt sådana som beskriver väderlek 
tid och avstånd eller den omgivande miljön, används inte Это. 
— Какая сегодня погода? = Hurudant Аг vädret (Vad är det 

för väder) idag? 

”
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4.5.5 

4.6 

4.6.1 

Pronomen 4.5.5—4.6.2 

— Сегодня хорошая погода. 

— Сегодня холодно /тепло/ 

мороз. 

Туда 25 километров. 

В комнате тепло /светло/ 

темно. 

Три года мы не виделись. 

Böjda former ау это: 

Я этого не знал. 

Погода была плохая. Из-за 

этого мы не поёхали за город. 

Я этому не верю. 

Этим и объясняется, что... 

Он об этом ничего не 

говорил. 

тот, то, та, те 

Det är fint väder idag. 

Idag är det kallt /varmt/ frost. 

Det är 25 km dit. | 

Det är varmt /ljust/ mörkt i 

rummet. - 

Det är tre år sedan vi träffades. 

Jag visste inte det. 

Vädret var dåligt. På grund av 

detta (På grund härav) reste vi 

inte ut till landet. 

Det tror jag inte. 

Härav förklaras också, ай... 

Han sade ingenting om det. 

Böjningen är mycket lik böjningen ау этот, men de tvåstaviga 

formerna ау тот och To har ändelsebetoning, och тот och то har 

instrumentalformen тем; pluralformerna har vokalen е. 

mask neutr fem 

N TOT TO та 

С того той 

D тому той 

тот 
А , то ту 

| того 

I тем той 

Г. том той 

тот 

plural 

те 

тех 

тем 

] те 

| тех 

тёми 

тех 

betecknar (som demonstrativpronomen) det som ligger längre Бом 

från den talande och används då i motsats till Этот. 

Этот дом высокий, а тот дом 

ещё выше. | 

Дай мне эту книгу, а ту 

книгу оставь у себя! 

Село находится на той 

стороне реки. 

Det här huset är högt, men det 

där huset är ännu högre. 

Ge mig den här boken och behåll 

den där! 

Byn ligger på andra sidan floden.
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4.6.2 

В тот день было холодно. 

То было вчера, а Это сегодня. 

Den dagen var det kallt. . 

Det var igår, men nu är det idag. 

Varken den ene eller den andre... Ни тот, ни другой ... 

тот som determinativpronomen | 
dvs ей sådant pronomen, som visar framåt ра еп följande bisats, 

förekommer både förenat med substantiv och självständigt. 

Förenat med ett substantiv syftar тот, To, Ta, Te framåt på еп efter- 

följande bisats, som inleds av ett relativpronomen (который, кто, 

что) eller ett relativt adverb (когда, где). 

Он живёт в том доме. в Нап бог i der hus, i vilket (där) 

котором (где) находится det finns еп restaurang. | 

ресторан. 

В тех случаях, когда ученики 

отсутствуют по болезни, надо 

отметить это в классном 

журнале. 

Ты принёс не ту книгу. 

которую я просил. 

I de fall då elever Аг frånvarande 

pga sjukdom, anmärkes detta 

1 klassboken. 

Du kom inte med den bok som 

jag hade bett om. 

Självständigt тот, то, та, Te förekommer mest som syftningsord till 

en efterföljande (eller föregående) bisats inledd av кто eller что. 

Observera, att bisatsens predikatsverb i förfluten tid står i maskuli- 

num (singular) efter кто och i neutrum efter что: 

В наше время тот — поэт, 

тот — писатель, кто полёзен. 

(Маяковский) 

Кто ищет, тот всегда найдёт. 

Этс были те, кто близко 

знал его. 

То, что случилось, уже 

давно забыто. 

Хорошо тому, кто в такие 

ночи сидит под кровом дома, 

у кого есть тёплый уголок. 

(Тургенев) 

Кому много дано. с того 

много и спросится. 

Он забыл о том, что ему 

сказали. 

I vår tid Аг den poet eller för- 

fattare, som är nyttig. 

Den som söker, han finner. 

Det var de som kände honom 

väl. 

Det som hände är för länge sedan 

glömt. 

Väl den som under sådana nätter 

sitter under hemmets tak, som 

har en varm vrå. 

Den som mycket blev givet, av 

honom skall också mycket krä- 

vas. 

Han glömde bort det som de 

sagt honom.
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4.6.3 

4.7 

Märk 

4.8 

4.9 

Pronomen 4.6.3—4.15 

Я yBépen в том, что... Jag är övertygad от ай... 

En preposition får i ryskan inte styra en bisats. I vissa fall kan 

prepositionen utelämnas, men om att-satsen är beroende av ett 

verb eller ett adjektiv som konstrueras med preposition eller kasus, 

sätts то — eller böjd form ау то — före den ау что art inledda 

bisatsen. Jämför engelskans: You can rely upon И that he will pay 

the money back. 

Меня поблагодарили за то, 

что я им помог. 

Я был очень доволен тем, 

что мне предложили билет. 

Обратите внимание на то, 

что этот глагол требует 

дательного падежа. 

Я согласен с тем, чтобы вы 

мне заплатили 5 рублей. 

Мы думали о том, что мы его 

больше не увидим. 

Man tackade mig för ай jag 

hjälpt dem. : 

Jag var mycket nöjd med att de 

erbjudit mig en biljett. 

Var uppmärksamma på ай detta 

verb kräver dativ. 

Jag går med på att ni betalar mig 

fem rubel. 

Vi tänkte på att vi aldrig mer 

skulle få se honom. 

To förekommer mycket ofta som inledning av en eftersats (huvud- 

sats) = så, då. 

Когда я провожала его, то 

он нарочно долго надевал 

шубу... /Чехов/ 

/Скажи мне/, ато... 

Маг jag följde honom ut, 54 tog 

han med avsikt på sig pälsen 

långsamt ... 

/Tala om det/ annars ... 

I vardagsspråk (med avspegling i litteraturspråket) förekommer ett enklitiskt 

(efterhängt) -то /-та, -Te/, som när det anslutes till ett substantiv har ungefär 

samma funktion som den svenska enklitiska artikeln hos substantiv (goss-en). 

сей 

сей denne är föråldrat och lever bara kvar i några stående uttryck: 

сейчас 

сегодня (eg. genitiv, uttal =его) 

сию минуту (ackusativ) 

по сей день 

сего года / месяца 

до сих пор 

пи, för närvarande 

idag 

genast, omedelbart 

t om denna dag 

innevarande år/månad 

hittills
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4.11 

Märk 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

такой 

такой sådan, så böjs som ей adjektiv med stam ра к (2.2.2). 

Что это такое? 

Этот портфёль чёрный; 

мой портфеёль не такой! 

У нас нет такой книги. 

Она такая милая 

Vad är detta för något? 

Den här portföljen är svart — 

min portfölj ser inte ut så. 

Vi har inte någon sådan bok. 

Framför adjektiv i långform måste такой används. Framför kort- 

form används так. 

Она`такая милая и умная! 

Меп: 

Этот сад так красив! 

Hon Аг så rar och Кок! 

Denna trädgård är så vacker! 

att i början ау еп utropssats används какой, какая, какое, какие: 

Какой талант, какая потеря для 

науки! Какие надёжды он подавал 

нам всем! (Чехов) 

Какая ужасная погода! 

такой som determinativpronomen 

En sådan talang, en sådan förlust för 

vetenskapen! Sådana förhoppningar 

han ingav oss alla! 

Ett sånt rysligt väder! 

такой kan syfta framåt på en efterföljande relativ bisats, vanligen 

inledd ау какой. 

Это была такдя ночь, какой 

(genitiv) уже я никогда не 

видала после. . 

Det var еп sådan пай, som jag 

aldrig senare sett / maken till/. 

Bisatsen kan också vara en att-sats: 

Туман был такой, что кругом 

ничего не было видно. 

Dimman var sådan, att ingenting 

syntes runt omkring. 

таковой är föråldrat men förekommer i vissa uttryck. : 

Вопрос важен как таковой /=сам 

по себё/ 
Frågan är i och för sig viktig. /Frågan 

som sådan är .../ 

таков, такова, таково används som predikatsfyllnad: 

Такова жизнь! 

столько 

Sådant är livet! 

столько så Mycket, så många är vanligen oböjt och följs då av 

substantiv i genitiv, dvs det behandlas som ett myckenhetsord. 

Где ты был столько времени?. 

Он прочитал столько книг! 

В Байкале столько воды, 

сколько (se 4.24.5) во всём 

Балтийском море. 

Var har du varit så lång tid? 

Så många böcker han har läst! 

I Bajkal är det lika mycket vatten 

(eg. så mycket vatten) som 1 hela 

Östersjön.
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4.16 

Определительные 

местоимения 

4.16.1 

4.16.2. 

Märk 

4.16.3 

Pronomen 4.16—4.17 

стблько böjs: 

С устольких человёк hos så många människor 
D кстольким местам till за många platser 

I со столькими ошибками med så många misstag (fel) 

Г. во стольких городах 1 за många städer- 

Definita (bestämda) pronomen 

pronominell böjning 

весь, вся, всё, все hel/a/, all/a/ 

сам, сама, само, сами själv 

adjektivisk böjning 

целый hela любой varje 

самый själva другой annan 

всякий varje иной annan 

каждый varje 

böjning enligt 4.6 

тот самый 
| Чепзатте 

тот же 

Böjning ау весь 

mask . рем fem plural 

М весь всё вся все 

С всего всей всех 

р всему всей всем 

AJ весь , всё всю у все 
| всего | всех 

| всем всей всеми 

Г. (060) всём (060) всей (обо) всех 

весь, целый 

весь och целый betyder båda hel, all, men det senare bör inte ап- 

vändas om personer. Det har också bibetydelsen fullständig, väldig. 

att kortformerna цел/цела/целы betyder hel, oskadd: 

Он остался цел /целым/. Нап var oskadd. 

всё 

Neutrumformen всё, har följande speciella användningar vid sidan 

av betydelsen allt:
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4.16.4 

Märk 

4.17 

Märk 

I Яговорил 

| всё förstärker en komparativform ау ett adjektiv: 

всё лучше allt bättre (bättre och bättre) 

всё красивее allt vackrare 

Jämför гораздо mycket framför komparativ (2.32). 

2 всё har betydelsen hela tiden = всё время 

"Она всё боится передать ...” — ”Hon är hela tiden rädd att be- 

tala överpris ...” (Folkvisa) 

3 =всётаки i alla fall | 

Genitivformen всего används som adverb 1 betydelsen bara; тайез. 

avskedsfrasen Всего хорошего! 

сам själv 

Böjning 

singular maskulinum femininum 

М Он пришёл сам. Она пришла сама. 

.. его самого. её самой. 
С Еще нет , oc ru ‚ 

самого доктора. самой сестры. 

‚ [ему самому. ей самой. 
D Я звонйл | у , у. | ,u ou 

самому директору. | самой Петровой. 

, й , . [| самоё. 
А Я видел его самого. её ] , 

| саму. 

| Я [с ним самим. | с ней самой, 

говорил | с самйм доктором. | с самой сестрой. 

Мы [о нём самом. [о ней самой. 

говорили | о самом докторе. |о самой сестре. 

plural 

М Онй пришли сами. 

‚> [ их самих ‚ 
С Кроме , . здесь никого нет. 

| самих актёров 
им самим , , 

ри | было скучно. 
| самим делегатам 

А Я встретил их самих. 

[с ними самими. 

{ ссамими актёрами. 

Г. Яговорил Го них самих. 
| о самих актёрах. 

Neutrumformer är ovanliga. 

Это само собой разумёется. Det är självklart (eg. förstår sig 

i ау sig självt).
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Märk 

4.17.1 

4.18 

Pronomen 4.17.1—4.21 

Han (Hon) Кот själv. De Кот själva. 
Han (Hon) själv, Doktorn (systern) själv har ännu inte kommit. 
Utom dem själva (själva skådespelarna) är ingen här. 

Jag ringde honom (henne) själv, direktören själv (fru Petrova själv). 

De själva (Delegaterna själva) hade tråkigt. 

Jag såg honom (henne) själv. 
Jag mötte dem själva. 

I Jag talade med honom (henne) själv, doktorn/systern själv, 

dem (skådespelarna) själva. 

L Jag talade om honom (henne) själv, doktorn/systern själv, 

dem (skådespelarna) själva. 

р
о
 

O
Z
 

att betoningen ligger på ändelsen i alla böjningsformer utom nomina- 

tiv och ackusativ (icke-levande) plural och att böjda former ау сам 

står före substantiv men efter annat pronomen. 

сам används: 

1 tillsammans med substantiv och pronomen som betecknar person 

— se böjningsmönstret; 

2 någon gång vid abstrakta substantiv eller sakord för att beteckna 

motsatsförhållande: 

На берегах Байкала растут РА Bajkalsjöns stränder växer 

леса, а в самом озере есть skog och i själva sjön finns 

много рыбы. mycket fisk. 

3 efter reflexivpronominet себя: 

Он хорошо знает себя самого. Han känner sig själv väl. 

Онй ничего не рассказали о De berättade ingenting om sig 

себе самих. själva. 

самый 

самый själva böjs som ett hårt adjektiv (2.4.1) och används: 

1 tillsammans med långform av adjektiv för att ange superlativ 

(2.19); 

2 tillsammans med pronominet тот i betydelsen densamme (4.23); 

3 tillsammans med substantiv, som icke betecknar person, för att 

framhäva detta eller ange dess yttersta gräns. I svenskan motsvaras 

самый framför sakord ibland av själva, ibland av just, omedelbart 

och liknande uttryck.
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Märk 

4.19 

Märk 

4.20 

4.21 

Он живёт у самого моря. Нап Бог vid själva havet (ända 

: nere vid havet). 

Самый факт достаточен. Själva faktum räcker. 

Журналист находится в Journalisten befinner sig i själva 

самом цёнтре событий. centrum ау händelserna. 

. С самого утра (начала). Ända sedan morgonen (ända 

från början). 

в самом дёле verkligen 

на самом дёле i själva verket, ”på riktigt” 

каждый 

каждый varje används i betydelsen varje, var och еп. 

У каждого свой вкус. Var och еп har sin smak. 

Каждый день OH É30UT на Varje dag far han till jobbet. 

работу. 

Каждые сутки поступали Varje dygn Кот nyheter från 

новости с фронта. fronten. 

каждые (plural ау каждый) används framför pluralord (t ех сутки) 

samt framför räkneord 1 uttrycket varannan, var tredje osv. 

Каждые два года. Vart annat år. 

Каждые пять дней. Var femte dag. 

всякий 

всякий varje, varjehanda används dels i samma betydelse som 

каждый, dels i betydelsen alla slags, varje tänkbar: 

На прилавках лежали På diskarna låg alla slags (уаге- 

всякие книги. handa) böcker. 

Во всяком случае, я вам I varje fall ringer jag ег 1 morgon. 

позвоню завтра. | 

Без всякого сомнёния ему Utan varje tvivel mår han bättre 

теперь лучше. nu. 

любой 

любой varje, varenda tillhör huvudsakligen skriftspråket men an- 

vänds även annars med bibetydelsen vilken du vill, vilken som helst. 

Заходи.ко мне в любое BpéMa! = Hälsa på mig, närhelst du har 

lust (när det passar dig)! 

Сейчас у нас в деревне в | ` Ми finns det hos oss på landet еп 

любом доме есть радио. radio i varje hus.
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4.22 

Märk 

4.23 

4.24 

Pronomen 4.22—4.24.2 

другой 

другой annan används ра samma sätt som det svenska pronominet/ 

adjektivet. 

Бабушка живёт в другом Farmor Бог i еп annan stad. 

röpone. 

Förväxla inte другой med räkneordet второй andra! 

иной har samma betydelse som другой men tillhör det högre skrift- 

språket. 

тот самый = то самое та самая те самые 
, , , , densamme 

тот же то же та же те же 
, о samme 

тот же самый 

„Это тот самый человек, Det är samma människa, som 

которого я вйдел вчера. jag såg igår. 

Он живёт на той же улице, Han bor ра samma gata som jag. 

что ия. 

В тот самый /В тот же самый Samma kväll dog han. 

вечер он умер. 

Каждый раз повторялось Varje gång upprepades precis 

одно и TO же. detsamma. 

тоже hopskrivet betyder även, också. 

Interrogativa (frågande) pronomen 

KTO? vem, vilka? 

4T0? vad? 

какой? hurudan? 

[каков? hurudan? endast som ргеа.КуПа.] 

который? vilken? 

сколько? hur mycket? hur många? 

чей? vems? 

Samtliga frågande pronomen kan också användas som relativa 

pronomen, se 4.25.
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Märk 

4.24.2 

Märk 

Märk 

кто? vem, vilka? 

N Кто — принёс классный журнал? 

С — Когб сегодня нет? 
D Кому принадлежит Эта резинка? 

А Кого — вы видите на рисунке? 
| Kem ты будешь? 

С кем говорит Борис? 

Г. О ком они говорят? 

N Vem Баг /med sig/ КаззБоКеп? 1 | Vad ska du bli? 

G Vem saknas idag? Vem talar Boris med? 

D Vem tillhör det här radergummit? L Vem talar de om? 

А Vem ser ni på teckningen? 

att кто saknar särskilda former för maskulinum, femininum eller 

plural. (Neutrum kan inte komma ifråga, eftersom pronominet 

endast kan syfta på personer.) Om predikatsverbet står i tempus 

för förfluten tid (preteritum), används maskulinformen. 

Кто эти девушки? Vilka är dessa flickor? 

Кто из учениц вчера от- Vem /УПКа ау flickorna 1 klassen 

сутствовал? var borta igår? 

что? vad? 

Что Это такое? Vad är det för något? 

N Что лежит на столё? Vad ligger ра bordet? 

Что вам нужно /угодно? (I affären:) Vad önskar ni? 

Что случилось? Vad hände? 

С Чего ты бойшься? Vad är du rädd för? 

D Чему он радуется? Vad gläds han åt? 

А Что вы видите на рисунке? Vad ser ni på bilden? 

I Чем вы занимаетесь? Vad sysslar ni med? 

Г О чём вы говорите? Vad talar ni om? 

| В чём дёло? Vad gäller det? 

I nedanstående sats följs что av genitiv som uttrycker innehållet 

(se 8.1.4): 

Что нового есть сегодня в Vad är det Гог nytt i tidningen 

газете? idag? 

чем används som bindeord i betydelsen än vid jämförelse: 

Он моложе, чем я. (2.20) Нап är yngre än jag. 

чем... тем ‚м... desto 

Чем больше, тем лучше. Ju тег, desto bättre.
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4.24.3 

4.24.4 

4.24.5 

4.24.6 

Pronomen 4.24,3—4.25.1 

котбрый 

который? vilken? böjs som ей adjektiv (se 2.4.1) och står 1 samma 

kasus, genus och numerus som sitt huvudord. 

который frågar efter någon bland flera, vilken av dem, eller ordnings- 

följd. 

Который /Какой Это урок? Vilken lektion är det här? 

Которая книга ваша? Vilken bok är ег? 

Который час? Vad är klockan? 

В котором доме вы живёте? I vilket hus bor ni? 

какой 

какой? hurudan, vilken? böjs enligt 2.2.2 såsom sitt huvudord. Det 

frågar 1 regel efter egenskap och utseende, men kan också användas 

om ordningsföljd. 

Какая сегодня погода? Hurudant är vädret idag? 

Какое сегодня число? Vilket datum är det idag? 

Какой сейчас месяц? Vilken månad? 

Beträffande какой 1 utropssatser, se 4.11 Märk. 

сколько 

сколько? hur mycket?, hur många? böjs på samma sätt som 

столько (4.15), men förekommer mest 1 oböjd form (N/A). Det 

följande substantivet står då i genitiv. 

Сколько стоит книга? Ног mycket kostar boken? 

Сколько там было людей? Hur många människor var där? 

Сколько врёмени? Hur mycket är klockan? 

чей? 

чей? vems? används mest i nominativ. I talspråk ersätts det ofta ау 

у когб. Чей böjs som sitt huvudord till genus, numerus och kasus: 

sing mask/neutr fem plural 

М чей это карандаш? чьё это перо? чья STO шляпа? чьи 
С чьего (penna) чьей (hatt) чьих 

D | чьему чьей чьим 
А чей/чьего | _ чьё чью чьи/чьих 
го чьим о | чьей чыйми 
L о чьём о чьей о чьих 

В чьей комнате есть душ? I vems rum finns det dusch? 

С чьим сыном вы позна- : Vems son hälsade ni ра? 
комились?



Косвенные 4.24.7 Frågepronomen inleder även indirekta frågor: 
вопросы 

Märk 

4.25 

Относительные 

местоимения 

4.25.1 

Он спросил, кто я. Нап frågade vem jag var. 

Я не знаю, который час. Jag vet име vad klockan Аг. 

Я не знаю, что мне делать. Jag vet inte vad jag ska göra. 

Почтй каждый день приходил Р. Nästan varje dag Кот В. Юг att se, 
посмотреть, какйе она сдёлала yc- — vilka framsteg hon gjort inom må- 

пёхи в живописи. (Чехов) leriet. 

Он спросил, кто звонйл/что Нап frågade vem som ringt/vad 
случилось. som hänt. 

Relativa pronomen 

Samtliga frågande pronomen används också som relativa (tillbaka- 

syftande) pronomen. 

Relativa pronomen inleder en bisats (underordnad sats) som vanligen 
är bestämning till något ord i huvudsatsen (den överordnade 

satsen). Detta ord kallas korrelat. I svenskan — och i engelskan — 
utelämnas ofta relativa pronomen (Huset jag bor i är nytt = Huset 
som jag bor i är nytt). Relativa pronomen kan inte utelämnas i ryskan. 

Vidare gäller för ryskan att en preposition som styr ett relativ- 

pronomen måste stå omedelbart före detta. 

"Huset jag bor i ...” måste på ryska heta Дом, в котором я живу, ... dvs 
"Huset, i vilket jag bor, ...” 

который 

который som, vilken är det vanligaste relativpronominet. Det böjs 

som ett hårt adjektiv enligt 2.4.1 och rättar sig till genus och numerus 

efter korrelatet (se ovan!). Däremot står который i det kasus som 

funktionen i bisatsen bestämmer, dvs om det är subjekt i bisatsen, 

står det i nominativ, är det objekt, står det i objektsform. 

М Девушка, котбрая поёт TaK = Flickan, som sjunger så bra, går 

хорошб, учится в этом i den här klassen. 

классе. 

С Ввазе стояли б6лые I уазеп stod vita blommor, från 

цветы, от которых так vilka det doftade /så/ sött. 

сладко пахло. 

D Мальчика, которому я дал Pojken, som jag gav boken, heter 

книгу, зовут Андрей. Andrej. 

А Вот KHåra, которую мы Där är boken som wi läste på 

читАли на уроках! | timmarna! 

I Уменя в комнате два °_ Jag har två fönster i mitt rum, 

окна, мёжду котбрыми mellan vilka det står ett Бога. 

стойт стол. 

Г. Всеэти кийги, о котбрых <  АПа dessa böcker, som vi talade 

мы говорили, тепёрь в от, finns nu i biblioteket. 

библиотеке.
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Märk 

Märk 

4.25.2 

4.25.3 

Pronomen 4.25.2—4.25.7 

Någon gång Кап — ау logiska skäl — något annat ord än еп preposition 
stå mellan relativpronominet och dess korrelat: 

Из перёдней, дверь в которую была = Från farstun, till vilken dörren stod 
открыта, доносйлся говор. öppen, hördes samtal /гозег/. 

I stället för formerna в/на котором, в/на которой, в/на которых 

används ofta где: 

Дом, где (в котором) я жил в Huset där jag bodde (som jag 

детстве, стоял на углу bodde 1) паг jag var liten, låg i ett 

улицы. gathörn. 

Vars, vilkas 

Observera genitivformerna ау который: 

которого = vars (syftar ра maskulin/neutral ägare) 

которой = vars (syftar ра feminin ägare) 

котбрых = vilkas — (syftar på flera ägare) 

Liksom andra genitivattribut står de efter sitt huvudord: 

Полуостров, на поберёжье Halvön, på vars stränder ligger 

котброго стойт столько домов så många semesterhem, kallas 

отдыха, называется Крым. Кит. 

Мы увидели горы, вершины Vi fick se berg, vilkas toppar var 

которых были покрыты täckta ау snö. 

снегом. 

кто 

кто som, vilken, vilka används (omväxlande med который) паг 

korrelatet är тот eller все. Se vidare 4.24.1. 

Хорошо смеётся TOT, кто skrattar bäst, som skrattar sist. 

смеётся последним. (ог45рг.) 

Счастлив тот, у кого совесть Lycklig är деп som har ей lugnt 

спокойна. = (rent) samvete. 

Кто ищет, тот всегда найдёт. Реп som söker han finner. 

| | (ordspr.) 

Все, кто пришёл/пришли на Alla som kom till aftonunder- 

вечер, смотрёли фильм. hållningen såg filmen. 

Каждый, кто хотёл высту- Var och еп som ville framträda 

пить, мог попросйть слово. kunde begära ordet.



91 Märk  Ryskan kan ha annan satsföljd än svenskan i strukturen den som ...: 

4.25.4 

4.25.5 

4.25.6 

4.25.7 

Den som inte arbetar skall /hel- 

ler/ inte äta. 

Кто не работает, тот не ест. 

что 

‚что som, vilket, något som används när korrelatet är то eller 

всё, ibland även när detta betecknar något icke-levande. что är 

enda möjliga relativpronomen, när korrelatet är en hel sats; det 

svarar då mot svenskans något som, vilket. 

Случилось то, что меня Det inträffade (Då inträffade 

больше всего обрадовало. det) som mest ау allt gladde 

mig. 

Случилось то, чего никто не Det inträffade, som ingen hade 

ожидал. väntat. 

Случилось то, чему все очень Det inträffade som alla blev 

удивились. mycket förvånade över. 

Он мне дал всё, что было Нап gav mig allt som behövdes. 

нужно. 

Det som varit har farit. (=ung. 

Gjort är gjort.”) 

Regnet slutade snart, vilket 

mycket gladde oss alla. 

Что было, то прошло. 

Дождь скоро кончился, что 

всех нас очень обрадовало. 

Что Кап ibland ersätta det vanligare который med syftning på 

något icke-levande. Då används endast nominativformen (eller acku- 

sativen utan preposition): 

Деревня, что стояла на 

берегу реки, сгорела. 

Byn, som låg på flodstranden, 

hade brunnit. 

какой — такой sådan som 

Сегодня прошёл такой Idag Кот еп sådan /där/ stört- 

ливень, какой очень редко skur, som sällan förekommer hos 

бывает у нас. OSS. 

Это был такой учёный, Нап var еп sådan forskare, som 

какого Tenépb не найдёшь. man numera inte finner. 

каков — таков sådan som 

Каков образ жизни людей, таков Sådan som människors livsföring är, 

образ их мыслей. sådant är deras sätt att tänka. 

сколько — столько Så mycket som 

В Байкале столько воды, 

сколько во всём Балтийском 

море. 

I Bajkalsjön är lika mycket vatten 

som i hela Östersjön.
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4.25.8 

4.26 

Отрицательные 

местоимения 

4.26.1 

Pronomen 4.25.8—4.26.3 

чей 

чей vars används numera sällan som ге\айургопотеп. men det förekommer 1 

kanslistil och högre prosa. 

Я тот, чей взор надёжду губит, Jag är den vars blick hoppet этизаг, 
Я тот, кого никто не любит. Jag är деп som ingen älskar. 
(Лермонтов) 

МеКапае pronomen 

Nekande pronomen är i ryskan av två slag: nekade med ни- eller 

nekade med не-. De senare kan endast användas i opersonliga infini- 

tivsatser, se 4.26.3. Alla nekande pronomen består av negation +- 

frågande pronomen: ни+кто, что, какой, чей 1 första gruppen; 

нё-+ кто, что i andra gruppen. 

En preposition, som styr dessa pronomen ställs mellan negationen 

och frågepronominet, varvid alla tre delarna skrivs åtskilt, se 4.26.2. 

De med ни- nekade pronomina kräver, att predikatsverbet i satsen 

föregås ау negationen не. Liksom vid de nekande adverben никогда, 

никуда etc (3.17.4) gäller alltså regeln om dubbel negering. 

никто а: ingen, inte någon 
‚г självständiga . . 

ничто ingenting 

никакой | ingen, inte någon 
ru | förenade . 8 . в у 

ничей ingens, inte någons 

Dessa pronomen böjs på samma sätt som motsvarande fråge- 

pronomen, зе кто, что 4.24.1—2, какой 4.24.4 och чей 4.24.6. 

Observera att ничего används som både ackusativ och genitivform 

och ibland — särskilt i vardagsspråket — även som nominativform 

i stället för ничто. 

subjekt | | 

Никто не отвётил. . Ingen svarade. 

Его ничто /ничего не интересует. Ingenting intresserar honom. 

objekt 

Я никого не встретил. Jag mötte inte någon. 

Он ничего не забыл. Нап glömde ingenting.
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4.26.2 

Märk 

4.26.3 

Märk 

Я никому не скажу об этом. Jag зарег det inte till någon. 

В комнате никого нет. Ingen finns i rummet. 

Он He бойтся никаких Han fruktar inte några svårig- 

трудностей. heter. 

Она не слушала ничьйх Hon lyssnade inte på någras råd. 

COBÉTOB. 

Мне ничьего сочувствия не Jag behöver име någons med- 

нужно. lidande. 

Nekande pronomen som styrs av preposition delas av denna, och de 

tre delarna skrivs åtskilt; jämför svenskan ”Jag talar inte om någon”. 

Я ниу кого неё был. Jag har inte varit hos någon. 

Я ни к кому не пойду. Jag ska inte gå till någon. 

Он ни с кем не простился. Нап за inte adjö till någon. 

Мы ни о ком не говорим. Vi talar inte от någon. 

Я его ни о чём не спрашивал. Jag frågade honom inte om nå- 

got. 
Он не шёл ни на какие Нап gick inte med ра några еКег- 

уступки. gifter. 

ни за что är ett adverbiellt uttryck, som betyder inte för allt i världen. 

некого — нечего 

Некого послать за билётами. Det finns ingen ай skicka efter 

biljetterna. 

Ему нёчего читать. Han har ingenting att läsa. 

Нам не о чем говорить. Vi har ingenting att tala от. 

Ему неё с кем посовётоваться. Нап har ingen att rådfråga. 

Некому было пойти в Det fanns ingen som kunde gå 

магазин. till affären. 

Делать нёчего! Det finns inget /annat/ att göra! 

att en styrande preposition står mellan не och pronomenledet: неё < 
кем (4.26.2). 

Dessa nekande ргопотеп— bildade på samma sätt som никто, ничто 

av frågepronomen men med förledet Hé (alltid betonat) — saknar 

nominativform. De kan endast användas i opersonliga konstruktioner 

enligt 8.2.5. 

Som framgår av exemplen uttrycker dessa konstruktioner att hand- 

lingen inte kan utföras. Jämför: 
У меня не было ничего, что 4 ° Мне нечего было подарить ему 

мог бы подарить ему на на память. 

память. 

Jag hade ingenting som jag skulle Jag hade ingenting att ge honom 

kunna ge honom som minne. som minne.
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4.27 

Неопределённые 

местоимения 

4.27.1 

4.27.2 

Pronomen 4.27—4.27.3 

Indefinita pronomen 

Indefinita (obestämda) pronomen (någon, något |som helst/) bildas 

1 ryskan — liksom de nekande — av frågepronomina. Till dessa fogas 

partiklar, som i olika grad anger obestämdhet. | 

РгерозИюп som styr dessa pronomen ställs framför. Undantag 

utgör sammansättningar med кое-, vilkas beståndsdelar skiljs av 

prepositionen. 

självständigt кто-нибудь (кто-либо) någon 

Ja lyständigt och | что-нибудь (что-либо) —_ något 
förenat 

i какой-нибудь (какой-либо) någon 
förenade | у ( g 

чёй-нибудь någons 

Dessa pronomen används om person eller sak som för den talande 

är helt obestämd, obekant eller ointressant: 

Позови кого-нибудь! Kalla ра någon! (det gör det- 

samma vem) 

Дайте мне что-нибудь! Се mig något! (det gör detsam- 

ma vad) 

Если кто-нибудь придёт, От någon (vem det vara må) 

позовите меня! kommer, kalla ра mig! 

Купи какую-нибудь газёту! Köp någon /$1а2$/ tidning! Vi har 

Нам нечего читать. inget att läsa. 

Он говорил, что надо Нап talade от, ай man måste 

применить какой-нибудь använda något slags пу metod. 

новый меётод. 

I många fall motsvarar de med -нибудь sammansatta pronomina engelskans 
indefinita any-sammansättningar eller tyskans irgend was. 

självständigt кто-то någon 

självständigt och förenat что-то något 

.. какой-то någon 
Гогепа4е J ru o É 

| чей-то någons 

Dessa pronomen används om person eller sak, som är obestämd 

eller obekant för den som talar. 

Тебе кто-то звонйл. Någon har ringt dig. 

Он мне сказал что-то, ноя. Нап sa mig något, men jag minns 

не помню что. inte vad.
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4.27.3 

Märk 

Этот мужчина просит Den här herrn begär (frågar efter) 

какую-то HEMÉLKYIO газету. någon tysk tidning. 

Я видел тебя вчера в метро; Jag såg dig igår på tunnelbanan, 

ты разговаривал с кем-то. du pratade med någon. 

В комнате раздались чьй-то Någons steg hördes 1 rummet. 

шаги. 

förenat некоторый någon 

förenat och självständigt некоторые några 

vanligen självständigt несколько парта 

endast framför personnamn некто /нёкий/ en viss 

endast framför adjektiv нечто (=что-то) något 

Некоторые из учеников Några ау eleverna 1 vår klass 

нашего класса занимаются ägnar sig åt sport. 

спортом. 

Я говорил с некоторыми Jag pratade med några elever 

учениками /из учеников/. [ау eleverna/. 

Некоторое время спустя мы Någon tid senare möttes vi igen. 

опять встретились. 

Некоторые анекдоты мне Några /Vissa/ anekdoter tyckte 

очень понравились. jag mycket от. 

Efter несколько står följande substantiv i genitiv plural: 

Появилось (появились) Ett antal (Några) människor vi- 

несколько человёк (людей). sade sig. 

Он взял с собой несколько Нап tog med sig några (ett antal) 

KHUT. | böcker. 

Прошло несколько часов. Några timmar gick. 

Men liksom сколько Кап несколько böjas i samma kasus som efter- 

följande substantiv: 

Комсомольцы жили в Котзотоегпа bodde i läger i 

лагере в нескольких палатках. några (ett antal) tält. 

När HéCKOJIBKO + Substantiv i genitiv plural står som subjekt, sätts 

predikatsverbet antingen i singular eller plural. 

некий, некто en viss, нечто något visst är Inga vanliga pronomen utan tillhör 

skriftspråket. Некий, нёкто förekommer bara framför personnamn: 

Пришёл нёкто Иванов. Ел viss herr Ivanov Кот. 

Нечто förekommer endast framför adjektiv i neutrum singular: 

Случилось нёчто /что-то/ удиви- . Något förvånansvärt hände. 

тельное.
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4.27.4 

4.27.5 

Märk 

4.27.6 

Märk 

Märk 

4.27.7 

Pronomen 4.27.4—4.28 - 

кое-кто och кбе-что tillhör huvudsakligen talspråket. кое-кто ап- 

vänds vanligen som synonym till некоторые, dvs har plural be- 

tydelse, några stycken, en och annan. кое-что betyder ungefär ett 

och annat. | 

У Ростовых обедал кое-кто из Hos Rostovs var några ur den 

близких знакомых. (Толстой) närmaste bekantskapskretsen 

bjudna till middag. 

Он мне рассказал кое о чём. Нап berättade ett och annat för 

mig. 

Som framgår av sista exemplet placeras en styrande preposition 

mellan кое- och pronomenledet. 

кто och что förekommer någon enstaka gång i betydelsen någon 

och något. 

КТО ... НИ vem som än ...; что ... ни vad som än ... 

Кто ни увидит, удивйтся. Vem som ап får se /det/, kommer 

att förvånas. 

много, немного 

много mycket, många, немного något, еп smula, några få (зе även 

8.1.1 f) används vanligen oböjda och följs då av substantiv i genitiv 

liksom andra myckenhetsord. De kan emellertid också böjas i 

samma kasus i plural som efterföljande substantiv: многие, He- 

многие. 

Ре оБб] да formerna много och немного används också som adverb. 

Он много /немного/ работает. Han arbetar mycket /еп smula/. 

ай OM много, немного, мало, немало + substantiv i genitiv plural 

står som subjekt i en sats, kan predikatsverbet ha singular form 

och i preteritum neutrumform. Lika ofta används humera pluralform 

hos predikatsverbet, i varje fall vid rak ordföljd. 
Много книг лежало (лежит) Många böcker låg (ligger) ра 

на столе. bordet. 

Мало людей живёт на острове. Få människor bor på ön. 

мало, немало 

мало föga, få, немало inte så litet, rätt många är adverb, men används 

också pronominellt som myckenhetsord framför substantiv 1 genitiv 

plural. Exempel se ovan.
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Det som vi i svenskan uttrycker med det indefinita pronominet man 

1 olika slags satser har ingen direkt motsvarighet i ryskan utan 

återges på olika sätt: 

1 med З.регзоп plural av predikatsverbet — utan они: 

Его зовут Иван. 

Здесь говорят по-английски. 

Просят не курить. 

Говорят, что он женился. 

(Man kallar honom Ivan) Нап 

heter Ivan. 

Här talar man (talas) engelska. 

Var god rök inte! 

Man säger, att han har gift sig. 

2 med 2.регзоп singular ау predikatsverbet — utan ты: 

Всем не угодишь. 

Тут ничего не поделаешь. 

Что посвешь, то и пожнёшь. 

Man Кап inte behaga аПа.. 

Här kan man ingenting göra. 

Som man sår, får man skörda. 

3 med imperativ singular (särskilt i talesätt): 

Век живи, век учись. 

och i uttryck som 

что ни говори ... 

4 med infinitivsatser: 

a i ordspråk: 

Волков бояться — в лес не 

ХОДИТЬ. 

b efter если от: 

Если говорить правду, то 

можно умереть с голоду.” 

с med бы för att uttrycka farhåga: 

Не упасть бы — очень 

CKÖJIB3KO. 

Man lär, så länge man lever. 

säga vad man vill... 

Är man rädd för vargar, ska man 
inte gå i skogen. 

”Om man säger sanningen, Кап 

man svälta ihjäl.” (Tjechov) 

Bara man inte ramlar — det är 

mycket halt. 

5 med reflexiv form av predikatsverbet (jfr 6.70.1) 

Нигде не дышится так вольно, 

как на море. 

Иногда на лекциях так 

хорошо спится. 

Ingenstans andas man за fritt 

som /ute/ till havs. 

Ibland sover man så gott på före- 

läsningar.



5.1 

Количественные 

Räkneord 
  

Числительные 

Стипе] 

0 ноль/нуль 

| один мальчик, одна дёвушка, одно окно /одий сутки ”dygn”/ 

(5е 1.40) 
  

  

2 два | МАПЬЧИКа две дёвушки - 
| окна Efter два, две, три, четыре och 

мальчика övriga räkneord (oböjda) som 

3 три I окна slutar ра 2, 3, 4 står substantiv 

девушки 1С singular.       
четыре мальчика, окна. девушки 
  

4 

5 пять 

6 шесть ; мальчиков, окон, девушек 

7 семь 

8 

9 

0 

  

          
  

восемь Efter пять och alla övriga гаКпе- 

девять ord (oböjda) som ej slutar ра 1, 2, 

10 десять }. 3, 4 står substantiv i С plural. 

|| одиннадцать ”tontalen” är uppbyggda enligt mönstret 

12 двенадцать ”ett ра Но’, varvid (десять) >-дцать 

13 тринадцать Märk, att alla ”tontalen” utom 1 och 14 

14 четырнадцать har tonvikten på prepositionen -Hå- 

15 пятнадцать Märk, att inget b skrives "inuti" 15—19 (men 

16 шестнадцать väl ра slutet). 

17 семнадцать 

18 восемнадцать 

19 девятнадцать 

  

Substantiv 

1С plural       

  

21 двадцать один мальчик 

22 двадцать два мальчика 

33 тридцать три девушки 

34 тридцать четыре окна 

20 двадцать 

30 тридцать 

  

‚45 сорок пять мальчиков 
40 сорок р , 

46 сорок шесть девушек 
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5.1.1 

_50 пятьдесят Obs. betoningen 1 50. 60/70, 80! 

  

  

60 шестьдесят I talen 50—80 har 5. 6. 7. 8 b. 

70 семьдесят men inget b skrives ра slutet. 

80 восемьдесят (-десят är eg. еп С pluralform.) 

, мальчиков 
90 девяносто Девушек 

100 сто севу 
окон 

200 двести (-сти = gammal dualisform ау сто) 

‘300 триста 
, -ста är G singular ау сто 

400 четыреста 8 
  

500 пятьсот 

600 шестьсот 

700 семьсот 

800 восемьсот 

900 девятьсот 

-сот är С plural ау сто.. 

Entalssiffran skrives med ь! 

  

1000 /одна/ тысяча är ett fem. substantiv; böjs enl. 1.33 

2000 две тысячи 

3000 три тысячи С singular 

4000 четыре тысячи 

5000 пять 

6000 шесть 

7000 семь тысяч С plural 
8000 восемь 

9000 девять 

10000 десять 

1000000 миллион 

1000000000 миллиард 

  
är maskulina substantiv 

  

Grundtal + substantiv 

a Efter один, одна, одно står substantiv i nominativ singular. Obser- 

vera att substantivet och vanligen predikatsverbet står i singular 

även vid 21, 31 osv. 

Приехал двадцать один Tjugoen studenter anlände. 

студент. 

Приехала двадцать одна Tjugoen studentskor anlände. 

студентка. 

b Efter два, три, четыре står substantiv i genitiv singular. Gäller 

även sammansatta grundtal (22, 103 osv.). Predikatsverbet står van- 

ligen i plural (även i neutrum singular, jfr 5.2.2). 

Приехали двадцать два студён- Tjugotvå studenter/studentskor 

та/двадцать две студёнтки. anlände.
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5.1.2 

5.2 

5.2.1 

5.2.2 

Räkneord 5.1.2— 5.3.2 

с Efter пять och alla övriga grundtal (dvs 5—20, 25—30 озу, 

105—120 osv) står substantivet i genitiv plural. Predikatsverbet 

står vanligen i plural (jfr 5.2.3). 

Пять часов и двадцать минут. Fem timmar och tjugo minuter. 

Приёхали двенадцать сту- Tolv studenter anlände. 

HÉHTOB. 

Один 

Один ersätts ibland vid räkning (1 ex takträkning, uppräkning) ау 

раз (два, три...) 

För övrigt används один inte bara som räkneord utan också med 

följande betydelser: 

а = VISS, en, NÅGON: 

У меня есть один знакомый, Jag har en /viss/ bekant, som Бог 

который живёт в Москве. 1 Moskva. 

Ь =ensam 

— Ты приехал сюда с семьёй? — Нагаи kommit hit med familjen? 

— Нет, я один. Ме], Jag är ensam. 

с =endast, bara 

В сумке одни книги. I väskan finns bara böcker. 

одни (plural) = somliga 

Одни играют в футбол, Somliga spelar fotboll. andra 

другие в волейбол. volleyboll. 

Grundtal + adjektiv + substantiv 

När ett adjektiv bestämmer ett substantiv, som föregås av räkneord, 

eller om ett substantiverat adjektiv (2.1.3) står efter ett räkneord, 

har adjektivet olika former enligt nedan. | 

один молодой студент 

*М {одна молодая девушка 

одно молодое дерево = растёт в саду. 

живёт здесь. 

dvs adjektivet (och även substantivet) efter один står 1 nominativ eller 

nominativ/ackusativ . 

  

два ] 

три молодых студента живут (живёт) здесь. 

четыре 

две и и 
молодые девушки были , 

три ; ro ‚ в комнате. 
, молодых девушки было 

четыре
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Märk . 

5.2.3 

5.2.4 

5.3 

5.3.1 

5.3.2 

Adjektivet. står efter два. три, четыре i genitiv plural паг efter- 

följande substantiv är maskulinum eller neutrum. (Substantivet står 

1 genitiv singular, enl. 5.1). Däremot står adjektivet vanligen i 

nominativ plural efter две. три. четыре då det efterföljande sub- 

stantivet är femininum. 

att predikatsverbet vanligen står i plural, om subjektet är два, три, 

четыре + substantiv. 

пять— | 

CTO | 

Efter пять och övriga grundtal, som ej slutar på talen два/две, три, 

четыре, står både adjektivattributet och följande substantiv 1 genitiv 

plural. 

молодых студёнтов/дёвушек жйли (жило) здесь. 

  

Så här utläses 997651: 

Девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот пятьдесят один. 
Alla leden i ett sammansatt tal böjs vart och ett och skrivs isär. 
  

Grundtalens böjning 

Grundtalen böjs t ex efter preposition ("Han talar med två elever”) 

eller när de står som objekt i en sats (”Jag ser tre pojkar.” — ”Jag 
ger de två pojkarna ett äpple. ”). 

один, одна, одно, одни böjs på samma sätt som этот. эта, это. эти 

4.5.2 men har ändelsebetoning: 

mask neutr fem plural 

№ один — одно одна одни 

С одного одной одних 

D одному одной одним 

А один/одного одно одну одни/одних ° 
I одним одной одними | 

Г. (00) одном (06) одной (00) одних 

два, три, четыре böjs också huvudsakligen som ргопотеп: 

m./n. fem mat. п... 

М два _ две три четыре 

G двух = трёх четырёх 
D двум | ° трём четырём 

А | Два. _ две три четыре 

| двух трёх четырёх 
I двумя ® Тремя четырьмя 
L (0) двух (0) трёх (о) четырех
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5.3.3 

Märk 

Räkneord 5.3.3—5.3.7 

genitiv 

Когда я пришёл, было без 

двух минут три часа. 

Врач принимает с двух до 

четырёх часов. 

Рассказ этих трёх мальчиков 
очень интересен. 

dativ 

Все пришли к двум часам. 

ackusativ/genitiv 

Я узнал только двух 

мальчиков и трёх девочек. 

ackusativ/nominativ 

Я купил два словаря 

и три книги (романа). 

instrumental 

Между двумя докладами 

был перерыв на четыре минуты. 

lokativ 

Докладчик остановился 

на двух интересных вопросах. 

Маг jag Кот, var klockan två 

minuter 1 tre. 

Doktorn tar emot från kl. 2 till 

kl. 4. 

De här tre pojkarnas berättelse 

är mycket intressant. 

Alla hade kommit till. klockan 

två. 

Jag kände bara igen två pojkar 

och tre flickor. 

Jag köpte två lexikon och tre 

böcker (romaner). 

Mellan de två föredragen var en 

paus på fyra minuter. 

Föreläsaren uppehöll sig vid två 

intressanta frågor. 

пять (5) t om дёсять (10); одиннадцать (11) tom девятнадцать (19); 

двадцать (20), тридцать (30) böjs som новость 1.37.1. 

CJ 

пять — десять, тридцать озу har 1 böjda former ändelsebetoning, 

medan böjda former ау ”ton-talen” 11—19 behåller nominativ- 

formens betoning: 

N/A пять восемь пятнадцать тридцать 

G/D/L” пяти восьми пятнадцати  тридцатй 

I пятью BOCBMBIO пятнадцатью тридцатью 

Stavningen восемью förekommer i instrumental, men vanligen byts е mot ь 
1 böjda former ау восемь. 

Lägg märke till att endast vid grundtalen 1—4 har ackusativ samma 

form som genitiv, om det efterföljande substantivet betecknar le- 

vande. Övriga tal har ackusativ = nominativ, oavsett om följande 

substantiv betecknar levande eller icke-levande.
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5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Märk 

5.3.7 

Märk 

Там стоят /стойт/ пять Раг står fem pojkar. 

мальчиков. 

Я вижу пять мальчиков Jag ser fem pojkar. 

(ack. obj.): 

сборок (40), девяносто (90), сто (100) har endast en böjd form: 

G/D/I/L сорока девяноста ста 

Ackusativ är lika med nominativ. 

пятьдесят (50), шестьдесят (60), сёмьдесят (70), восемьдесят (80) 

böjer båda delsiffrorna. Betoningen i de två böjda formerna ligger 

alltid på första talets ändelse, oavsett betoningen i nominativ. 

N/A пятьдесят восемьдесят 

G/D/L пятидесяти восьмидесяти 

I пятьюдесятью восьмьюдесятью 

| (пятидесятью) 

двёсти (200) Го ш девятьсот (900) böjer likaså båda deltalen. 

Böjda former har ändelsebetoning. 

М/А двести триста четыреста пятьсот 

С — двухсот трёхсот четырёхсот пятисот 

D  двумстам трёмстам четырёмстам — пятистам 

I двумястами тремястами четырьмястами пятьюстами 

L двухстах трёхстах четырёхстах пятистах 

ай i ”hundratalen” 200—900 har сто fullständig kasusböjning. 

Jämför böjningen ау сто och девяносто! 

тысяча (1000), миллион (1000000), миллиард är substantiv och böjs 

enligt 1.33 resp. 1.9.1. 

singular plural 

N тысяча тысячи . 

С тысячи тысяч 

Р = тысяче тысячам 

А тысячу тысячи 

I тысячей /тысячью/ тысячами 

Г (0) тысяче (0) тысячах 

‘тысячи/миллибны (plural) betyder också tusentals/miljontals 

десятки (ау десяток tiotal) =tiotals 

сотни (ау сотня hundrade) = hundratals 

Наша библиотека на днях Vårt bibliotek har i dagarna köpt 

купила тысячу книг. tusen böcker. 

Это расстояние измеряется Detta avstånd mäts i tusentals 

тысячами километров. kilometer.
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5.3.8 

5.4 

5.5 

Собирательные 

числительные 

Räkneord 5.3.8—5.5.2 

Grundtalen placeras normalt framför de substantiv (adjektiv) de 

bestämmer: 

Я зайду к вам в три часа. Jag hälsar ра hos ег kl. 3. 

Сегодня пять градусов мороза. Idag är det fem grader kallt. 

Emellertid kan grundtalen också — med undantag för один. тысяча. 

миллион, миллиард — ställas efter det substantiv de bestämmer. 

Deras betydelse ändras då till att ange ungefärligt antal: 

Я зайду к вам часа в три. Jag tittar in till ег vid tretiden. 

У меня рублей пятьсот Jag har omkring 500 rubel. 

половйна halv 

полтора m./n. полторы Г. halvannan, en och en halv 

На этом острове живут På den här бп Бог еп halv miljon 

полмиллиона человек. människor. 

В моей библиотеке полторы I mitt bibliotek finns 1500 böcker. 

тысячи КНИГ. | 

Vid половина står följande substantiv i genitiv singular. 

Vid полтора (mn), полторы (/) står följande substantiv i genitiv 

singular. Den enda böjda formen av dessa räkneord Аг полутора. 

Kollektiva räkneord — ”stycketal” 

Я там пробыл двбе суток. Två dygn tillbragte jag där. 
У сестры трое детей. Min syster har tre barn. 

Нас было четверо. Vi var Буга stycken. 

Efter de kollektiva räkneorden står de följande substantiven alltid 

1 genitiv plural och predikatsverbet har vanligen plural form (men 

kan också stå i neutrum singular). 

Mer sällan används 

пятеро fem stycken вбсьмеро åtta stycken 

шестеро sex stycken (девятеро nio stycken) 

сёмеро- sju stycken (лесятеро tio stycken) 

De kollektiva räkneorden двое, трое, четверо används i stället för 

grundtalen: 

| vid ordet детей: 

2 efter personliga pronomen нас, вас. их motsvarande svenska ut- 

trycket vi /ni, 4е/ var så och så många. 

3 vid ”pluralord” (1.40).
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5.5.1 

5.5.2 

Около оббих домов — сады. 

С обеих сторон наступали враги. 

4 omväxlande med grundtal används de kollektiva гаКпеог4еп: 

a om personer av manskön: 

У нас трое сыновей и две Vi Баг tre söner och två döttrar. 

дочери. 

Ко мне пришли двое друзей. Två /ау mina/ vänner Кот till 

mig. 

b om djurungar: 

Трое котят лежали/ лежало в Tre kattungar låg i korgen. _ 

корзине. 

с om pariga föremål: 

Она купила трое чулок. 

/ =три пары чулок/ 

Hon köpte tre par strumpor. 

Я självständigt om människor = så och så många: 

На углу стояли трое. Det stod tre stycken i hörnet. 

Он работает за двойх. Нап arbetar för två. 

De kollektiva räkneorden böjs: 

двое /двойх, двойм .../ 

трое /тройх, тройм .../ 

четверо /четверых, четверым ... böjs som hårt adjektiv 1 plural. 

пятеро, шестеро etc böjs som четверо. 

böjs som mjuka adjektiv i plural. 

оба, обе båda 

М м Оба брата живут дома. Г Обе сестры замужем. 

п Оба окна выходят на юг. 

М Båda bröderna Бог hemma. Båda systrarna är gifta. 

Båda fönstren vetter mot söder. 

Båda husen har trädgård. 

Fienden angrep från båda sidor. 
Оббим братьям присвоены ордена. Båda bröderna förlänades ordnar. 

Обёим сёстрам даны прёмии. Båda systrarna fick premier. 
‚ |бба новых атласа. . båda nya kartböckerna. у 

Я купил] . | j Jag köpte 4, . 
6бе HÖBHIG карты. båda nya kartorna. 

, оббих братьев. й båda bröderna. Я знаю | бе ru Jag känner 4. . 
обеих дочереи, båda döttrarna. 

Я занимаюсь с обоими мальчиками. Jag läser med båda pojkarna. 

Она обняла меня вбёими руками. Hon slog båda armarna om mig. 
‚ 106 обоих мальчиках. båda poikarna. 

Я говорю (06 обёих девочках Jag talar om |, jr : : båda flickorna. 

Efter de oböjda formerna оба, обе (N/A mask.-fem.) står efterföljande substan- 

tiv i genitiv singular, precis som efter два, три, четыре. Ett adjektiv efter 

dessa former av оба, обе står — liksom vid два, три, четыре — i genitiv 

plural, om substantivet är maskulinum eller neutrum, i nominativ plural, om 

substantivet är femininum, jämför exemplen ovan! Efter böjda former av 

оба. обе står efterföljande substantiv (och adjektiv) i samma kasus som 
räkneordet. Efter оба, обе som subjekt står predikatsverbet alltid i plural.
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(двадцать первый 

(двадцать второй etc.) 

тридцатый 

(тридцать первый 

сороковой 

(сорок первый 

пятидесятый 

(пятьдесят первый) 

шестидесятый 

(шестьдесят первый) 

семидесятый 

(семьдесят первый) 

восьмидесятый 

(восемьдесят первый) 

девяностый 

(девяносто первый) 

сотый 

(сто первый) 

(сто сорок шестой) 

двухсотый | 

трёхсотый 

пятисотый 

тысячный 

двухтысячный 

Порядковые первый första 

числительные второй апага 

третий (2.7) tredje 

четвёртый fjärde 

пятый femte 

шестой sjätte 

седьмой sjunde 

восьмой åttonde 

девятый nionde девятый, десятый 

десятый tionde och ”ton'-talen 11—19 

одиннадцатый elfte etc. har samma betoning 

двенадцатый som motsvarande огип а! 

тринадцатый 

четырнадцатый 

пятнадцатый 

шестнадцатый 

семнадцатый 

восемнадцатый 

девятнадцатый 

двадцатый tjugonde betoningen 

tjugoförsta) ligger hos 

”tio'-talens ordningstal 

trettionde — på -атый, -ятый 

trettiförsta) 

fyrtionde 

fyrtioförsta) 

femtionde = femtionde etc. 
bildas av 

sextionde grundtalets 

genitivform 

sjuttionde cv 

åttionde 

nittionde 

hundrade 

tvåhundrade 

tusende 

tvåtusende



107 5,6.1 

5.6.2. 

5.6.3 

Märk 

5.6.4 

5.6.5 

Märk 

5.6.6 

Ordningstalen böjs som adjektiv (alla har hård böjning utom 

трётий, se 2.7) och överensstämmer till kasus, genus och numerus med 

följande substantiv. Bara sista ledet i sammansatta ordningstal böjs. 

Ordningstalen förkortas ofta på följande sätt: 

пёрвый 1-й второй 2-й второму 2-му  пёрвым 1-м 

’ первое 1-ое второго 2-го вторую 2-ю втором 2-м OSV. 

Årtal uttrycks på två sätt: 
|1 efter datum med genitiv 

7/Х1-1917 = Седьмбе (Седьмого) ноября тысяча девятьсот сем- 

надцатого года. 

2 utan datum med lokativ 

Чехов умер в 1904 /тысяча Tjechov dog år 1904. 

девятьсот четвёртом/году. 

Чехов жил 1860—1904 /с тысяча восемьсот шестидесятого года 

по тысяча девятьсот четвёртый год/. Tjechov levde 1860—1904. 

att i årtal utläses тысяча ofta [tifal . 

”Nittitalet” 

В 90-ых /девяностых/ годах Under 1890-talet skrev Tjechov 

прошлого века Чёхов написал = sina berömda dramer. 

свой знаменитые пьёсы. 

Datum 

Сегодня 25-ое апреля. Idag Аг det деп 25 april. 

Я родился 7-го /седьмого/ мая. 

I uttryck som Idag är det den ... står datum i nominativ medan 

månadens namn står i genitiv. 

Anger man när något hände eller händer står både datum och 

månadsnamn i genitiv. 

Поздравляю вас с Первым Gratulerar ег till I maj! 

Мая! 

Århundrade /=век/ skrivs alltid med romerska siffror: 

Великий русский учёный Реп store ryske vetenskapsman- 

Ломоносов жил в ХУШ веке nen Готопозоу levde ра 1700- 

[=в восемнадцатом веке]. talet. 

Jämför engelskans ”In the 18 century” =på 1700-talet. 

Hela klockslag | 

а Som svar på frågan Который час? Hur mycket är klockan? 

два, три, четыре + часа ( = genitiv singular) 

пять etc. + часов (= genitiv plural) 

Klockan är ett heter Час. 

används |
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Märk 

5.7.2 

5.8 

Дробные 

числительные 

5.9 

5.10. 

ВаКпеога 5.7.2— УегЬ 6.2 

b Som svar ра frågan Когда? När? 

sätts prepositionen в framför klockslaget: В три часа. 

в пятом часу 

часа в три /часов в пять 

Minuter + timma 

mellan /klockan/ fyra och fem 

vid tretiden /femtiden 

a Som svar på frågan Который час? Hur mycket är klockan? 

över och halv uttrycks med genitiv av pågående timmes ordningstal: 

пять минут второго 

половина второго 

fem /minuter/ över ett 

/klockan är/ halv två 

i uttrycks med 6e3 + genitiv av minuttalet + hel timme: 

без пяти двенадцать fem /minuter/ i tolv 

b Som svar på frågan Когда (в котором часу)? När (hur dags)? 

Мы выехали 

/B/ четверть первого. 

в половине первого. 

без десяти десять. 

Поезд отходит в 9.50 /в 

девять пятьдесят/. 

Bråktal 

одна вторая 

одна целая ‘и пять шестых 

0.6 

Vi reste 

kvart över tolv. 

halv ett. 

tio /minuter/ i tio. 

Tåget går 9.50. 

2 , 
3 две третьих 

24 две целых и четыре пятых 

ноль целых. шесть десятых 

7.2мм семь целых, две десятых миллимётра 

38.4” тридцать восемь и четыре десятых градуса. 

Var annan, var tredje ... se 4.19 

Siffror 

единица etta 

двойка tvåa 
тройка trea 

четвёрка fyra 

пятёрка femma 
шестёрка sexa 

семёрка sjua 

восьмёрка Äätta 

девятка ша 

десятка па 

Taladverb 

во-первых för det första 

во-вторых Юг det andra 

в-третьих = för det tredje etc.
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6.1 

Настоящее врёмя 

Прошедшее время 

Будущее врёмя 

Вид 

совершенный и 

несовершенный 

6.2 

Verb 
  

Глаголы 

Tempus och aspekt 

Det ryska verbet har endast tre tidsformer (tempus), nämligen 

presens (nuvarande tid), preteritum (förfluten tid) och futurum (kom- 

mande tid). I gengäld berikas verbets formbestånd genom en före- 

teelse, som brukar kallas aspekt (вид ”synsätt”). 

Aspekten, som har två former, fullbordad (f) och ofullbordad (of), 

är liksom tempus en grammatisk kategori, som berör nästan alla 

ryska verb. 

Medan tidsformerna hos verbet bestämmer verbhandlingen till tiden, talar om 

när någonting skedde, anger aspekt hur den talande ser på eller uppfattar 

verbhandlingen. Fullbordad aspekt kan definieras så, att den uttrycker verb- 

handlingen i dess helhet, sammanfattar den i en given situation, presenterar 

den i ”färdigt skick”. Den ofullbordade aspektformen hos verbet är snarast 
att beteckna som den negativa motsvarigheten till den fullbordade: den ut- 
trycker inte handlingens helhet, ger ingen sammanfattning av handlingen i en 

given situation. Ofullbordad aspekt benämner endast själva verbhandlingen.” 

I satsen ”Huset brann” kan vi fatta verbformen brann på två sätt: 1. huset stod 

i ljusan låga, 2. huset finns inte längre. I det senare fallet lägger vi kanske till 

ordet 'ned”, ”huset brann ned”, för att förtydliga utsagan. På så sätt har vi 
gjort formen brann ”fullbordad” genom sammansättning med adverbet ned. 

I stället för termerna fullbordad och ofullbordad används ibland perfektiv (pf) 

resp. imperfektiv (ар. För användningen av de skilda aspektformerna se 
6.14; 6.23—26; 6.31—33. 

Verbparadigmet 

Aspekt och tempus bildar tillsammans det ryska verbets böjnings- 

schema eller paradigm. Redan i infinitiven — verbets grundform — 

föreligger aspekt; det svenska verbet ”göra” motsvaras i ryskan 

icke av ett verb utan av ett verbpar, bestående av en ofullbordad och 

en fullbordad aspektform (jämför 6.4). 

* Den definition som ges här ansluter sig till: J. Forsyth, А Grammar of 
Aspect, Cambridge 1970 р. 8, och О. II. Рассудова, Употребление видов 
глагола в русском языке, Москва 1968, стр. 5—7.
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Ett fullständigt verbparadigm 
  

  

  

  

  

    

  

  

ofullbordad aspekt fullbordad aspekt 

infinitiv делать att göra сделать 

presens я делаю jag gör — 

futurum я буду делать jag ska göra я сделаю 

gjorde 

preteritum он дёлал han 3 har gjort OH сдёлал 

` hade gjort 

konjunktiv он делал бы han skulle рога он сдёлал бы 

imperativ делай! gör! сделай! 

Till ett fullständigt уегбрага ют hör också fyra particip och två 

gerundier, fördelade på de olika aspektformerna: 

ofullbordad aspekt fullbordad aspekt 

presens | 

particip делающий görande, __ 

aktiv | som gör 

presens | 
particip деёлаемый som görs — 

passiv 

preteritum | gjorde 

particip | делавший | som 4 har gjort сделавший 

aktiv J hade gjort 

preteritum 

particip — gjord сделанный 

passiv 

presens | , | 1 det att 
. делая ,. — 

gerundium man gör 

preteritum | efter att , 
. — | сделав/ши/ 

gerundium ha gjort 

Märk Många verb bildar inte alla ovanstående particip och gerundier. 

6.2.1 Presens 

настоящее BPÉMA 

Verbformer som anger närvarande tid, dvs berättar om vad som 

sker nu eller som brukar ske kallas presens. 

Он сейчас делает уроки. Nu läser (eg. gör) han läxor. 

Он всегда делает уроки. Han läser alltid läxorna. 
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6.2.2 

будущее врёмя 

будущее простое 
= 

будущее сложное 

6.2.3 

прошедшее время 

6.2.4 

Presens bildas i ryskan endast ау verbets ofullbordade aspektform. 

Se tabellen i 6,2. 
Angående bildning och användning av presens, se 6.15—16 och 6.23. 

Futurum 

Verbformer som anger vad som kommer att ske kalias futarum. 

De ryska verb, som 1 likhet med t ex делать bildar aspektpar 

(делать — сдёлать se 6.4) har två former 1 futurum. 

Av verbets fullbordade aspekt bildas ”enkelt” futurum, det vanligaste, 

som formellt är identiskt med detta verbs ”presens”. Något oegent- 

ligt kan man säga, att enkelt futurum = presensformerna av ett full- 

bordat verb, t ex я сдёлаю jag ska göra. . 

Av verbets ofullbordade aspekt bildas ”sammansatt” futurum, som 

består av hjälpverbet буду (jag blir) + ofullbordad infinitiv, t ex 

я буду делать jag kommer att göra. Se vidare 6.21. 

Opariga verb, dvs sådana som inte bildar aspektpar (se 6.10), bildar 

bara en sorts futurum. 

Angående användning av futurum se 6.24—26. 

Preteritum 

I svenskan finns tre tempus som anger förfluten tid: 

imperfekt jag gjorde 

perfekt jag har gjort 

pluskvamperfekt jag hade gjort. 

I ryskan finns bara ett tempus för förfluten tid, nämligen pre- 

teritum. 

Av pariga ryska verb (6.4) bildas emellertid två former i preteritum, 

fullbordad och ofullbordad. 

‚ ag gjorde 
я сделал JAg ВОт 

N = 3 jag har gjort 
я делал 

jag hade gjort 

Opariga verb (6.10) har bara ett preteritum. 

Angående bildning och användning av preteritum se 6.11. 

Imperativ 

Verbets uppmaningsform kallas imperativ. Ett parigt ryskt verb 

bildar två uppmaningsformer, fullbordad och ofullbordad: Делай/ 

Сделай это! Gör det! 

Angående bildning och användning av imperativ se 6.27.
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6.2.5 

6.2.6 

6.3 

6.3.1 

Märk 

6.3.2 

Verb 6.2.5—6.4 

Konjunktiv 

Imperativ och konjunktiv är inga tempus; de kallas verbets modus. 

Konjunktiv bildas iryskan av preteritum + partikeln бы, se vidare 6.34: 

Он сдёлал бы это. Han skulle göra (ha gjort) det. | 

Infinitiv 

Verbets grundform, som 1 svenskan oftast slutar på -a, och som 

man kan sätta ай framför, kallas infinitiv och är liksom konjunktiv 

och imperativ heller inget tempus. I ryskan slutar de allra flesta 

infinitiver ра -ть. Se vidare under Böjningsstammar, 6.3. 

Böjningsstam 

Den del av verbet som är gemensam för ett antal böjningsformer 

kallas verbets böjningsstam. För de ryska verben måste 1 regel minst 

två böjningsstammar, ibland tre, anges. Dessa är infinitivstammen, 

presensstammen, ev. preteritumstammen. 

Infinitivstammen 

erhålles genom att infinitivens ”ändelse” -ть, -тй tas bort. Stammen 

hos infinitiven slutar antingen på vokal: дёла-ть, гуля-ть, курй-ть, 

мы-ть, умё-ть, суну-ть eller på konsonant: нес-тй, вез-ти. Beträffan- 

de мочь m fl på -чь se 6.12.2Ъ. 

Infinitivstammens vokal hör vanligen ej till verbstammen utan är 

ett avledningssuffix. Bland ovannämnda infinitivstammar är voka- 

lerna а, я, и, е samt Hy suffix. 

Av infinitivstammen bildas följande former: 
  

  

ofullbordad fullbordad 

aspekt aspekt 

дела-ть сдела-ть 

gjorde 

preteritum делал сделал Баг gjort 

(6.11) hade gjort 

konjunktiv , , skulle göra 
J деёлалбы | сделал бы | g 

(6.34) | skulle ha gjort
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6.3.3 

6.3.4 

Märk 

6.4 

видовые пары 

preteritum 

  

vn , . , . f/en/ som gjorde 
particip делавший сделавший | len/ som hade gjort 

aktiv (6.46 a) 

preteritum 

particip сделанный gjord (motsv. sv. 

passiv (6.46с) perf. part,) 

preteritum 

gerundium сделав/ши efter att ha gjort 

(6.57.2) 

Presensstammen 

erhålles genom att ändelsen 1 3. person plural presens tas bort: 

дела-ют (eg. дела-- + ут). 

Ау presensstammen bildas följande former: 
  

  

ofullbordad fullbordad 
aspekt aspekt 

дёла-ют сдела-ют 

presens делаю jag gör 

(6.15—16) 

futurum сделаю jag skall göra 

(6.24—26) 

imperativ делай сделай! gör! 

(6.27—34) 

presens .. 
.. , - ; (en) som gör, 

particip . делающий .. 

aktiv (6.46) görande 
presens 

particip дёлаемый (еп) som görs 

passiv (6.46.6) 

presens . и 
gerundium дёлая rn att ngn gör 

(6.57.1) (fr: eng. -ing-form) 
  

Imperativen (singular) är vanligen identisk med presensstammen. 

Aspektpar 

Som nämnts uppträder flertalet ryska verb i två aspektformer, full- 

bordad och ofullbordad. I regel bildas den ena aspektformen av den 

andra, enligt vissa bestämda principer. För att ett äkta aspektpar 

skall uppstå krävs, att båda verben har (i det närmaste) samma lexi- 

kaliska betydelse. Aspektformerna дёлать och сдёлать, den senare 

fullbordad form, har båda betydelsen göra, сделать skiljer sig alltså 

inte från делать annat än i fråga om aspekten (se dock 6.9).
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6.5 

6.6 

приставочные 

глаголы 

6.6.1 

Verb 6.5—6.7.2 

Aspektbildning 

Ryskan har två sätt att bilda aspektpar: prefigering och suffigering — 

ett tredje sätt förekommer vid några få verb (6.8). 

Det vanligaste sättet att bilda aspektkorrelat, dvs motsvarande aspekt- 

form, till ett verb Аг suffigering, som enkelt uttryckt består 1 att infi- 

nitivsuffixet (se 6.3.1 Märk) ändras (рассказать — рассказывать 

berätta, se 6.7). Prefigering, dvs man förser det ofullbordade grund- 

verbet med en förstavelse, kan som i fallet делать — сделать åstad- 

komma. ett aspektpar, men i flertalet fall uppstår ett nytt verb. 

Angående infinitivens aspekt se vidare 6.39. 

Prefigering 

När ett verb förses med förstavelse gäller regeln 

ofullbordat verb + prefix blir fullbordat 

дёлать (0/) +C > сдёлать (f) 

Två slag av prefix förekommer i ryskan vid prefigering av verb: 

sådana som inte ändrar verbets lexikaliska betydelse nämnvärt (jfr 

brinna — brinna ned), s k tomma prefix, och sådana som ändrar 

grundverbets lexikaliska betydelse (jfr bryta — avbryta), s k pregnanta 

prefix. De tomma prefixen används för att bilda aspektpar. De 

pregnanta bildar nya verb med annan betydelse (se s 277). 

Observera att samma prefix uppträder både som tomma och som 

pregnanta, beroende av det verb de prefigerar. 

Några vanliga ”tomma” prefix: 

Vid nedan angivna verb är följande prefix ”tomma”, dvs enbart perfektiverande. 

  

  

prefix of grundverb f korrelat 

по- звонить позвонйть telefonera 

о-, об- радоваться обрадоваться glädja sig 

C-, CO- играть сыграть (Obs ы) spela 

за- платить заплатить betala 

вы- пить выпить dricka. 

про- читать прочитать läsa 

раз-, рас- таять растаять {ба 

от- ремонтировать отремонтировать герагега 

из-, ис- портить испортить {а sönder 

у- видеть увидеть se — få se 

B3-, BO3- волновать взволновать uppröra 

на- писать написать skriva 
  

|
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6.7.1 

Märk 

6.7.2 

Suffigering 

Suffix -ыва-/-ива- 

Med hjälp av -ыва-/-ива- bildas de flesta of korrelat till prefigerade 

fullbordade verb (med pregnanta prefix). 
  

  

f verb of verb 

выработать вырабатывать utarbeta 

спросить спрашивать fråga 

записать записывать anteckna 
  

Vid -ыва -suffigering är att märka följande: 

a betoningen ligger alltid på stavelsen före suffixet; 

b om / infinitivens stamvokal är -0-, övergår detta till -a-, när det 

blir betonat; 

с konsonantförändring inträffar, om / infinitiven slutar på förän- 

derlig konsonant + ить. 

Suffix -а-/-я- 

Detta suffix är vanligast bland de aspektpar, vilkas f verb slutar på 

-ить. Konsonantförändring är vanlig. Vi särskiljer några grupper 

av verb: 

a oprefigerade aspektpar, som vid sammansättning med prefix 

behåller sin suffigeringstyp: 

Гпустить — Of MYCKåTS спустить — Of CHYCKåTB 

släppa, låta släppa ned 

решить — огрешать lösa разрешить — of pa3pemåTe 

tillåta 

b likaså oprefigerade aspektpar, men som vid sammansättning med 

prefix har suffigering enl. 6.7.1: 

[бросить — of бросать забросить — of забрасывать 

kasta slänga bort, förlägga 

Гкончить — Of кончать закончить — Of заканчивать 

sluta avsluta 

с prefigerade aspektpar, som saknar oprefigerade grundverb: 

включить — of включать koppla in (fr ключ nyckel) 

Гвыключить — Of выключать koppla ur 

Гвозвратить — of возвращать återlämna 

Готвётить — оГотвечать svara (jfr ответ Svar)
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Märk 

Verb 6.7.3—6.8 

4 prefigerade -нуть-уетЬ (6.16.1 grupp 3b) bildar of parinfinitiver 

med suffixet -a-: 

промокнуть — о/ промокать bli genomblöt 

Гпривыкнуть — 0f привыкать vänja sig 

е de flesta verb med konsonantstam — infinitiven slutar på -ти, -чь, 

-сть, -зть (6.3.1) — bildar sammansatta of parinfinitiver med hjälp 

av suffixen -a-/-4-. 

Ofta har dessa aspektbildningar en annan verbstam än grundverbet. 

Hos följande dyker presensstammens konsonant upp: 

Г пасть falla (fut: паду, падёшь; pret: пал, пала) — of падать 

Г попасть — of попадать träffa, råka 

of мочь kunna (ргез: могу, можешь; pret: мог, могла) — / смочь 

Г помочь — of помогать hjälpa 

Hos andra Баг еп vokal ”kommit till” (eg. vokalväxling): 

of 3Batb kalla (pres: зову, зовёнль; pret: звал, звала) — / позвать 

{ вызвать — of вызывать tillkalla 

of слать skicka (ргез: шлю): / прислать — of присылать 

of брать ta (ргез: беру, берёшь; pret: брал, брала) — / взять 

[ собрать — of собирать зап а 

f начать börja (fut: начну, начнёшь; pret: начал, начала) 

Hos уегбрагей } срёзать (fut: срёжу, срёжешь) — of срезать 

(ргез: срезаю) skära ау skiljer endast betoningen infinitiverna åt. 

särskilt verbet / купить — of покупать 

6.7.3 Suffix -ва- 

Suffixet -Ba- kan bara stå efter vokal och har betydligt mindre an- 

vändning än de båda föregående: 

а -еть- verb 

[Г успеть hinna: | — оГуспевать 

f согреть värma | — о{согревать 

b de enstaviga -ить- verben (6.16.1 grupp ба) 

орбить slå: убить  — оГубивать döda 

оГпить dricka: Гдопить — of допивать dricka ur
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6.7.4 

6.8 

с de enstaviga -ыть- verben (6.16.1 grupp 65) 
of крыть täcka: закрыть — of закрывать stänga 

Of мыть tvätta: Гумыть — оГумывать tvätta 

Я några enstaka 

Г деть sätta, ställa 

lägga одеть — оГодевать kläda på 

Гнадеть — оГнадевать ta ра 

Граздеть — оГраздевать kläda ау 

of быть vara — оГбывать bruka vara 

Гзабыть — of 3a60bIBåTE glömma 

Гприбыть — of прибывать anlända 

[Г дать ge — оГдавать 

Готдать — оГотдавать ge bort 

f стать ställa Гвстать  — о вставать stiga upp 

sig, Боца, bli 
Густать — оГуставать tröttna 

of 3HaTB känna Гузнать — of ysHaBåTtb känna igen 

Гпризнать — of признавать Htillstå 

Suffix -ну- 

Detta — i synnerhet i talspråk — mycket produktiva verbbildnings- 

suffix bildar / infinitiver som betecknas med termen ”momentan- 

verb” (skilj dessa från de s k ”inkoativerna”, vilka är få och impro- 

duktiva; se 6.16.1 grupp 3b). Momentanverben betecknar en ”en- 

gångshandling” och lämpar sig därför bra som Г korrelat till verb 

som betecknar kortvarig handling. 

Of глядеть : — Гглянуть titta 
of двигать — / двинуть röra 

Of кричать — /крикнуть skrika 

Of махать —/ махнуть vifta 

Of прыгать — прыгнуть hoppa 

Of скользить — / скользнуть halka 

ог совать — сунуть stoppa /in/ 

speciell aspektbildning 

Utanför ramen av den ovan beskrivna aspektbildningen faller följan- 

de verb, som använder 

a helt andra ord som aspektkorrelat 

of брать taga — {взять of класть lägga — Гположить 

оговорить tala — Гсказать = оГловить fånga — Г поймать 

(säga)
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6.9 

Märk 

Verb 6.9—6.10.4 

b ord av annan verbstam 

of ложиться lägga sig — {лечь 

of садиться sätta sig — / CecTb 

остановиться ställa sig, bli — Гстать 

с ord av skenbart annan verbstam 

f [вернуть/ся/ — оГвозвращать/ся/ 

7 |возвратйть/ся/ återlämna; (refl.) återvända 

Aktionsarter 

Verb är handlingsord — med några undantag såsom sv. är, blir, skall, 

måste etc. Den handling som ett verb uttrycker kan vara av olika 

art, ange att verksamheten börjar, slutar, upprepas osv. Flera av 

de ryska prefixen ger verben sådana bibetydelser: 

за- anger hos många verb handlingens början, $ К ingressiv aktions- 

art: закричать skrika Ш, заиграть börja spela, spela upp. 

y- vid förnimmelseverben anger också ingressiv aktionsart: увидеть 

få se, услышать få höra. 

Samma betydelse har по- vid rörelseverb. 

по- betecknar en smula, lite, $ К limitativ aktionsart: покурить röka 

lite, dra ett bloss. 

Limitativa och ingressiva verb har i regel inga aspektkorrelat, se 

6.10.3. 

Resultativ aktionsart föreligger hos många av de pariga verbens 

fullbordade aspektform, när denna innebär att handlingens full- 

följande tar ett visst mått av tid, arbete eller ansträngning. I verb- 

paret делать — сдёлать göra är formen сдёлать resultativ. Det- 

samma gäller den fullbordade formen выучить till det ofullbordade 

учить lära sig. . 

Även infinitivsuffixen kan mer eller mindre tydligt ange aktionsart. 

Suffixet -Hy- anger (med få undantag), att handlingen är ögonblicklig 

— momentan — eller sker bara en gång. Sådana verb är fullbordade: 

крикнуть skrika till, ge upp ett skrik. 

Suffixen -ыва-, -ва- eller -а-/-я- kan ange att handlingen upprepas — 

iterativ aktionsart.
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6.10.1 

6.10.2 

6.10.3 

6.10.4 

Opariga verb 

Ungefär 15 % av de ryska verben är opariga, dvs saknar f£ eller of 

korrelat. Somliga av dessa verb används 1 både fullbordad och 

ofullbordad funktion, andra enbart (eller huvudsakligen) i den ena 

eller andra aspekten. 

Verb som används i både fullbordad och ofullbordad aspekt omfattar 

1 första hand många av de internationella lånorden på -овать, 

-евать, -ировать: 

адресовать adressera организовать Organisera, ordna 

men även ord av ryskt ursprung 

жениться на ком-нибудь обещать lova 

gifta sig med ngn родить/ся/ föda, födas 

Verb som används enbart i ofullbordad aspekt utgör en stor grupp 

och här nämns bara några: 

выглядеть Se Ut Как он выглядит? 

значить betyda Что это значит? 
принадлежать кому-нибудь Книга принадлежит ему. 

tillhöra ngn 

полагать anta, förmoda Я полагаю, что ... 

Flera ау dessa verb är reflexiva ИП formen och påminner i funktionen 

om de svenska så kallade deponens (hoppas osv) 

надбяться hoppas 

находиться finnas 

иметься finnas 

Verb som endast har fullbordad aspekt och saknar ofullbordat korre- 

lat: 

a med по- prefigerade verb med bibetydelsen ше, en smula ($ К 

limitativa). Verben поговорить prata lite, посидёть sitta en stund, 

поработать jobba ett tag är opariga f verb. 

b med 3a- prefigerade verb med bibetydelsen börja (s k ingressiva 

verb) är ofta opariga f verb: заиграть börja spela, spela upp, заго- 

ворить börja prata. 

of formen заговаривать förekommer: 

Он много раз заговаривал со мной Han förde många gånger detta på tal 
об Этом. | | med mig. 

с med по- ргейвегаде bestämda rörelseverb saknar i regel o/f- 

korrelat, när de har betydelsen börja. Se 6.65. 

Beträffande infinitivens användning och aspekt se 6.39.
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6.11 

Прошедшее 

время 

6.12 

6.12.1 

Verb 6.11—6.12.2 

Preteritumbildning 

Preteritum — ryskans tempus för förfluten tid — bildas av både 

fullbordade och ofullbordade infinitivstammar. Detta tempus mot- 

svarar tre tempus i svenskan, nämligen imperfekt, perfekt och plus- 

kvamperfekt. Preteritum bildas av infinitivstammen genom tillägg 

av ändelser: 

-Л för maskulint subjekt 

чита-ть - -ла för feminint subjekt 

прочита-ть -ло för neutralt subjekt 

läsa JIM för plurala subjekt 

subjektet är: 

mask sing fem sing 

я читал/прочитал книгу я читала/прочитала книгу 

ты читал/прочитал книгу ты читала/прочитала книгу 

он читал/прочитал книгу она читала/прочитала книгу 

neutr sing 

окно выходило во двор (fönstret vette mot gården) 

plural (oavsett kön) 

MBI читали/прочитали книгу 

вы читали/прочитали книгу 
| även när en person 

онй читали/прочитали книгу 
tilltalas те вы 

Зе även 6.68, reflexiva verb. 

Angående preteritumformens aspekt se 6.14. 

Avvikande preteritumbildning 

Huvudparten av de ryska verben bildar preteritum enligt 6.11 ovan, 

men vissa avvikelser förekommer. 

Av infinitiver med vokalstam bildas preteritum oregelbundet till 

följande verb: 

a grupp e:5 (6.15), verb på -ерёть: 

yMepéTb f: он умер, она умерла, онй умерли 
dö han dog, har dött, hade dött osv 

стереть f: OH стёр, . ‚ она стёрла, онй стёрли 

torka av han torkade av etc.
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6.12.2 

ра samma sätt: 

ошибиться }: он ошибся, она ошиблась, онй ошиблись. 

missta/gal sig 

b grupp e:3b (6.15): några få verb på -нуть (i oprefigerad form 

ofullbordade) med betydelse av inträdande handling (inkoativer) 

bildar preteritum ау en stam utan -нуть. -л 1 preteritum maskulinum 

faller: 

погибнуть gå under, stupa Г. он погиб, она погибла, онй погибли. 

Observera dock ай de flesta verb ра -нуть är $ К ”momentanverb” 

och i sin oprefigerade form fullbordade; dessa bibehåller suffixet -Hy- 

1 preteritum. Se 6.16.1 grupp За. 

grupp е: 9, 10, 12 (6.15): infinitiven slutar på -ти, -чь eller konsonant 

+ ть och har konsonantstam. Denna konsonant har hos några infini- 

tiver försvunnit. Så är fallet med г, к, (6), д, т vilka återfinns i presens- 

stammen: 

а infinitivstammen slutar på 3 eller с: 1 preteritum maskulinum bort- 

faller л men kvarstår 1 övriga former; 

везтй (presens везу) köra, он вёз, она везла, везло, онй везли 

нести (ргезеп$ несу) Бага, он нёс, она несла, несло, они несли 

ра samma sätt: 

лезть (presens лезу) лез, лёзла, лёзло, лезли klättra 

ползти (presens ползу) полз, ползла, ползли krypa 

спасти (presens спасу) спас, спасла, спасли rädda 

расти (presens расту) рос, росла, росло, росли växa 

b infinitivstammen har innehållit ett ursprungligt г eller к (vilket 

alltid är fallet, om infinitiven slutar på -чь); i preteritum maskulinum 

bortfaller л efter stamkonsonanten men kvarstår i övriga former: 

мочь (presens могу) OH мог, она могла, могло, онй могли 

kunna 

влечь (presens влеку) он влёк, она влекла, влекло, они влекли 

draga 

på samma sätt: 

жечь (presens жгу) жёг, жгла!, жгло!, жгли! bränna 

стричь (presens стригу) стриг, стригла, стригли klippa håret 
беречь (presens берегу) берёг, берегла, берегли akta 

лечь / (Ви. лягу) лёг, легла, легло, легли lägga sig 

течь (presens течёт?) тёк, текла, текло, текли flyta 

печь (presens пеку) пёк, пекла, пекло, пекли baka 

сечь (presens секу) сёк, секла, секло, секли hugga 

| I dessa former har -е- försvunnit. 

2 samtliga verb med infinitiv på -чь har konsonantförändring i presens 2:а och 
3:e sing samt !-a och 2:a plural,
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6.12.3 

Märk 

6.13 

6.13.1 

Уеть 6.12.3— 6.13.3 

с infinitivstammen har innehållit ett urspr. д eller т: dessa Копзопап- 

ter har bortfallit framför л (bara presensstammen har bibehållit 

stamkonsonanten): 

вести (presens веду) он вёл, она вела, вело, они вели föra, leda 

класть (presens кладу) он клал, она клёла, онй клАли lägga 

пасть (presens паду) он пал, она пала, пало, онй пали falla 

ра samma sätt: 

красть (presens краду) крал, крала, крали stjäla 

сесть / (futurum сяду) сел, сёла, сёло, сели sätta sig 
подмести / (futurum подмету) подмёл, подмела, подмелй sopa 

цвести (presens цветёт) цвёл, цвела, цвело, цвели blomma 

идти 

Ргщегиит ау verbet идти gå bildas ау еп helt annan stam än 

infinitivens: 

идтй (presens иду) он шёл, она шла, оно шло, онй шли 

прийти / (Ви. приду) пришёл, пришла, пришло, пришли 

komma (till fots) 

Oregelbunden preteritumbildning har även 

есть (presens я ем) он ел, она ела, (6ло), онй nm äta. 

Preteritumformernas betoning 

Huvudregel 
  

  Många preteritumformer — prefigerade som oprefigerade — som i 

maskulinum singular består av två eller flera stavelser, har samma 

betoning som infinitiven. 
  

читать (Of) читал, читала, читало, читали 

прочитать (/) прочитал, прочитала, прочитали 

писать (of) писал, писала, писали 
написать (7) написал, написала, написали 

| läsa 

skriva . 

Denna betoningstyp — dvs preteritum har samma betoning som 

infinitiven — är den vanligaste och omfattas även av nybildade verb.
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6.13.3 

Undantag från regeln bildar preteritumformerna 1 grupperna е:5 

och e: 12 enligt 6.15. 

Med вы- prefigerade Г preteritumformer betonar alltid prefixet: выписал 

skrev ut. 

Preteritumformer som i maskulinum singular består av endast en 

stavelse följer någondera av nedanstående tre betoningstyper: 

a stambetoning: 

бить Slå — бил, била, било, били (och шить sy; grupp е:6) 

слать sända — слал, слала, слало, слали 

b ändelsebetoning 1 alla former har bl а preteritumformer ау verben 

1 grupp е:9 (6.15): 

нести bära — нёс, несла, несло. несли 

мочь kunna — мог, могла, могло, могли 

Sammansättningar med dessa verb har i regel samma betoning. 

с femininum singular ändelsebetonad, övriga stambetonade har följan- 

de oprefigerade (icke sammansatta) verb: 

брать om iaca — бРал, брала, брало, брали 
взять (/) — взял, взяла, взяло. взяли 

быть "ага — был, была, было, были 

дать ge — дал, дала, дало, дали 

жить leva — жил, жила, жило, жили 

плыть рита — плыл, плыла, плыло, плыли 

спать SOVA — спал, спала, спало, спали 

пить dricka — пил, пила, пило, пили (och verben вить veckla och 

лить hälla ur grupp e: 6) 

Prefigerade preteritumformer av ovanstående verb betonar ofta 

prefixet men femininformen behåller vanligen ändelsebetoning. Pre- 

fixet вы- hos fullbordade verb drar dock alltid till sig ordaccenten. 

выпить f dricka /иг| — выпил, выпила, выпили. 

прибыть f anlända — прибыл, прибыла, прибыли 

прожить / [еуа — прожил, прожила, прожили 

отдать / ge bort — отдал, отдала, отдали 

не betonas framför был, было, были: 

небыл (men: не была), нё было, нё были 

Observera, att забыть glömma har stambetonat preteritum: 

он забыл, она забыла, они забыли 

Reflexivändelsen -ся /-сь/ drar ibland åt sig ordaccenten, varvid 

betoningsvarianter kan uppstå: 

родиться f födas он родйлся, она родилась, они родились 

офродиться har alltid betoningen på й.
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6.14 

6.14.1 

6.14.2 

Законченность 

действия 

Verb 6.14—6.14.4 

Preteritums aspektformer 

Tydligast kommer den grammatiska kategorin aspekt (6.4) till 

uttryck i preteritum, eftersom såväl fullbordad som ofullbordad form 

kan användas i en och samma sats alltefter den talandes uppfattning 

av verbhandlingen. 

Nedan ges endast några av de viktigare reglerna för användningen av preteri- 

tums aspektformer. För ytterligare information hänvisas till de i 6.1 an- 

förda arbetena samt А. А Спагис, Парные и непарные глаголы в русском 
языке, Москва 1969. 

Fullbordad aspektform i preteritum 

Frekvensundersökningar" har påvisat, att den fullbordade preteri- 

tumformen förekommer ungefär dubbelt så ofta i ryskan som den 

ofullbordade. Detta sammanhänger med att endast fullbordad pre- 

teritumform är möjlig av 

a ingressiva verb (6.9) såsom закричать skrika till, увидеть få 

syn på, m fl. | 

Он закричал. Han skrek till. 

Он засмеялся. Нап började skratta. 

Она увидела меня. Hon fick syn ра mig. 

b limitativa verb (6.9) 

Мы полежали на пляже. Vi låg ett tag på stranden. 

c momentanverb (6.9) 

Вдруг кто-то стукнул в Plötsligt knackade någon ра 

дверь. dörren. 

I dessa tre fall bestämmer aktionsarten (6.9) hos verbet aspektformen 

1 preteritum. 

Resultativa verb — 

Karakteristiskt Гог den fullbordade aspektformen i preteritum är 

ай den betecknar en handling som avslutad. Skillnaden mellan av- 

slutad och oavslutad handling kommer särskilt tydligt fram i den 

* Steinfeldt: Russian Word-Count, Progress Publishers, Moskow.
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6.14.4 

Последовательность 

_ действий 

stora gruppen resultativa verb ау typen делать — сделать, писать — 

написать, учить — выучить lära sig, решать — решить lösa ес. 

Se även 6.9. 

Вчера я написала бабушке Igår skrev jag ett brev till farmor 

письмо, рассказала ей о och berättade Гог henne от mina 

свойх планах. planer. 

Когла я вернулся домой, Маг jag återvände hem, hade min 

сестра ужё позвонила доктору. syster redan ringt doktorn. 

Рабочие построили этот дом Arbetarna byggde det här huset 

за три месяца. ра tre månader. 

Perfektiviskt preteritum 

Om en handlings avslutande, dess resultat, av den talande sätts i 

relation till nuet, är fullbordat preteritum den naturliga aspektformen. 

Svenskan använder här ofta perfekt. 

— Кто открыл окно? — Vem har öppnat fönstret? 

Здесь очень холодно. Här är mycket kallt. 

— Невы ли оставили сумкув = — Är det ni som har lämnat kvar 

классе? väskan i klassrummet? 

— Кто-то включил лампы. — Någon har tänt ljuset. 

Пожалуйста, выключите! Var snäll och släck! 

I dessa fall kvarstår alltså handlingens resultat i talande stund. 

att ofullbordat preteritum icke sätter handlingen i relation till 

nuet eller talögonblicket; denna form konstaterar endast att hand- 

lingen ägde rum. Jfr 6.14.7a. 

Fullbordat preteritum uttrycker en följd av avslutade handlingar. 

I en berättelse är det den fullbordade preteritumformen som för 

handlingen framåt, som berättar om ”vad som hände sedan”. 

(Одна женщина покупала (of) (En dam köpte kaffe i affären.) 

кофе в магазине.) Она Hon bad expediten ... 

nonpockna (/) продавца ... 

(Один англичанин путеше- (En engelsman reste i Frankrike.) 

ствовал (0f) по Франции.) | 

В маленьком городке он _ Г еп liten småstad läste han på 

прочитал (f) на дверях _ hotelldörren ett anslag ... 

гостиницы надпись ... 

Den of verbformen 1 historiens: inledning рег här bakgrunden till 

vad som hände sedan.
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6.14.5 

6.14.6 

Verb 6.14.5—6.14.7 

Увидев (pret. ger.) меня, она När hon fick syn ра mig, log hon. 

улыбнулась. 

Он переодёлся и вышел из Нап klädde от sig och gick ut. 

дома. 

Он пожелал им спокойной Нап önskade dem godnatt och 

ночи и лёг. gick och lade sig. 

Мы подошли к окошку и Vi gick fram till luckan och 

спросили ... frågade... 

att denna användning av fullbordat preteritum är särskilt vanlig i 

samordnade satser av typen ”han sprang hem och ...”. Jfr 6.66.7. 

Ofullbordade preteritumformer i samordning innebär att handlingar- 

na är samtidiga. 

Fullbordat preteritum i nekade satser 

Den vanligaste aspektformen i nekade satser i förfluten tid är den 

ofullbordade, eftersom den avsedda handlingen inte utfördes, något 

resultat inte uppnåddes. Emellertid kan i nekade satser också före- 

komma fullbordat preteritum, som då vanligen uttrycker att hand- 

lingen mot förmodan inte utfördes: 

— Ты купил книгу? — Köpte du boken? 

— Нет, не купил. Магазйн — Nej, det gjorde jag inte, för 

был закрыт. affären var stängd. 

— Ты отдал книгу — Lämnade du professorn 

профессору? boken? 

— Нет, не отдал. Его нё — Nej, han var ние hemma. 

было дома. 

Aspektformen kompletteras ofta ау ett adverb som так и не, 

всётаки i alla fall: 
Он так и не приёхал. Нап kom i alla fall inte. 

Fullbordat preteritum med partitivt objekt 

När ett verb är utbildat med ett objekt i partitiv genitiv (1.21.1) eller 

ett objekt som står i genitiv på grund av ett föregående räkneord eller 

myckenhetsord, används fullbordad preteritumform av verbet. 

Он выпил чаю и съел два Нап drack sitt te och åt två 

сухаря. skorpor. 

По дороге домой я купил . РА hemvägen köpte jag två skriv- 

две тетради. häften.
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6.14.7 

констатация факта 

Anmärkningsvärd är användningen ау fullbordade rörelseverbs 

preteritumförmer med presensbetydelse: 

Ну, пошли! Så går vi då! 

— Я пошёл, вернусь скоро. — Ми går jag, jag kommer snärt 

tillbaka. 

Ofullbordad preteritumform 

a Ofullbordad preteritumform används för att benämna handlingen, 

allmänt konstatera att något har inträffat, utan hänsyn till avslutning, 

resultat eller handlingens helhet, situationen. Man vill alltså bara 

rent allmänt fastställa, om handlingen ägde rum eller ej. Handlingen 

kan även uttryckas med был (var) + verbalsubstantiv. Jfr 6.60.4. 

— Buepå у хирурга был — Hade kirurgen mottagning 

приём? igår? 

— Да, вчера хирург принимал.  — Ja, kirurgen tog emot igår. 

Likaledes med betoning på verbformen: 

— Ты был вчера в кино? — Var du ра Шо igår? 

— Да, был. — Ja, det var jag. 

— Ты читал эту книгу? — Har ди läst den här boken? 

— Читал. — Ja, det Баг jag. 

— Ты звонил Тане? — Har du ringt Tanja? 

— Звонил. — Ja, det Баг jag. 

Även om uppmärksamheten inte riktas på själva verbhandlingen 

utan på objektet, subjektet, omständigheterna, avsikten etc., används 

ofullbordat preteritum: 

Тебе звонил Саша. Заза har ringt dig. 

К тебе заходила Лёна. Гепа har sökt dig. (Jfr 6.66.8) 

Что он тебё говорил? Vad за han till dig? 

Я звонйл XeHé. Jag ringde min fru. 

Мы смотреёли этот фильм Vi såg den här filmen i Moskva. 

в Москве. | 
Когда ты вйдел Анну? När såg du Anna? 

Почему ты смеялся? Varför skrattade du? 

I Нега av ovanstående exempel kan den ofullbordade formen utbytas 

mot fullbordad form, men meningarna får genast en annan innebörd: 

handlingens förverkligande eller avslutande kommer 1 blickpunkten. 

— Ну как, вы посмотрели . — Ма hur blev det? Såg ni filmen 

фильм ”Bpåtba Карамазовы"? Bröderna Karamasov? 

Situationen är här en annan. Den tillfrågade har sagt sig vilja se filmen, men 

det har inte blivit av, och den frågande intresserar sig inte för ett ev. omdöme 

om filmen utan vill veta om vederbörande verkligen gick.
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неоднократность 

повторяемость 

Verb 6.14.7— 6.14.8 

Ofullbordad form konstaterar att hand- 

lingen ägde rum: 

Он сидёл там два часа. 

Нап satt där i två timmar. 

Я писал весь вечер. 

Jag /зай och/ skrev hela kvällen. 

Раньше она жила в деревне. 

Förr bodde hon ра landet. 

— Почему ты не смотришь 

телевизор? 
— Я включал его, но про- 

грамма была скучная. 

— Jag satte ра деп, men 

programmet var tråkigt. 

Fullbordad form anger handlingen som 

avslutad, framhåller resultatet: 

Он просидёл там два часа. 

Нап satt där i två timmar. 

Я написал все эти письма за 

один вечер. Under еп enda kväll 

skrev jag alla de här breven. 

Она всю жизнь прожила B 

дерёвне. Hon har levat hela sitt 

liv på landet. | 
— Включй телевизор! 

— Я ужеё включил его. 

— Jag har redan satt på деп. 

Den ofullbordade formen включал ovan innebär att den talande har satt på 

TV-n och sedan stängt av den igen. I talögonblicket är TV-n avstängd. I det 

högra exemplet däremot anger den fullbordade formen att TV-n står på — 

resultatet kvarstår i talögonblicket. (Jfr här svenskt imperfekt och perfekt.) 

Denna betydelse hos den of aspekten är vanlig i talspråk hos några verb som 

bildar motsatspar, såsom открывать — закрывать, приезжать — уезжать. 

(Jfr 6.66.8) 

b I en berättelse används den ofullbordade preteritumformen för 

att ge bakgrunden, beskriva hur det var: 

Пламя yxé бушевало внутри Eldslågan dånade inne i rummet, 

комнаты, горёли рамы и ÖKHa, = brädfoder och fönster brann, och 

и языки огня высовывались по  eldstungorna sköt upp efter väg- 

стене. gen. (Tolstoj) 

с Ofullbordade verb avledda med suffixen -ыва/-ива, -ва/-я Кап ha 

iterativ betydelse (ange ай еп handling upprepas, vana). Jämför 

upprepad handling engångshandling 

Сегодня утром она выпила два 

стакана молока. 

I morse drack hon två glas mjölk. 

Утром она выпивала два 

стакана молока. 

РА morgonen brukade hon 

dricka två glas mjölk. 

d Tillsammans med adverb eller andra sammanhangsord som anger 

upprepning står normalt ofullbordad preteritumform. 

Han lånade alltid böcker och tid- 

ningar av mig. 

Он всегда брал у меня книги 

и газеты.
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Märk 

Märk 

6.14.8 

По понедёльникам я работал = På måndagarna arbetade jag från 

с 8 до 4 (с восьми до четырёх). 8 till 4. 

Летом мы катались на лодке От somrarna åkte vi båt eller 

йли навещали друзей. besökte vänner. 

e Ofullbordad preteritumform kan uttrycka varaktighet, att еп hand- 

ling pågår, när något inträffar. Jämför eng. ”I was having my lunch 

when someone knocked at the door”. 

Когда я вернулся (Г) домой, När jag återvände hem, sov alla 

все дети спали (of). barnen. 

Om huvudsatsen innehåller en avslutad eller inträdande handling, 

uttrycks den med fullbordat preteritum. 

Когда мы вышли в море, Маг vi kom ut ра havet, blev det 

поднялся шторм. storm. i 

f Ofullbordad preteritumform har företräde framför den fullbordade 

i nekade satser, eftersom negationen i regel innebär, att handlingen ej 

kom till stånd. Jämför dock 6.14.5. 

Я не читал этой книги. Jag har inte läst (läste inte) деп 

här boken. 

Я не спал всю ночь. Jag har inte sovit ра hela natten. 

Он уехал (Г) и стех пор нам не Han reste sin väg, och sedan dess 

писал (оу). har han inte skrivit till oss. 

g Ofullbordad form i preteritum av rörelseverb kan betyda att 

handlingen förlöpte fram och tillbaka. Se vidare 6.66, Rörelseverb. 

att detta gäller även den ofullbordade preteritumformen брал av 

брать taga. 

— Юра, это ты взял (1) мою — Jura, har ди tagit min penna? 

ручку? — Нет, я не брал (of). — Nej, det har jag inte. 

Byter vi ut взял mot брал 1 frågan, innebär denna, att vi undrar om 

Jura lånat pennan, dvs tagit den och lagt den tillbaka. 

Aspekt i tidsbisatser 

a Huvudsatsens och bisatsens handling sker samtidigt: 

Когла я готовился к занятиям, — Маг jag (Medan jag) gjorde hem- 

брат читал книгу. läxorna, läste min bror еп bok. 

По Mépe того как мы подни- Allteftersom vi steg uppför Бег- 

мались в гору, горизонт get, vidgade sig horisonten. 

расширялся. 

I båda dessa exempel står ofullbordad preteritum 1 såväl huvudsats 

som bisats för att uttrycka pågående handlingar. Jfr 6.66.2. 

Följande exempel visar parallella avslutade handlingar; som uttrycks med full- 

bordad preteritum 1 båda satserna: 

Пока позавтракали и уложились — Медап de ätit frukost och packat 

рассвело. färdigt, hade det ljusnat. (Sjolochov)



130 

Märk 

Verb 6.14.8—6.15 

Är de båda samtidigt förlöpande handlingarna upprepade, står givet- 

vis (6.14.7d) ofullbordad preteritum i båda satserna: 

Каждый раз когда она Varje gång hon Кот in i rummet, 

входила в комнату, мы reste vi OSS. 

вставали. 

b Bisatsens handling föregår huvudsatsens: 

Когда дождь кончился, мы Маг regnet slutat, gick vi hem- 

вышли из дома (йз дому). ifrån. 

Когда она вошла в комнату, Маг hon kom in 1 rummet, reste 

мы встали. 

Как только скрылось солнце, 

стало очень холодно. 

Едва только мы тронулись в 

путь, как пошёл дождь. 

vi 05$ upp. 

Så snart solen gått 1 moln, blev 

det mycket kallt. 

Knappt hade у! givit oss iväg, 

förrän det började regna. (6.65.1 

Märk) 

Två år har gått, sedan vi lärde 

känna varandra. 

Прошло два года, как мы 

познакомились. 

I alla dessa exempel står fullbordad preteritum 1 såväl huvudsats 

som bisats. 

användningen av konjunktionen как i de två sista exemplen. 

Regel 

Ofullbordad preteritum i både huvudsats och bisats betecknar hand- 

lingarnas samtidighet; 

Fullbordad preteritum i både huvudsats och bisats betecknar att den 

ena handlingen föregår den andra. 

с Bisatsens handling inträffar, medan huvudsatsens handling pågår: 

I detta fall används olika aspektformer i huvud- och bisats, vanligen 

fullbordad preteritum i bisatsen och ofullbordad preteritum i huvud- 

satsen. 

Когда она вошла в класс, все 

ученики стояли на партах. 

Все дети спали, когда отёц 

вернулся. 

Маг hon kom in i klassen, stod 

alla eleverna på bänkarna. 

När fadern återvände, sov alla 

barnen. 

d Enkelt futurum (6.25.2—3) kan stå i tidsbisats för att ange, att handlingen 
föregår huvudsatsens: 

Ранней весной, когда сойдёт снег и 

подсохнет полёгшая за зиму трава. 

в степи начинаются весённие палы. 

Tidigt om våren, när snön försvunnit 

och gräset som lagt sig ner under vin- 

tern torkat lite, börjar vårbränderna - 
på steppen. (Siolochov)
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fullbordad aspektform, от enstaka handling avses: 

Мы следили за лодкой, пока Vi iakttog båten, till dess att den 

она не скрылась из виду. försvann (eg doldes) ur vår азуп. 

6.15 Översikt över verbens presens/futurum-böjning 
  

  

  

infinitiv grupp presens/futurum 

slutar på 

e-böjning: читать: читаю, читаешь, читает, читаем, читаете, читают 

-ать läsa 

-ЯТЬ | гулять: гуляю, гуляешь, гуляет, гуляем, гуляете, гуляют 

la | promenera 
знать: знаю, знаешь, знает, знаем, знаете, знают 

veta 

16 писать: пишу, пишешь, пишет, пишем, пишете, пишут 

skriva 

Ic ждать Vänta: жду, ждёшь, ждёт, ждём, ждете, ждут 

Id смеяться skratta: смеюсь, смеёшься, ... смеются 

интересовать: интересую, интересуешь, ... интересуют 

-овать | 2 intressera 

-евать | танцевать dansa: танцую, танцуешь, ... танцуют 

-нуть За отдохнуть vila: отдохну, отдохнёшь, ... отдохнут 

3b сохнуть torka: сохну, сохнешь, ... сохнут 

-еть 4 уметь: умею, умбешь, умеет, умёем, умеете, умеют 

Киппа 

-ереть 5 умереть: умру, умрёшь, умрёт, умрём, умрёте, умрут 

dö 

-ИТЬ ба пить dricka: пью, пьёшь, пьёт, пьём, пьёте, пьют 

-bITB 6b открыть Öppna: открою, откроешь, ... откроют 

-еть 6с петь Sjunga: пою, поёшь, ... поют 

олоть | 7 бороться kämpa: борюсь, борешься, ... борются 
-ороть 

-ть/-сти - 8 жить leva, bo: живу, живёшь, ... живут 

-зти/-сти 9 нестй bära: несу, несёшь, ... несут 
-ти/-ть 10 идти gå: иду, идёшь, идёт, идём, идёте, идут 

| класть: кладу, кладёшь, кладёт, кладём, кладёте, кладут lägga 
-ать 1 _ начать börja: начну, начнёшь, ... начнут 

-ЧЬ _ 12 мочь: могу, можешь, может, можем, можете, могут 

kunna 

-авать 13 узнавать känna igen: узнаю, узнаёшь, ... узнают 

| давать ge: даю, даёшь, даёт, даём, даёте, дают 

| вставать stiga ирр: встаю, встаёшь, ... встают
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132 Verb 6.15—6.16.1 

  

  

infinitiv grupp presens/futurum 

slutar på 

a-böjning: 

-UTb 1 курить: курю, куришь, курит, курим, курите, курят 

röka 

-еть 2 сидёть: сижу, сидишь, сидит, сидим, сидите, сидят 

sitta 

sje-ljud” 3 лежать: лежу, лежишь, лежит, лежим, лежите, лежат 

+ -ать ligga : 

-ATb 4 стоять Stå: стою, стойшь, ... стоят 

_ бояться vara rädd: боюсь, бойшься, ... боятся 
-ать 5 спать SOva: сплю, спишь, ... спят 

гнать jaga: гоню, гонишь, ... гонят 

  

M-böjning дать ge: дам, дашь, даст, дадим, дадите, дадут 
есть äta: ем, ешь, ест, едим, едите, едят 

6.16 Presensböjning 

6.16.1 

1-ое спряжение 

I det följande -kommer de anförda grundverben att ges i marginalen, och det 
första verbet i paret är alltid of. 

I regel ges även exempel på prefigerade former av de anförda grundverben. 

e-böjning 

Infinitiven är: работа-ть (arbeta), писё-ть (skriva), ид-ти (gå), 

мо-чь (kunna), жи-ть (bo, leva), двинуть (röra). 

  

  

Person Ändelser: Presensstammen slutar på: 
vokal +} konsonant 

l:a я -у/-ю" работаю = пишу иду могу живу двину 
2:а ты  -еть/-шь работаешь пишешь идёшь можешь? живёшь двйнешь 

OH 

3:e она -et/-öT! работает пишет идёт може? живёт = двинет 
оно | | 

11а мы  -ем/-&м" работаем пишем идём можем? живём  двинем 
2:а вы  -ете/-6те' работаете пишете идёе можете? живёте  двинете 
3:е онй -ут/-ют? работают пишут идут могут живут — двинут 
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писать Of 

написать f 

skriva 

e-böjning. 

1 Om ändelsen är betonad, övergår e i ändelsen till &. 

2 Ändelsevokalen -ю- i 1:a person sing och 3:e person plur är en 

sammanskrivning av j+y. 

3 Presensstammens slutkonsonant kan vara föränderlig: могу — 

можешь (grupp 12). 

Стирр Та (-ать, ять) 

omfattar presensstammar ра уоКа1 +] (se 2 ovan). Infinitiverna till 

dessa verb slutar på -ать eller -ять och infinitivens suffixvokal åter- 

finns i presens. Huvudmassan av de ryska verben tillhör denna 

grupp, som är mycket produktiv, dvs de flesta nybildade verb 

följer denna böjningstyp. 

читать Of läsa гулять of promenera знать of veta 

я читаю я гуляю я знаю 

ты читаешь ты  гуляешь ты знаешь 

он OH OH 

она читает она гуляет она знает 

(оно) (оно) (оно) 

мы читаем мы гуляем мы знаем 

вы читаете вы  гуляете вы знаете 

онй читают онй гуляют онй знают 

Betoningen hos dessa verbs presensformer Аг fast, dvs faller på 

samma stavelse som i infinitiv. 

Grupp 1Ъ (писать) 

omfattar ей sextiotal verb. Några få Аг mycket vanliga; 

infinitiven slutar på -ать: 

infinitivens (infinitivsuffixets) -a- saknas i presens; 

framför infinitivsuffixets -а- står en konsonant, som 1 alla presens- 

formerna förändras (se pärmens insida). 

я пишу skriver мы пишем 

ты пишешь вы пишете 

‚он/она пишет онй пишут 

Betoning 

Presens/futurformerna hos de av gruppens verb, vilkas infinitiv har 

betonat -ать betonas sålunda: 1:a person singular har ändelsebeto- 

ning, övriga stambetoning. Presensformer av verb med stambetonad 

infinitiv har vanligen stambetoning även 1 [:а person singular: 

плакать gråta — я плачу, ты плачешь ...
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Märk 

говорить of 

сказать f 

säga 

казаться of 

показаться f 

tyckas 

двигать of 

двинуть / 

röra, förflytta 

вязать Of 

связать f 

binda 

Verb 6.16.1 e-böjning 

записывать Of: я записываю jag antecknar 
записать /: я запишу jag skall anteckna 

anteckna 

— Запишите это правило! — Ащескпа den här regeln! 

выписывать Of: я выписываю jag skriver ut 

выписать f: я выпишу jag skall skriva ut 

skriva ut 
— Я выпишу вам лекарство, — Jag ska skriva ut еп medicin åt ег, 

говорит доктор пациенту. säger doktorn till patienten. 

I fullbordade verbformer, sammansatta med вы-, faller tonvikten genom- 

gående ра вы-. 

Till grupp 16 hör de talrika sammansättningarna med -казать: 

я скажу skall säga мы скажем 

ты скажешь вы скажете 

OH , or 
‚ скажет онй скажут 

она 

мне кажется det tycks mig нам кажется 

тебе кажется вам кажется 

ему] , , 
„” р кажется им кажется 

ей 

Ре prefigerade sammansättningarna med -казать är fullbordade; 

deras ofullbordade parinfinitiver slutar på -казывать: 

рассказывать Of подсказывать Of 

рассказать / подсказать / 

berätta viska (ett svar) 

показывать Of указывать Of 
МИА , ” сна что-н. 

показать / указать / 

visa peka på något 

я ABIDKy eller я aBårato jag rör, förflyttar 

ты движешь eller ты двигаешь 

онй движут eller онй двигают 

I prefigerade sammansättningar dock -двигать, presens -двигаю 

передвигать of надвигаться of 

передвинуть / | | надвинуться f 

flytta fram nalkas 

я вяжу, ты вяжешь, онй вяжут binder
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skära 

прятать of 
спрятать / 

gömma 

плакать Of 
gråta 

искать Of 

söka 

дремать of 
задремать / 

slumra 

слать of 

skicka 

ждать Of 

vänta 

звать of 

kalla 

я режу, ты режешь, они режут skär 

I prefigerade sammansättningar dock -резать, t ex 
срезать of: ясрезаю jag skärav — 
срёзать f: ясрёжу jag skall skära av 

я прячу, ты прячешь, онй прячут gömmer 

я плачу, ты плачешь, онй плачут gråter 

я ищу, ты ищешь, они ищут söker konstrueras med genitiv eller 

ackusativ, 8.1.3е. Observera konsonantväxlingen ск— ш! 

я дремлю, ты дремлешь, онй дрёмлют 5/итгаг 

я шлю skickar мы шлём 

ты  шлёшь вы шлёте 

OH шлёт онй шлют 

Vanligen används verbet i ргеНвега4е sammansättningar, t ex 

посылать Of: я посылаю 

послать f: я пошлю 

Завтра мы пошлём за Г morgon skickar vi efter dok- 

доктором. torn. 

присылать 0: я присылаю jag skickar ИИ 

прислать /: я пришлю jag skall skicka Ш 

Я вам пришлю телеграмму. Jag skickar /ег/ ett telegram. 

Observera konsonantväxlingen сл— шл! 

Grupp 1с (ждать, брать) 

omfattar ett fåtal enstaviga verb: 

infinitiven slutar på -ать; infinitivens suffixvokal saknas i presens; 

presensstammen består endast av konsonanter (utom i verben звать: 

зову och брать : беру); | 

presensstammens slutkonsonant är ej föränderlig (utom 1 verbet 

лгать : ты лжёшь); 

böjningsvokalen 1 presens är 6. 

я жду väntar мы ждём 

ты ждешь вы ждёте 

он ждёт онй ждут 

подожди!, подождите! vänta! 

он ждал, она ждала, они ждали väntade 

ждать konstrueras med genitiv eller ackusativ, 8.1.3е. 

я зову kallar мы зовём 

ты зовёшь вы зовете 

он зовёт онй зовут
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Märk 

рвать of 

riva 

врать of 
соврать f 

ljuga 
лгать of 

солгать f 

ljuga 

брать of 

взять / 

taga 

надеяться of 

hoppas 

смеяться Of 

skratta 

Verb 6.16.1 e-böjning 

называть Of: 

назвать f: 

— Как тебя/вас зовут? 

— Меня зовут Павел. 

— Как называется эта улица? 

я рву, ты рвёшь, они рвут river 

отрывать о/: 
оторвать /: 

я вру, ты врёшь, они врут ljuger 

я лгу ljuger 

ты лжёшь 

он лжёт 

лги! лгите! ljug! 

я беру tar 

ты берёшь 

он берёт 

бери!, берите! tag! 

я называю jag kallar 

я назову jag skall kalla 

— Vad heter du/ni? 

— Jag heter Paul. 

— Vad heter den här gatan? 

я отрываю jag river av 

я оторву jag skall riva av 

мы лжём 

вы лжёте 

онй лгут 

мы берём 

вы берёте 

онй берут 

он брал, она брала, они брали 108 

Verbet bildar flera sammansättningar: 

я выбираю jag väljer выбирать Of: 

выбрать f: я выберу jag skall välja 

собирать of: я собираю jag samlar 

собрать /: я соберу jag skall samla 

Grupp 1d (смеяться) 

omfattar några verb på -ять, föregånget av vokal. Infinitivsuffixets 

vokal saknas i presens. Följande två verb har reflexiv form: 

я надеюсь hoppas 

ты надеенться 

он надеется 

ясмеюсь Skrattar 

ты смебшься 

он смеётся | | 

смейся!, смейтесь! skratta! 

Он смеётся надо мной. 

мы надеемся 

вы надеетесь 

они надеются 

мы смеёмся 

вы смеётесь 

онй смеются 

Нап skrattar åt mig. 

Av de övriga verben i denna grupp kan nämnas таять {да (Снег тает. Snön 

töar) och лаять skälla (Собака лает. Hunden skäller).
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жевать Of 

tugga 

плевать Of 

наплевать f 

плюнуть / 

spotta 

совать of 

сунуть f 

stoppa, sticka 

рисовать of 

нарисовать f 

teckna 

Märk 

Grupp 2 (-овать/-евать) 

omfattar verb med infinitiv på -ов-ать/-ев-ать och presensstam på 

-У-/-ю- (+7. 
Infinitivsuffixet -ов-/-ев- är dels ей produktivt avledningsmorfem, 

med vars hjälp många nya verb — ofta lånord — bildas, dels utgör 

det i några få ursprungliga verb en del av verbstammen. 

Betoning 
Om infinitiven Аг ändelsebetonad, har у/ю tonvikten i presens. 

Om infinitiven är stambetonad, betonas samma stavelse i presens som 

1 infinitiven. 

а -ов/ев hör till verbstammen. Endast få sådana verb finns t ex: 

я жую, ты жуёшь, OHU жуют luggar 

я плюю, ты плюёшь, онй плюют 5роНаг 

я сую, ты суёшь, онй суют Stoppar 

I sammansättningar vanligen -совывать: 

высовывать Of: я высовываю jag sticker и! 

высунуть / Sträcker fram 

b -ов/ев är ett avledningsmorfem. Denna grupp är stor och utökas 

framför allt av nytillkomna lånord. Många av verben är opariga. 

я рисую, ты рисуешь, они рисуют tecknar 

рисуй!, рисуйте! teckna! 

он рисовал, она рисовала, онй рисовали tecknade 

интересоваться Of: я интересуюсь чем-н. 

заинтересоваться { se 8.4.14 

intressera sig för något 

пользоваться Of: я пользуюсь чем-н. 

воспользоваться f se 8.4.14 

begagna sig av något, åtnjuta 

чувствовать Of: я чувствую 

Каппа 
— Как ты чувствуешь себя? Hur känner du dig? 

рисковать Of: я рискую jag riskerar 

танцевать Of: . я танцую jag dansar 

Efter u skrivs ej ю utan y!
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Grupp 3 (-нуть) 

omfattar infinitiv på -нуть. Dessa verb kan indelas i två grupper: 

a bibehåller suffixet -ну- 1 preteritum. 

Hit hör bla momentanverb, vilka betecknar en ögonblickshandling 

— tex глянуть titta, kasta en blick — eller en engångshandling, 

Beträffande dessa verbs aspekt se 6.9. Av suffixet -ну-/ть/ kvarstår i 

presens/futurböjningen endast -н-. Till gruppen hör även andra verb 

än momentanverb, tex рискнуть riskera. 

Märk Framför infinitivsuffixet -ну- har i vissa fall konsonanterna п, 6; 

д, т; к; г, som återfinns 1 den ofullbordade parinfinitivens stam, 

försvunnit; jämför двигать of — двинуть f röra. 

Betoning 

Momentanverbens presens/futurformer betonas vanligen på samma 

stavelse som infinitiven. 

двигать of — (presens: grupp 1b) 

двинуть f a двину ska röra MBI двинем 

гота ты двйнешь вы двинете 

он двинет они двинут 

двинь!, двиньте! rör! 

он двинул, она двинула, онй двийнули rörde 

глядёть Of: | я гляжу jag tittar (6.16.2) 

глянуть /: я гляну jag ska titta 

кричать of: я кричу jag skriker (6.16.2) 

крикнуть /: я крикну jag ska skrika 

отдыхать of: я отдыхаю jag vilar 

отдохнуть f: я отдохну jag ska vila /ut/ 

вернуться / я вернусь, ты вернёшься, онй вернутся ska återvända 

återvända — Detta verb är oparigt. 

вернуть betyder återlämna, lämna tillbaka 

Завтра я верну книгу в Jag lämnar tillbaka boken till 

библиотёку. | biblioteket i morgon. 

Märk — Följande tre oprefigerade -нуть- verb är ofullbordade: 
гнуть Of ягну, ты гнёшь, они гнут böjer 

böja — Мед prefix: 

загибать of: я загибаю jag böjer 
загнуть /: я загну jag ska böja



139 тонуть of 

потонуть Г 
утонуть / 

sjunka 

тянуть of 

sträcka 

Märk 

угасать 

угаснуть 

погаснуть i! 
slockna 

гаснуть | of 

мёрзнуть of 

замерзать 

замёрзнуть Г 

frysa (tilD) 

пахнуть Of 

lukta 

Märk 

уметь of 

суметь / 

kunna 

я тону, ты тонешь, они тонут sjunker 

я тяну, ты тянешь, онй тянут sträcker 

Med prefix: 
протягивать Of: 

протянуть /: 

Alltid prefigerade: 

просыпаться Of: 

проснуться f: 

он проснулся vaknade 

засыпать Of: 
заснуть f: 

я протягиваю jag räcker тат 
я протяну jag ska räcka fram 

я просыпаюсь jag vaknar 

я проснусь, ты проснёшься 

онй проснутся ska vakna 

я засыпаю jag somnar 

я засну jag ska somna 

он заснул somnade 

b förlorar vanligen suffixet -ну- i preteritum. Ни hör ett fåtal inkoativer, 

vilka betecknar en gradvis övergång från ett tillstånd till ett annat. (Jämför 
vissa svenska verb på -па: vissna, kallna.) 

Presens/futurformer av inkoativer har betoningen på stavelsen omedelbart 

före suffixet -H-. 

гаснет, гаснут slocknar 

угасает, угасают 

угас, угасла, угасли slocknade 

погас, погасла, погасли 

мёрзнет, мёрзнут fryser ПШ 

замерзает, замерзают 

замёрз. замёрзла, замёрзли frös (till) 

В эту ночь озеро замёрзло. I natt frös sjön. 

Här luktar tobak. 

Det luktade tobak. 

Здесь пахнет табаком. 

Пахло табаком. 

привыкать of 

привыкнуть / 

он привык, она привыкла vande sig 

Мы привыкли к шуму. 

я привыкаю jag vänjer mig 

я привыкну jag ska vänja mig 

Vi har vant oss vid bullret. 

Grupp 4 (умёть) 

omfattar infinitiver som slutar på -еть, i regel avledda av adjektiv 

eller substantiv. Infinitivens suffixvokal -e- återfinns i presens. 

Gruppen är produktiv 1 rysk verbbildning. 

Presensformerna har betoningen på samma stavelse som infinitiven. 

я умею kan (=йаг lärt mig att) мы умеем 

ты умеешь вы умеете 

он умеет они умеют
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Märk 

умирать of 

умереть f 

dö 

стирать of 

стерёть f 
torka av, 

gnida bort 

запирать of 

запереть f 

låsa, stänga 

Verb 6.16.1 e-böjning 

успевать of 

успеть /: я успею jag hinner (eg. futurum) 

hinna; lyckas 

болеть of: 
vara sjuk; ivra för 

Он болёет гриппом. Нап ligger 1 influensa. 

Я болею за Спартак. Jag håller ра Spartak. 

заболевать of 
заболеть /: Я заболел ангиной. Jag insjuknade 

insjukna i halsfluss. 

Observera, att i betydelsen värka, göra ont böjs болеёть efter u-böjningen: 

, | болит голова. 
У меня oc Jag har ont i huvudet/i öronen. 

болят уши. 

Ett drygt 40-42] verb med infinitiv på -е böjs efter и-бблиаееп (grupp 2, $ 151). 

Förväxla ej dessa grupper! 

Grupp 5 (-ереть) 

omfattar tre verb med infinitiv på -ереть. Presensstammen slutar 

ра -р-. Endast тереть gnida förekommer oprefigerat; prefigerade 

ofullbordade infinitiver slutar på -ирать. 

Betoning 

Presens/futurformer har ändelsebetoning då inte verbet är prefigerat 

med вы- och fullbordat. 

a yMpy ska dö мы умрём 

ты умрёшь вы умрете 

он умрёт онй умрут 

он умер, она умерла, они умерли dog 

я сотру, ты сотрёшь, они сотрут ska torka ау 

— Сотрите с доски! — Sudda ut på tavlan! 
стирать о/ (выстирать f) betyder även tvätta kläder. 

я запру, ты запрёшь, онй запрут ska låsa 

он запер, она заперла, онй заперли låste 

- Заприте дверь на ключ! Lås dörren! 

Grupp ба (пить) 

omfattar fem enstaviga verb på -ить och presensstam ра -ь- (eg. j, зе 

$268). Dessa verb — бить slå, вить veckla, лить hälla, шить sy, 

пить dricka — bildar talrika sammansättningar med prefix; de 

prefigerade ofullbordade parinfinitiverna slutar på -ивать.



141 бить of 

побить f 

пробить Г 

разбить f 

slå 

пить of 

выпить f 

dricka 

Märk 

мыть of 

помыть f 

вымыть f' 

tvätta 

крыть of 

покрыть f 

täcka 

петь of 

спеть f 

sjunga 

я бью slår мы бьём 

ты бъёшь вы бьёте 

он бьёт онй бьют 

бей!, бейте slå! 

он бил, она била, они били slog 

пробить f slå (от klockan), разбить f slå sönder 

убивать of: я убиваю 

убить /: я убью jag ska slå ihjäl 

я пью, ты пьёшь, они пьют dricker 

— Я выпью за ваше здоровье! = — Jag dricker ег skål! 

Till denna grupp Кап även räknas: 
брить of raka: я брёю, ты бреешь och гнить of ruttna: гниёт. 

Стирр 6Ъ (мыть) 

omfattar fem enstaviga verb på -ыть och presensstam på -о-(+]). Två 

är frekventa och bildar sammansättningar, vilkas ofullbordade par- 

infinitiver slutar på -ывать. 

a MÖR tvättar мы моем 

ты моешь вы моете 

он моет онй моют 

мой!, мойте! tvätta! 

умываться Of: я умываюсь jag tvättar mig 

умыться /: я умбюсь jag ska tvätta mig 
[i ansiktet/ 

я крою, ты кроешь, онй кроют täcker 

открывать Of: 

открыть /: 

— Откройте книги на 

странице 24! 

— Закройте ваши книги! 

я открываю jag öppnar 

я открою jag ska öppna 

— Slå upp böckerna på sidan 24! 

— 51а igen böckerna! 

Vidare: выть of: вю tjuta 

НЫТЬ 0]: (3y6) ноет det gör ont (i tanden) 
рыть of: рою gräva, rota 

Grupp 6c (петь) 

omfattar ett verb, петь sjunga, med presensstam på -o- (+). 

я пою sjunger мы поём 

ты побшь вы поёте 

он поёт они поют 

пой!, пойте! sjung!
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Grupp 7 (-ор-, -ол-) 

omfattar några få verb med stam i infinitiv och presens på -ор- och -ол-. 

бороться of я борюсь, ты борешься, онй борются kämpar 

катра — Они борются за свободу. De kämpar för frihet. 

Vidare: колоть Of (кольнуть f) sticka 

(med ngt vasst) 

Märk — Verbet молоть of (смолоть f) mala böjs i presens: 
я мелю, ты мелешь, онй мёелют. 

Konsonantstammar 

I de följande grupperna (8—12) behandlas sådana verb, vilkas 

presensstam slutar på en konsonant, som endast i undantagsfall 

återfinns 1 infinitiven. Flera av dessa verb är mycket vanliga. 

Grupp 8 (жить) 

har ргезепз${ат ра -б- eller -в-; infinitiv ра -ть/-сти. 

грести of ягребу, ты гребёшь, они гребут ror 

го он грёб, она гребла, онй гребли годае 

ошибаться of яошибаюсь... jag tar fel... 

ошибиться / я ошибусь, ты ошибёшься, онй ошибутся kommer att ta fel 
misstaga sig — он ошибся, она ошиблась, онй ошиблись tog fel 

жить Of яживу мы живём lever; bor 

leva; Бо ты живёшь вы живёте 

он живёт онй живут 

он жил, она жила, онй жили levde, bodde 

— Как поживаете? — Hur mår ni? 

плыть Of я плыву, ты плывёшь, онй плывут 5йитаг 

simma; segla; 
р. Beträffande fullbordade parinfinitiver till de bestämda rörelseverben зе 6.58. 

пу . 

Grupp 9 (нести) 

har presensstam på -з- eller -с-; infinitiv ра -зтй/-сти. 

Se 6.58 beträffande rörelseverben: 

`везти of Je3Tb6 of . ползти of нести о/ 

köra, forsla klättra krypa bära
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спасти / 

rädda 

расти of 
вырасти f 

växa 

класть of 

положить f 

lägga 

Märk 

красть of 
украсть f 

stjäla 

падать of 

пасть f 

falla 

Märk 

садиться Of 

сесть f 

sätta sig 

я спасу, ты спасёшь, они спасут ska rädda 

он спас, она спасла, онй спасли räddade 

он растёт, онй растут han/de växer 
он вырос, она выросла, онй выросли vÄXte 

Grupp 10 (идти, класть) 

har presensstam ра -д- eller -т-; infinitiv på -ти/-ть. 

Se 6.58 beträffande rörelseverben: 

вести of идти of ехать of 

föra, leda gå åka, fara, resa 

я кладу, ты кладёшь, онй кладут lägger 

он клал, она клала, они клали lade 

se 6.8! 

класть förekommer ej prefigerat i litteraturspråket; här används fullbordade 

prefigerade former med -ложить. Som ofullbordade prefigerade infinitiver 
fungerar sammansättningar med -кладывать om verbet har rumslig (konkret) 

betydelse; när verbet har överförd (figurlig) betydelse används sammansätt- 

ningar med -лагать. 
укладывать Of предлагать of 

уложить f предложить f 

packa, lägga ned föreslå 

я краду, ты крадёшь, они крадут stjäl 
он крал, она крала, онй кралй 

я падаю ... jag faller ... 

я паду, ты падёшь, они падут ska falla 

он пал, она пала, они пали föll 

Som fullbordad form till падать användes vanligen упасть. 

Vid prefigering slutar ofullbordade infinitiver på -падать: 

попадать of: я попадаю jag träffar, råkar 

попасть f: a nonany jag ska träffa 

Annan vokal i futurstammen har: 
я сажусь. ты садишься, онй садятся’ jag sätter mig ... 

я сяду, ты сядешь, они сядут jag ska sätta mig ... 

[садись!, садитесь!/ сядь!, сядьте! sätt dig/er! 

он сел, она сёла, они сёли satte sig 

Мы сели за стол. Vi за Це oss ИП bords.
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Märk 

мести of 

sopa 

цвести о/ 
blomma 

считать of 

счесть Г 

räkna; anse 

räkna ihop 

Märk 

становиться Of 

стать Г 

ställa sig, 

börja, bli 

одеваться Of 

одеться f 

klä på sig 

Verb 6.16.1 e-böjning 

Verbet sätta sig har 1 ryskan reflexiv form bara hos det ofull- 

bordade verbet: садиться! 

я мету, ты метёшь, они метут зораг 

мети!, метите! sopa! 

он мёл, она мела, онй мели sopade 

Женщина подметает дорожку 

парка метлой. 
En kvinna sopar parkgången med еп 

kvast. 

цветок цветёт, цветы цветут hlommaun;iblommorna blommar 

цвёл, цвела, цвели blommade 
зацветать Of slå ut 

зацвести / 

отцветать Of blomma иг. 

отцвести f/ 

я считаю ... jag räknar, anser ... 

я сочту, ты сочтёшь, онй сочтут ska гакпа 

/считай!, считайте!/ сочти!, сочтите! räkna! 

он счёл, она сочла, они сочли räknade [йор! 

Он ужеё считает до ста. Нап Кап redan räkna till 100. 

сч läses som wu! 

Grupp 11 (начать, взять) 

har presensstam ра -н- eller -м-. 

я становлюсь, ты становишься, они становятся jag ställer mig ... 

я стану, ты станешь, они станут jag ska ställa mig .,. 

стань!, станьте! ställ dig/er! 

он стал, она стала, они стали ställde sig 

К вечеру погода станет лучше. Мог kvällen blir vädret bättre. 

I betydelsen ställa sig används vanligen встать. 

I sammansättningar: 

вставать Of: я встаю, ты встаёшь ... stiger upp (grupp 13) 

встать /f: 

Я всегда встаю рано. но 

завтра встану поздно. 

я встану jag ska stiga upp 

Jag stiger alltid upp tidigt, men 

i morgon stiger jag upp sent. 

я одеваюсь jag klär på mig 

я оденусь, ты оденешься, они одёнутся jag ska klä på mig ... 

одевайся!, одевайтесь!/ одёнься!, одёньтесь! klä på dig/er! 

Det оргейрега4е verbet lever kvar i uttrycket: 

Я не знал, куда деваться. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen.
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начать f 

börja 

Märk 

брать of 

взять f 

luga 

Märk 

я начинаю jag börjar 

я начну, ты начнёшь, они начнут ska börja 

/[начинай!, начинайте!/ начни!, начните! börja! 

он начал, она начала, они начали började 

Завтра мы начнём занятия в I morgon börjar vi lektionerna 

9 часов. klockan 9. 

Чеёрез две недели начнутся От två veckor börjar ferierna. 

каникулы. 

Маг verbet har intransitiv betydelse (dvs saknar objekt). används reflexiv 

form. Se 6.69.2. 

”taga'-verben 

Presens/futurstam ра -м- har verbet взять* f taga: 

я беру jag tar, se grupp 1с 

я возьму Ska ta мы возьмём 

ты возьмёшь вы возьмёте 

он возьмёт они возьмут 

[берй!, берйте!/ возьми!, возьмите! tag! 
он взял, она взяла, они взяли fog 

De alltid prefigerade (fullbordade) verben på -нять* (med of korrelat 

ра -нимать) har presens/futurstam på 

а -ним-, от prefixet slutar på konsonant: 

поднимать о0/: я поднимаю jag lyfter 

поднять /: я подниму, ты поднимешь, 

lyfta онй поднимут Ska lvfta 

— Поднимите руки! — Räck upp händerna! 

b -йм, om prefixet slutar på vokal: 

понимать 0/: я понимаю jag förstår 

понять /: я пойму, ты тоймёшь, они 

förstå поймут ska förstå 

/понимай!/ пойми! förstå! 

он понял, она поняла, они поняли förstod 

принимать of ta ето! 

принять /: я приму, ты примешь, они примут ska ta emot. 

поймать / fånga är parinfinitiv ИП ловить of, 6.8. 

вынимать о/ tå ut, ta fram är parinfinitiv till вынуть /(futurum: я выну. ты 

вынешь ...). 

+ взять är egentligen еп sammansättning ау воз - Че! försvunna еп а verbet 

ять taga. -н- i -нять är sekundärt.
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жать of 

пожимать of 

пожать f 

trycka 

Märk 

мочь of 

смочь f 

kunna 

Märk 

ложиться of 

лечь f 

lägga sig 

Märk 

жечь of 

сжечь f 

bränna 

беречь of 

побереёчь f 

akta 

Verb 6.16.1 e-böjning 

я жму, ты жмёшь, онй жмут trycker 

Он сердёчно жмёт мою руку. 
Она ничего не отвечает, только 

пожимает плечами. 

Нап trycker hjärtligt min hand. 

Hon svarar ingenting, rycker bara 

på axlarna. 

trycka en tidning, bok osv heter: печатать/напечатать газету, книгу. 

жать of skörda har presens: я жну, ты жнёшь ... 

Grupp 12 (мочь, течь) 

har presensstam ра -г- eller -к-; infinitiv ра -чь; konsonantväxling 

(г> ж, к>ч) före -e, alltså i alla personer utom 1:a singular och 3:е 

plural. 

я могу kan мы можем 

ты можешь вы можете 

он может они могут 

он мог, она могла, онй могли kunde 

помогать о}: я помогаю jag hjälper 

помочь /: я помогу jag ska hjälpa 

— Помогите мне! — Hjälp mig! 

Vokalväxling förekommer — liksom сесть/я сяду (grupp 10) — i 

я ложусь jag lägger mig 

я лягу jag ska lägga mig мы ляжем 

ты ляжешь вы ляжете 

он ляжет онй лягут 

[ложись!, ложитесь!/ ляг!, лягте! lägg dig/er! 

он лёг, она легла, онй легли lade sig 

Liksom сесть och стать har det fullbordade verbet лечь reflexiv 

betydelse men inte reflexiv form. 

я жгу, ты жжёшь, он жжёт, онй жгут bränner 

я сожгу, ты сожжёшь, онй сожгут ska bränna 

жги!, жгите! /сожги!, сожгите! bränn! 

он жёг, она жгла, онй жгли .. 
. , ‚ > brände 

он сжёг, она сожгла, онй сожгли 

На улицах зажглись фонари. På gatorna tändes lyktorna. 

я берегу, ты Öepexömrp, онй берегут aktar 

он берёг, она берегла, онй берегли aktade 

Берегитесь аварий! Akta ег för trafikolyckor!



147 

стричь of 
постричь f 

klippa (hår) 

течь of 
rinna, flyta 

влечь of 

draga 

давать of 

дать / 

‚ ве 

Märk 

Märk 

узнавать of 

узнать Г 

känna igen 

Märk 

вставать о/ 

встать / 

Stiga upp, 

resa 518 

сберегать of: , 
сберёчь f: 

я сберегаю jag sparar 
я сберегу jag ska spara 

я стригу, ты стрижёшь, онй стригут klipper 

Парикмахер плохо постриг меня. Frisören klippte mig dåligt. 

река течёт, рёки текут floden/floderna flyter 

Кровь текла из раны. Blod rann ur såret. 

я BJICKY, ты влечёшь, они влекут drager 

привлекать of 
, . | tilldraga, attrahera 

привлечь / 

Presensstam på -к/ч- har också сечь of hugga, skära; печь of baka 

För preteritum av ovanstående verb se s. 121 (6.12.2b). 

Grupp 13 (давать) 

omfattar verben давать of ge samt sammansättningar Med -знавать 

of och -ставать. Presensstammen saknar infinitivsuffixet -Ba-. 

Andelsebetoning. 

я даю ger мы даём 
ты даёшь вы даёте 

он даёт они дают 

| давай!, давайте! де’ (11!) 

| дай!, дайте! 

я продаю jag säljer 

я продам jag ska sälja 

продавать Of: 

продать f: 

I de med дать (6.16.3) sammansatta (fullbordade) preteritumformerna betonas 

prefixet — dock ej i femininum: 

он продал, она продала. они продали sålde 

удаваться о/ 

удаться f 

lyckas 

мне удаётся jag lyckas 

мне удалось jag lyckades 

мне удастся jag ska lyckas 

я узнаю, ты узнаёшь, OHU узнают känner igen 

я узнаю, ты узнаешь, онй узнают (grupp la) ska Каппа igen 

att endast betoningen skiljer presens från futurum! 

я встаю, ты встаёшь, они встают Stiger upp 

я встану jag ska stiga upp, зе grupp 11!
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6.16.2 

2-ое спряжёние 

Verb 6.16.2 mua-böjning 

u-böjning 

Fyra ändelser innehåller vokalen и, därav konjugationens namn. 

Infinitiven är: говорй-ть (tala), виде-ть (se), лежа-ть (ligga), 

стоять (stå). | 
  

  

Person Ändelser Presensstammen slutar på: 
konsonant vokal+/j 

1:а я -ю/-у! говорю вижу! лежу" стою 
2:а ты Ишь говоришь видишь лежишь стойшь 

OH 

3:e она -ит _ говорйт видит лежит стойт 

оно 

1:а мы -им говорим ВИДИМ лежим стойм 

2:а вы -ите говорйте видите лежйте стойте 

3:e онй -ят/-ат' говорят видят лежат стоят 
  

говорить of 

сказать / 

säga, tala 

1 Efter ж, ш, 4, щ och u skrivs aldrig ю eller я utan у, а. 

2 Konsonantförändring (där så är möjligt) endast i I pers. singular. 

Observera att ändelsen i 3 pers. plural är -ят/-ат! 

Grupp 1 (-ить) 

omfattar de flesta verb med infinitiv på -ить. 

Infinitivens suffixvokal saknas i presensstammen. 

Presensstammens konsonant förändras — där så är möjligt — endast 

11 pers. singular. (Konsonantförändringar se $ 268). 

a Betoningen är oftast fast om infinitiven inte är ändelsebetonad. 

строить: я строю, ты стрбоишь, ... онй строят; 

ездить: я езжу, ты ездишь, ... они 6здят. 

b Betoningen är vanligen rörlig i presens/futurum, om verbets infinitiv 

är ändelsebetonad. Undantag förekommer dock. 

ходить: я хожу, ты ходишь, ... онй ходят; 

курить (röka): я курю, ты куришь, ... онй курят. 

я говорю talar | мы говорим 

ты говоришь вы говорите 

он говорит °  онй говорят 

говори!, говорите tala! 

уговаривать Of: va . я уговариваю jag övertalar 

уговорить /: я уговорю jag ska övertala



149 

бросать of 

бросить f 

kasta 

просить of 

попросить f 

bejdjal 

платить о/ 

заплатить f 

betala 

встречать Of 

встретить f 

möta 

спрашивать Of 

спросить / 

fråga 

возвращаться of 

возвратиться f 

återvända 

обращаться of 

обратиться f 

vända sig 

прощать of 

простить Г 

förlåta 

Märk 

пускать of 

пустить f 

släppa, låta 

Märk 

ставить of 

поставить f 

sätta, ställa, 

placera 

Med konsonantförändring (endast i 1:a person) och rörlig betoning, 

följande rörelseverb (se 6.58): 

водить of возить of ходить of носйть of 

leda, köra köra, forsla gå bära 

я бросаю ... jag kastar 

я брошу, ты бросишь, они бросят ska kasta 

Observera fast betoning! 

выбрасывать Of: 
выбросить /: 

я выбрасываю jag kastar ut 

я выброшу jag ska kasta ut 

я прошу, ты просишь, они просят ber 

я попрошу ... jag ska be 

просй!, просите! be(d)! Se 8.1.3е. 

я плачу, ты платишь, онй платят betalar 

я заплачу jag ska betala 

я встречаю ... jag möter 

я встрёчу, ты встрётишь, они встрётят ska möta 

я спрашиваю ... jag frågar 

я спрошу, ты спросишь, онй спросят ska fråga 

я возвращаюсь ... jag återvänder 

я возвращусь, ты возвратишься, они возвратятся Ska återvända 

Observera konsonantförändring т > щ här och i följande verb. 

я обращаюсь ... jag vänder mig 

я обращусь, ты обратишься, они обратятся jag ska vända mig ... 

я прощаю ... jag förlåter 

я прощу, ты простишь, онй простят ska förlåta 

прощай!, прощайте! farväl! 

прости!, простите! förlåt! 

я пускаю ... jag släpper, låter falla 

я пущу, ты пустишь, онй пустят ska släppa 

пускай, пусть = та, зе 6.29.1! 

я ставлю, ты ставишь, онй ставят sätter, ställer 
я поставлю... jag ska sätta



150 

любить Of 

älska 

покупать Of 

купить Г 

Кора 

править of 

styra 

кончать Of 

кончить f 

sluta 

получать of 

получить Г 

erhålla 

решать of 

решить f 

lösa; besluta 

учить Of 

выучить f 

научить / 

lära 

строить Of 

построить /. 

bygga 

стоить of 

kosta, vara 

värd 

Verb 6.16.2 ua-böjning 

я люблю, ты любишь, онй любят Älskar 

я покупаю ... jag köper 

я куплю, ты купишь, они купят ska Кора 

я правлю, ты правишь, они правят Styr 

— Ты умеешь править 

лошадью (ши)? 

отправлять of: 

отправить f: 

я кончаю ... jag slutar 

— Кап du köra еп häst? 

я отправляю jag avsänder 

я отправлю jag ska avsända 

я кончу, ты кончишь, онй кончат ska sluta 

кончи!, кончите! sluta! 

Урок кончится через 5 минут. 

оканчивать Of: 

окончить f: 

Сергей окончил факультёт и 
поступил работать. 

я получаю ... jag erhåller, får 

Lektionen slutar от fem minu- 

ter. 

я оканчиваю jag avslutar 

я окбнчу jag ska avsluta 

Sergej slutade vid fakulteten och 

började arbeta. 

я получу, ты получишь, они получат ska få 

я решаю ... jag löser 

я решу, ты решишь, онй решат ska lösa 

я учу, ты учишь. они учат jag lär (mig) ... 

Ученик выучил урок. 

Учитель учит нас русскому 

языку. 

Лена учится в трётьем 

классе. 

Presensstam på vokal (+4/) har 

Eleven lärde sig läxan. 

Läraren lär oss ryska. 

Lena går 1 tredje klass. 

я строю. ты строишь, они строят bygger 

устраивать of: (0 > а, se $. 115) 

устрбить /: | 

Сегодня в клубе устрбят вечер. | 

стоит /det/ kostar (se 8.1.3е) 

— Сколько стоит билёт? 

— Не стоит говорить об 
этом! 

я устраиваю jag anordnar 

я устрою jag ska ordna 

Ikväll ordnar man dans på klubben. 

Hur mycket kostar biljetten? 

Det lönar sig inte att tala om 

det!
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смотреть of 

посмотреть f 

titta, se 

видеть Of 

se 

висеть of 

hänga 

гореть of 

сгорёть f 

brinna 

сидеть of 

sitta 

XOTÉTB of 

захотеть f 

vilja 

лежать of 

ligga 

Grupp 2 (-еть) 

har infinitiv på -еть (ett drygt 40-tal verb); 
infinitivsuffixets vokal bibehålles ej i presens (jfr e-böjning, grupp 4); 

presensstammen slutar på konsonant, som — då detta är möjligt 

— förändras i 1:a person singular. 

Betoning 

Presens/futurformerna har mestadels ändelsebetoning. 

Undantag: видеть har stambetoning och смотреть har rörlig be- 

toning i presens. 

я смотрю, ты смотришь, онй смотрят tittar 

смотри!, смотрите! titta! 

— Почему ты смотришь на — Varför tittar du ра mig? 

меня? 

осматривать Of: я осматриваю jag besiktigar 

осмотрёть /: я осмотрю jag ska betrakta 

я вижу, ты видишь, они видят Ser 

смотри!, смотрите! fitta! används som imperativ ИП видеть. 

Карта висит на стене. Kartan hänger på väggen. 

На окнах висят жёлтые I fönstren hänger gula gardiner. 

занавески. 

В комнате горит лампа. I rummet brinner еп lampa. 

В зале горят все люстры. Alla takkronorna brinner i sa- 

len. 

я сижу, ты силишь, онй сидят Sitter 

сиди!, сидите! sitt! 

Oregelbunden presensböjning har 

я хочу vill мы хотим 

ты хочешь вы хотите 

он хочет они хотят 

Singularformerna har alltså e-böjning och ршгаМогтегпа u-böjning. 

Grupp 3 (-жать/-шать) 

här infinitiv på -ать, föregånget av ”sje-ljud”. Presens/futurformerna 

har i regel fast betoning. 

Observera att y och a skrivs (i stället för ю/я) efter ж, ш; 4, щ. 

я лежу ligger мы лежим 

ты лежишь вы лежите 

он лежит . они лежат 

лежи!, лежите! ligg!
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принадлежать of 

tillhöra 

держать of 

hålla 

слышать Of 

услышать / 

höra, förnimma 

Märk 

бежать of 

Springa 

стоять Of 

stå 

бояться of 

frukta, vara 

rädd 

Verb 6.16.2 mu-böjning 

Эта книга принадлежит мне. Denna bok tillhör mig/är min. 

я держу, ты держишь, онй дёржат håller 

держи!, держите! håll! 

задерживать Of: я задерживаю jag uppehåller 

задержать /: я задержу jag ska uppehålla 

я слышу, ты слышишь, онй слышат hör 

слушай!, слушайте! /слышь!/ hör!, lyssna! används som imperativ. 

Он глухой — плохо слышит. Нап är döv, hör dåligt. ' 

слушать Of: я слушаю jag lyssnar, åhör 

Вчера мы слушали концерт. Igår hörde vi еп konsert. 

En iterativbildning (6.9) föreligger i слыхать: 

Такого я никогда не слыхал! Jag har då aldrig hört ра maken! 

Vidare 

дышать of andas дышу, дышишь, ... дышат 

молчать of tiga молчу, молчишь, ... молчат 

кричать of skrika кричу, кричишь. ... кричат 

звучать of ljuda звучит. ... звучат 

стучать of knacka стучу. стучишь, ... стучат 

Oregelbunden (blandad) presensböjning har 

я бегу, ты бежишь, они бегут springer (se 6.58) 

Стирр 4 (стоять) 

omfattar två verb som i infinitiv slutar ра -ять föregånget ау vokal: 

я стою Står мы стойм 

ты стойшь вы стойте 

он стойт они стоят 

стой!, стойте! stå!, halt! 

Jfr стоит /det/kostar, зе $ 150 nederst. 

я боюсь fruktar, är rädd мы боимся 

ты бойшься вы бойтесь 

он бойтся они боятся 

не бойся!, не бойтесь! var inte rädd! Se 8.1.3f. 
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omfattar två enstaviga verb som 1 infinitiv slutar ра -ать: 

спать of ясплю Sover мы спим 

sova ты спишь вы спите 

он спит они спят 

спи!, спите! sov! 

он спал, она спала, они спали sov 

высыпаться Of: он высыпается Лан sover ut 

выспаться /: он выспится han ska sova ut 

просыпать Of: 

проспать / | он проспит kommer att försova sig 

Med annan böjning (se e-böjningen, grupp За, $ 139): 
просыпаться Of: я прссыпаюсь jag vaknar 
HPOCHYTBCA f: я проснусь jag ska vakna 

засыпать Of: я засыпаю jag somnar 
заснуть /f: я засну jag ska somna 

(уснуть /) 

гнать Of я гоню. ты гонишь, они гонят jagar 

jaga, skynda 

se 6.58! 
догонять Of: я догоняю jag hinner ifatt 

догнать /: я догоню jag ska hinna upp 

6.16.3 M-böjning 

Denna böjning har i ryskan endast två verb: дать Г ее. och есть of äta. 

давать of  ргезепз, se e-böjningen, grupp 13. 

дать/ ядам ska ge мы дадим 
зе ты дашь вы дадите 

он даст онй дадут 

дай!, дайте! ge 

он дал, она дала, онй дали gav 

есть of яем äter мы едим 

съесть / тыешь | вы едите 

поесть / онест | онй едят 

А ешь!, ешьте! (кушайте!) ät! 

он ел, она ёла. они ели År 

Märk > i съесть markerar, att ordet Аг sammansatt ау с och verbet som 

börjar på j. Jfr сесть f sätta sig!
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6.17 

6.17.1 

Märk 

6.17.2 

6.17.3 

6.18 

Verb 6.17— 6.18.4 

быть уага 

Verbet быть saknar numera presensböjning, men som еп kvarleva 

av denna Кап vi betrakta formen есть (eg. 3. person singular 

presens), när den någon gång i högre stil förekommer 1 betydelsen är: 

Союз Советских Социалисти- = Socialistiska Rådsrepublikernas 

ческих Республик есть социа- = Union är en arbetarnas och bön- 

листическое государство pa- dernas socialistiska stat (artikel 1, 

бочих и крестьян (статья I, kapitel 1: ”Konstitutionen”). 

глава 1: Конституция СССР). 

Rysk motsvarighet till svenskans är saknas i regel. 

Я студент МГУ (Московского Jag är student vid Moskvauni- 

Государственного Универси- versitetet. 

TéTa). 

— Кто они? — Vilka är de? 

— Они ученики 9-го класса. — De är elever 1 9:ап. 

Ош både subjekt och predikatsfyllnad Аг substantiviska ord, sätts 

vanligen ett bindestreck mellan dem för att markera att predikatet 

saknas: 

Мой товарищ — инженер. Min kamrat Аг ingenjör. 

Presens av verbet являться (eg. visa sig vara) används i sakprosestil 

som bindeverb mellan subjekt och predikatsfyllnad; den senare står 

då alltid i instrumental, se 8.4.1e. 

Высшим органом государ- Högsta Rådet i SSSR är det 

ственной власти СССР явля- högsta organet för statsmakten i 

ется Верховный Совет СССР. SSSK. 

I vardagligt tal, och även i litterär prosa, ersätts ofta det ute- 

lämnade bindeverbet mellan subjekt och predikatsfyllnad med ett 

”fyllnadsord” såsom это, значит, всё: 

Большая часть южной России = Större delen ау Sydryssland Аг 

— это степь. stepp. 

есть 

есть betyder numera det finns. Formen har еп vidsträckt användning 

tillsammans med prepositionen y+ genitiv i betydelsen någon har 

något.
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Märk 

6.18.2 

6.18.3 

6.18.4 

У меня есть книга ав Баг еп bok 
тебя subjekt du 

него/мальчика han/pojken 

неё/девушки hon/flickan 

нас vi 

вас ni 

них/студентов de/studenterna 

att 1 sakprosa och mera exakt framställning användes i betydelsen 

det finns formerna имвется/имеются: 

Имеются данные, которые Det finns fakta, som pekar ра 

указывают на наличие förekomsten ау syre. 

кислорода. 

имёть ha används ogärna med konkreta objekt. Däremot är verbet 

vanligt i uttryck, t ex 

иметь 3Ha4cHUe ha /en viss/ betydelse 

HMÉTB возможность ha möjlighet 

иметь дёло с Ва att göra med 

иметь целью (instr.) ha till syfte 

иметь в виду аузе 

Jag har rätt 

Я, ты, он прав; я, ты, она права; мы, вы, онй правы. 

есть utsättes inte i strukturen motsvarande svenskans jag har, om 

det ägda — objektet i det svenska uttrycket — har satsbetoningen 

och har är svagtonigt. I satsen ”pojken har ljust hår” betonar vi 

inte har utan ljust hår, som är det väsentliga i kommunikationen. 

”У мальчика светлые волосы”. 
— У тебя есть новый костюм? betyder, att jag frågar om du 

verkligen äger еп пу kostym eller dräkt (du kanske inte har den ра 

dig utan den hänger hemma i garderoben). Frågar jag däremot: 

— У тебя нбвый костюм? menar jag att kostymen eller dräkten 

ser ny ut. 

Några fler fall när есть utelämnas: 

а egenskaper . 

У моего товарища прекрасная М kamrat har ett utmärkt 

память. | minne, 

У певицы хороший голос. Sångerskan har /еп/ vacker röst. 

b sinnesstämning 
У товарища горе: умер его _ Min kamrat har sorg. Hans farfar 

дедушка. har dött. 
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6.19 

6.19.1 

6.19.2 

6.19.3 

6.19.4 

6.20 

Verb 6.19—6.20.4 

с sjukdomar 

Наш преподаватель сегодня Vår lärare kom inte idag. Нап 

не пришёл: у него грипп. har influensa. 

HET (eg. en sammansmältning av He + есть) betyder: 

nej 

— Ты говоришь по-фран- — Talar du franska? — Ме}, det 

цузски? — Нет, не говорю. gör jag inte. 

finns inte; ”det saknade” står i genitiv: 

В кассе TeåTpa нет ни одного Det finns inte еп enda biljett i 

билета. teaterkassan. 

är inte (ofta tillsammans med rumsadverbial); det logiska subjektet 

står i genitiv: 

Сегодня нет занятий в школе. Idag är det inga lektioner i 

skolan. 

Märk särskilt 

Брата/Его нет дома. Min bror/Han är inte hemma. 

Сестры syster 

Отца | far 

Матери mor 

Здесь никого нет. Här finns (är) ingen. 

Ветра нет — всё тихо. Det är ingen vind — allt är stilla. 

har inte i strukturen у решу; ”det saknade” står 1 genitiv: 

genitiv 

У меня нет этой книги (denna bok) 

тебя денег (pengar) 

‚ него/мальчика времени (tid) 

неё/девушки 

нас 

вас. 

них/студентов 

I talspråk förekommer 1 stället Гог нет det emfatiska (betonade) 

нету. | 

Preteritum ау быть 

был, была, было, были не был, не была, нё было, 

уаг; fanns нё были var inte; fanns inte
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6.20.1 

6.20.2 

6.20.3 

6.20.4 

Dessa former används på motsvarande sätt som есть och нет i 
betydelsen fanns och fanns inte, men kan aldrig utelämnas: 

Вчера неё было дождя. Igår regnade det inte. 

Тогда нас Hé было дома. Då var vi inte hemma. 

Меня там не было. Jag har inte varit där. 

В комнате никого не было. I rummet fanns ingen. 

pred. subjekt 

У меня был товарищ 
тебя была книга 

него/мальчика — было много друзей 

неё/девушки были конспекты 

нас 

вас 

них/студентов 

Jag, du, (etc.) hade еп kamrat (еп bok, många vänner, utkast). 

genitiv 

У меня неё было друзей 

тебя книг 

него/мальчика конспектов 

неё/девушки папирос 

нас 

вас 

них/студентов 

jag, Чи, (etc.) hade inga vänner (böcker, utkast, cigarretter). 

Мы пошли было ... 

Tillsammans med predikatsformer i fullbordat preteritum används еп adverbiell 

(oböjlig) form было för att uttrycka en handling som i det förflutna inte kom 

till stånd eller avbröts. Strukturen motsvarar svenskans skulle just, höll på att, 

hade så när: | 

Он споткнулся и упал было, но Нап snåvade och hade så när fallit, 

удержался за ветку. men han fick fatt i en gren. 
(även: ... чуть не упал ...) 

Мы пошли было в кино, HO верну- = Vi var just på väg på bio, men vände 
лись, потому что начался дождь. därför att det började regna. 

Бывало 

En oböjlig form бывало (ау бывать bruka vara) används tillsammans med 

predikatsformer i ofullbordat preteritum och presens för att uttrycka något som 
förr brukade ske: 

По праздникам OH, бывало, прихо- Нап brukade komma till oss på helg- 
дил к нам. dagarna. 
Сидит он, бывало, у нас и рассказы- “Нап brukade sitta hos oss och berätta 
вает что-нибудь интересное. något intressant.
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будущее 6.21.1 
время 

несовершенного 

вида 

6.21 

6.22 

Verb 6.21—6.24.1 

Futurum ау быть 

я буду jag blir 

ты будешь du blir 

он будет han blir 

В школе мальчики и девочки 

часто говорят о том, кто кем 

будет. Одна девочка будет 

(хочет быть) артисткой — 

другая учительницей. 

мы будем — vi blir 

вы будете ni blir 

онй будут 4е blir 

I skolan talar pojkarna och 

flickorna ofta om vem som ska 

bli vad. En flicka tänker bli skå- 

despelerska, en annan lärarinna. 

Angående predikatsfyllnäd i instrumental, se 8.4.1 e, Е. 

Futurum ау быть används tillsammans med ofullbordad infinitiv 

för att bilda sammansatt futurum. Detta futurum har sin givna plats 

1 ett oparigt, oprefigerat ofullbordat verbs paradigm. 

я буду работать 

ты будешь 

он будет 

мы будем 

вы будете 

они будут 

Что ты будешь делать в 

воскресенье? 

Вы будете писать ему о 

наших планах? 

som variant till буду användes 
становиться | 

jag skall arbeta 

du 

han 

vi 

ni 

de 

Vad ska du göra på söndag? 

Tänker nm skriva till honom om 

våra planer? 

bliva. 

Om användning och betydelse av sammansatt futurum se vidare 

6.24 och 6.26. 

Imperativ ау быть 

будь, будьте! 

Märk uttrycken: 

Будьте здорбвы! 

Будьте любезны ... 

Будьте добры ... 

На det за bra! Adjö! 

Var snäll och ... 

Var god och ...
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6.23 

6.23.1 

6.23.2 

6.23.3 

6.24 

6.24.1 

vidare деп speciella användningen ау не будь i stället för если не + konjunktiv: 

Не будь он архитектором, он стал От han inte blivit arkitekt, hade han 

бы художником. blivit konstnär. 
(Jfr imperativens användning i villkorliga satsfogningar 6.36.1Ъ) 

Användning av presens 

Presens används i ryskan på samma sätt som i svenskan för att 

uttrycka en handling som sker nu eller som brukar ske i allmänhet. 

Presens används motsvarande svenskt perfekt 1 vissa satser: 

— Вы давно живёте в Москве? — Har ni bott länge i Moskva? 

— Я живу здесь уже 15 лет. — Jag har bott här i 15 år. 

Presens används här vid adverben долго länge, давно sedan. länge, 

недавно inte så länge, yx& redan eller vid tidsuttryck som uttrycker 

att något har pågått och fortfarande (i talande stund) pågår. 

Presens används även som s k historiskt presens. 

I livfull skildring av en tilldragelse i det förflutna använder ryskan i ännu större 

utsträckning än svenskan presens i stället för preteritum: 

Вчера я был у товарища. Igår var jag hos еп kamrat. 

Сидим мы, разговариваем, Och bäst vi sitter där och pratar, 

вдруг слышим — кто-то hör vi plötsligt hur någon 

стучится ... knackar ра dörren. 

I bisatser efter sägeverb, förnimmelseverb o dyl används ofta presens. 

Jfr 6.37. 

Хотеёлось сдёлать что-то Man ville göra något heroiskt, 

геройческое, чтобы он понял, för att han skulle förstå, hur vi 

как мы его любим. älskade honom. 

Användning av futurum 

Angående former se 6.2.2, 6.15—16, 6.21.1. 

Futurum används för att uttrycka en handling i framtiden. 

Medan svenskan vanligen åtminstone i vardagsspråk använder pre- 

sens om en handling som skall inträffa i den närmaste framtiden, 

(t ex ”Idag äter vi middag kl. 6”; ”Vi reser till Mallorca på torsdag”), 

markerar ryskan alltid futurum, antingen med enkel eller samman- 

satt form. (Undantag från denna regel utgör rörelseverben, vilkas 

presens även kan beteckna futurum, se 6.60.7.) 

— Я вам позвоню завтра. — Jag ringer ег 1 morgon. 

— Мы будем писать тебе, — Vi skriver ИП dig, паг vi kom- 

когда приёдем в Москву. mer till Moskva.
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6.24.2 

Märk 

6.25 

6.25.1 

Märk 

6.25.2 

6.25.3 

Märk 

Verb 6.24.2—6.27 

Särskilt i bisatser, som börjar med 6сли om, ifall och когда när 

eller пока medan är ryskt futurum påfallande, eftersom svenskan här 

sällan använder annat än presens. Se även 6.14.8. 

OTBÉT на этот вопрос мы Svaret på denna fråga finner vi, 

найдём, если попробуем ... om vi försöker ... 

Если ты будешь заходить к Om du tittar in till honom, be 

нему, попросй его MO3BOHUTb honom ringa mig. 

мне. 

att futurum används i båda satserna! 

Enkelt futurum 

För att uttrycka en avslutad, fullbordad handling i framtiden an- 

vänder ryskan enkelt futurum (fullbordad form). 

В своём докладе я постараюсь I mitt föredrag ska jag försöka 

осветить следующие момёнты. belysa följande punkter. 

— Ну, скоро ты достанешь — Ма, får du tag i papperet snart? 

бумагу? Долго придётся тебя Ska man behöva vänta länge på 

ждать?! dig?! 

särskilt enkelt futurum 1 satser som: Сейчас я вам дам журнал/ 

включу свет/ выключу свет/ открою окно/ достану книгу/ запишу 

ваш адрес/ скажу ему/ помогу ей и т.д. 

Jag ska strax ge ег klassboken / tända / släcka / öppna fönstret / ta fram 

boken / skriva upp er adress / säga honom / hjälpa henne etc. 

Enkelt futurum används i livlig framställning för att ange vana, 
upprepad handling. 

Он всегда поможет товарищу Нап hjälper alltid еп god vän 

в трудную минуту. /som har råkat/ 1 knipa. 

Enkelt futurum används som potentiellt presens, dvs det anger möjlig- 

heten av det påstådda, eller — med negation — absolut oförmåga 

till handlingens utförande. 

Где в это врёмя года Var Кап man få tag ра blommor 

достанешь цветы? så här års? 

(=Где можно достать..) 

Я никак не пойму, чего она Jag Кап för mitt Пу inte begripa, 

хочет. о | vad hon vill. 

I ordspråk och i talesätt är enkel futurumform vanlig: 

Слезами горю не поможешь. (е2.) Med tårar ау рег man 

| inte sorgen. 

Ничего He подёлаешь! Det är ingenting att göra åt. 

(Man kan ingenting göra.)
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6.26 

6.26.1 

6.26.2 

6.27 

Повелительное 

наклонение 

Enkelt futurum används för att tillsammans med negationen не ut- 

trycka hövlig förfrågan: 

— Вы не скажете, где — Кап ni säga mig, var ММ be- 

находится М? finner sig? 

— Нет, к сожалению, не — Nej, tyvärr Кап jag inte det. 

скажу. 

I affären: 

— Будьте JIFOOÉ3HLI, не — Skulle ni vilja vara vänlig och 

покажете ли вы мне вон ту visa mig den där svarta väskan? 

чёрную сумку? 

sammansatt futurum 

Sammansatt (of) futurum, som är något mindre frekvent än det 

enkla (f) futurum, anger att en handling kommer att äga rum i 

framtiden utan tanke på dess avslutande eller på ett resultat. Det 

används således om upprepade, vanemässiga eller pågående hand- 

lingar i framtiden och står normalt vid adverb som Bcernå alltid, 

часто ofta, каждый день varje dag etc. 

Когда ты будешь читать эту Маг tänker du läsa den här 

книгу? boken? 

Ты будешь вечером гулять? Ska du promenera ikväll? 

— Я всегда буду помнить — Jag ska alltid minnas dig ... 

тебя... Я буду ждать тебя. Jag ska vänta på dig. 

Sammansatt futurum används även när man frågar efter avsikt. 

I bussen till en passagerare som står framför: 

Вы будете сходить здесь? Ska ni ау här? 

Вы будете садиться? Vill ni sitta? 

På restaurangen (kyparen till gästen): 

Что вы будете заказывать Vad vill ni beställa? 

[брать/? 

I klassen (läraren): 

Ну, будем начинать занятия? МА, ska vi börja lektionen? 

I ett påstående som ”jag ska ringa honom i morgon” Аг båda futurumformerna 
möjliga: 
Я буду звонить ему завтра anger тега vagt att jag tänker ringa honom, medan 

Я позвоню ему завтра innebär, att jag har för avsikt att ringa honom i 

morgon, för jag vill absolut prata med honom. 

Imperativ 

Imperativ (”befallningsform”) har i ryskan två former: en i singular 

för att uppmana еп person som man säger du till; en 1 plural för att 

uppmana en eller flera personer som man säger ni till, eller flera 

personer som man är du med.
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6.27.1 

6.27.2 

6.27.3 

6.27.4 

6.27.5 

Verb 6.27.1—6.28.1 

Imperativ singular består vanligen ау själva presensstarmen. Till 

denna läggs ändelsen -те för att bilda plural imperativ. 

Imperativ bildas av både fullbordad och ofullbordad presensstam. 

Presensstammen erhålls genom att man tar bort ändelsen i 3 pers. 

plural. 

  

Presensstam på: 

  

vokal +j konsonant 

1. person singular 1. person singular 

presens är ändelse- presens är stambetonad 

betonad 

-й, -йте -й, -ите -ь, -ьте 

я читаю: läser я говорю: talar я режу: skär 

читай! читайте! говори! говорите! — режь! режьте! 

я организую: ordnar я хожу: går я брошу: ska kasta 

организуй! ходи! ходите! брось! бросьте! 

организуйте! 

я стою: slår я пишу: skriver я сяду: ska sätta mig 

стой! стойте! пиши! пишите! сядь! сядьте! 

я не боюсь: är inte я сажусь: sätter Mig я встану: ska resa mig 

rädd садись! садитесь! встань! встаньте! 

не бойся! 

не бойтесь! 
  

De enstaviga -ить-уегЬеп (6.16.1 grupp ба): 

пить dricka (я пью) imperativ: пей, пейте drick! 

лить hälla (я лью) imperativ: лей, лейте häll! 

Verben давать och sammansättningarna med -знавать och -ставать 

(6.16.1 grupp 13) bildar imperativ av infinitivstammen: 

давать ge: ‘давай, давайте ge! 

вставать 51а upp: вставай, вставайте stig upp! 

Verben видеть se och слышать höra bildar imperativ ау annat verb: 

смотрй/те! se!titta! 

слушай/те! hör på! hör du! 

Verb med presenhsstam som slutar på flera konsonanter och vilkas 

presensändelse i 1. person sing är obetonad har vanligen imperativ- 

form på -u: 

кончить / Sluta:  кончи! sluta! 

помнить Of minnas: помни! Кот ihåg!
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6.27.7 

6.27.8 

6.27.9 

6.27.10 

6.27.11 

6.27.12 

6.28 

6.28.1 

Märk 

Verben дать Ге och есть of ärta bildar imperativerna 

дай!, дайте! ge! 

ешь!, tvn Te! eller кушай/те/! ät! 

ехать of fara, resa, åka har imperativen 

поезжай/те/! far, res! 

Likaså bildar sammansättningarna med -ехать, t ех приёхать an- 

lända, imperativ av of-verbet: приезжай/те/! kom! 

Reflexiva verb bildar imperativ efter reglerna ovan och fogar -ся 

efter imperativändelserna -Й, -ь; -сь еЁег -и, -ите, -йте, -ьте: 

мыться о tvätta sig: мойся! мойтесь! 

одеться f klä ра sig: одёнься! оденьтесь! 

Imperativen Кап mildras med ett efterhängt -ка: 

Hy, покажй-ка! Äh, låt mig få se! 
eller förstärkas med же: 

Ну, скажи же! Men säg då! 

Ett framförställt pronomen förstärker imperativen. 

Ты этого никому не говори! Säg inte detta till någon! 

Ты смотри, этого никому He Akta dig så att du inte säger detta 

скажи! till någon! 

Betoningen hos imperativen är densamma som i 1. person singular 

presens av verbet: выйди! gå ut!, men иди! gå! 

Imperativ ау быть heter будь. Se 6.22! 

Låt oss... 
För att uttrycka uppmaning som inbegriper den talande använder 

ryskan omskrivningar av olika slag: 

1:а person plural av futurum — enkelt eller sammansatt: 

Останемся ещё на один день! Låt oss stanna еп dag till! 

Пойдём (Идём) в театр Låt oss gå ра teatern i kväll! 

‘сегодня вечером! 

Выпьем за здоровье нашего Låt oss skåla för vår kamrat! 

товарища! 

Denna imperativ förstärks ofta med ей efterhängt -те, särskilt om 

uppmaningen riktas till flera personer än ”du och jag”: 

Поедемте вместе в театр! - Låt oss /tillsammans/ åka till 

teatern!
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6.28.2 

6.28.3 

6.29 

6.29.1 

6.29.2 

6.29.3 

Verb 6.28.2—6.31.2 

Omskrivning med давай/давайте + enkelt futurum eller of infinitiv. 

Давайте прочитаем текст! Låt oss läsa /igenom/ texten! 

Давайте читать! Låt oss läsa! | 

давай/давайте Кап också förekomma tillsammans med 1. person 

singular av enkelt futurum: 

Давайте я вам помогу! Låt mig hjälpa ег! 

”Låt oss ...” uttrycks även med fullbordat preteritum av några 

rörelseverb: | 

Пошли! Låt oss gå! 
, I о © 

Побхали! Låt oss åka! 

Låt honom .../Må han ... 

пусть (talspr. пускай) + enkelt futurum eller presens: 

пусть — пускай är egentligen imperativer av [ пускать 
y y gentle р | пустить 

Пусть она сразу вызовет Hon bör genast tillkalla doktorn! 

доктора! 

Пусть он спит! Låt honom sova! 

Jämför 9.3.7! 

Да здравствует Великая Leve den stora Oktoberrevolu- 

Октябрьская Революция! tionen! 

Denna önskeform (optativ) användes egentligen blott i högtidligt 

språk. 

Översikt över de vanligaste uppmaningsformerna 

Пусть 

Давай 

2 person sing Учись! 

3 person sing Пусть он учится! 

Будем ° 

Давайте 

2 person plur Учйтесь! 

| person sing | я буду учиться! 

I person plur | учиться! 

[ учатся! 
3 person plur Пусть онй | будут учиться!
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6.31 

6.31.1 

6.31.2 

Befallning eller skarp tillsägelse Кап uttryckas med infinitiv 1 full- 

bordad eller ofullbordad form. Se vidare 6.40. 

Imperativens aspekt 

Liksom vid preteritum och infinitiv har aspekten stor betydelse för 

imperativformernas innebörd. 

Uppmaning i ofullbordad aspekt av imperativ 

a anger en neutral anmodan; det är själva handlingen, icke dess 

resultat, som den talande manar till: 

— Сидите тихо и читайте — Sitt tysta och läs läxan! 

заданный текст! 

— Вставай! Уже 7 часов. — Stig upp, klockan Аг sju! 

Observera användningen av ofullbordad imperativ i sista exemplet. 

Den talande uppmanar någon att sätta igång med en viss handling. 

Jfr 6.39.3 а. 

b ofullbordad aspekt är den vanliga om den anmodade tvekar eller dröjer att 

utföra en uppmaning eller befallning, vilken först formulerats med den full- 
bordade imperativen: 

Проходите, пожалуйста! (ung:) Var snäll och fortsätt framåt! 

Говорите, я вас слушаю! Tala пи, jag hör ра! 
— Запиши мой телефон! — Skriv upp mitt telefonnummer! 

Ну, записывай, я очень тороплюсь. Nå, skriv upp det då, jag har väldigt 
bråttom. 

с ofullbordad aspekt uttrycker också hövlig eller vänlig inbjudan: 

(Det ringer, värden öppnar dörren och bjuder gästerna stiga in.) 

— Заходите! - — Stig in, var så goda! 

— Раздевайтесь! — Häng av er! 

— Проходите! Садитесь, — Stig ра! Var så goda och sitt. 

пожалуйста! 

— Берите печенье, наливайте — Та för er ау kakorna, häll upp 

сами кофе! kaffe åt ег! 

d ofullbordad aspekt förekommer — jämte fullbordad aspekt — för 

att uttrycka tillåtelse. Den ofullbordade aspekten har något artigare 

klang. 

— Можно открыть окно? — Får jag (man) öppna fönstret? 

— Открывайте, открывайте! — Ja varsågod! 

Uppmaning i fullbordad aspekt av imperativ — den mest frekventa 

formen i jakade uppmaningar — tar sikte på resultatet, hela hand- 

lingen. | | 

а Fullbordad imperativ används vid befallning. 

Пожалуйста, открой дверь! = Уаг snäll och öppna dörren! 

Положите книги на окнб! Lägg böckerna i fönstret!
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6.31.3 

Verb 6.31.3—6.34 

Откройте книги! 

Закройте книги! 

Скажите, пожалуйста, как 

проёхать на улицу Кирова! 

Прочитайте дома этот рассказ! 

Решите Эти задачи на завтра! 

Slå upp böckerna! 

Slå igen böckerna! 

Var snäll och säg mig hur jag ska 

komma till Kirov-gatan! 

Läs /igenom/ den här berättelsen 

hemma! 

Lös de här uppgifterna till i 

morgon! 

b Fullbordad imperativ används vid begäran eller bön: 

till någon som står i vägen för mig: 

Пройдите, пожалуйста, 

вперёд! 

till kyparen: 

Принесите, пожалуйста. воды. 

i affären: 

Покажите мне, пожалуйста, 

янтарные изделия. 

Я возьму вот эти. Выпишите 

чек! Упакуйте их в коробку! 

vid matbordet: 

Передайте мне, пожалуйста, 

соль. 

ра hotellet: | 

Обратитесь к врачу. Вызовите 

его! 

Fortsätt framåt Аг ni snäll! 

Var snäll och ge mig /ett glas/ 

vatten! 

Jag skulle vilja se på bärnstens- 

arbeten. 

Jag tar de här. Skriv ut ett kvitto 

och packa in dem i en kartong! 

Var snäll och räck mig saltet! 

Vänd er till en läkare! Skicka 

efter honom! 

с fullbordad imperativ förekommer vid anvisning eller råd: _ 

Повторите Это слово три 

раза! 

Нажмите кнопку! 

Upprepa det här ordet tre 

gånger! 

Tryck på knappen! 

Förbud eller vädjan att icke utföra en handling uttrycks med ofull- 

bordad aspektform av imperativen: 

He закрывай окна! | 
Не говори так тихо! 

Не клади пальто на пол! 

Нет, не включайте свет, он мне 

мешает! 

Сидите, не вставайте! 

Stäng inte fönstret! 

Tala inte så tyst! 

Lägg inte kappan på golvet! 

Nej, tänd inte, ljuset stör mig. 

Sitt, stå inte upp!
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6.32 

6.33 

Märk 

6.33.1 

6.33.2 

6.34 

Сослагательное 

наклонение 

Varning uttrycks vanligen med не + fullbordad imperativ: 

— Здесь скользко, не упадите! 

— Осторожней, не разбёйте!/ 

— Här är halt, ramla inte! 

— Var försiktig, slå inte sönder 

Ври, да знай меру. 

den! /tappa den inte!/ vänd den 

inte upp och ner! 

Se till att du inte glömmer mitt 

telefonnummer! 

не уроните!/ не опрокиньте! 

Смотри, не забудь номер 

моего телефона! 

Särskilda betydelser hos imperativ 

Imperativ i villkors- och medgivande bisatser (jämför 6.36.1): 

He помешай онй мне, я KÖHYKJ бы Öm de inte stört mig, hade jag blivit 

работу сегодня вечером. klar med arbetet i kväll. 

Imperativ i huvudsatser kan uttrycka förtrytsamhet, indignation eller liknan- 

de subjektiv färgning: 

Сын помогай семье, а ему никто 
не поможет. 

Ты веселишься, а я сиди дома. 

Och sonen ska hjälpa familjen, men 
ingen hjälper honom! 

Du roar dig, du, men jag får /vackert/ 

sitta hemma. 

att imperativens singularform här står som predikat till vilken person som helst 
1 singular eller plural. 

Imperativ 1 huvudsats uttrycker något plötsligt och oväntat. Här inleds satsen 

gärna ау возьми да och imperativformerna understryker skildringens liv- 
fullhet och omedelbarhet: 

Она возьми да упади и сломай себе 
ногу. 

Och plötsligt Баг det sig inte bättre 

än att hon föll och bröt benet. 

Imperativ 1 huvudsats förekommer i ordspråk och liknande talesätt: 

Век живи, век учись. Man lär så länge man lever. 

He спеши языком, торопись делом. Skynda inte med tungan utan med 

arbetet. 

Ljuga är en sak, men det får vara 

måtta. 

Konjunktiv 

Konjunktiv består i ryskan av preteritum — verbets ”л-Гогт” — 

med tillägg av den oböjliga partikeln бы. 

бы är en kvarleva av en fornspråklig form av verbet быть vara. 

  

skulle skriva (skreve) = f verb of verb 

mask Я, ТЫ, OH написал бы писал бы jag, du 

fem я, ты, она написала бы писала бы (Osv) 

plural мы, вы, они написали бы писали бы skulle skriva
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6.34.1 

6.34.2 

6.35 

6.36 

6.36.1 

Märk 

Verb 6.34.1—6.36.2 

  

skulle vara/vore f verb of verb 

mask Я, ТЫ, OH был бы jag, du, han vore 

fem я, ты, она была бы jag, du, hon vore 

neut (оно) было бы (det) vore 

plural мы, вы, OHU были бы vi, ni, de vore 
  

I allmänna opersonliga satser kan бы bilda konjunktiv tillsammans 

med infinitiv. Jämför 6.36.3. 

Reflexiva verb bildar konjunktiv på samma sätt: 

я боялся бы jag skulle vara rädd 

Infinitiv konjunktiv förekommer även, se exempel 6.36.3—5, 6.41.1. 

Partikeln бы behöver inte stå i omedelbar anslutning till preteritum- 

formen, den kan också hängas efter en konjunktion eller ett pro- 

nomen: 

если бы он писал от han skulle skriva 

я бы написал jag skulle skriva 

I uttalet ansluter sig partikeln бы till föregående ord som en obetonad 

stavelse: [читалбы|, [6слибы].` 

Konjunktivens användning 

Konjunktiv är det språkliga medlet för att uttrycka overklighet 

eller ovisshet — indikativ anger något faktiskt. I ryskan används den 

även för att ange möjlighet och önskan. Konjunktiv betecknar ej 

tempus. 

Konjunktiv används i villkorliga satsfogningar som innehåller tänkta 

(hypotetiska) utsagor: 

Если бы вы пришли вовремя, Om ni kommit i tid, hade vi Бип- 

мы успели бы кончить работу. пи /skulle vi ha hunnit avsluta 

| | arbetet. 

Как только бы [она] получила Så snart hon fått pengarna 

деньги, то сразу спрятала бы skulle hon genast gömma dem 

их под замок. bakom lås och Бот. (Tjechov) 

att konjunktiv måste stå i både huvudsats och bisats!
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Märk 

6.36.2 

Märk 

a Villkorsbisatsen kan vara undéerförstådd: 

— Я, Маша, за границу —- Jag skulle resa utomlands, 

поёхал бы, — сказал OH. Маз]а, — за han (nämligen от 

| han vann på lotteriet). (Tjechov) 

b Villkoret kan också uttryckas på annat sätt: 

Без сестры я не закончил бы Om inte (eg. utan) min syster 

институт. varit, hade jag inte klarat mig 

igenom institutet. 

Villkorsbisatsen kan även uttryckas med imperativ: 

Скажи он мне раньше, я бы Hade han sagt till mig tidigare 

помог ему. hade jag hjälpt honom. 

Observera, att inte alla villkorliga satsfogningar innehåller något overkligt, 

tänkt eller hypotetiskt. I sådana reella villkorliga satsfogningar står ej kon- 

junktiv. 
Если с ним заговаривали (загова- Om man inledde (inleder) honom i 

ривают). TO он отвечал (отвечает) samtal, svarade (svarar) han ensta- 

односложно. vigt. 

Reella villkorliga satsfogningar inleds ibland ау раз: 

Раз вы устали, мы кончим работу. När ni blivit trött slutar vi att arbeta. 
slutar vi att arbeta. 

Раз ты не знаешь, молчи! Маг du inte vet, så tig! 

c Om en villkorlig satsfogning avser framtid används futurum (enkelt 

eller sammansatt). Efter если står ofta infinitiv: 

Если выедем /выехать первой = Om vi tar första /pendel/tåget så 

электричкой, то успеем. hinner vi. 

Если дождь будет продол- Om regnet fortsätter, kommer 

жаться, река выйдет из floden ай stiga över bräddarna. 

берегов. 

Konjunktiv används i medgivande (koncessiva) satser som innehåller 

tänkta (hypotetiska) utsagor: 

Она не прервёт молчания Hon lär inte (6.25.3) bryta tyst- 

вопросом, хотя бы ей naden med någon fråga, även от 

пришлось молчать до утра. hon måste tiga till morgonen. 

(Tolstoj) 

Как бы TO HÅ было, я бы Hur därmed än må förhålla sig, 

этого никогда не сделал. skulle jag aldrig göra det. 

Om framtid avses, inleds vanligen bisatsen ау пусть, och predikaten 

står i futurum: 

Пусть нам будет трудно, мы. — Även om det blir svårt för oss, ska 

He отступим. vi inte ge efter.
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6.36.3 

6.36.4 

6.36.5 

Verb 6.36.3—6.36.9 

Observera, att icke alla medgivande satser innehåller något hypotetiskt (tänkt, 

förmodat). Liksom .i icke-hypotetiska villkorsfogningar står i ‘гееЙа” med- 
givande satser indikativ (liksom i svenskan): 

Несмотря на то, что было около Trots att klockan var nästan sex, var 

шести, в воздухе стояла невыно- = detouthärdligt kvavtiluften av hettan 

симая духота от зндя и пыли. och dammet. (Saltykov—Sjtjedrin) 

Правда, я не люблю купаться B Visserligen tycker jag inte от att bada 
холодной воде, но... i kallt vatten, men ... 

Как ни жаль, мне пора идти. Hur tråkigt det än är, så är det dags 

för mig att gå. 

Konjunktiv används i önskesatser: 

  

Пришёл бы он! От han ändå kom/me/! 

Лишь бы | Om han ändå Кот/те/! 

Только бы 

Если бы он пришёл! Вага han kom! 

Хоть бы 

Чтобы 

Хорошо бы поёхать летом на Пе vore härligt om man kunde 

море! fara till havet ра sommaren! 

Не плохо бы отдохнуть! Det vore inte за dumt att vila sig! 

Конец бы войне! Om ändå kriget vore slut! 
20 

(I det sista exemplet saknas predikat: ”åt kriget skulle /vara/ ett 

slut”) 

Konjunktiv uttrycker vädjan: 

Пошёл бы ты гулять! Ри borde {а еп promenad! 

En vädjan ай inte utföra еп handling uttrycks med He + konjunktiv 

av ofullbordat verb: 

Не выходил бы ты сегодня Ha Ги skulle inte gå ut idag — det 

улицу: очень холодно! är mycket kallt! 

Не ехать бы тебе одному! Ри borde inte åka ensam! 

”Bara du inte ...!” kan uttryckas som följer: 

Не проехал бы ты остановку! | Bara du inte åker förbi håll- 

Как бы ты не проёхал platsen! 

остановку! 

Не проёхать бы остановку! | Вага man inte åker förbi håll- 

Как бы не проехать ‚ platsen! 

остановку!   
I båda konstruktionerna används fullbordad aspekt av verbet.
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6.36.7 

Märk 

6.36.8 

6.36.9 

Hövlighetskonjunktiv (Modest konjunktiv): 

Я хотёл бы поговорить C вами! = Jag skulle vilja prata ett tag med 

er! 

Я просил бы вас зайти ко мне! = Jag skulle vilja be er titta in till 

mig! 

Avsiktsbisatser inledda ау чтобы (för att ...): 

Koonjunktionen чтобы (=что ай +konjunktivpartikeln бы) in- 

leder еп avsiktsbisats och har konjunktiven så att säga ”inbakad”. 

Я говорю ему об этом, Jag talar med honom om detta, 

чтобы он не забыл. Гог att han inte ska glömma det. 

Я записал адрес [для Toro], Jag skrev upp adressen för att 

чтобы не забыть. jag inte skulle glömma den. 

Он говорил достаточно гром- = Han talade tillräckligt högt, för 

ко, чтобы все слышали его. att alla skulle höra honom. 

Om huvudsats och bisats har samma subjekt, följs чтобы av infinitiv; 

har satserna olika subjekt, följs чтобы av preteritum med utsatt 

subjekt: 

Я пришёл, чтобы сообщить Jag har kommit för ай meddela 

вам об этом. ег detta. 

Я пришёл, чтобы вы рассказали Jag har kommit för ай ni ska 

мне об этом. berätta för mig om det. 

Följdbisatser med так... чтобы, такой ... чтобы, столько ... чтобы. 

I de flesta följdbisatser (med так... что ...) står indikativ, t ex. 

Он говорил так громко, что все = Han talade så högt, att alla hörde 

слышали его. honom. 

En följdbisats kan även uttrycka något icke-faktiskt, tänkt, önskat 

eller möjligt. I detta fall blir schemat так... чтобы + verb i s-form 

eller infinitiv. | 

Говорй так, чтобы все тебя Prata så, att alla Кап förstå dig! 

понимали! 

Составьте такой текст, чтобы Sammanställ еп sådan text, att 

студёнты первого курса могли @еуегпа 1 1:а årskursen Кап läsa 

его читать! den! 

Мы взяли столько дёнег, Vi lånade så mycket pengar, att 

чтобы хватило Ha билёты. det skulle räcka till biljetter. 

Följdbisatser med не так ... чтобы, не такбй ... чтобы, не столько ... 

чтобы. 

От följdbisatsens predikat Аг nekat (med не) eller i huvudsatsen står 

не так OSV, används gärna чтобы + preteritum eller infinitiv. Inne- 

hållet blir då irreellt, genom att förutsättningen förnekas: 

N
E
R
E
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Verb 6.36.10—6.36.14 

У него не такой характер, 

чтобы он изменил своё 

решение. 

У меня не столько дёнег, 

чтобы 6хать в мягком вагоне. 

Нап har ше den läggningen, att 

han skulle ändra sitt beslut. 

Jag har inte så mycket pengar, 

att jag kan åka första klass. 

Efter viljeuttryck står чтобы - preteritum motsvarande svenskans 

skall/skulle. 

Sådana viljeuttryck kan vara vanliga sägeverb som сказать säga, передать 

meddela, напомнить påminna, eller rena befallnings- och uppmaningsverb som 

приказать befalla, предлагать föreslå, настоять yrka, просить bedja, смот- 
рёть tillse etc. Till denna grupp hör också verb och uttryck som anger önsk- 

värdhet, som хотёть vilja, желать önska, ждать vänta sig, желательно Önsk- 

värt, стараться /för/söka, заботиться vinnlägga sig om etc., eller predikativ 

(3.20). 

Врач сказал, чтобы больной 

принимал лекарство три раза 

в день. 

Вы просйли, чтобы я пёредал 

ему это письмо. 

Смотрите, чтобы студенты не 

курили в этом зале! 

Необходимо, чтобы все 

предъявили/предъявляли 

пропуск. 

Важно, чтобы все поняли это 

правило. 

Doktorn за, ай patienten skulle 

ta medicinen tre gånger om da- 

gen. 

Ni bad mig, att jag skulle över- 

lämna detta brev till honom. 

Se till att eleverna inte röker i den 

här salen! 

Det är absolut nödvändigt att 

alla visar passersedel. 

Det är viktigt att alla förstår den- 

na regel. 

_ выступить к селу Б. 

Efter verben просить bedja, позволить tillåta, приказать befalla, 

предлагать föreslå står vanligen ”infinitivsats”, dvs enbart infinitiv 

— tankesubjektet utelämnas. Svenskan har i dessa fall arr-sats med 

skall/skulle eller objekt + infinitiv: 
Командир приказал Befälhavaren befallde ай man 

skulle rycka fram till byn B. 

Han bad mig framföra en hjärt- 

[2 hälsning. 

Tillåt mig säga (erinra) ... 

Tillåt mig fråga ... 

Он просил передать вам 

сердечный привет. 

Позвольте сказать, ... 

Позвольте спросить ...
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Efter nekade uttryck som innebär inskränkning eller förnekande står чтобы + 
preteritum för att ange den talandes subjektiva uppfattning: 

Я не думаю, чтобы ученики уважа- Jag tror inte, att eleverna respekterar 
ли этого учителя. den läraren. 
Нельзя сказать, чтобы там было = Man Кап /nog/ inte säga, att det var 

весело. roligt där. 

Efter verbet сомневаться tvivla och predikativet невероятно otroligt 

används både что och чтобы utan betydelseskillnad. 

I relativsatser kan konjunktiv förekomma för att uttrycka ett krav (= som är 

så beskaffad att ...) 

Учёные работают над созданием Forskarna arbetar på att framställa 
(6.73) такого каучука, который He ей /konst/gummi, som inte är sämre 

уступал бы натуральному. än (eg. ej står tillbaka för) natur- 

gummi. 

Efter бояться vara rädd, frukta та fl verb och substantiv som anger 

fruktan kan stå antingen indikativ eller konjunktiv. Om konjunktiv 

används, sättes 1 bisatsen ett betydelsetomt (pleonastiskt) не. Om 

huvudsatsen är nekad, står verbet (predikatet) i bisatsen alltid i 

indikativ: 

Я боюсь, что он придёт. 

Я боюсь, как бы он не пришёл. | Jag är rädd, att han kommer. 

Я не боюсь, что дёти Jag är inte rädd för att barnen 

заболеют. ska bli sjuka. 

Я боюсь, что OH не Jag är rädd att han inte läser 

прочтёт письма. brevet. 

Мы опасались, чтобы (как бы) = Vi befarade, att vädret skulle för- 

не испортилась погода. sämras. 

Konjunktiv används icke (i motsats till bruket i svenskan) i jämförel- 

sebisatser, inledda av как будто, будто, словно, точно — alla med 

betydelsen som от. 

Она любит его так, словно Hon älskar honom som от han 

OH её родной сын. var (vore) hennes egen son. 

I vissa fall kan dock dessa konjunktioner följas av konjunktiv: 

Лицо его было спокойно, словно Hans ansikte var lugnt, som om han 

бы он сидёл (как 6сли бы он satt (suttit) ensam i rummet. 

сидёл) в комнате один. 

Konjunktionerna будто бы-осЬ якобы används för att markera еп utsaga, 
som man anser otrolig eller rent av lögnaktig, jämför 9.3.1.



174 

Косвенная 6.37 

речь 

6.37.1 

Verb 6.37— 6.39.1 

Indirekt tal utmärkes i ryskan ау att det direkta talets tempus — 

och aspekt — bibehålles oförändrat. (Jfr 6.23.3.) 

direkt tal 

”OTéu на собрание пошёл”, 

— ответил Павел. 

”Far har gått ра mötet”, 

svarade Paul. 

`Почему вы He решили 

задачу?” — спросил меня 

преподаватель. 

”Varför har ni inte löst ирр- 

giften?” frågade läraren mig. 

indirekt tal | 

Павел отвётил, что отёц пошёл 

на собрание. 

Paul svarade, ай hans far gått 

(= hade gått) på mötet. 

Преподаватель спросил меня, 

почему я не решил задачу. 

Läraren frågade mig, varför jag 

inte hade löst uppgiften. 

På samma sätt bibehålles också ett futurum i det direkta talet: 

"Я никуда не поёду””, — 

отвечала Наташа. 

”Jag ska inte fara någonstans”, 

svarade N. 

Наташа отвечала, что она 

никуда не поедет. 

N. svarade, att hon inte skulle 

fara någonstans. 

Om det direkta talet innehåller en fråga utan frågeord (såsom что, 

как, когда) sättes i den indirekta anföringen frågeordet ли. Detta 

ли motsvarar svenskans om i indirekt fråga. 

`Был какой-нибудь отвёт на 

это предложение?” — спросил 

OH. 

”Kom (eg. var) det något svar 

på förslaget?” frågade han. 

Он спросил, был ли какой- 

нибудь ответ на это предложе- 

ние. 

Нап frågade, от det hade Кот- 

mit något svar ра förslaget. 

Konjunktiv i indirekt anföring förekommer endast om det direkta 

talet innehåller predikatsverb i konjunktiv, eller om det direkta 

talet är en uppmaning med predikatet i imperativ. 

”Ecsn бы онй мне не помеша- 

ли, то я кончил бы работу до 

лета”. 

”Om de ние störde mig, skulle 

jag avsluta arbetet till (före) 
sommaren.” | 

Расскажи CKå3Ky!” — 

прошу я старика. 

” Berätta еп saga!” Бег jag 

gubben. 

Он говорит, что 6сли бы они 

ему не помешали, то он кончил 

бы работу до лёта. 

Нап зарег, att om de inte störde 

honom, skulle han avsluta arbetet 

till sommaren. 

Я прошу старика, чтобы он 

рассказал сказку. 

Jag Бег gubben, att han ska berät- 

ta en saga.
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6.39.1 

* Analyser ау infiniti- 

vens aspekt ges hos: 

J. Forsyth, A Grammar 

of Aspect, Chapter 8. 

О. П. Рассудова. 

Употребление видов 

глагола в русском 
языке, стр. 52—86. 

А. А. Спагис, Парные 

и непарные глаголы в 

русском языке, стр. 

301—314. 

6.38 Infinitiv 

Infinitiv används i ryskan som 

a utbildning (komplement) till en verbform (personlig eller oper- 

sonlig) och till ”predikativsatser” (6.39.1—3); 

b uppmaningsform (6.40); 

с predikat i ”infinitivsatser”, som uttrycker nödvändighet eller 

möjlighet (6.41); | 

d predikat i bisatser inledda ау прёжде чем/перед тём, как innan 

och если om, ifall (6.42). 

Infinitivens aspekt 

En infinitiv som utbildning (komplement) till predikatet eller annan 

satsdel är en mycket vanlig konstruktion i ryskan. (Jämför svenskans: 

”Jag älskar att simma”, ”Han har svårigheter att läsa” .) Vad som 

bereder svårigheter i konstruktionen är valet av aspekt.” 

Några allmänna synpunkter på infinitivens aspekt: 

Någon ”aspektföljdsregel” finns ej i ryskan; alla kombinationer av 

aspekt i det styrande uttrycket och följande infinitiv är möjliga; 

I vissa strukturer är endast den ena av de båda aspektformerna hos 

infinitiven tänkbar; se 6.39.1 а—2; 

I många strukturer är såväl ofullbordad som fullbordad aspekt 

möjlig: skiftningar 1 betydelse avgör valet; 

I nekade uttryck överväger ofullbordad aspekt; 

Frånsett de speciella fall då vissa strukturer kräver den ena eller den 

andra aspekten gäller de allmänna principerna för aspekter som 

beskrivs i 6.1. 

Endast ofullbordad infinitiv används i en del fall. Man använder 

a ofullbordad infinitiv efter verb som betyder börja: 

| приниматься ta ци med 

| приняться 

| начинать börja 

начать 

стать / 

Förra året började vi studera 

ryska. 

Alla började skrika. 

В прошлом году мы начали 

изучать (Of) русский язык. 

Все стали кричать (of). 

Ъ ofullbordad infinitiv efter verb som betyder sluta: 

J кончать sluta 

| кончить 

[бросать upphöra /med/ 

| бросить
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Yerb 6.39.1—6.39.2 

| переставать upphöra 

перестать 

Когла я вошёл в комнату, все 

кончили говорить (07). 

Я бросил курйть (of). когда 
лежал в больнице. 

| прекращать avbryta 

прекратить 

Маг jag kom in i rummet, slutade 

alla att prata. . 

Jag slutade röka, när jag låg på 

sjukhuset. 

с ofullbordad infinitiv efter verb som betyder fortsätta: 

продолжать of fortsätta 

Товарищ продолжает работать 

(ОГ) на заводе. 

Min kamrat fortsätter att arbeta 

på fabrik. 

d ofullbordad infinitiv efter verb som betyder lära sig, vänja sig: 

| учиться lära sig 

| научиться 
| привыкать 

привыкнуть 

vänja sig 

Я привык рано вставать (0f'). 

Сестра с дётства научилась 

бегать (Of) на коньках. 

Я разучился говорить (0/) 

по-немецки. 

| отвыкать 

| отвыкнуть 
vänja sig ау, 

glömma 

Jag är van att stiga upp tidigt. 

Min syster (har lärt sig=) har 

kunnat åka skridskor sen hon var 

liten. 

Jag har glömt tyskan (hur man 

talar tyska). 

Efter fullbordade preteritumformen полюбил började tycka om, fick smak för 
står ofullbordad infinitiv: 

Он полюбил гулять (of) по вече- 
рам. 

Нап hade börjat tycka от kvälls- 

promenader. 

Däremot står efter den ofullbordade preteritumformen любил älskade, tveckte 
om både fullbordad och ofullbordad infinitiv. 

e ofullbordad infinitiv efter verb som betyder tröttna på: 

мне надоёло/надоедало 

мне наскучило ledas vid 

Мне надоело спорить (0/) с ней. 

Ему наскучило, конечно, 

сидеть (of) без дёла. 

Она устала ждать (01) от него 
письма. 

| уставать tröttna på 

| устать 

Jag är /ut/led på att gräla med 

henne. 

Han var naturligtvis uttråkad av 

att sitta sysslolös. 

Hon tröttnade på att vänta på 

brev från honom.
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6.39.2, 

f efter не надо, не нужно (= тая ska inte, man får inte) och liknande 

uttryck, som anger den talandes negativa inställning till en handling 

står ofullbordad infinitiv. Handlingen framställs då som olämplig, 

onödig, ej tillrådlig eller att den bör upphöra. Några vanliga sådana 

förbudsuttryck följda av ofullbordad infinitiv är — förutom de två 

ovan nämnda —: 

Незачем 

[рассказывать ему всё./ 

Не стдит 

[смотреть этот фильм./ 

Не следует 

[говорить об этом./ 

Не имеет смысла 
[оставаться здесь ещё неделю./ 

Ни к чему 

(брать плащ сегодня./ 

Хватит 

/кричать!/ 

Довольно 

[плакать!/ 

Зачём 
[волноваться из-за пустяков!/ 

Что за охота 

[сидеть дома в такую погоду!/ 

Не нужно (не надо) с ним 

спорить! 

Не советую вам соглашаться 

(ог) на это предложёние. 

Де! är onödigt 
/att berätta allt för honom./ 

Det är ingen idé 

/att se den här filmen./ 

Det är olämpligt 
/att prata om det här./ 

Det är meningslöst 

/att stanna här en vecka till./ 

Det är onödigt 

/att ta regnrock idag./ 

Nu får det vara nog 
/med att skrika!/ 

Sluta upp 

/med att gråta!/ 

Varför (vad tjänar det till att) 

/bli upprörd över småsaker!/ 

Jag har ingen lust 

/att sitta hemma 1 sånt här väder!/ 

Låt bli att kivas med honom! 

Jag råder er att inte gå med på 

detta förslag. 

= ofullbordad infinitiv efter нельзя = det är förbjudet: 

Нельзя переходить (0/) улицу, 

когда горит красный сигнал 

(на красный свет). 

Det är förbjudet att gå över 

gatan, när röd signal lyser (mot 

rött ljus). 

att нельзя + fullbordad infinitiv har betydelsen det går inte, man kan 

inte, det är omöjligt. 

Это письмо нельзя прочитать 

(№); оно написано на незнако- 

мом языке. 

Нельзя ли здесь перейти улину? 
Кап man inte gå över gatan här? 

Det här brevet går inte att läsa, 

det är skrivet på ett okänt språk. 

Можно ли перейти улицу здесь? 
Кап man gå över gatan här? 

Övervägande fullbordad infinitiv används efter följande (fullbordade) 

preteritumformer som alla anger att ett resultat uppnåddes: 

сумел förmådde, lyckades 

смог  Кипде 

удалось lyckades 

успел hann
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6.39.3 

Verb 6.39.3 

— Ты достал билеты? — Fick du tag i biljetter? 

— Да, я успёл (смог, сумёл) — Ja, jag hann (lyckades) skaffa 

достать (f) их. дет. 

Även efter de nekade formerna ау dessa verb (не смог, не сумёл 

osv) står vanligen fullbordad infinitiv för att uttrycka oförmåga att 
uppnå ett resultat. 

De ofullbordade formerna av умёть kunna och успевать hinna följs nästan 

uteslutande av ofullbordad infinitiv: 
Ты YMéeub плавать (0f)? Kan du simma? 

Efter 3a65u glömde står ofta fullbordad infinitiv: 

— Извините, я забыл — Förlåt, jag glömde ta med mig 

принести книги. böckerna. 

Båda aspekterna av infinitiv förekommer 

a efter uttryck som anger nödvändighet, såsom надо, нужно, необхо- 

димо, обязательно, приходится — пришлось; должен, вынужден 

= måste, är/var tvungen. 

Ofullbordad infinitiv följer, när handlingen måste utföras överhuvud, 

eller om den skall upprepas regelbundet, eller uttrycker en process: 

Вам надо говорйть медленно. Ni måste tala långsamt. 
Нам надо делать (of) ещё Vi måste byta tåg еп gång till. 

одну пересадку. 

Тебе надо лучше учиться (of). Du måste läsa ра bättre. 

Om resultatet ау handlingen vid ett enstaka konkret tillfälle skall 

framhållas, används fullbordad infinitiv: 

Завтра же мне надо сдать STU — Redan i morgon måste jag lämna 

книги в библиотеку. tillbaka de här böckerna till 

biblioteket. 

Ofullbordad infinitiv förekommer likaså efter dessa modala uttryck för att ange 

omedelbar övergång till en handling: 

Мне нужно уйти (/) сегодня в В половйне девятого мне нужно 

половине девятого. уходить. (of). 

Idag måste jag gå halv nio. Halv nio måste jag gå. (dvs jag måste 
(ett konstaterande): bryta upp när som helst.) 

b efter vilje- och önskeverb står fullbordad eller ofullbordad infinitiv. 

Eftersom den fullbordade aspekten — i synnerhet hos de resultativa 

verben — anger att handlingen slutfördes, blir denna aspekt den 

vanligare efter följande verb:
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захотеть J пожелать 

просить 
p , | be 

попросить | 

предлагать | ov |. 
, föreslå 

предложить | 

Я хочу прочитать (f) эту 

книгу. 

Попросй Аню спеть что-то (f). 

В этом году я хотёл бы 

провести (7) лёто на берегу 

моря. 

Он хотел всегда получать (0/) 

отличные отметки. 

Я обещал вернуться (f) 

сегодня домой до пяти часов 

вёчера. 

Брат обещал писать (0/) два 

раза в неделю. 

Мы решили не уезжать (of) 

домой после экзаменов. 

| önska 
обещать 

(пообещать) 

besluta 

| lova 

решать 

решить 

приказывать риказь | befalla 
приказать 

Jag vill läsa den här boken. 

Bed Anja sjunga /något/. 

I år skulle jag vilja tillbringa som- 

maren vid havet. (enstaka tillfälle) 

Han ville alltid ha (eg. få) fina 

betyg. 

Jag lovade komma hem idag före 

kl. 5 på kvällen/eftermiddagen. 

(just den här gången) 

Min bror lovade att skriva två 

gånger i veckan. (upprepad handling) 

Vi beslöt att inte fara hem efter 

examen. (vid negation) 

с efter пора det är dags står vanligen ofullbordad infinitiv: 

— Пора вставать! 

— Пора ложиться! 

Dags att stiga upp! 

Dags att lägga sig! 

d efter verb och uttryck som anger möjlighet, tillåtelse används över- 

vägande fullbordad infinitiv. Sådana ord är 
мочь kunna (få lov) можно Кап man, får man 

разрешите! (imperativ ау разрешить Г tillåta) 

позвольте! (imperativ ау позволить f tillåta) 

дай — дайте! (imperativ ау дать f låta; eg. ge) 

Дайте мне пройти (f)! 

Как можно объяснить (}) это? 

Låt mig komma förbi! 

Hur ska man kunna förklara 

detta? 

e När man ber om lov att få göra något, är konstruktionen можно + 
fullbordad infinitiv den vanliga: 

— Можно войти (/)? 

— Входить (of) нельзя. 

— Можно оставить (Г) здесь 

свой веши? 

— Нет, здесь нельзя оставлять 

(ог) вещей. 

— Får man komma in? 

— Nej, det är förbjudet att gå in. 

— Får jag/man lämna mina/sina 

saker här? 

— Nej. Det går inte för sig. 

Ofullbordad infinitiv efter можно förekommer dock med varierande betydelse- 
skiftningar.
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He + мочь får olika betydelse allt efter aspekten hos den följande 

infinitiven: 

Не могу тебе рассказывать (0f) 

это; мне не велели. 

Не могу рассказать (7) всего; 

это было очень давно и я 

многое забыл. 

Jag får inte berätta det för dig. 

De förbjöd mig. 

Jag kan inte berätta allt. Det är så 

länge sedan, och jag har glömt 

mycket. 

I satser som uttrycker avsikt förekommer såväl fullbordad som ofull- 

bordad infinitiv. Enligt huvudregeln för fullbordad aspekt används 

fullbordad infinitiv när uppmärksamheten riktas mot resultatet för 

handlingen. Detta är i regel fallet i avsiktsbisatser som inleds av 

konjunktionen чтобы för att. Om т stället avsikten uttrycks med 

rörelseverb + infinitiv används mest ofullbordad infinitiv. 

Efter чтобы: 

Поднимаясь на гору, мы Маг vi gick uppför berget, stan- 

несколько раз останавливались, паде vi några gånger för att vila. 

чтобы отдохнуть (/). 

Каждое утро мы открывали 

окно, чтобы провеётрить (}) 

комнату. 

Efter rörelseverb: 

Он пошёл покупать (of) 

подарки к празднику. 

Звонок. Тата бежит 

открывать (0). 

Даша бросилась обнимать 

(of) Веру. 
Он приёхал сюда лечиться 

/чтобы лечиться (07). 

Jämför även 6.60.9. 

Vi öppnade fönstret varje dag 

för att vädra rummet. 

Han har gått för att köpa jul- 

klappar. 

Det ringer. Tata springer för att 

Öppna. 

Dasja störtade fram för att om- 

famna Vera. 

Han har kommit hit för att kure- 

ra sig. 

I uppmaningar är ofullbordad infinitiv den vanliga efter пойдём, 

идёмте, давайте, пошли. Alternativt används enkelt futurum. 

ofullbordad infinitiv | | 

Пойдём играть в шахматы! 

Кот och spela schack. 

Пойди накрывать стол! 

Kom och duka! 

enkelt futurum 

Пойдём сыграем в шахматы! 

Пойди накрой стол!
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I uppmaningar förekommer ibland enbart infinitiv. Sådana infinitiv- 

uppmaningar används 

a 1 tidningsrubriker, i slogans och väggtidningar: 

Улучшить партийно- Förbättra det partipolitiska 

политическую работу! arbetet! 

Упорно и настойчиво овладе- Lär dig/Skaffa dig stridsduglig- 

вать боевым мастерством! het /genom/ envist och träget 

/arbete/! 

b i ordergivning och tillsägelser (jfr 6.39): 

Встать!/Вставать! Stå upp!/Stig upp! 

Observera, att den fullbordade infinitiven i de ovannämnda fallen skärper 

tonen i uppmaningen eller befallningen. 

c i förbud /me + ofullbordad infinitiv/ (6.39.1 g): 
Туда не подходить! Опасно! Gå inte nära! Fara! 

Не садиться в этом ряду! Inga sittplatser i den här raden! 

He + fullbordad infinitiv innebär inte ett direkt förbud utan anger att handlingen 

är olämplig eller omöjlig (6.39.1 M): 
Туда не подойти. так много народу! Dit kan man inte gå, där är så mycket 

folk! 

Satser med infinitiv som predikat 

Sådana infinitivsatser uttrycker möjlighet eller nödvändighet. Något 

subjekt i nominativ finns inte, utan den person som kan eller skall 

utföra infinitivens handling anges med dativform av ett pronomen 

eller substantiv. Man kan kalla denna satsdel för ”dativsubjekt”: 

person i dativ + infinitiv 

Мне скоро выходить. 

Jag skall snart stiga av. 

of infinitiv anger omedelbart förestående handling. 

Мне никогда не забыть этого! ас skall aldrig glömma ей. 

``Рабочим и служащим при- ”Arbetare och tjänstemän skall 

бывать на пожар за 15 минут infinna sig vid eldsvådan 15 mi- 

до пожара. ̀̀ /Крокодил/ nuter innan elden bryter ut.” 

Тебе начинать. Ри ska börja! (se Märk ovan!) 

Тебе не решить Этой задачи. Ри Кап inte lösa den här ирр- 

giften. 

Я так устал! Мне не дойти (/) Jag är så trött! Jag kan (orkar) 
до вокзала. о ‚ inte gå ända till stationen. 

Infinitivsatser är vanliga 1 frågor och efter sägeverb: 

Что мне делать? ‚ Уаа ska jag göra? 

Что мне рассказать (/) вам? Vad skall/kan jag berätta för ег?
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Когда мне позвонить (/) вам? 

Куда нам пойти (f/)? 

Я не знаю, куда деваться. 

Även utan dativsubjekt: 
Кого ж любить? Кому же 

верить? (Пушкин) 

Пойти (f) бы в лес погулять? 

När ska jag ringa ег? 

Vart ska vi gå? 

Jag vet inte vart jag ska ta vägen. 

: Vem ska man älska? Vem ska 

man tro? 

Om man skulle gå och promenera 

1 skogen ett slag? (Se 6.34.2) 

Fullbordad infinitiv används 1 frågor för att uttrycka tvivel, övervägande ау 

ett beslut. 

”Det finns ingen/inget att ...” 

Infinitiv som predikat används vid de nekande obestämda pronomina 

och adverben som börjar ра неё- (jfr 4.26.3): 

Некому руководить работой. 

Некого было послать за 

книгами. 

Мне некогда заходить к вам. 

Det finns ingen som Кап leda 

arbetet. 

Det fanns ingen att skicka efter 

böckerna. 

Jag har inte tid att titta in till er. 

Fullbordad infinitiv förekommer som predikat 1 bisatser inledda av: 

а прежде чем, перед тём, как innan: 

Прежде чем войти, он 

постучал. 

Перед тем как уйти, мне надо 

убрать комнату. 

Innan han gick in, knackade han 

på. 

Innan jag går ut, måste jag städa 

rummet. 

att bisats och huvudsats har samma subjekt. 

b если om: 

Если экономить, то средств 

хватит. 

От man sparar, räcker medlen 

(pengarna). 

Infinitiv fungerar här som predikat i allmänt opersonliga satser. 

Konstruktionen är vanlig. 

Infinitiv = preteritum _ 

I livlig och ledig framställning, särskilt i folkspråk, talesätt, i sagor о 4. före- 

kommer infinitiv 1 stället för preteritum. Här motsvarar den ungefär svenska 

konstruktionen ”och gubben fill art springa”. От Pusjkins versifierade saga 
Сказка о Мёртвой Царёвне и о Семи Богатырях (Snövit):



  

  

  

183 И ей зёркальше в отвёт: Och spegeln svarar: 
"Ты, конёчно, спору нет, ”Visst, utan tvivel, är du drottning 

Ты, царица, всех милее, skönast ау alla, rödast och vitast.” 

Всех румяней и белеёе.`` Och drottningen till att skratta, och 

И царица хохотать, КпусКа på axlarna, och blinka med 

И плечами пожимать, ögonen, och knäppa med fingrarna, 

И подмигивать глазами, och svänga sig med händerna i sidor- 

И прищёлкивать перстами, па, stolt blickande i spegeln. 

И вертёться подбочась, 

Гордо в зёркало глядясь. 

6.44 Particip (зе även 6.2) 

Причастия "En nytvättad skjorta”, ‘еп stulen hund", ” еп självgående gräsklippare” är 
exempel på particip i svenskan. Particip är adjektiviska former ‘ау verb: de 

förändras (böjs) som adjektiv ('de nytvättade skjortorna") och har kvar verbets 

karaktär av handlingsord ('skjortorna har tvättats'). I svenskan finns två 
particip: presens particip, som är aktivt, dvs självgående kan bytas ut mot ”som 
går själv” och perfekt particip, som vanligen är passivt, dvs stulen kan bytas 

ut mot "som har stulits" — tvättad mot som har tvättats'. 

6.45 Ryskan förfogar över fyra particip, två aktiva och två passiva. De 

Partici ryska participen böjs som adjektiv och rättar sig till genus, kasus 

articipens och numerus efter huvudordet, dvs det ord de bestämmer. De kan 

bildning alltid utbytas mot relativsats (... som går, som tvättas etc). 

form i bildningssätt suf- anmärkning 
N mask sing fix 

presens particip aktiv 

endast читающий ау читаю + щий 
av läsande (som läser) presens 

of verb пишущий 3 person пишу + щий -ЮЩИЙ Ау быть, 

skrivande plural -ущий vara, bildas 

видящий (tag bort видя + щий -ящий будущий 

seende -T!) -ащий = blivande, 

живущий живу + щий kommande 
boende 

молчащий молча - щий 
tigande 
  

presens particip passiv 

endast читаемый 
av söm läses 

of verb любимый 
som älskas 

несомый 
som bäres 

даваемый 
som ges 

  

ау presens | читаем + ый -емый suffix -омый 

| person -ИМЫЙ har 

plural _ любим + ый -омый нести bära 

вести Гога 

нес омый | искать söka 

влечь draga 

ау inf.- дава +емый 
stammen : 

   



184 Verb 6.45—6.46 

  

  

  

  

form i bildningsätt suf- anmärkning 
N mask sing fix 

preteritum particip aktiv 

både av прочитавший ау ргей. 1) чита + вший -вший om ргег. 

f och читавший mask. slutar ра л 

of verb har/hade läst — (tag bort -л) 
läste 

принёсший 2) н3ёс + ший -ший от pret. 

som Баг hit slutar på kons. 
приведший ау ргез.- 3) вед ший 
som förde hit stammen 

preteritum particip passiv 

av прочитанный ау inf.- 1) прочитанный -нный 

f verb (genom)läst stam på 

потерянный а, я, е потёря + нный 

förlorad 

увиденный увиде+нный 
зеаа 

принесённый ау inf.- 2) принес +ённый -енный -ить-уегЬеп 

framburen stam på -ённый 3 har kons. 
купленный kons. куп-+л-+енный förändring 

köpt eller -u- 
встреченный встре(ч) +енный 
mött 

приведенный ау ргез.- привед + ённый 

anförd | stammen 
покинутый 3) покину + тый -тый 
Overgiven 

запертый 
stängd 

открытый ау inf.- запер-- тый 

öppnad stam på 
взятый -ну-, -ере-, открытый 

tagen -оро-, -оло- 
убитый samt ау взя + тый 
dödad enstaviga 

одетый verb (med  уби+тый 
klädd prefix) 

начатый 

påbörjad 

принятый 

mottagen   
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Kommentarer till participens bildning 

а Preteritum particip aktiv bildas 1 de flesta fall av infinitiv- eller 

preteritumstammen. Slutar denna på vokal, dvs då preteritum 

maskulinum slutar på -л, har det aktiva preteritum participet 

ändelsen -вший. Om stammen slutar på konsonant — inget -л före- 

kommer då i preteritum maskulinum (med undantag för д- och T- 

stammar) — har preteritum particip aktiv ändelsen -ший. Av verb, 

vilkas stam slutar på д eller т, bildas participet av presensstammen: 

вести, föra: я веду — ведший. Hos de verb, vilkas preteritumstam 

skiljer sig från infinitivstammen (se 6.12b och 6.16.1 grupp 3b) bildas 

participformen vanligen av preteritumstammen: 

погибнуть gå under он погиб погибший 

расти växa он рос росший 

беречь akta он берёг берёгший 

стереть stryka bort он стёр стёрший 

(Undantag bildar bl a исчезнуть försvinna — он исчёз — исчёзнув- 

und.) 

Av verbet идти gå, — он шёл — heter preteritum particip aktiv 

шедший, t ex прошедший förgången. 

b Presens particip passiv bildas av infinitivstammen hos verben 

давать ge (я даю) даваемый 

-знавать veta, Каппа (я -знаю) -знаваемый 

-ставать stå, stiga (я -стаю) -ставаемый 

Presens particip разу används huvudsakligen som adjektiv i modern 

ryska. Se 6.53. 

Det passiva presensparticipet saknas eller är obrukligt hos en hel 
rad verb, t ex: 

пить dricka ждать vänta учить lära 

бить. slå писать skriva платить = betala 

мыть tvätta строить bygga кормить ge mat 

шить Sy просить беда ХОДИТЬ gå 
лить hälla говорить tala рисовать гиа 

брать {ага 

I stället används presens-participbildningar ау sammansättningar 

med dessa verb, t ех ожидаемый som väntas. 

с Preteritum particip passiv ау infinitivstammar på konsonant eller 

и (med undantag för de enstaviga -uTb-verben) har ändelsen -енный 

eller -6нный beroende på var betoningen faller. Dessa particip har
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konsonantförändring, om sådan förekommer i en presensform. Där- 

vid är att märka, att д vanligen växlar med жд och т med щ, t ex: 

освободить Dbefria освобождённый befriad 

вынудить tvinga вынужденный tvingad 

осветить belysa освешённый belyst 

возвратить återlämna возвращённый återlämnad 

встретить möta встреченный тби 

заметить märka замеченный märkt 

Konsonantförändring har också обидеть såra, обиженный sårad 

Betoningen hos de passiva preteritum-participen är komplicerad. Här några 

riktlinjer: 

I particip ра -нный av ändelsebetonade verb betönar 3. stavelsen från slutet: 

написать skriva написанный skriven 

потерять förlora потёрянный förlorad 

men 

желать (of) önska желанный önskad 

2 particip på -енный och -тый har betoningen så nära ordets början som är 
fallet 1 någon annan form av verbet (1 presens eller preteritum): 

возлюбить bli kär возлюбленный förälskad 

постричь klippa (håret) постриженный klippt 

найти finna найденный funnen 

3 participen på -енный visar en tendens att betona ändelsen, som då uttalas 
-ённый: 

осудить döma осуждённый dömd 

принудить tvinga принуждённый tvingad 

4 рагастреп på -тый följer i regel preteritumformernas betoning i maskulinum: 
принять тоКара принятый mottagen 

начать börja начатый påbörjad 

ВеНежуа verb bildar particip, ра samma sätt som beskrivits ovan 
men med tillägg av reflexivsuffixet -ся: 

купаться bada купающийся /еп/ badande 
учиться lära sig учащийся /еп/ som lär sig 

dock, att verben på -ся icke bildar passiva preteritum-particip (på 

-H- Och -T-). 

Participens böjning 

De aktiva participen böjs som хороший, 2.6.1. De passiva participen 

böjs som новый, 2.4.1. Liksom adjektiv rättar de sig till genus,
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kasus och numerus efter det ord de bestämmer. De Кап stå såväl före 

som efter huvudordet: 

Иногда мать поражало Ibland förvånades mor över den 

настроение, овладевавшее stämning som gripit alla. 

всеми. 

Внезапно раздался топот Plötsligt hördes шатре ау ен 

скачущей лошади. galopperande häst. 

Внизу я увидел рёку, Därnere såg jag floden, som flöt 

протекавшую под горой. fram vid bergets fot. 

Agent vid passiva particip 

De passiva participen kan utbildas med agent, se 6.55.1. Denna 

står i instrumental: 

Проблема, исследуемая Det problem, som studeras ау 

автором, очень важна. författaren, är mycket viktigt. 

He + particip 

De passiva participen Кап negeras med не, som skrivs ihop med dem, såvida 

inte participet är utbildat med en längre bestämning, t ex ett objekt, agent eller 
längre tidsadverbial. 

Ha столё лежали непрочитанные На столё лежали ещё не прочи- 
кнйги. танные мною кнйги. 

På bordet låg olästa böcker. På bordet låg böcker, som ännu icke 

lästs av mig. 

Participsatser 

De attributiva (långa) participformerna har i det ryska skriftspråket 

— men inte i talspråket — en vidsträckt användning som ersättning 

för bisatser av olika slag. Dessa ryska participsatser måste i regel 

upplösas i bisatser vid översättning till idiomatisk svenska. Lägg i 

följande exempel särskilt märke till participens tempusmotsvarighet 

1 svenskan! 

Presensparticipen betecknar med satsens predikat samtidig handling: 

Om predikatet i huvudsatsen står i presens, översätts presensparticipet 

lämpligen med еп relativ (som ...) sats, vars predikat sätts i presens 

(1 aktiv eller passiv form). Står predikatet i preteritum, återges 

presensparticipet med en relativ sats, vars predikat sätts i tempus 

för förfluten tid (i aktiv eller passiv form). 

Рабочий, использующий En arbetare, som använder den 

новый метод, легко перевы- nya metoden, uppfyller normen 

полняет норму. lätt.
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Степь, освещаемая луной, Stäppen, som lystes upp ау må- 

походйла на море. nen, liknade ett hav. 

Ibland kan presensparticipet ha absolut (självständig) presensbe- 

tydelse: | 

Экскурсанты осмотрёли Studiedeltagarna besökte еп fab- 

фабрику. изготовляющую rik som framställer silkestyger. 

шёлковые ткани. 

Preteritumparticipen ау fullbordade verb betecknar еп handling som 

föregår den som uttrycks av predikatet 1 satsen, och de har oftast 

perfektiv betydelse (6.14.2e). Det passiva preteritumparticipet åter- 

ges bäst med perfekt particip på svenska, ibland med en som-sats, 

vars predikat står i tempus för förfluten tid (imperfekt, perfekt eller 

pluskvamperfekt, beroende på sammanhanget/tempusföljden): 

Всем очень понравилась Alla tyckte mycket om berättel- 

повесть, написанная этим sen (novellen), som skrivits av 

писателем. (skriven ау) denne författare. 

Det aktiva preteritumparticipet av fullbordade verb motsvarar vanligen 

en svensk som-sats med predikatet i pluskvamperfekt: 

Мы беседовали с писателем, Vi samtalade med författaren, 

написавшим повесть о степи. som /hade/ skrivit novellen om 

stäppen. 

Det aktiva preteritumparticipet av ofullbordade verb uttrycker en 

ofullbordad (pågående eller upprepad) handling i det förflutna och 

motsvaras vanligen i svenskan av en som-sats med predikatet 1 im- 

perfekt: 

Дети, игравшие (=которые Barnen som lekte på gården (who 

играли) во дворё, подбежалих were playing...) sprang fram till 

нам. OSS. 

Participens kortformer 
De aktiva participen har endast långa (attributiva) former. 

De passiva participen har — liksom de flesta adjektiv — både långa 

(attributiva) och korta (predikativa) former. Det passiva presensparti- 

cipets kortform är inte vanlig. Däremot är det passiva preteritum-
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participets kortform mycket vanlig, eftersom den används för att 

uttrycka passiv av fullbordade verb: 

långform kortform 

решённый вопрос Вопрос решён. Решён вопрос. 

еп avgjord fråga Frågan är avgjord/har avgjorts. 

прочитанная книга Книга прочитана. 

еп läst bok Boken är läst/har lästs. 

открытое окно Окно открыто. 

ett öppet fönster Fönstret. är öppet/har öppnats. 

открытые окна Окна открыты. 

öppnade fönster Fönstren är öppna/har öppnats. 

Kortform ау particip på -нный och -енный stavas endast med ett н. 

Particip använda som adjektiv eller substantiv 

Som adjektiv används rätt många particip. De har då mer eller mindre förlorat 

sin anknytning till det verb, av vilket de bildats. Dessa ”participadjektiv” 
kan kompareras och i sin tur bilda adverb på -о eller -e (se 3.6, 3.8). Ibland 

markeras övergången från particip till adjektiv i stavning eller betoning. 

a aktiva presens-particip använda som adjektiv: 

будущий мёсяц kommande månad 

на следующей недёле 1 nästa vecka 

Aktiva presensparticip är till sitt ursprung också adjektiven på -учий/-ючий/, 
-ачий/-ячий/: 

висячий мост hängbro 
зрячий (vanl. substantiverat) en seende 

могучий mäktig 

b passiva presens-particip använda som adjektiv: 

так называемый за kallad 

любимая певица еп favoritsångerska 

необходимые меры nödvändiga åtgärder 

Särskilt vanliga i skriftspråk är de med не- sammansatta ”participadjektiven”. 

с aktiva preteritum-particip används ej så ofta som adjektiv: märk dock: 

бывший директор еп Юге detta direktör 

прошедшее врёмя förfluten tid (grammatisk term) 

I några adjektiv som slutar på -лый föreligger ett gammalt preteritum- 
particip: 

прошлое (vanl. substantiverat) det förflutna 

усталый | trött 
(fr OH устал han tröttnade = är trött) 
взрослый (vanl. substantiverat) vuxen 

жилой /жилой дом/ | | beboelig /bostadshus/
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6.53.2 

Märk 

6.54 

страдательный 

оборот 

6.55 

ofullbordad aspekt 

fullbordad aspekt 

ofullbordad aspekt 

Verb 6.53.2—6.56.3 

d många passiv preteritum-particip har övergått till adjektiv: 

образованный человек еп bildad människa 
на открытом море ра öppna havet 

Det är inte ovanligt att stavning och betoning hos dessa adjektiv avviker från 
motsvarande particips: 

adjektiv particip 

названый сын adoptivson названный som kallats 
раненый солдат en sårad soldat раненный som har sårats 

En rad particip används som substantiv (dvs egentligen som substantiverade 

adjektiv) (2.1.3): 

Совёты депутатов трудящихся Arbetarnas Черщегадегаа 

В этих упражнёниях учащиеся дол- I dessa övningar skall de studerande 
жны научиться ... lära sig аи... 

Ломоносов был великим русским  Готопозоу var en stor rysk forskare. 

учёным. 

рабочие и служащие arbetare och tjänstemän 

de tre tidsorden прошлое det förflutna, настоящее nuet, будущее framtiden. 

Passiv 

Ryskan har två sätt att uttrycka passiv form hos verbet, dels med 

reflexiv form (se 6.68), dels med hjälpverbet быть (preteritum eller 

futurum) + passivt particip (presens eller — vilket är vanligare — 

preteritum) i kortform. Vilket av dessa två sätt som skall användas 

bestämmes av aspekt (och tempus) hos predikatet. 

Reflexiv form uttrycker passiv av ofullbordad aspekt. 

Preteritum particip passiv med eller utan hjälpverb uttrycker passiv 

av fullbordad aspekt. 

Tablå över passiv form 1 olika tempus och aspekt. 
presens 

План выполняется заводом. Planen uppfylles ау fabriken. 

förfluten tid 

План не выполнялся Planen uppfylldes inte ау 

заводом. - fabriken. 

План выполнен заводом. . Planen har uppfyllts ау fabriken. 

План был выполнен заводом. Planen uppfylldes/hade uppfyllts 

ау fabriken. 
futurum 

План будет выполняться | Planen kommer att uppfyllas ау 

заводом. fabriken.
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6.55.1 

6.55.2 

6.56 

6.56.1 

6.56.2 

6.56.3 

Planen skall uppfyllas ау 

fabriken. 

План будет выполнен 

заводом. 

Man använder inte геЙежму form ау fullbordade verb för ай uttrycka passiv 

annat än i undantagsfall, t ex för att beteckna /snabb/ övergång från ett till- 

stånd till ett annat: 
Комната осветилась ярким светом. Rummet lystes /plötsligt/ upp av ett 

skarpt ljus. 

Agent kallas den satsdel i en passiv sats som utför handlingen 

(заводом — av fabriken). Agenten står i ryskan i instrumental (utan 

preposition). 

Passiv sats 

План выполняется заводом. 

subjekt predikat 

Aktiv sats 

Завод выполняет план. 

subjekt predikat objekt agent 

Endast transitiva verb kan förekomma 1-еп passiv sats. (Transitiva 

kallas sådana verb som kan ha objekt.) 

Passiv konstruktion undviks 1 talspråk och ledigt skriftspråk — där 

används hellre aktiv konstruktion, i synnerhet om handlingen utförs 

av en eller flera personer. 

Exempel på passiva satser 

Presens 

Эта красивая мёстность часто 
посещается туристами. 

В этом киоске продаются 

папиросы. 

Förfluten tid 

Комната освещалась 

лампочкой. 

Вопрос был решён. 

Книга была прочитана всёми 

студентами. 

Письмо было написано мойм 

товарищем. 

Эти дома были построены в 

прошлом году. 

Denna vackra trakt besöks ofta 

av turister. 

I den här kiosken säljs cigarretter. 

Rummet lystes upp av en glöd- 

lampa. 

Frågan avgjordes (hade avgjorts). 

Boken hade lästs (lästes) av alla 

studenterna. | 

Brevet hade skrivits (skrevs) av 

min vän. 

Dessa hus byggdes förra året. 

För exempel på motsvarigheten till svensk passiv perfekt se 6.52, 

6.56.4.' 

Futurum 

Решение будет принято-на 

следующем собрании. 

Beslut skall fattas på nästa 

möte.
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6.56.4 

6.57 

Деепричастия 

6.57.1 

Деепричастие 

несовершеённого 

вида 

Verb 6.56.4— 6.57.2 

Kortform i neutrum ау det passiva preteritumparticipet används 

ofta motsvarande svensk passiv sats med det som subjekt. 

Об этом нигдеё не написано. Det står inget skrivet om detta 

någonstans. 

Ещё ничего не сделано. Ingenting har ännu gjorts. 

Gerundier 

är stelnade (oböjliga) participformer, vilka används som adverbiella 

satsförkortningar. (Jfr eng. ”Talking about my car, he always referred 

to it as "that old bus”: Маг han talade om min bil, kallade han den 

alltid ”det där bilskrället”.) 

Ryskan har två gerundier, presens (of) gerundium som anger en 

handling som är samtidig med — eller (någon gång) föregår — huvud- 
handlingen, samt preteritum (/) gerundium, som anger en handling, 

vilken föregick — eller (ibland) var samtidig med — huvudhand- 

lingen i förfluten tid. 

Presens gerundium bildas av ofullbordade verbs presensstam +-я 

(efter sje-ljud — a): 

чита-ют (läser) читая 

нес-ут (bär) неся 

занима-ются (sysslar) занимаясь 

слыш-ат (hör) слыша 

сто-ят (står) стоя 

сид-ят (sitter) сидя 

давать (ge) давая bildas 

узнавать (känna igen) узнавая › av inf. 

вставать (stiga upp) вставая | stammen 

Presens gerundium bildas mest av verb, vilkas presensstam slutar 

på -a, typ читая. 

-я (hos e-verben urspr. -a) var 1 fornryskan presensparticipets ändelse i 

maskulinum och neutrum nominativ singular predikativ form; i femininum 

singular slutade det på -учи, -ючи, -ячи, vilket avspeglas i äldre litteraturs 
presens gerundium-former på -учи samt 1 de alltjämt brukliga formerna 
будучи = varande, som är och йдучи gående (även идя). 

Поднимаясь по лестнице, онй 

громко разговаривали. 

Мы беседовали, сйдя за 

столом. 

Medan de gick uppför trappan 

samtalade de högt. 

Vi samtalade sittande till bords.
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Märk 

Märk 

Märk 

6.57.2 
Деепричастие 

совершенного 

вида 

Лёжа в постёли, он глазами = Liggande i sängen följer han 

следит за матерью. modern med blicken. 

Не глядя на неё, Павел Utan att se ра henne, yttrade 

заговорил... Paul... 

Не ожидая ответа, он Utan ай vänta ра svar fortsatte 

продолжал... han... 

I regel brukar ett ryskt presens gerundium återges i svenskan med en 

hel bisats, inledd av tids-, orsaks- eller villkorskonjunktion (när, 

medan, eftersom, om, då etc.). Någon gång kan i svenskan användas 

en satsförkortning med particip (sittande, stående). 

He + presens gerundium återges 1 svenskan med utan att + inf. Ett 

presens gerundium måste alltid syfta på subjektet i satsen. 

Ofta är det lämpligt att återge ett presens gerundium med samordnad huvud- 
sats: 

Вставая на paccBéTe, она спускалась Hon steg ирр 1 gryningen och gick ner 

в кухню, где вмёсте с кухаркой iköket, där hon tillsammans med kök- 

готовила закуску к чаю. (Горький) = san gjorde iordning smårätter till téet. 

Presens gerundium bildas icke av verb 

|. vilkas presensstam saknar vokal: 

пить — пь-ют, ждать — жд-ут; 

2. med stam ра г, к: 

беречь, жечь, мочь; 

3. ра -нуть (inkoativer, 6.16.1 grupp 3 Ъ): 

сохнуть, мокнуть; 

4. ау typen писать med föränderlig konsonant genom hela presens- 

böjningen (6.16.1 grupp 1Ъ). 

Några presensgerundier har förlorat sin verbkaraktär och övergått till adverb: 

два часа спустя två timmar senare 

судя по его выражёнию ай döma ау hans uttryck 

судя (med ändelsebetoning) är presens gerundium till verbet судить döma. 
не спеша långsamt (utan att skynda) 

eller till konjunktion: 

хотя ehuru 

несмотря на то, что trots att 

eller preposition: 

благодаря этому tack vare detta 

Preteritum gerundium bildas av fullbordade verb och är en oböjlig 
”kortform” till preteritum particip aktiv. Det slutar på -B, -вши, 
-ши och bildas enligt reglerna för det aktiva preteritum participets 
bildning 6.45. Reflexiva "verb fogar -сь till -вши eller -ши och 
slutar alltså på -вились eller -шись.
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_ МагК 

6.57.3 

Verb 6.57.3—6.58 

Inkoativerna på -нуть (6.16.1 36) har dubbelformer i preteritum gerundium; 

antingen bildas gerundiet av infinitivstammen eller av preteritumstammen: 

inf: высохнуть (torka /) высохнув 
| р reteritum gerundium 

pret:  BBICOX (torkade) NR р 8 

а Прочитав книгу, я сдам её в 

библиотеку. 

Возвратившись домой, я 

увидел на письменном столе 

её письмо. 

Павел стал читать, повёсив 

на стенку над головой жестя- 

ную лампу. (Горький) 

Sedan jag läst boken, lämnar jag 

tillbaka den till biblioteket. 

När jag återvänt hem, fick jag se 

hennes brev på skrivbordet. 

Paul började läsa, sedan han först 

hängt upp en plåtlampa över sitt 

huvud på väggen. 

Preteritum gerundium återges. på svenska vanligen med bisats, inledd 

av sedan, efter det att, eftersom, om, eller också kan gerundiumsatsen 

samordnas med huvudsatsen. 

He + preteritum gerundium återges med utan att ha +perfekt particip 

Не закончив работу, он Utan att ha avslutat arbetet reste 

уехал в отпуск. han ра semester. 

Paul reste sig och började gå fram 

och tillbaka i rummet med hän- 

derna på ryggen. 

Levinson for en smula framför 

(de andra), försjunken i tankar 

och med sänkt huvud. 

b Павел встал и начал ходить 

по комнате, заложив руки за 

спину. (Горький) 

Левинсон ехал немного впе- 

реди, задумавшись, опустив 

голову. (Фадеев) 

Preteritum gerundium används också för att uttrycka kroppsställning, 

hållning, uttryck, sinnesstämning etc. 

När Tanja stigit ur bilen, kände 

hon en förfärlig trötthet. 

Выйдя из машины, Таня 

почувствовала крайнюю 

усталость. 

Увидя его, онй остановились. När de fick syn ра honom, stan- 

nade de. 

Ibland möter — särskilt hos 1800-talets ryska författare — preteritum gerun- 
diumformer, som är bildade med suffixet -я/-а av fullbordade verbs futurum- 

stam. Numera är dessa ”falska presens-gerundier” vanliga endast av några 

få verb med stam på konsonant (t.ex. идти, нести, вести) och av reflexiva verb 

med stam på и. Alla dessa-verb bildar också preteritum gerundium på vanligt 

sätt med suffixen -вши eller -ши.
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прийти komma — придут придя och пришедши* 

выйти gå ut — выйдут выйдя och вышедши* 
привести föra hit — приведут приведя och приведши 

принести ta med sig — принесут принеся och принёсши 

увидеть få зе — увидят увидя och увидев 

проститься ta avsked — простятся — простясь och простившись 

+ formerna på -шёдши är ovanligare. 

  

  

Märk — Några ”falska presens gerundier” återfinns i uttryck och talesätt: 
работать спустя рукава arbeta dåligt, dvs med педКа\а4е 

armar 

слушать разиня рот lyssna med munnen ра vid gavel 

бежать сломя голову Пу hals över huvud,. eg. brytande 

huvudet 

Глаголы 6.58 Rörelseverb 
движения, 

бесприста- Оргейсегаде (еп а) rörelseverb 

вочные De icke sammansatta (оргейрегаае) ryska rörelseverben omfattar 

en grupp på 15 verbpar, vilka alla har ofullbordad aspekt. Inom varje 

sådant verbpar, bildat av samma verbstam, har emellertid verben 

olika aktionsart (6.9). De verb, som i uppställningen nedan be- 

tecknas med -› , används för att uttrycka en rörelse som sker еп 

gång, I en konkret situation, åt ett bestämt håll. De kallas bestämda 

rörelseverb. De verb som i uppställningen betecknats med = kallas 

obestämda och används bl a för att uttrycka 1) upprepad rörelse 

(även i bestämd riktning); 2) icke målbestämd rörelse; 3) förmåga 

att utföra гогеззеп; 4) tur- och returrörelse. 

Märk De aktionsarter, som beskrivits här, gäller icke, när verben används i 

figurlig bemärkelse, se 6.61. 

Bestämda — Obestämda «> 

Rörelsen utförs еп gång, i еп Rörelsen är 1. upprepad, vane- 

—> = konkret situation, åt ett håll. mässig 2. sker ej åt bestämt håll. 

HATA gå ходить Петя говорит маме: 1. Почтальон ходит по домам и 

иду хожу — Мама, смотри! Вот идёт носит письма. 

идёшь ходишь почтальон, он несёт нам что-то. Вгеубагагеп går omkring i hu- 

идёт ходит Pelle säger till mamma: ”Mamma, sen och bär /ut/ brev. 

идём ходим titta! Där kommer (går) Бгеу- ходит = går omkring 

идёте ходите bäraren, han har med sig något . носит = bär omkring 

идут ходят åt OSS.” 2. Иван каждый день ходит в 

шёл, шла институт. 
шло, шли Ivan går varje dag till institutet. 

ходит = brukar gå
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bestämda rörelseverb obestämda rörelseverb 

  

  

— 
—> <— 

—CKAXKUATe, пожалуйста, куда 3. Папа думает; он ходит по 

идёт этот автобус? комнате взад и вперёд. 

— Var snäll och säg mig, vart Pappa tänker, han går fram 

den här bussen går? och tillbaka i rummet. 

— Вот наши товарищи, онй ходит = går fram och tillbaka 

идутсюда. 4. Борйс ходит каждый день в 

— Där är våra kamrater, de går киоск за папиросами. 

/ kommer hit. Boris går varje dag till kiosken 

efter cigarretter. 

ходит = upprepning 

5. Мальчику уже год, но OH ещё 

не ходит. 

Pojken Аг redan ett år, men 

han kan ännu inte gå. 

ходит = har förmåga att gå 

нестй bära носить — Куда ты? спросил Волк. Называли её Красной Ша- 

несу ношу — Vart ska du? frågade vargen.  почкой, потому что она всегда 
несёшь носишь — Я кбабушке, ответила носйла красную шапочку. 

несёт носит Красная Шапочка, я несу ей Man kallade henne Rödluvan, 

несём носим хлеб и вино. därför att hon alltid bar (hade ра 

несёте носите — Jag ska till mormor, svarade $12) еп röd luva. 

несут носят Rödluvan, jag har med (eg. bär) 

нёс, несла, bröd och vin till henne. 

несло. несли 
  

ехать åka ездить 

еду езжу 

едешь ездишь 

бдет ездит 

едем ездим 

едете ездите 

едут ездят 

пир. поезжай! 

— Почему так много народу 

в трамвае? 

— Сейчас половина девятого; 

все едут на работу. 

— Varför är det så mycket folk 

på spårvagnen? 

— Klockan är halv nio nu, och 

alla åker till arbetet. 

ёдут = åker någonstans i det 

ögonblicket. 

— Ты ездишь в институт на 

трамвае? 

— Нет, обычно я езжу на 

машине. 

— Åker du spårvagn till institu- 
tet? 

— Nej, vanligtvis åker jag bil. 

езжу = åker vanligen: 

upprepad handling. 
 



  

bestämda rörelseverb obestämda rörelseverb 

  

  

—> 
— + 

бежать бегать 

springa Мать зовёт детей; все бегут x Дети бегают и играют во 

бегу бегаю ней. дворе. 

бежишь бегаешь Modern kallar ра barnen och Barnen springer omkring och 

бежит бегает alla springer till henne. leker på gården. 

бежим бегаем бегут = springer /АИ/, (паг jag бегают = 5риивег omkring 

бежите бегаете — ser på) 

бегут бегают 

плыть плавать 

simma, зе {а Лодка плывёт к тому берегу, Все эти девушки очень хорошо 

  

  

плыву плаваю — где стойт маяк. плавают. 

плывёшь плаваешь Båten seglar mot den stranden, Alla dessa flickor simmar mycket 

плывёт плавает — där fyren står. bra /är mycket duktiga i att sim- 

плывём  плаваем плывёт = Sseglar/far åt ett visst håll ma. 

плывёте  IMIÅBACTE плавают = kan simma 

плывут плавают 

плыл, плыла, 

плыли 

лететь летать 

flyga Сейчас осень. Перелётные Домашние птицы — куры, гуси 

лечу летаю птицы летят на юг. — почти не летают. 

летишь  летаешь Ми är det höst. Flyttfåglarna Tamfåglar — höns, gäss — flyger 

летит летает flyger mot söder. knappast alls. 

летим летаем летят = flyger åt något håll летают = har förmåga att flyga 

летите летаете 

летят летают 

вести водить 

föra Рано утром мать ведёт ребён- Мать каждый день водит ре- 

веду вожу ка в детский сад. Потом она — бёнка в детский сад. 

ведёшь водишь спешит на работу. Varje dag tar modern barnet till 

ведёт водит Tidigt på morgonen tar modern — daghemmet. 

ведём Вводим barnet till barndaghemmet. 5е- — водит = leder (varje dag, upp- 

ведёте водите dan skyndar hon till arbetet. repad handling) 

ведут водят ведёт = för /[е4ег!/ dit 

вёл, вела, 

вело, вели 
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bestämda rörelseverb obestämda rörelseverb 

  

  

  

  

  

— <=> 

лезть лазить 

klättra Смотри Валя! Вот Петя Мальчики любят лазить на де- 

лезу лажу лезет на дерево. ревья, через заборы. 

лезешь лазишь Тша УаЦа! Ми klättrar Pelle Pojkar tycker om att klättra i 

лезет лазит upp i trädet. träd och över staket. 

лезем лазим (situationen markeras genom ш- = (gäller i allmänhet) 

лезете лазите ledningsfrasen) 

лезут лазят 

лез, лезла, 

лёзли 

везти возить 

forsla, frakta Мне нужно @хать на вокзал, Молоко вбзят в специальных 

везу вожу везти багаж. машинах. 

везёшь возишь Jag måste åka till stationen med Mjölk fraktar man i speciella 

везут; возят bagage (eg. köra dit bagage). bilar. 

вёз, Be3sJlå, = 

везли 

ползти ползать 

Кгура Смотри, паук ползёт по стене! — Змби ползают. 

ползу ползаю  Тш, еп spindel kryper ра Ormar Кгурег/Кгааг. 

ползёшь ползаешь väggen! 

ползут: ползают 

полз, ползла, 

ползли 

гнать гонять 

jaga, driva По затихшим улицам села Собака бегает по двору, го- 

гоню гоняю пастух гбнит стадо в (на) луга. няет кур и уток. 

ГОНИШЬ гоняешь Genom byns tysta gator driver Еп hund springer omkring ра 

гонят: гоняют = еп herde /sin/ hjord ut ра fälten. — gården och jagar höns och ankor. 

гнал 

катить катать 

rulla Из окна я вижу, как молодая Отёц часто катает Мишу в 

качу катаю женщина катит детскую коля- коляске. 

катишь  катаешь ску по тротуару. Far drar ofta Misja i barnvagnen. 

катят катают — ЕгАп fönstret ser дас еп ung kvin- 

па, som drar еп barnvagn på 

trottoaren. 
 



  

— 
— = < 

тащить таскать 

släpa, släpa på 

bestämda rörelseverb obestämda rörelseverb 

Двое рабочих тащили вверх MO Зачём ты всегда таскаешь с 

  

тащу таскаю = лестнице шкаф. собой фотоаппарат? 

тащишь  таскаешь Två arbetare släpade ей skåp Varför släpar du alltid med dig 

тащат таскают = uppför trappan. kameran? 

De två verben har vanligen olika betydelse: тащить = hära med stor 

möda; таскать = ha med sig i onödan. 

брестй бродить 

ströva Вечер тёплый, и я медленно Мы долго бродили по тём- 

бреду брожу бреду домой через парк. ным улицам, пока /не/ нашли 

бредёшь бродишь Kvällen är varm, och jag går sakta нашу гостиницу. 

бредут; бродят hemåt genom parken. Vi strövade länge på de mörka 

брёл, брела, 

Opera 

gatorna, innan vi fann vårt hotell. 

брести/бродить kan egentligen inte betecknas som aktionsartspar, 

eftersom брести har betydelsen gå sakta, med möda, en betydelse 

som бродить inte har. Dessutom Кап бродить icke beteckna ”tur- 

och-retur”-handling. 
  

6.59 

Märk 

6.60 

6.60.1 

Såväl de bestämda som de obestämda rörelseverben är ofullbordade. 

De bildar icke aspektpar. Däremot kan de bestämda och obestämda 

rörelseverben prefigeras (i några fall även suffigeras), och många 

av dem bildar då aspektpar. Se 6.63. 

Några av rörelseverben är transitiva, dvs de kan stå med direkt 

objekt, t ex вести föra, везти frakta, нести bära. 

Speciell användning av oprefigerade rörelseverb 

Förutom de regler som givits 1 6.58 och 6.59 gäller följande: 

En rörelse som sker samtidigt med en annan handling uttrycks med 

bestämt rörelseverb. 

Мы шли по улице и вдруг Vi gick ра trottoaren och plöts- 

замётили афишу. _ | "ligt såg vi en affisch. 

Каждый раз, когда самолёт Varje gång flygplanet flyger över 

летйт над деревней, ребятишки byn, springer ungarna ut för att 

выбегают смотреть. = "titta.
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6.60.2 

6.60.3 

Märk 

6.60.4 

Уе 6.60.2—6.60.8 

En rörelse som utföres i en följd av andra handlingar uttryckes med 

bestämt verb. Handlingen kan vara upprepad. 

Först gör jag det, sen gör jag något annat, och så går jag dit eller dit. 

Я встаю рано, одеваюсь, Jag stiger upp tidigt, klär mig, 

завтракаю и иду в школу. äter frukost och går till skolan. 

Лекции начинаются с трёх, Föreläsningarna börjar klockan 

поэтому утром я часто иду в tre, och därför går jag ofta till 

библиотёку, а оттуда ужё на biblioteket ра morgonen, och 

лекции. därifrån till föreläsningarna. 

I förfluten tid används de obestämda verben om en förflyttning 

tur och retur: 

Я ездил один раз на Кавказ. Jag for (var) еп gång till (i) 

Kaukasus. 

Вчера мы ходили в кино. 

Вчера мать водила Петю к 

врачу. 

Igår gick vi ра bio. 

Igår gick mor med Pelle till 

doktorn. 

I dessa fall är rörelseverbet så betydelsesvagt, att det kan utbytas 

mot был, была, были. 

De bestämda verbens preteritumform skulle i exemplen ovan innebära еп för- 

flyttning i en riktning utan ankomst till målet (= var på väg till). Däremot blir 
dessa preteritumformer korrekta, om meningen ändras så, att de får innebära: 

medan vi for — gick etc., inträffade det eller det. 

Вчера мы шли в кино и встрётили = Igår gick vi på bio och då mötte vi 

знакомого. еп bekant. 
Летом я ёхал в Крым, и в том же 1 somras reste jag till Киш, och i 

вагоне сидел мой преподаватель. samma vagn зай min lärare. 

Som svar på frågan Что ты делал? Vad gjorde du? eller Чем ты 

был занят? Vad var du sysselsatt med? används preteritum av de 

obestämda verben (Jfr 6.14.7a): 

— Где вы отдыхали летом? — Var semestrade ni i somras? 

— Мы ездили в Крым. . 

— Во врёмя зимних каникул я. 

летал в Ленинград. 

— Что ты делала утром? 

— Ходила в магазин, убирала 

комнату, занималась. 

— Vi reste till Krim. 

— Under vinterlovet flög jag till 

Leningrad. 

— Vad gjorde du i morse? 

— Jag gick till affären, städade 

rummet, studerade.
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6.60.6 

6.60.7 

Märk 

6.60.8 - 

Preteritum av de obestämda verben används för att konstatera att 

förflyttningen överhuvud ägt (eller inte ägt) rum: 

— Вы летали когда-нибудь? — Har ni någonsin flugit? 

— Один раз летал, я летёл — En gång har jag flugit. Jag 

тогда из Москвы в Ленинград. — flög då från Moskva till Lenin- 

grad. 

Efter verb som uttrycker vana, benägenhet, inlärd förmåga används 

mestadels obestämda rörelseverb (jfr 6.39.1d): . 

Я так давно не вставал на Det var så länge sedan jag stod 

лыжи, что, навёрно, разу- ра ett раг $К ог, ай jag troligen 

чился кататься. glömt att åka. 

Вы любите ходить в лес? Tycker ni om att göra skogs- 

promenader. 

Vid andra verb gäller inte någon ”automatisk” regel utan informa- 

tionen avgör valet av verb. Är det fråga om ett bestämt, konkret till- 

fälle används det bestämda verbet för att uttrycka förflyttning i en 

bestämd riktning, men det obestämda verbet används, när det gäller 

”"cke-riktad” förflyttning: 

Меня отговорили éxaTb Ha tor = Man avrådde mig att fara söderut 

в этом году. detta år. 

Мы устали ходить по городу Vi tröttnade på att gå omkring 

и зашли в кафе. ра sta'n och gick in ра ett kafé. 

Presens av de bestämda verben идтй, 6хать, лететь används för att 

uttrycka ”bestämt” futurum, dvs avsikt, beslut att utföra en före- 

stående handling: 

Куда вы едете в это воскре- Vart far ni деп här söndagen? 

сенье? 

Вы опять скоро летите в Ska ni snart flyga ра uppdrag 

командировку? igen? 

Подождите меня одну Vänta ett tag ра mig, jag kommer 

минуту, я сейчас иду. strax. 

Även presens av ett prefigerat rörelseverb kan få futural betydelse: 

Завтра он уезжает в отпуск. I morgon reser han ра semester. 

Sammansatt futurum av bestämt rörelseverb används bl a i bisatser 

(fr 6.24.2) enligt reglerna i 6.26. 

Вы успёете прочитать = Ni hinner läsa boken, medan ni 

книгу, пока будете ехатьв > sitter (åker) på tåget. 

поезде. 

Старайтесь дышать ровно, Försök att andas jämnt, паг ni 

когда будете ÖExåTb. «> Springer.
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6.60.9 

6.60.10 

6.61 

Märk 

Verb 6.60.9—6.63.1 

Gå för att + infinitiv 

— Куда вы? 

— Мы идём обедать. 

В автобусе я встретил 

Андрея, он ёхал покупать 

билеты в кинотеатр. 

— Vart ska ni? 

— Vi ska gå och äta. 

På bussen mötte jag Andrej. Han 

åkte för att köpa biobiljetter. 

Målet för en förflyttning kan utgöras av ett verb 1 infinitiv (full- 

bordad eller ofullbordad form). I svenskan används i sådana satser 

för att, och + infinitiv. Ryskan använder vanligen ingen motsvarande 

konjunktion efter rörelseverben. 

Efter rörelseverb används vanligen ofullbordad infinitiv, jämför 

6.39.4. 

Imperativ: gå och ...! 

Сегодня прохладно. Иди 

надень тёплый свитер! 

— На стол подано! Идите 

завтракать! 

Не хочешь готовить дома — 

ходи обёдай в столовой! 

Bestämda оргейрега4е rörelseverb i 

Idag är det kyligt. Gå och ta på 

en varm tröja! 

— Det är serverat! Kom och ät 

frukost! 

Vill du inte laga /mat/ hemma, 

så gå och ät i matsalen! 

överförd betydelse: 

идёт работа. подготовка, провёрка 

arbetet, förberedelsen, testet pågår 

идёт время, жизнь 

tiden, livet går 

идёт новая пьёса, картина в кино 

еп пу pjäs, еп film ра bio går 
  

идёт дождь, снег det regnar, det snöar 
  

Как идут BåÅlUN дела? 

Дела идут хорошо. 

Тебе идёт этот костюм / Эта 

шляпа. 

Hur har ni det? 

Det är bra. 

Den här kostymen/hatten pas- 

sar dig. 

нести обязанность/отвётственность bära ansvar 

нести потёри/послёдствия bära förluster/konsekvenser 

носить костюм, очки ha på sig en kostym, bära glasögon 

FOCKTB фамилию, имя bära ett namn 

носить длинные волосы bära/ha långt hår
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лезть 

везёт 

6.62 

6.63 

6.63.1 

идти — ходить 

- лететь — летать 

нести — носить 

вести — водить 

везти — возить 

гнать — гонять 

вести занятия, урок, собрание 

переписку — переговоры föra korrespondens, samtal 

Дорога ведёт в город. 

К чему это ведёт? 

Жена ведёт хозяйство. 

leda lektionen, mötet 

Vägen leder till staden. 

Vart leder detta? (= betyder) 

Frun sköter hushållet. 

klättra förekommer i många talspråkliga uttryck, t ex 

не лёзет мне в голову ... det skulle ше falla mig in att ... 

förekommer 1 talspråk med betydelsen det lyckas (se s. 213). 
Ему везёт /в + 1оК/ Han Баг tur /med .../ 

Prefigerade rörelseverb 
Genom prefigering försvinner rörelseverbens primära aktionsarter 

— bestämd, resp. obestämd rörelse — som beskrivs i 6.58. Prefixen 

ger nya betydelser åt rörelseverben. De prefigerade rörelseverben 

kan bilda aspektpar. Dessa prefix har antingen rums- eller tidsbetydel- 

se. 

Rörelseverb sammansatta med rumsprefix 

Prefix som har kvar sin rumsliga betydelse är в- in, вы- ut, у- bort, 

при- ап-, с- ned, воз- upp, etc. 

Тур 1 (6 уегЬраг) 

Ргейх + bestämt rörelseverb ger fullbordad aspekt. Som ofullbordat 

aspektkorrelat används här prefix + obestämt rörelseverb. 

входить] .. выходить] , уходить} , 
soc ат ru å ut soc gå bort 

ВОЙТИ ВЫЙТИ уйти 

вылетать . летать 
, | avgå (om flyg) y , | flyga bort 

вылететь улететь 

вносить]... . выносить] . .. носить) , .. 
, | bära in , | bära ut y , | bära bort 

внести вынести | унести 

вводить] . . выводить} =. водить} .. 
, föra in ОА | föra ut y , | föra bort 

ввести вывести увести | 

ВВОЗИТЬ | . BBIBO3UTb 
‚ importera , exportera 

ввезти вывезти 

выгонять | . ‚ загонять so 
, jaga ut , | driva in (boskap) 

выгнать загнать
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6.63.2 

Märk 

6.64 

Verb 6.63.2—6.65.3 

Typ 2 (7 verbpar) 

Prefix + bestämt rörelseverb ger fullbordad aspekt. Som ofullbordat 

aspektkorrelat används här prefix + avlett verb. 

ехать 

Jämte fullbordade sammansättningar med -ехать står ofullbordade 

sammansättningar på -езжать: 

приезжать 

приехать 

уезжать 
anlända , 

уехать 
resa bort 

бежать, лезть, ползти 

Jämte fullbordade sammansättningar med -бежать, -лезть, -ползти 

står ofullbordade sammansättningar på -бегать, -лезать, -ползать 

(obs. betoningen!): 

выбегать | springa PAST klättra поль Кгура 

выбежать | ut влезть | upp уползти | bort 

плыть 
Jämte fullbordade sammansättningar med -плыть står ofullbordade 

sammansättningar ра -плывать: 

приплывать 

приплыть 

переплывать 
| simma fram till , 

переплыть 
| simma Över 

катить, тащить 

Jämte fullbordade sammansättningar med -катить, -тащить står 

ofullbordade sammansättningar på -катывать, -таскивать: 

выкатывать притаскивать 
, | rulla ut , 

выкатить притащить 
| släpa fram 

paret брестй — бродить bildar sällan sammansättningar. 

I överförd betydelse förekommer många av de med rumsliga prefix samman- 

satta rörelseverben: 
произносйть 

произнестй 
находить 

найти 

| речь hålla tal; слова uttala ord 

| hitta, finna 

переводить 
| , с русского на швёдский Översätta från ryska till svenska 

перевести
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6.65.1 

Märk 

6.65.2 

Märk 

6.65.3 

Rörelseverb sammansatta med tidsprefix 

Obestämda rörelseverb kan prefigeras med prefix, som anger tid 

(handlingens början eller slut), eller gör verben resultativa (6.9). 

De får då fullbordad aspekt och är opariga. 

по- ger limitativ betydelse, dvs rörelsen varar ett tag: 

Я поплавал несколько минут Jag simmade några minuter och 

и снова лёг на горячий песок. lade mig igen iden varma sanden. 

Самолёт полетал над нами и = Flygplanet flög ett par varv över 

улетел. oss och flög sedan sin väg. 

по- sammansatt med bestämt rörelseverb ger ingressiv betydelse dvs 

handlingen inträder i ett visst ögonblick. Dessa verb är också opariga. 

пошёл anger. alltså att handlingen inträdde i ett givet ögonblick, 

vanligen efter en eller flera föregående handlingar: 

После ужина он сразу пошёл Efter kvällsvarden gick han ge- 

в свою комнату и лёг спать. nast till sitt rum och lade sig. 

Ребёнок увидел мать и Barnet fick se sin mor och sprang 

побежал к ней. till henne. 

Носильщик поднял чемоданы  Bäraren lyfte upp väskorna och 

и понёс их к выходу. Баг dem mot utgången. 

за- sammansatt med de obestämda rörelseverben ходить och бегать 

ger fullbordade verb med ingressiv (påbörjande) betydelse. 

Он встал и заходил по Нап steg upp och började gå 

комнате. omkring i rummet. 

Дети забегали по двору. Barnen började springa omkring 

på gården. 

Он ко мне часто заходйл/забегал. Han tittade ofta in till mig. 

(märk betoningen!) 

Här föreligger ej ingressiv betydelse, ty de ofullbordade verben заходить och 
забегать till resp. fullbordade зайти och забежать betyder hälsa ра. titta in. 

заходить (/) börja gå omkring (oparigt) 

заходить (/) hälsa ра (parigt) 
är homonymer, dvs likalydande ord med olika betydelser. 

забегать (f) börja springa (oparigt) 

забегать (of) hälsa ра (parigt) 

är på grund av olika betoning ej homonymer. 

с- sammansatt med de obestämda rörelseverben ger opariga full- 

bordade verb med resultativ betydelse; сходить, сбегать, съездить 

innebär att gå, springa, fara någonstans och återvända efter uträttat 

ärende:
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Märk 

6.65.4 

6.66 

6.66.1 

6.66.2 

6.66.3 

Verb 6.65.4—6.66.8 

Мальчик сходил/сбегал в Pojken sprang ner till affären och 

магазин за хлебом. köpte bröd. 

— Я сбёгаю позвоню ему! — Jag kilar /in/ och ringer till 

honom! 

att även med detta prefix uppstår homonymer, t ex 
сходить (0/) с горы gå ned för berget 

сходить (/) в магазин gå till affären 

из- /ис-/ sammansatt med de obestämda rörelseverben ger opariga, fullbordade 
verb med betydelsen fullständigt, i hela dess utsträckning, till slut: 

исходить всё поле gå över hela fältet 

избегать весь сад springa 1 hela trädgården 

изъёздить всю страну resa över hela landet 

De prefigerade rörelseverbens aspekt i preteritum 

Ofullbordade preteritumformer av prefigerade rörelseverb används 

enligt reglerna i 6.14.7. Dessutom — vilket är specifikt för rörelse- 

verben — kan de ofullbordade preteritumformerna uttrycka en 

enstaka förflyttning tur och retur. 

ofullbordat preteritum: fortlöpande handling, ”Hur var det”? 

(6.14.7b) 

Электричка быстро и Eltåget förde mig snabbt och 

плавно увозйла меня OT mjukt bort från den lilla statio- 

маленькой станции. пеп. 

ofullbordat preteritum: i satser inledda ау когда när, medan (6.14.8) 

В прошлом году, когда я Förra året, паг jag var ра зетез- 

уезжал в отпуск, в нашем ter, gästade några artister från 

городе были на гастролях Moskva vår stad. 

артисты из Москвы. 

ofullbordat preteritum: upprepad handling (6.14.74) 

Девочка, которую звали En flicka, som hette Evelina, kom 

Эвелиной, приходила ежеднев- dagligen till herrgården. 

но в усадьбу. /Королёнко/
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6.66.5 

6.66.6 

6.66.7 

6.66.8 

ofullbordat preteritum: konstaterande ау handlingen (6.14.7а) 

— Скажите, пожалуйста, He 

проходила здесь девушка в 

голубом платье? 

— Вы не заметили, кто сейчас 

выходил? 

Svaren på frågorna ovan Кап lyda: 

— Проходила, она пошла (f) 

направо. 

— Это вьишла (Г) наша новая 

лаборантка. 

Säg, gick еп flicka i blå klänning 

förbi här? 

Märkte ni vem som nyss gick ut? 

Ja, det gjorde hon; hon gick åt 

höger. i 

Det var vår nya laboratris som 

gick ut. 

Formerna пошла (/) resp. вышла (f) innebär att uppmärksamheten riktas på 

något annat än själva verbhandlingen (gick åt höger; det var hon som gick ut). 

ofullbordat preteritum: svar på frågan ”Var var du”? 

— Куда ты ходил ( = Где был?) 

— Я относил на почту письмо. 

— Я заходил к товарищу. 

— Где ты был вечером? 

— Я отвозил вещи на вокзал. 

Vart gick du? 

Jag gick med ett brev till posten. 

Jag tittade in till en kamrat. 

Var var du på kvällen? 

Jag körde några saker till sta- 

tionen. 

ofullbordat preteritum: handlingen kom ej till stånd; verbet är 

negerat. 

— Анны нет дома. Она ешё 

не приходила. 

— В воскресенье я никуда не 

уезжал. Целый день был дома. 

— К нам никто не приходил. 

Anna Аг inte hemma. Hon Баг 

inte kommit ännu. 

På söndagen för jag ingenstans. 

Jag var hemma hela dagen. 

Ingen har kommit till oss. 

I en berättelse som innehåller på varandra följande händelser, vilka 

var och en utgör något avslutat, används fullbordat preteritum. 

Часов в пять я пошёл к брату, 

а потом я поёхал в институт. 

Jämför aspekterna: 

— К тебё приходил товарищ. 

En kamrat har varit och sökt dig 

(och gått igen). 

В комнату кто-то входил. 

Någon har gått in i rummet 

(= varit här och gått). 

Vid fem-tiden gick jag till min 

bror, och sedan for jag till insti- 

tutet. 

— К тебе пришёл товарищ. 

En kamrat Баг kommit till dig 

(och är här nu). 

В комнату кто-то вошёл. 

Någon har gått in i rummet 

(och är här nu).
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6.67 

6.68 

6.68.1 

Verb 6.67—6.69.3 

De prefigerade rörelseverbens aspekt i imperativ 

— Что же вы стойте? Varför står ni där? 

Входите! Kom in! 

Jakad ofullbordad imperativ innebär inbjudan. 

— Кто там? Войдите! Vem är det? Кот in! 

Jakad fullbordad imperativ innebär befallning, bön. 

— Не уходите без меня! Gå inte utan mig! 

Nekad ofullbordad imperativ innebär förbud. Jämför 6.31! 

Verb på -ся (Reflexiva verb) 

Ryskan har ett stort antal verb som slutar på -ca (av reflexiva 

pronominet себя sig). I verbformer som slutar på vokal förkortas 

detta -ся till -cb. 

I poesi och äldre prosa står dock -ca även efter vokal. 

Reflexivsuffixet -ся uttalas ofta hårt, dvs [sa], men kan även uttalas mjukt. 

Samma vacklan mellan hårt och mjukt uttal råder för suffixet -сь. 

Reflexiva verbs böjning 

заниматься о} заняться f sysselsätta sig /med/, ägna sig /åt/; studera 

    

presens preteritum 

я занимаюсь я занимался (0f) | спортом 

ты занимаешься ты > занялся (f) 

OH , он 

на занимается a занималась 

мы занимаемся ты > занялась 

вы’ занимаетесь она 

онй занимаются мы | занимались 

вы гзанялись 

они 

- futurum 

я займусь (Г) я буду заниматься (0/) спортом 

ты  займёшься ' jag skall sysselsätta mig med sport 

OH |: Ls ov о ägna mig åt sport 
она займётся. 

мы займёмся 

вы  займётесь 

онй займутся
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Märk 

6.68.2 

6.68.3 

6.69 

6.69.1 

6.69.2 

6.69.3 

занимайся, занимайтесь! (of) sysselsätt dig/er! 

займись, займитесь! (f) 

presens particip aktiv занимающийся som sysselsätter sig (6.45) 

занимавшийся som har/hade sysselsatt 

занявшийся = sig (6.45) 

presens gerundium занимаясь sysselsättande sig (6.57) 

занявшись f efter att ha sysselsatt sig 

занимавшись of (6.57) 

imperativ | 

preteritum particip aktiv | 

preteritum gerundium | 

att 1 böjda former av particip förkortas ej -ся: занимающаяся, 

занимающееся, занимающегося OSV. 

Märk де reflexiva formerna 1 verbparen 
ложиться (0/)] |. . садиться em mir os 
лечь (f) | lägga sig сесть (f) sätta sig 

становйться (of) | ställa sig 

стать (f) bli; börja 

Om betoning 1 preteritum se 6.13.3! 

Användning av verben på -ca 

Ofullbordade verb på -ca används för att uttrycka passiv form hos 

ett verb. Se 6.54. 

En viktig grammatisk funktion hos ändelsen -ca är att den i ett 

flertal fall gör ett transitivt verb (dvs ett verb som kan stå med 

objekt) till intransitivt. 

transitivt verb . intransitivt verb 

Профессор начал лекцию. Лекция началась. 

Professorn började föreläsningen. Föreläsningen började. 

Надо возвратить книги Он возвратился поздно. 

завтра. Han återvände sent. 

Böckerna måste lämnas igen i 

morgon. 

Милиционер останавливает Машина останавливается п6- 

машину. ред светофором. 

Polisen hejdar (stannar) bilen. Bilen stannar framför ljussigna- 

len. 

Flertalet verb på -ся har äkta reflexiv betydelse: handlingen återföres 

på subjektet. Den ursprungliga betydelsen hos -ся=себя är klar. 

Я мою себя = я MÖFIOCB _ Зав уацаг mig 

Reflexiva i egentlig mening är följande verb, alla ofullbordade: 

умываться tvätta sig купаться bada 

вытираться torka sig | ’ причёсываться kamma sig
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6.69.4 

Märk 

6.69.5 

Verb 6.69.4— 6.70.1 

бриться raka sig стричься klippa sig 

одеваться klä på sig раздеваться klä ау sig 

защищаться försvara sig, прятаться gömma Sig, называться kallas, 

m fl. 

надевать (of) ta på sig (hatt, skor eller andra enskilda plagg) är ej 

reflexivt. 

Undantag 

Det finns verb till vilka ändelsen -ca ej kan anslutas. De följs i stället 

ау себя. Några sådana verb är 

упрекать (of) себя в чём-н. förebrå sig ngt 

видеть (0/) себя в зёркале se sig 1 spegeln (jfr 6.69.4) 

вести (of) себя uppföra sig 

чувствовать (0/) себя känna sig 

Ändelsen -ca kan ge verbet reciprok betydelse; handlingen försiggår 

mellan två eller flera subjekt. 

-ся = друг друга varandra (s-verb i svenskan) 

Они встрётили друг друга = Они встретились. De möttes. 

Мы часто виделись. Vi träffades (sågs) ofta. 

särskilt följande verbformer i uttrycken: 

Я встретился с товарищем. Jag mötte oväntat min kamrat. 

Я часто виделся с ним. Vi träffades ofta. 

eller | 

Мы с товарищем часто встреча- Vi umgicks rätt mycket. 

лись. 
Мы с ним давно не виделись. Vi har inte sett varandra på länge. 

Undantag 

Verbet дружить (0f) с кем vara vän med någon är ej reflexivt till formen. 

Ändelsen -ca ger verbet obestämt reflexiv betydelse: handlingen 

betecknar ett tillstånd (förändring av tillstånd) eller känsla hos 

subjektet. Till denna stora grupp verb på -ca hör bl a följande verb 

улучшаться (of) förbättras увеличиваться (of) öka 

ухудшаться (of) försämras уменьшаться (of) minska 

изменяться (of) förändras успокаиваться (of) lugna sig 

двигаться (of) röra sig, | удивляться (0/) кому/чему 

подниматься (0f) gå upp förvånas över ngn/ngt 

спускаться (of) gå ned сердиться (0f) на кого/что 

радоваться (Of) кому/чему . bli arg ра ngn/ngt 

glädjas åt ngn/ngt
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6.69.6 

6.70 

6.70.1 

Märk 

беспокоиться (0/) из-за чего ’ интересоваться (Of) кем/чем 

oroa sig för ngt intressera sig för ngn/ngt 

Samtliga dessa verb har transitiva, icke-reflexiva motsvarigheter: 

transitivt verb intransitivt verb 

Всех удивляют его ycnéxu. Все удивляются его успёхам (О). 
Hans framgångar förvånar Alla (subjekt) förvånas över hans 

alla (objekt). framgångar. 

Ändelsen -ca ger ibland betydelsen att handlingen ”sker av sig 

själv”. 

Дверь отворилась. Dörren öppnades/gick upp. 

Разговоры прекратились. Samtalen avbröts. 

Лето кончилось. Sommaren tog slut. 

Занятия продолжаются. Undervisningen fortsätter. 

Opersonliga verb 

förekommer i alla tids- och aspektformer men endast i 3:e person 

singular. De saknar 1 regel subjekt — i svenskan fungerar vanligen 

det som subjekt i motsvarande opersonliga uttryck, t ex det snöar. 

I preteritum används neutrumformen av verbet. Ur formsynpunkt 

skiljer vi på två grupper, reflexiva och icke reflexiva verb. 

Reflexiva opersonliga verb 

Reflexiva opersonliga verb kan utbildas med ett tankesubjekt i dativ. 

De betecknar då 

a önskan, nödvändighet: 

presens of. preteritum Г, preteritum 

мне хочется мне хотелось мне захотелось 

jag vill 

мне приходится мне приходилось мне пришлось 

мне придётся (futurum) jag måste 

Мне хочется есть. Jag är hungrig. 

Мне хочется спать. Jag är sömnig. 

Мне хочется пить. Jag är törstig. 

b oförmåga: 

Мне не спится. й _ Лаз Кап inte sova. 

Ему не сидится на месте. Нап har inte го att sitta /still/. 

Сегодня не пишется. Idag går det inte att skriva. 

Вчера мне He работалось. Igår kunde jag inte arbeta. 

Ему не верится, что Это так. Нап Кап inte fatta, att det är så.
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6.70.2 . 

Märk 

Verb 6.70.2—6.72.1 

с tankar, känslor, tillstånd: 

Мне думается, что лучше 

будет так. 

Ему снилось, что ... 

Мне нездоровится. 

мне кажется что 

мне казалось /показалось что 

Jag tror, att det blir bättre så. 

Han drömde, att ... 

Jag mår inte bra. 

det tycks mig som om 

det tycktes mig som om, jag 

tyckte att 

d Hit hör också de opersonligt använda 

случаться (0f), случиться (f) hända 

Icke reflexiva opersonliga verb 

Icke-reflexiva opersonliga verb betecknar: 

a naturfenomen, t ex 

presens of. pret. 

светает светало 

det ljusnar 

вечерёет вечерело 

det kvällas 

холодает холодало 

det börjar bli kyligare 

морозит морозило 

det fryser ра 

f. pret. 

рассвело 

повечерело 

похолодало 

подморозило 

КеНежу form har dock смеркается det mörknar. 

att det som subjekt i opersonliga satser ej har någon motsvarighet 1 

ryskan. Se 4.5.4, Märk! 

Även andra verb kan användas opersonligt, t ex 

Здесь дует. 

На солнце тает. 

Шумит в ушах. 

... на улицах вихрем носилась 

пыль, срывало шляпы. 

Jämför 

Молния зажгла дом. 

Blixten antände huset. 

Här drar det. 

Det töar i solen. 

Det brusar i öronen. 

... på gatorna yrde dammet от- 

kring och vinden slet av hattarna. 

(Tjechov) 

Молнией (1) зажгло дом (А). 

(Motsvarande opersonliga 

konstruktion saknas i svenskan) 

För ytterligare exempel på denna för ryskan egenartade konstruk- 

tion se 8.4.1a.
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6.71 

6.72 

6.72.1 

Märk 

b sjukdomstillstånd (jfr 6.70.1c); personen står i ackusativ. 

Меня (его /е&/ больного) лихорадит Jag (han /hon/ den sjuke) 

знобит har feber. 

Меня тошийт/мутйт (рвёт). Jag mår Ша (kräks). 

c tur eller otur och andra livets skickelser. Flertalet av dessa ryska 

uttryck tillhör det lediga talspråket. 

Ему не везёт в жизни. Ingenting lyckas Гог honom. 

Ему не повезло. Нап hade otur. | 

Jämför Мне удалось ау удаваться 

Jag lyckades удаться 

(Зе grupp 13, 6.16.1) 

| lyckas 

Verbalsubstantiv 

I svenskan bildas verbalsubstantiv antingen genom avledning — t ex тог- | 

femen -/n/ing (skrivning), -/k/t (avsikt) och -tion (realisation) — eller är iden- 
tiska med neutrumformen av presensparticipet (varander). 

Verbalsubstantiven har ofta både abstrakt betydelse, dvs betecknar 

verbhandlingens innehåll (изучение studium), och konkret, dvs 

betecknar en företeelse (Hanpsorénne spänning) eller sak (варенье 

sylt). 

För verbalsubstantivens användning se 6.73. 

Verbalsubstantiv bildas ау verbets infinitivstam genom olika avled- 

ningsändelser (morfem). 

-ние/-нье 
а -ние/-нье till infinitivstam på -а/-я (infinitivsuffixets vokal bibehålls): 

гулять (of) promenera гулянье promenerande, parkfest 
знать (0f) veta знание vetande 

b -ние/-нье till infinitivstam på -e (infinitivsuffixets vokal bibehålls): 

овладеть (f) behärska овладёние behärskande 

петь (of) sjunga пение sång, sjungande 

умёть (of) kunna : i умение kunnande 

Infinitivstammen förkortas: 

намереваться (0/) avse намерение avsikt 

сомневаться (0f) tvivla сомнёние fvivel 

Observera att vid bildning av verbalsubstantiv bortfaller reflexivsuffixet -ся.
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6.72.2 

Märk 

6.72.3 

6.72.4 

Märk 

6.73 

6.73.1 

Verb 6.72.2— 6.73.2 

-ение/-енье 
а -ение/-енье ИП infinitivstam ра -и (infinitivsuffixets vokal faller): 
хранить (of) bevara хранение förvaring 

возвратиться (/) återvända возвращёние återkomst 

носйть (of) bära ношёние bärande 
явиться (f/) visa sig явлёние företeelse 

укрепить (/) stärka укрепление stärkande 

ай konsonantväxling inträder: 

т >ч/щ зд> жд 

д >ж/жд се >ш 

CT > LU 3 >K 
б> бл, п> пл, в>вл, M > мл, 3 > PI, сл>шл 

b -ение/-енье till verb med presensstam ра konsonant: 
напасть-нападу (/) anfalla нападение anfall 

печь-пеку (of) baka печёнье bakverk 

с -ение/-енье till infinitiv på -HyTb, varvid Hy > нов: -новение: 

возникнуть (/) uppstå возникновение uppkomst 
eller от -нуть föregås ау г: -жение: 

достигнуть (/) uppnå достижение resultat 

d -ение/-енье i speciella bildningar 

двигать (of) röra движение rörelse; trafik 

волноваться (0/) uppröras волнение upprördhet 

-тие/-тье/-тьё 
-тие/-тье/-тьё till verben i grupp ба, b och 8 under 6.16.1: 
развить (f) utveckla развитие utveckling 

открыть (/) öppna открытие Öppning; upptäckt 

жить (0f) leva житие levnadsteckning 
житьё Ду, tillvaro 

-ация/-яция 

-ация/-яция till verb ра -ировать (oftast lånord); -ировать faller: 

реализовать (of) förverkliga реализация förverkligande 
изолировать (0f) isolera изоляция isolering 

Ett flertal ytterligare morfem finns, såsom -Ka/-oxK, -ство etc. 

Verbalsubstantivens användning i satsförkortning 

I stilarter såsom tidningsprosa, sakprosa (teknisk prosa) och kansli- 

stil används i ryskan verbalsubstantiv tillsammans med preposition 

för att bilda satsförkortningar. Vid översättning till svenska bör så- 

dana konstruktioner ej återges ordagrant.
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6.73.2 

для (С) -+ vverbalsubstantiv= для того чтобы  айтшх (för att + infinitiv) 

Райком партии и областное Partiets distriktsstyrelse och ”länsskol- 

управлёние по профтехобразованию nämnden” för yrkesundervisning vid- 
принимают мёры для устранёния 

недостатков ... (Правда) 

для устранёния = для того чтобы 
устранить недостатки 

tar åtgärder Гог ай undanröja brister- 
па.. 

för ипаапгдуапае =för att undanröja 

при (1) (eg vid)+verbalsubstantiv = сли + infinitiv eller когда + finit verb 

При увеличении заряда ядра Ha 

единицу элемент превращается в 
другой. (Техника молодёжи) 

при увеличении =если увеличить 

(se 6.425) 

после (С) 

но (L) 

После окончания университета 

Ш. остаётся в нём для подготовки 
к профессорскому званию. 

после окончания = после того как 

он окончил = окончив (Se 6.57.2) 

От man ökar laddningen hos atom- 

kärnan med en enhet övergår grund- 

ämnet till ett annat. 
vid ökning == om man ökar 

| + verbalsubstantiv = после того как + finit verb 

Efter avslutade studier vid universi- 

tetet kvarstannar Sj. där för att för- 

bereda sig för en professur. 

efter avslutandet =efter det att han 

avslutat 

по (D) + verbalsubstantiv= для того чтобы + infinitiv 

Учёные продолжают проводить 
опыты по созданию новых видов 

синтетического каучука. 

Forskarna fortsätter /ай genomföra/ 

sina experiment för att få fram nya 

sorters konstgummi. 

по Mépe + verbalsubstantiv=1o Mépe того KaKk + finit verb 

(i den mån som) 

Свою историю русского языка 

Ш. не раз перестраивал по мёре 
накопления новых данных и усо- 

вершеёнствования методики иссле- 

дования. 

Substantivsjukan 

Sj. gjorde upprepade ändringar i sin 
historia över det ryska språket, allt 
efter som han samlade in nya fakta, 

och hans undersökningsmetodik full- 

komnades. 

Det officiella ryska språket — liksom även det svenska — har en stark be- 

nägenhet att i stället för ett konkret verb använda betydelsetomt verb+- 
verbalsubstantiv. Ofta används då verbet совершать — совершить, som egent- 
ligen betyder utföra 

Вот самолёт совершает посадку Så landar flygplanet (eg utför land- 

(= приземляется). ning).



7.1 

7.2, 

7.3 

7.3.1 

7.3.2 

7.3.3 

Prepositioner 
  

Предлоги 

Ргерозшопег är ord som anger olika slags samband mellan verb och 

substantiv/pronomen (t ex Han ser på flickan/henne) eller mellan 

substantiv och substantiv/pronomen (t ex Karlsson på taket); 

Prepositionen förändrar substantivets/pronominets form: (Е ex till 

lands, i andanom, utan mig). Man säger att prepositionen styr ett 

kasus. 

För en översikt över de vanligare prepositionerna och deras rektion, 

se 7.15. 

Egentliga och oegentliga prepositioner 

Ryskan har två slag av prepositioner, korta (egentliga) och långa 

(avledda). Några av de korta prepositionerna består av endast en 

vokal eller en konsonant. De konsonantiska prepositionerna B, K, 

с sammansmälter i uttalet med det styrda ordets första ljud; enskilt 

uttalas de med stödjevokalen [t] (ъ) efter. (Jämför uttalet ау stumt 

-е т fransk poesi!) 

Prepositioners anslutning till följande (styrt) ord: proklis 

Framför böjda former av pronomina я — utom меня — och весь 

får många prepositioner som slutar på konsonant (dock ej без och 
через) ett utfyllnads -о: Bo MHÉ, KO мнё, со мной, изо BCÉX, надо 

мной (men перед всёми); prepositionen о (+lok.) får formen обо: 
обо мне, обо всём; 

Detta -о. går tillbaka ра utvecklingen ау ъ (som försvunnit иг uttalet) till o 
under vissa betingelser. 

Framför substantiv som börjar på в/ф + konsonant, får prepositionen 
в formen во: во Франции: 

Framför enstaviga maskulina substantiv med flyktig stamvokal 

(1.20.2) utfylles prepositionerna из, к, от, с med -0-: ко дню till den 

dagen, изо дня в день från dag (Ш dag;
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7.3.4 

7.3.5 

Märk 

Märk 

7.4 

7.4.1 

även во рту i munnen, во сне i sömnen! 

Observera, att när dessa prepositioner används som prefix inträder 

-0- i liknande fall. 

Prepositionen o (om) har formen 06 framför ord som börjar på 

någon av vokalerna у, о, a, 3, и: об Этом, об Англии (men о 

Европе); 

Нега enstaviga prepositioner drar åt sig efterföljande substantivs hela 

betoning: 

а om substantivet är enstavigt och har rörlig betoning: на пол till 
golvet. 

I de fall då substantivet har dubbla genitivformer (1.21.1b) brukar preposi- 

tionen betonas, när substantivet har genitivform på -y: из дому (men из 

дома), из лесу (men из лёса). 

även ай som enstaviga (med avseende på betoningen) räknas ога ра -оро-, 

-ере-, -оло- (jfr s. 269): за городом utanför staden; за голову om huvudet. 

Ъ om substantivet är tvåstavigt med rörlig betoning och första stavel- 

sen skulle fått betoningen 1 den aktuella kasusformen: на гору på 

berget, на ухо i örat, за руку vid handen. 

Prepositioner med rumsbetydelse 

Befintlighet eller riktning? 

rörelse till/på:. на + ack. 
  

  

  

      
  

  

  

  

  

      

    

HA 

с + genN Jovanifrån| + lok]: Ibefintlighet . 

på 

rörelse till/in: | в + ack. in i 
— — > 

из + gen 

ee inifrån 

K+ dat... > __ До вет. 

mot ända 

OT + gen. fram till 
  

från, bort från 

Som bilden visar svarar befintlighets- och riktningsprepositionerna 

mot varandra sålunda:
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Märk 

7.4.2, 

Prepositioner 7.4.2 

  

  

  

Где? var? Куда? vart? Откуда? varifrån? 
lokativ ackusativ genitiv 

B — — B из 

Я учусь Я иду я прихожу 

в школе в школу из школы 

на — > на с —  — > 

Я работаю Я еду Я еду 

на заводе на завод с завода 

Samma preposition, men те olika kasus, används Гог ай uttrycka 

befintlighet i, på och riktning till. Riktning från uttrycks med из, 

om befintlighet uttrycks med в; med с, om befintlighet uttrycks 

med Ha. 

Он вышел из трамвая. Нап gick ау spårvagnen. 

Он сошёл с трамвая. 

Prepositionerna на och в 

а vid vädersteck används на: 

на севере 

i norr 
4 

на востоке 

1 Öster 

  на западе 

1 väster 

  
на юге 

1 söder 

b framför vissa geografiska områden, provinser od står на: на 

Кавказе, Ha Украйне, на Дальнем Востоке i Fjärran Östern. 

Men в Крыму, в Сибири, в Белоруссии i Vitryssland. 

с vid institutioner och lokaliteter används både в och на 1 bet. ра, i. 

Entydiga regler för prepositionernas användning vid lokalord är 

svårt att ge. Jämför t ex följande uttryck med motsvarande svenska: 

в школе iskolan 

в институте ра institutet 

в университёте på universitetet 

в магазине i affären 
в конторе ра kontoret 

на уроке ра lektionen 

на факультете på fakulteten 

на занятиях 1 undervisningen 

на работе ра arbetet 

на заводе ра fabriken
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Märk 

Märk 

B My3ée i/på museet 
в министёрстве i departementet 

в библиотеке 1/på biblioteket 
в банке i/på banken 

в театре på teatern 

в кино på bio 
во дворё på gården 
в ресторане på restaurangen 

в гостинице på hotellet 
в поле på åkern 

в колхозе på kolchosen 

в деревне i byn; på landet 

в нёбе på himlen 

на фабрике på fabriken 

на почте på posten 
на телеграфе på telegrafen 

на вокзале på stationen 
на концерте på konsert 

на дворе ше 
на родине 1 fosterlandet 

на воздухе 1 luften (от temperatur) 

на дереве 1 trädet 

на практике 1 praktiken 

на деле verkligen 
на войне i kriget 

на свободе I frihet 

d framför namn ра gator och torg står на: Я живу на улице 

Горького (на площади Восстания, на Садовой, на Набережной) 

men в переулке Комарова 1 Komarov-gränden. 

на улице (на дворе) = ще, utomhus. 

е vid kommunikationsmedel används на (eller enbart instrumental): 

я еду на трамвае 

на метро 

на автобусе 

на машине 

на самолёте 

на поезде 

кататься на велосипеде 

на коньках (лыжах) 

Jämför: 

В поезде я успеваю читать. 

Мы опоздали на поезд. 

Я еду в отпуск. 

идти в гости 

собираться в гости 

быть в гостях 

Г налево влево 
  

till vänster 

слева 

från vänster 
  

jag åker spårvagn 

tunnelbana 

buss 

bil 

flyg/plan/ 
tåg 

åka cykel 

skridsko (skidor) 

På tåget hinner jag läsa. 

Vi kom för sent till tåget. 

Jag reser på semester. 

gå bort (på kalas) 

gå bort (på kalas) 

vara på kalas 

направо вправо 

till höger 

справа 

från höger 

  

  

Om något som befinner sig ”till vänster” eller ”till höger” används 

vanligen 

слева respektive справа men även налево (BJIÉBO) respektive направо 

(вправо).
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7.5 

7.5.1 

7.5.2 

7.6 

7.6.1 

7.6.2 

Prepositioner 7.5— 7.8.1 

Prepositionerna к och навстрёчу + dativ: 

к / ко till, i riktning mot 

Подходите, пожалуйста, 

к доскё! ” 

Обратитесь к дирёктору! 

У меня к тебе дело. 

навстрёчу till mötes 

Когда мы увидели товарищей, 

мы пошли им навстречу. 

Var snäll och gå fram till tavlan! 

Vänd er till rektorn! 

Jag har ett ärende till dig. 

När vi fick se kamraterna gick 

vi dem till mötes/gick vi att möta 

dem. 

Prepositionerna до, из, от + genitiv 

до till (ända fram till) — anger även i figurlig bemärkelse gränsen 

för något: 

От Ленинграда до Москвы 

649 километров. 

Температура на воздухе дохо- 

дила до тридцати пяти 

градусов. 

до = inemot (ungefär) vid siffror 

Зал вмещает до тысячи 

человеёк. 

Från Leningrad till Moskva Аг 

det 649 km. 

Temperaturen i luften uppgick 

till 35 grader C. 

Salen rymmer inemot 1000 

personer. 

до står vid några verb prefigerade med до: 

дотрагиваться 
, | до чего-н. 

дотронуться 

до förekommer i uttrycken: 

До свидания! До завтра! 

из från, ut иг, ау — motsats в: 

Дедушка приехал из 

Костромы. 

из betecknar ursprung: 

Я из Стокгольма, урожёнец 

этого города. | 
Посуда из глины, из стекла. 

vidröra något 

Adjö! Vi ses i morgon! 

Farfar har kommit från 

Kostroma. 

Jag är från Stockholm, född där. 

Kärl av lergods, av glas.
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7.6.3 

7.7 

Märk 

7.8 

7.8.1 

из betecknar urval: 

Кто из вас решил задания? Vem/Vilka ау ег har löst upp- 

gifterna? 

от / oto från — betecknar utgångspunkten: 

От Финского залива до 

Урала 1620 км. 

Привет от сестры. 

От начала до конца. 

писать от рукй 

Я получил письмо от брата 

из Москвы. 

Från Finska viken till Ural är 

det 1620 km. 

Min syster hälsar /till dig/. 

Från början till slut. 

skriva för hand 

Jag har fått ett brev från min 

bror i Moskva (eg. från Moskva). 

Observera den dubbla riktningsangivelsen i sista exemplet! 

Prepositionen c /co + genitiv = från, av 

C betecknar avlägsnande från en yta — motsats Ha: 

Он пришёл с собрания 

(откуда?) с работы 

с урока 

с фронта 

с завода 

Я получил письмо с родины. 

вставать 

встать 

снимать 

СНЯТЬ 

спускаться 

спуститься 

стирать 

стереть 

с кровати, с постёли 

| пальто с вешалки 

| с горы 

с доски 

Давайте, начнём с вас! 

Сколько с меня /следует/? 

Перевод с русского на 

шведский. 

Был на собрании 

(где?) на работе 

на уроке 

на фронте 

на заводе 

Jag fick ett brev från mitt hem- 

land. 

gå upp ur sängen 

ta ner rocken från hängaren 

gå ner för berget /gå nedför 

sudda ut på tavlan 

Låt oss börja med ег! = 

Hur mycket är jag skyldig? 

(på restaurangen) 

En översättning från ryska till 

svenska. 

За — под — над — перед — между + instrumental 

anger befintlighet. 

за bakom, efter, bortom 

Он бежит за мной. 

За домом большой сад. 

Нап springer bakom mig. 

Bakom huset är en stor trädgård.
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Märk 

7.8.2 

Märk 

1.8.3 

7.8.4 

7.8.5 

Prepositioner 7.8.2— 7.10.1 

Он закрыл дверь за мной. 

За весной следует лёто. 

uttrycken: 

Он живёт за городом 

за границей 

за рубежом | 

за столом 

Он за завтраком 

сидит |за чаем 

за работой 

под under: 

Под столом сидит кошка. 

uttrycken: 

под солнцем 

под дождём 

под ясным небом 

Vid ortnamn: 

Битва под Ленинградом. 

над дуег: 

Над диваном висит портрет. 

перед framför: 

Перед домом маленький сад. 

между mellan: 

Между окнами стойт столик. 

Пусть это останется между 

нами. 

Нап stängde dörren efter mig. 

Efter våren följer sommaren. 

Han bor på landet (utanför sta'n) 

utomlands 

Han sitter till bords, vid bordet. 

Han äter frukost. 

Han dricker te. 

Han håller på och arbetar. 

Under bordet sitter en katt. 

1 solsken 

1 regn /och rusk/ 

under bar himmel 

Slaget vid Leningrad. 

Över soffan hänger ett porträtt. 

Framför huset är en liten träd- 

gård. 

Mellan fönstren står ett litet 

bord. 

Detta får stanna oss emellan.
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за 

под 

Märk 

7.10 

7.10.1 

Prepositionerna за och под + ackusativ 

  

  

  

anger riktning. 

Une? var? Куда? vart? Откуда? varifrån? 
instrumental ackusativ genitiv 

мы сидим мы садимся мы встаём 

за столом за стол из-за стола 

кошка сидит кошка садится она выбегает 

под столом под стол из-под стола 

‚ [за руку. . [vid handen. 
Он взял меня | . руку Нап tog mig | 

| под руку. under armen. 

Andra rumsprepositioner 

Med genitiv: 

y vid, hos: 

Ученик стоит у доски. 

отнимать 
, что-н. у кого-н. 

отнять 

около vid, nära, intill: 

Около двёри стойт шкаф. 

возле bredvid: 

Он живёт возле нас. 

среди mitt i, bland: 

Среди лёса стойт домик. 

Среди нас работает турок. 

против mittemot: 

Против театра есть памятник. 

вокруг runt: 

Вокруг дома дерёвья. 

вдоль längs: 

Вдоль реки тропинка. 

мимо förbi: 

Я прошёл мимо театра. 

близ — близко от nära 

вне utanför 

внутри inuti 

посреди bland, mitt i 

посередине mitti 

Eleven står vid tavlan. 

ta något från någon 

Vid dörren står ett skåp. 

Han bor bredvid oss. 

Mitt i skogen står ett hus. 

En turk arbetar bland oss. 

Mitt emot teatern är ett minnes- 

märke. 

Omkring huset finns /det/ träd. 

Utmed floden går en stig. 

Jag gick förbi teatern. 

подле bredvid 

напротив mittemot 

позади bakom 

сзади bakom 

m fl
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7.10.2 

Märk 

7.10.3 

Prepositioner 7.10.2—7.11.1 

med dativ 

по längs, utmed, på — anger rörelse över еп yta: 

Онй гуляют по улицам. 

Мы плыли по течению. 

По железной дороге. 

По почте, по телефону, по 

телеграфу. 

по радио, по телевизору 
По /на пути к... 

по дороге 

Ре promenerar på gatorna. 

Vi seglade med strömmen. 

Med järnväg. 

Med post, på telefon, telegrafiskt 

[рег telegram. 

på radio, i/på TV 

På väg ИП... 

på/under vägen 

по i — anger rörelse inom ett område: 

Она ходит по магазинам, 

покупает подарки. 

По заводам и учреждениям 

устраивались митинги. 

Hon går 1 affärerna och köper 

presenter. 

I fabriker och i verk ordnades 

möten. 

по på — anger målet för verb som betyder slå: 

Он хлопнул меня по плечу. 

Кот ударил Каштанку лапой 

по голове. 

med ackusativ: 

Han klappade mig på axeln. 

Katten slog till Kasjtanka med 

tassen över huvudet. (Tjechov) 

no ända upp till — mest i speciella uttryck: 

Коля стоял по пояс в воде. 

Работы по горло. 

Влюблён по уши. 

По ту сторону. 

Kolja stod i vattnet upp till 

midjan. 

Arbete över öronen (eg. upp till 
halsen). 

Förälskad upp över öronen. 

På andra sidan. 

0/06/ mot — vid verb som anger slag mot ngt 

Лодка разбилась о скалы 

берега. 

Я ударился о стол. 

Они бились как рыба об лёд, она 

шила, он занимался перепиской. 

чёрез (endast ack.) genom 

Через речку был построен: 

маленький мостик. 

Båten slogs sönder mot strandens 

klippor. 

Jag slog mot bordet. 

De slet och knogade (eg. sprattlade 

som fisken mot is); hon sydde, han 

arbetade med renskrift. 

En liten bro var byggd över ån.
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7.10.5 

Märk 

7.11 

7.11.1 

även figurligt: 

Беседу вели через 

переводчика. 

Анна пишется чёрез два н. 

сквозь (endast ack.) /rvärs/ igenom 

Сквозь крышу протекала 

вода. 

med instrumental: 

с med 

Samtalet fördes genom tolk. 

Anna skrivs med två n. 

Vattnet rann genom taket. 

вместе с (enbart instr.) tillsammans med 

рядом с (endast instr.) bredvid 

Он сидит рядом со мной. Нап sitter bredvid mig. 

вслед за (endast instr.) /strax/ efter 

Он идёт вслед за мной. 

med lokativ 

при vid, intill, inför 

При мне он ничего не 

скажет. 

при i anslutning till, som hör till 

При завбде есть хорбшая 

столбвая. 

деньги 
иметь при себе , 

докумёнты 

Нап går alldeles efter mig. 

I min närvaro säger han ingen- 

ting. 

Vid fabriken finns en bra 

restaurang. 

bära på sig pengar, 

identitetshandlingar 

Prepositioner som anger avsikt eller orsak 

за + ackusativ/instrumental 

а 32 + ackusativ: 

за för (för — skull, orsak) 

Спасйбо за книгу! 

за письмо! 

за привет! 

Благодарю вас за любезность! 

Извините за беспокойство! 

Мне стыдно за него. 

Я отвечаю за себя, за свой 

поступки. 

Шолохову присудили Нобе- 

левскую премию за его. 

романы. 

Tack för boken 

för brevet 

för hälsningen! 

Tack för er vänlighet! 

Förlåt att jag stör/de/! 

Jag skäms å hans vägnar. 

Jag svarar för mig och för mina 

handlingar. 

Man tilldelade Sjolochov Nobel- 

priset för hans romaner.
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7.11.2 

Prepositioner 7.11.2—7.11.9 

за = för; anger mål, syfte (motsats против + gen. mor) 

Мы боремся за свободу. 

борьба за мир 

сражаться 

погибнуть 

Делегат выступил за 

нейтралитет. 

| за Родину 

b 32 + instrumental: 

Vi kämpar för frihet. 

strid/kamp för fred 

kämpa 

stupa 

Delegaten talade för (eg. fram- 

trädde för) neutralitet. 

| för fosterlandet ` 

за = efter (vid rörelseverb i betydelsen för att skaffa, för att uppnå): 

Мальчик сбегал/сходил в 

магазин за хлебом. 

Товарищ побежал за 

доктором. 

за = ра grund ау (i officiell stil): 

за отсутствием ... 

Pojken har kilat ner till affären 

efter bröd. 

Min kamrat sprang efter 

doktorn. 

på grund av frånvaro ... 

о (06, обо) +lokativ = om, angående används som svenska preposi- 

tionen om huvudsakligen vid säge- och tankeord: 

Об этом говорится в тексте. 

Слух обо мне пройдёт по всей 

Руси великой... 

Подписан договор о дружбе 

между ... 

Detta diskuteras i texten. 

Mitt rykte sprids över hela Stor- 

ryssland... 

Ett vänskapsfördrag har under- 

tecknats mellan ... 

Exempel på verb som konstrueras med prepositionen o: 

говорить tala 

| аль säga 

разговаривать prata 

рассказывать berätta 

сообщать meddela 

заявлять 

заявить 

молчать tiga 

просить Бе 

спрашивать fråga 

думать tänka 

читать läsa 

yttra . 

писать skriva 

слышать höra 

вспоминать 

вспомнить 

напоминать 

напомнить 

жалеть 

пожалеть 

забывать 

забыть 

узнавать 

узнать 

minnas 

| erinra 

| tycka synd om 

; glömma 

| få veta, erfara
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7.11.4 

7.11.5 

7.11.6 

Märk 

7.11.7 

7.11.8 

7.11.9 

про + ackusativ = от, angående 

används vid de vanligaste säge- och tänkeverben synonymt med о. 

насчёт + genitiv = beträffande 

tillhör sakprosan och kanslistilen, används synonymt med о. 

по 

а по-- dativ 

по = med avseende ра, i syfte att 

Общество по распростра- Sällskapet för spridande ау poli- 

нёнию политических и научных tisk och vetenskaplig informa- 

знаний. tion (eg. kunskaper). 

по = med anledning ау (=по поводу + gen.) 

Студент пропустил занятия Studenten har försummat lek- 

по болезни. tionerna ра grund ау sjukdom. 

по ошибке ау misstag 

b по + ackusativ = efter (1 talspråk i stället för за vid rörelseverben) 
Она пошла по грибы. Hon har gått Юг att leta svamp. 

(= за грибами) 

с no+lokativ=efter vid verben скучать, тосковать längta efter 

Я скучаю/тоскую по тебе. Jag längtar efter dig. 

Efter no vid dessa verb kan substantivet även stå i dativ. 

благодаря -- dativ tack vare 

Благодаря хорошей погоде Tack vare det fina vädret var ut- 

экскурсия была очень удачной. färden mycket lyckad. 

благодаря Кап, liksom tack vare, endast användas om positiv 

orsak; om något ofördelaktigt används из-за på grund av se nedan. 

att verbet благодарить tacka står med ackusativ. 

под + ackusativ/instrumental 

förekommer stundom för att ange ändamål: 

Этот зал отвели под мастерскую. Man har avdelat salen till verkstad. 

йз-под + genitiv = avsedd för 

коробка из-под спичек /tom/ tändsticksask 
men коробка с спичками en /full/ tändsticksask 

бутылка из-под вина ‹ ’ епушЬшей 

теп бутылка с вином еп butelj med vin 

ради + genitiv = för ... skull 

Ради Бога! För Guds skull!
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7.11.10 

7.11.11 

7.11.12 

7.11.13 

Märk 

7.12 

7.12.1 

Märk 

Prepositioner 7.11.10—7.12.7 

из-за + genitiv = på grund av 

Из-за плохой погоды все P ga dåligt väder inställs all flyg- 

полёты отменяются. ning. 

от och c + genitiv = av (ра grund ау): 

Мы вернулись, смуглые от У! har återvänt bruna /ау solen/. 

3aråpa. 

Ни с того ни с сего Utan någon anledning blev han 

рассердился. arg. 

из + genitiv kan också uttrycka bevekelsegrund 
из любви к Родине ... ау kärlek till fosterlandet ... 

Jämför 

Онй поженились по любвй (dat.) De gifte sig ау kärlek. 

для + genitiv = för; 

(anger ofta till vems nytta eller till vilket gagn något görs, men 

även ändamålet) 

Мы купили подарки для детей. Vi köpte presenter åt (eg. för) 

barnen. 

Пожалуйста, сделай это для Gör detta för min skull, är du 

меня! | snäll! 

För att uttrycka vad som är nödvändigt för eller behövs för används även 
Ha + ackusativ: 

На эту работу нужно ещё два дня. För detta arbete krävs ytterligare två 

dar. 

sSättsprepositioner 

c-+instrumental=med (tillsammans med — beledsagande omstän- 

dighet). Jfr 8.4.1a. 

Мы часто разговаривали друг — Vi pratade ofta med varandra. 

с другом. 

Я долго играл с детьми B Jag lekte länge kurragömma med 

прятки. | Багпеп. 

Мы с ним играем в шахматы. — Han och jag (obs!) spelar schack. 

играть в мяч | | spela boll 

в-- асКизайу vid verbet играть leka, spela.
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Märk 

7.12.2, 

Märk 

7.12.3 

Märk 

7.12.4 

7.12.5 

7.12.6 

7.12.7 

Поздравляю вас с днём 

рождения (с Первым Мая!) 

Jag gratulerar ег till födelsedagen 

(till första maj!) 

Genom att inledningsfrasen Поздравляю вас utelämnas uppstår: 

С Новым Годом! 

С Рождеством! 

С Праздником! 

С Именйнами! 

С Пёрвым Апрёля! 

С удовольствием! 

användningen ау с i uttrycken: 

Мы с папой пошли в цирк. 

Мы с тобой друзья. 

Вы с товарищем плохо 

работаете. 

Мать с отцом встретили меня. 

без + genitiv = utan 

Он всегда ходит без шапки. 

Зима простояла без морозов. 

motsatserna: 

Gott Nytt År! 

God Jul! (användes ej i SSSR) 

Gratulerar (på högtidsdagen)! 

Gratulerar på namnsdagen! m.fl. 

April, april! m.fl. 

Gärna. 

Jag och pappa gick på cirkus. 

Du och jag är vänner. 

Du och din kamrat arbetar 

dåligt. 

Mor och far mötte mig. 

Han går alltid utan mössa. 

Det var en vinter utan sträng 

kyla. 

без меня = i min frånvaro; при мне —=1 min närvaro. 

Angående användningen av 6e3 vid klockslag se 5.7! 

кроме + genitiv = förutom 

Я здесь никого не знаю, 

кроме начальника. 

Jag känner ingen här utom 

chefen. 

кроме того =к тому же = dessutom. 

исключая \ 
, +genitiv= 

за исключёнием | 

| undantagandes 

| med undantag för 

används i många fall i stället för кроме. 

вместо + genitiv = i stället för 

прбтив + genitiv = mot (eng. against) 

Vid verb (och substantiv) som innebär aktivt ställningstagande mot 

någon/något. 

вопреки/наперекбр + dativ = mot, emot, trots används vid abstrakta substantiv 

som uttrycker annans vilja, tankar, bestämmelser etc. 

Вопреки совёту врача он встал с 
постели. 

‚ Mot läkarens råd gick hån upp från 

sängen. 
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7.12.8 

7.12.9 

Märk 

7.12.10 

7.12.11. 

Prepositioner 7.12.8—7.13.1 

несмотря на + ackusativ = trots, oaktat 

anger, att man bortser från något. 

Несмотря на дождь, я пошёл ' Trots regnet gick jag ut på 

гулять. promenad. : 

no + dativ = enligt, i överensstämmelse med, efter 

Поезд отходит по расписанию. Tåget avgår enligt tidtabellen. 

Фильм поставлен по роману Filmen är gjord efter еп roman 

Шолохова. ау Sjolochov. 

по anger släkt- eller yrkesgemenskap 1 uttryck som 

родственник по матери släkting ра mödernet, 

по отцу ра fädernet 

товарищ по школе skolkamrat 

по комнате rumskamrat 

по службе kollega etc. 

специалист по математике, specialist på (i) matematik, fysik 

по физике 

Он чемпион по лыжам. - Нап är champion ра skidor. 

по профессии till yrket 

по форме till formen 

по-моему = enligt min åsikt 
по моему мнению 

по-своему enligt hans åsikt 

по новому стилю enligt gregorianska kalendern 

(efter 1917) 

по старому стилю enligt julianska kalendern 

по вашему адресу under ег adress 

согласно + dativ = enligt, i överensstämmelse med 

(högre stil, kanslistil) 

Согласно постановлёнию Enligt förordning ау den . 

OT... 

npu + lokativ = under, vid (omständighet/villkor) 

(tillhör sakprosans stil) 

При употреблении словв . (Vid användning ау=) När man 

речи нужно... använder orden 1 tal /och skrift/ 

| måste ... 
При наличии кислорода ... Vid förekomst ау syre ... 

при этом härvid
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7.13 

7.13.1 

при случае + реп. = i händelse av, vid tillfälle 

при желании = när så önskas 

при необходимости = om så erfordras 
Он не при деньгах. = Han är inte stadd vid kassa. 

Måttsuttryck 

Måttsuttryck återgivna med prepositionsuttryck: 

B + ackusativ för att ange omfång, mängd, storlek: 

сумма в пять рублей еп summa ра fem rubel 

дом в четыре этажа ей hus med Буга våningar 

в три раза меньше tre gånger mindre 

расстояние в CTO киломётров ett avstånd ау 100 km 

B + lokativ förekommer även: 

в двух шагах от меня ра två stegs avstånd Нап mig 

Ha + ackusativ för att uttrycka hur mycket större eller mindre något 

är vid jämförelse: 

Товарищ на голову выше Min kamrat är huvudet högre 

меня. Ап jag. 

Они приёхали на неделю De anlände еп vecka tidigare. 

раньше. 

Она на три года старше меня. — Hon är tre år äldre än jag. 

Моя комната больше твоей Ha Mitt rum är еп kvadratmeter 

один квадратный метр. större än ditt. 

c + ackusativ för att ange ungefärlig storlek: 

яблоко с кулак ей äpple stort som еп knytnäve 

Выпал град с куриное sänd. Det föll hagel stora som hönsägg. 

мальчик с пальчик еп tummeliten (eg. еп pojke, 

liten som ett finger) 

no i distributiv betydelse: 

med dativ 

Я им дал по рублю. Jag gav дет еп rubel var. 

Likaså står dativ ау räkneorden один och dem som slutar på ь samt 

девяносто, сто: 

Прошу четыре билёта по Får jag be от fyra biljetter а 

пятй (по двадцати) копбек. 5 (20) Корек. 

Även ackusativ förekommer här. 

med ackusativ ау räkneorden 2, 3, 4, 200—400 

Каждый получил по два Var och еп fick två (tre) äpplen. 

(по три) яблока. 

(Obs. betoningen.)
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Märk 

7.13.2 

Märk 

7.14 

7.14.1 

Prepositioner 7.13.2—7.14.1 

около + genitiv = ungefär 

Отсюда до города около Härifrån till stan är det ungefär 

двенадцати KUJIOMÉTPOB. tolv km. 

Кнйга стоит два рубля с лишним. Boken kostar drygt två rubel. 

за + ackusativ vid платить betala, купить köpa 

Сколько вы заплатили за Hur mycket har ni betalat Юг 

книгу? boken? 

Дайте, пожалуйста, билеёт за Var snäll och ge mig еп biljett för 

рубль двадцать! 1.20 (1 rubel och 20 Корек)! 

Måttsuttryck återges även med enbart ackusativ паг predikatet består 

ау ett rörelseverb sammansatt med про-: 

Мы проёхали 20 км за 10 Vi tillryggalade 20 km ра 10 min. 

MHUHHYT. 

Самолёт пролетел две Flygplanet har flugit 2000 km. 

тысячи километров. 

Мальчик проплыл сто Pojken зат hundra meter. 

метров. 

Vidare används ackusativ vid стоить kosta: 

Машина стоит три тысячи Bilen kostar 3000 rubel. 

рублей. 

För att uttrycka ungefärligt mått, t ex tid, längd eller vikt, sättes 

måttsordet framför räkneordet: 

Я прожил года два в Москве. Jag bodde ett par Аг i Moskva. 

... TO я купил бы тысяч за 25 ... då köpte jag /mig/ еп gård 

имение ... för så där en 25 tusen /rubel/ ... 

(Tjechov) 

Tidsuttryck 

Bestämd tidpunkt — svarar på frågan När händer (hände) det? — 

anges: 

a med preposition 

B+ackusativ ау tidsord som klockslag och veckodag. Jämför använd- 

ningen av prepositionerna at respektive on i engelskan! 

Мы встретимся в среду, в Vi träffas ра onsdag kl. 3. 

три часа. 

Däremot ingen preposition (enligt 5.7.1): 

Сейчас ровно три часа. Nu är klockan precis tre.
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Märk 

Märk 

А. П. Чехов умер в ночь Ha 2 ' 

[вторбе/ июля 1904 /тысяча 

девятьсот четвёртого/ года. 

В 15 лет он переёхал в Москву. 

В один прекрасный день 

случилось, что ... 

А. Р. Tjechov dog natten till den 

2 juli 1904. 

Vid femton års ålder flyttade han 

till Moskva. 

En vacker dag hände det /sig/, 

ай... 

Samma konstruktion används vid идзог4еп: 

пора, момёнт, 

минута, мгновёние 

срок 

перйод 

время | tid _, во время 

течение | förlopp = в течение 

В эту минуту (в этот момёнт) 

я увидел его. 

tidrymd, period 

; stund, ögonblick 

| under 

I detta ögonblick fick jag syn på 

honom. 

Likaså används B + ackusativ vid väderlek: 

В такую непогоду никто не 

купается в море. 

в прошлую зиму 

(eller прошлой зимой) 

в настоящее время 

в ближайшее врёмя 

в полдень; в полночь 

в то же врёмя 

семь дней в недёлю 

Г sådant oväder badar ingen i 

havet. 

förra vintern 

för närvarande 

snarast 

kl. 12 på dagen; vid midnatt 

samtidigt 

sju dagar i veckan 

B + lokativ anger år (om datum ej föregår), månad och århundrade 

samt åldersperioder när något inträffar/inträffade. 

В июле я уеду в отпуск. 

Он родился в 1947 году 

/B тысяча девятьсот сорок 

седьмом году/ 

в августе /месяце/ 

в детстве 

в молодости 

. В ЮНОСТИ 

в старости 
в XIX (девятнадцатом) вёке 

В котором часу нам уёхать? 

в этом году 

в прошлом году 

в будущем году 

I juli reser jag ра semester. 

Han föddes 1947. 

i augusti /таваа/ 

1 barndomen 

i ungdomen 

på gamla dar 

på 1800-talet (19:e århundradet) 

Hur dags skall vi resa? 

i år 

i fjol 

nästa år
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Märk 

7.14.2 

7.14.3 
till 

Prepositioner 7.14.2—7.14.3 

Däremot na +lokativ vid недёля: 

на этой неделе 

на прошлой неделе 

а | будущей недёле 
следующей неделе 

Ъ utan preposition 

den här veckan 

i förra veckan 

1 nästa vecka 

med genitiv anger man datum och årtal efter datum när något inträffar 

(inträffade). 
Она родилась 2/111-1823. 

/второго марта тысяча 

восемьсот двадцать третьего 

года/ 

Däremot 

Сегодня 2 /второе/ 

февраля. 

Hon var född 2.3.1823. 

Idag är det den andre februari. 

сегодня idag är ursprungligen genitiv (ау сей день). Jämför även med третьего 

дня = позавчера I förrgår; сего Mécaua /с.м. 1 brev/ denna månad. 

Приду в семь часов утра. 

Obestämd tidpunkt uttrycks 

Jag kommer kl. 7 på morgonen. 

utan preposition med instrumental av tidsord, som anger tid på 

dygnet, årstid: 

Он астроном, работает ночью. 

А его жена врач, она работает 

днём. 

Я встаю рано утром, но 

зато ложусь вечером тоже 

довольно рано. 

Зимой на севере бывает 

очень холодно. 

целыми днями 

Он ушёл ранним утром, а 

возвратился поздней ночью. 

med по -- dativ plural 

по утрам = Om morgnarna 

speciella uttryck för tidpunkt 

к + dativ 

Он придёт к трём часам. 

Нап är astronom och arbetar ра 

natten. Hustrun är läkare och 

arbetar på dagen. 

Jag går upp tidigt på morgonen, 

men lägger mig rätt tidigt på 

kvällen. 

På vintern brukar det vara 

mycket kallt i norr. 

dagarna i ända 

Han gick tidigt på morgonen och 

återvände sent på natten. 

по вечерам = om kvällarna 

Нап kommer före (=icke senare 

än) kl. 3.
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från 

mellan 

före 

efter 

för ... sedån 

до + genitiv 

Магазин открыт до пятй 

часов. 

по + ackusativ 

У меня отпуск по пятое . 

марта. 

© + genitiv 

Доктор принимает с двух 

часов до шести. 

от + genitiv 

Я буду в Москвеё от 

первого до восьмого июля. 

между + instrumental 

Мы обёдаем мёжду пятью и 

шестью. 

перед + instrumental 

Перед уроком я зашёл в 

канцелярию. 

за + ackusativ ... до 

Мы приёхали за недёлю до 

конгресса. 

накануне + genitiv 

Они BCTPÉTUJIMCK накануне 

праздника. — 
под + ackusativ 

Я уёду под Новый Год. 

после + genitiv 

После обеда дети пошли 

купаться. 

по + lokativ 

Affären är öppen till kl. 17. 

Jag har semester till och med den 

5 mars. 

Doktorn tar emot från kl. 2 till 6. 

Jag kommer att vara 1 Moskva 

från den 1 juli till den 8. 

Vi äter middag mellan kl. 5 och 6. 

Före lektionen tittade jag in på 

expeditionen. 

Vi anlände en vecka före 

kongressen. 

De möttes dagen (strax) före 

helgen. 

Jag ska resa bort till nyår. 

Efter middagen gick barnen för 

att bada. 

ау verbalsubstantiv på -ание, -ение: 

По окончании гимназии в 

Таганроге Чёхов переезжает в 

Москву. 

ackusativ + /тому/ назад: 

Два года /Неделю]/ тому 

назад я встрётил его в. 

Хабаровске. 

Efter avslutandet ау (= Зедап 

Tjechov avslutat) gymnasiet i 

Taganrog flyttar Tjechov/han till 

Moskva. 

För två år /en vecka/ sedan mötte 

jag honom i Chabarovsk.
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om 

Märk 

vid 

mitt i 

omkring 

7.14.4 

Märk 

Prepositioner 7.14.4 

через + ackusativ 

Через месяц я переёду на 

новую квартиру. 

в + ackusativ efter раз: 

три раза в день 

два раза в год 

при + lokativ 

При наступлении темноты ... 

среди + genitiv 

Я проснулся среди ночи. 

около + genitiv 

Я буду у тебя около двух 

[часов/. 

Om еп månad flyttar jag ИП еп 

ny våning. 

tre gånger om dagen 

två gånger om året 

Vid mörkrets inbrott ... 

Jag vaknade mitt i natten. 

Jag är hos dig vid två-tiden. 

Tidrymd — svarar på frågan Hur länge pågår (pågick) det? — anges 

med: | 

a enbart ackusativ av tidsordet — huvudsakligen i de fall då svenskan 

har i + tidsord: 

Две недёли школьники 

бывают на практике. 

Д/ två veckor brukar eleverna 

vara på praktik. 

särskilt ackusativen i tidsuttryck med pronomina каждый, весь, 

цёлый varje, hela. (Även svenskan använder i dessa fall prepositions- 

löst tidsadverbial.) 

Всю весну стояла прекрасная Неа våren var det underbart 

погода. väder. 

Каждые два часа OH Нап vaknade varannan timme. 

просыпался. В 

Мы провели целый месяц в. En hel månad tillbragte vi ра 

Крыму. Киш. 

Всю жизнь я живу здесь. 

Ожесточённые бой шли всю. 

осень и зиму. 

Jag har bott här /1/ hela mitt liv. 

Förbittrade strider pågick hela 

hösten och vintern.
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Märk 

Märk 

b Tidrymd (hur länge?) anges även med prepositionsuttryck:- 

3a + ackusativ = under 

За годы войны он работал 

(служил) в министерстве. 

За Эту зиму я ни разу не бывал 

на катке. 

За последнее время мы 

редко видели его. 

Under krigsåren arbetade han i 

ett departement. 

Den här vintern har jag inte en 

enda gång varit på skridsko- 

banan. 

På sista tiden har vi sällan sett 

honom. 

användningen ау 3a+ ackusativ vid resultativa verb (6.14.2), mot- 

svarande svenska prepositionen på: 

Я написал статью за один 

вечер. 

Jag skrev artikeln på еп kväll. 

Även в-- асКизайу kan förekomma i sådana meningar: 

Я закончу работу в один день. Jag avslutar arbetet på еп dag. 

во врёмя /в течёние-- genitiv = under Порре! av/ 

Во врёмя моего пребывания в 

СССР я познакомился со 

многими интерёсными 

ЛЮДЬМИ. 

В течение трёх лет он 

руководил политической 

работой. 

Under min vistelse i Sovjet blev 

jag bekant med många intressan- 

ta människor. 

I tre års tid ledde han den poli- 

tiska verksamheten. 

при + lokativ = under, i följande uttryck: 

При Екатерине П /Bropöl/. 

При царизме. 

При жизни поэта. 

на + ackusativ = ра, för en tid av 

Товарицт уёхал в командиров- 

ку на неделю. 

Under Katarina И:$ regeringstid. 

Under tsartiden. 

I/Under skaldens livstid. 

Min kamrat reste på tjänsteresa 

på en vecka. | 

с + ackusativ = ungefär framför tidsord i singular 

Я ждал товарища с час. 

Он прожил с год в Крыму. 

Она опустила руки ис — 
минуту сидёла неподвижно, 

передыхая. 

Jag väntade i ungefär еп timme 

på min kamrat. 

Han bodde ungefär ett år på 

Krim. 

Hon lät händerna sjunka och satt 

ungefär en minut orörlig och vi- 

lade sig. 

Vid tidsord i plural används около + genitiv eller också sätts räkne- 

ordet efter tidsordet enligt 5.3.8 och 7.13.2 Märk.
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7.15 

Prepositioner 7.15 

около + genitiv = ungefär (Jfr 7.13.1) 

Он прогостил у нас около Нап gästade oss i ungefär två 

двух недель, и вдруг исчёз. veckor, sedan var han plötsligt 

försvunnen. 

Oversikt över de vanligare prepositionerna och deras rektion 

Med genitiv står: | 

без utan; во врёмя under; вдоль längs; вместо i stället för; возле 

bredvid; для för; до ända till; из ur, från; из-за på grund av; из-под 

under; avsedd för; кроме utom; мимо förbi; бколо omkring, 

vid; от från; после efter; посреди bland, mitt i; против mittemot; 

ради Гог... skull; с från, ау; среди bland; у hos, vid. 

Med dativ står: 

благодаря tack vare; к till, mot; навстречу till mötes, mot; по 

utmed, på, enligt; подобно 1 likhet med; согласно enligt. 

Med ackusativ står: 

в till; за för ... skull, under; на till; о (06) mot; про от, ап- 

gående; по ända upp till; чёрез genom (över); с ungefär, så stor som; 

несмотря на trots. 

Med instrumental står: 

за bakom, efter; между mellan; над över; перед framför; под under; 

с med. 

Med lokativ står: 

в i, ра; на i, ра; о (06) om, angående; при vid, inför.
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8.1 

8.1.1 

Родительный 

падеж 

Märk 

Kasuslära 
  

Падежи 

Genitiv 

Genitiv vid substantiv 

а книга ученика elevens bok 

улица Пушкина Pusjkingatan 

flygplanets vingar 

крылья самолёта flygplansvingar 

vingarna på flygplanet 

b ответ ученика elevens svar 

[еп roman av Tolstoj 
роман Толстого 

| Tolstojs roman 

с окружение врага fiendens omringning 

[rage 1 historia 
преподаватель истории . oa. 

р р historielärare/n/ 

Genitivattribut står i ryskan efter sitt huvudord. 

Genitiv uttrycker ägaren (grupp a=possessiv genitiv), den hand- 

lande (grupp b=subjektiv genitiv) och föremålet för en handling 

(grupp с = objektiv genitiv). 

d человек высокого роста еп högrest person 

студенты второго курса studenter i andra årskursen 

девушка двадцати лет еп ung дат på tjugo år 

Egenskapsgenitiv uttrycks i regel med adjektiv (eller räkneord) + 

substantiv som anger egenskap (ålder, utseende etc). 

е Парк культуры и отдыха Kultur- och уПорагКеп /med 

имени Горького namn ау/ Gorkij 

Ему присвоили звание Нап tilldelades titeln professor. 

профессора. 

Benämningsgenitiv (explikativ genitiv) förekommer sparsamt 1 ryskan. 

Vanligen används nominativ: 

город Москва О staden Moskva 

газета Правда tidningen Pravda 

роман Пастернака РазегпаК$ roman 
Доктор Живаго” | ”Doktor Zjivago” 

att namn efter dylika appellativer vanligen förblir oböjda.
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Märk 

8.1.2 

Kasus 8.1.1—8.1.3 

användningen ау genitiv efter orden вид, сорт, род slag, sort. 

все виды транспорта 

Киты — род морских 

млекопитающих /животных/. 

Г кило хлеба, сахару 

литр молока 

бутылка вина 

метр сукна 

тонна зерна 

масса народу 

стакан молока 

чашка чаю 

стадо коров 

большинство (меньшинство 

множество) стран 

alla slag ау transporter 

Valar är ett slags havsdäggdjur. 

ett kilo bröd, socker 

en liter mjölk 

en butelj vin 

en meter tyg 

ett ton spannmål 

en massa människor 

ett glas mjölk 

en kopp te 

en hjord kor 

majoriteten (minoriteten 

/ en mängd) länder 

Måttsgenitiv används efter myckenhetsord och måttsord såsom 

много — мало mycket — litet, немного — немало en smula — 

rätt mycket, сколько — столько lika mycket ... som, несколько 

några, något, достаточно tillräckligt, nog. 

5 два-две РО , , 
дома, письма, книги 

три . 
, (gen. sing.) 

четыре 

ПЯТЬ 

десять | домов, писем, книг 

сто (gen. plur.) 

тысяча 

2, 3,4 

hus, brev, 

böcker 

5, 10, 100, 

1000 hus, brev 

böcker 

Angående genitiv vid räkneord, se 5.1—2. 

h Beträffande genitiv vid angivande av tidpunkter, se 7.14.1b. 

Genitiv efter adjektiv: 

старше 

моложе 

Волга длиннёе Днепра. 

а Брат сестры. 
. fäldre ) . 

Brodern är | | än systern. 
yngre 

Volga är längre än Dnjepr. 

Jämförelsegenitiv används efter ett adjektiv i komparativ.
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Märk 

I stället för genitiv kan jämförelsen uttryckas med uem + nominativ: 

Золото дороже, чем серебро. 

Ъ В шкафу стойт кувшин, 

полный кваса. 

Вопрос достоин внимания. 

Guld Аг dyrare än silver. 

I skåpet står en tillbringare full 

med kvass. 

Frågan är värd uppmärksamhet. 

° Jag såg inte tavlan. 

Genitiv står vid adjektiven полный full och достойный värd. 

Genitiv vid verb 

a I 1.12 och 1.30 redovisas den formella överensstämmelsen mellan 

genitiv och ackusativ av ”levande” substantiv. 

b У меня нет карандаша 

не было бумаги 

не будет врёмени 

Jag har inte någon penna 

Jag hade inte papper 

Jag får inte tid 

Vid (de oböjliga) verbformerna 

нет det finns inte 

не было det fanns inte 

не будет det kommer inte ай finnas 

står det logiska subjektet i genitiv. Se även 6.19—20! 

att vid verbformerna не существует det existerar inte, не оказа- 

лось det syntes inte, не осталось det fanns inte kvar, не встречалось 

det förekom inte, не произошло det skedde inte och liknande med 

grundbetydelsen det finns inte/det fanns inte står likaledes genitiv: 

I teaterkassan fanns inte en enda 

biliett kvar. 
För honom existerår/finns det 

inga hinder. 

В кассе театра не осталось ни 

одного билёта. 
Для него не существует 

никакйх препятствий, 

с Я не понял вопроса. 

Jag förstod inte frågan. 

Я не видел картины. 

Я понял вопрос. 

Jag förstod frågan. 

Я видел картину. 

Jag såg tavlan. 

Я получил письмо. 

Jag har fått brevet. 

Я не получал письма. 

Jag fick inte brevet. 

Objektsgenitiv står i satser med nekat predikat. 

Objektsackusativ förekommer ganska ofta — särskilt i talspråk — i satser 
med nekat predikat. Detta gäller särskilt om objektet är ett bestämt, konkret 
föremål eller objektet speciellt framhävs (det står då ofta först i satsen):
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Kasus 8.1.3 

Эту книгу я не читал. 

Смотри, не потеряй часы! 

Den här boken har jag inte läst. 

Зе upp, så att du inte tappar klockan! 

skillnaden i betydelse i följande exempel: 

Он не читал газёт. 

Han läste inte tidningar. 

Он не читал газёты. 

Нап läste inte tidningarna. 

Endast genitiv är möjlig som objektskasus, om det nekade predikatsverbet 
har figurlig betydelse och objektet ej är ett konkret substantiv: 
Его предложёние не встрётило под- = Hans förslag mötte/fick inget stöd. 

дёржки. 

Я Выпей воды! betyder ”Drick Лие/ vatten!” medan Выпей воду! 

betyder ”Drick ur vattnet!” 

På samma sätt 

Нарежь хлеба! 

Налей молока! 

Принесй дров! 

Купи мяса, соли и овощей! 

Skär upp lite bröd! 

Häll upp lite mjölk! 

Bär in lite ved! 

Köp kött, salt och grönsaker! 

Partitiv genitiv förekommer ibland av ämnesnamn, när man vill ange, 

att verbhandlingen hänför sig endast till en del av objektet eller en 

obestämd mängd. Märk, att predikatsverbet ofta har fullbordad form! 

е Vid verben хотеть vilja ha, ждать vänta (sig), искать söka, просить 

be om, требовать kräva står objektet i ackusativ, om det betecknar 

ett föremål eller person; i genitiv, om det är abstrakt eller anger del 

av något. 

ackusativobjekt 

Я ищу кнйгу. 

Jag söker еп bok. 

Милиционёр потребовал 

документы. 

Polisen krävde /а få $е/ 

passen. 

Девушка ждёт подругу. 

Flickan väntar på sin väninna. 

Я попросил книгу в библио- 

тёке. _ | 
Jag begärde еп bok ра biblio- 

teket. | 

Хотите папиросу? 

Vill ni ha еп cigarrett? 

genitivobjekt 

Я ищу покоя. 

Jag söker lugn. 

Рабочие потребовали 

повышения зарплаты. 

Arbetarna krävde löneförhöj- 

ning. 

Я жду ответа на моё письмо. 

Jag väntar svar ра mitt brev. 

Он попросил извинения за 

опоздание. 

Han bad om ursäkt för förse- 

ningen. 

”KOTAT ли русские войны?” 

”УШ ryssarna ha krig?” 

(Dikt av Jevtusjenko)
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med genitiv, när objektet anger ett transportmedel: 

Мы ждали поезда 
трамвая 

автобуса 

самолёта 

парохода ... 

Vi väntade ра tåget 
spårvagnen 

bussen 

flygplanet 

ångbåten ... 

f Genitivobjekt står vid följande verb som betyder 

1 frukta, undvika, beröva: 

бояться 

пугаться . .. yraTb bli rädd för 
испугаться 

стыдиться . skämmas för 

стесняться blygas för 
Волков бояться — в лес не ходить. 

Берегйтесь аварий! 

лишать/ся | - 
, beröva/s 

лишить/ся 

Он лишил себя жйзни. 
Он лишился зрёния/слуха. 

2 önska, uppnå 

желать 

пожелать 

Я желаю вам счастья 

успехов 

здоровья 

всего хорошего 

счастливого путй 

спокойной ночи 

достигать 

достигнуть uppnå 

[достичь/ 

Альпинисты достигли вершины 

горы. 

3 beröra, lyda, hålla fast vid 

касаться 
; | beröra; angå 

KOCHYTBCA 

А что касается этого 

вопроса, то... 

Брат послушался моего 

совета. 

frukta, vara rädd för 

избегать . 
, undvika 

избежать 

берёчься akta sig för 

Är man rädd för vargar, ska man inte 
gå till skogs. 
Undvik /trafik/ olyckor! 

Han tog sitt liv. 
Han förlorade synen/hörseln. 

önska 

Jag önskar er lycka 

framgång 

hälsa 

allt gott 

lycklig resa 

god natt 

добиваться 

добиться | uppnå 

Bergsklättrarna nådde bergets topp. 

слушаться 
, | lyda 

послушаться 

Och vad angår denna fråga, 

så ... 

Min bror lydde mitt råd.
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8.2 

8.2.1 

Дательный 

падеж 

Kasus 8.1.4—8.2.1 

4 räcker, fattas, saknas (använda opersonligt) 

хватает (ргез.) 

хватит (fut.) 

не хватает (ргез.) 

не хватало (pret.) 

недостаёт  (ргез.) 

недоставало (рге".) 

Ему не хватало сил. 

Этого ещё недоставало! 

Ему хватит этих денег. 

räcker 

kommer att räcka 

fattas 

fattades 

saknas 

saknades 

Krafterna svek honom. 

Det fattades bara! 

De här pengarna räcker för 

honom. 

5 стбить kosta, vara värd, om det inte är fråga om pris på en vara. 

(I detta fall står objektet i ackusativ.) 

genitivobjekt 

Это стоило ему жизни. 

Detta kostade honom livet. 

ackusativobjekt 

Книга стоит рубль. 

Boken kostar еп rubel. 

Efter frågande/relativa pronominet что står adjektiv i genitiv: 

Что нового? 

Это всё, что я видел нового. 

Что это такое? 

Dativ 

Dativ står vid vissa verb. 

Vad nytt? 

Det var allt nytt som jag såg. 

Vad är det för något? 

a Dativ betecknar mottagaren vid verb som betyder ge: 

Я дал ему яблоко. 

Мама купила ей туфли. 

Девушка показала им дорогу. 

Вы обещали нам помощь. 

Учитель задал ученику вопрос. 

Jag gav honom ett äpple. 

Mamma köpte skor åt henne. 

Flickan visade dem vägen. 

Ni lovade oss hjälp. 

Läraren ställde en fråga till ele- 

ven. 

Satserna i exemplen ovan innehåller två objekt, ett direkt som utgörs 

av ett tingord och står i ackusativ, och ett indirekt som betecknar 

en person. Det indirekta objektet står i dativ. 

b Dativ betecknar den tilltalade vid sägeverb: 

Что ты ему сказал? | 

Она мне отвётила, что ... 

Vad sade du till honom? 

Hon svarade mig, att ...
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/ånpec/ на 

конверте 

Märk 

Бабушка рассказывает внуку’ 

сказку. 

Нам сообщили, что ... 

Объясните мне эту задачу! 

Позвоните мне завтра! 

Он написал ей письмо. 

Farmor berättar еп saga för son- 

sonen. 

Man meddelade oss, att ... 

Förklara den här uppgiften för 

mig! 

Ring mig i morgon! 

Han skrev ett brev till henne. 

att adressatens namn står 1 dativ på kuvert о.4.: 

(куда) СССР 

г/ород/ Ленинград 

Невский проспект 

д/ом/ 26, кв/артира/ 6 

(кому) Лукину Ивану Петровичу 

се Dativ betecknar регзопеп/заКеп som hindras, skadas, svikes: 

Шум мешает ученикам 

заниматься. 

Курёние вредит здоровью. 

Oväsendet hindrar eleverna 1 

arbetet. 

Rökning skadar hälsan. 

På samma sätt konstrueras препятствовать hindra, противодействовать 

motverka, сопротивляться göra motstånd, подвергаться underkasta sig. 

d Dativ betecknar personen som förbjuds, tillåts, rådes, befalles: 

Врач запретил больному 

курйть. 

Мать разрешила сыну идти на 

каток. | 

Он посовётовал мне прочитать 

эту книгу. 

Läkaren förbjöd den sjuke att 

röka. 

Modern tillät sonen att gå till 

skridskobanan. 

Han rådde mig att läsa den här 

boken. 

att vid dessa verb (liksom ofta vid sägeverben) utgörs det direkta 

objektet av en infinitivsats. 

e Dativ står vid verb som betyder hjälpa, tro, hota: 

Дочь помогает матери 

готовить обед. 

Он грозйл пальцем мальчику. 

Я тебе не верю. 

(men верить в Бога tro ра Gud) 

Помолимся Богу! 

Dottern hjälper sin mor att laga 

middagen. 

Han hotade (hötte åt) pojken 

med fingret. 

Jag tror dig inte. 

Låtom oss bedja /till Gud/! 

Observera, att благодарить facka har direkt objekt 1 ackusativ: 

Благодарю вас за подарок! Jag tackar ег Гог presenten. 

(Prepositionen благодаря tack vare styr dativ!)
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{ Мне нравится ... jag tycker от... 

Мне нравится эта шляпа. Jag tycker от hatten. 

Мне нравятся эти туфли. skorna. 

Он мне очень понравился. Jag tyckte mycket от honom. 

Она мне очень понравилась. om henne. 

Они мне очень понравились. от dem. 

ед Ibetyder egentligen behaga, och den som be- 
понравиться 

hagas står i dativ. Det som behagar är subjekt, står alltså i nominativ. 

g Dativ betecknar det man lär sig: 

Преподаватель учил Läraren undervisade studenten i 

студёнта правильному det rätta uttalet. 

произношению. 

Мы учимся русскому языку. Vi lär oss ryska. 

men 

Мы изучаем русский язык. Vi studerar ryska. 

I betydelsen lära sig utantill, lära sig läxan används учить/выучить med sak- 

objekt i ackusativ. 

h Dativ står vid vissa ”känsloverb”: 

Я очень обрадовался письму Jag gladde mig mycket åt kamra- 

товарища. tens brev. 

Все радуются весеннему Alla gläds åt vårsolen. 

солнцу. 

Мы удивляемся мужеству Vi förundras över denna kvinnas 

этой женщины. mod. 

Нельзя завидовать YCHÉXAM Man ska inte avundas andra deras 

других. framgång. 

i Några med prepositioner sammansatta verb styr dativ: 

предшествовать föregå; gå före 

. подражать еНегара 

подвергать underkasta, utsätta Юг 

j I infinitivsatser står dativen som logiskt subjekt: Jfr 6.41. 

Куда тебе ехать? Vart ska du resa? 

Ему не понять этого. Det här begriper han inte. 

Что мне рассказать вам? Vad ska jag berätta för ег? 

Когда мне позвонить вам? När ska jag ringa ег?
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а Слава Богу! Gudskelov! (eg. Ага åt Gud) 

Слава советским воинам! Leve de sovjetiska krigarna! 

Миру — мир! Fred åt världen! 

Привет друзьям! En hälsning till vännerna! 

На берегу Невы стойт РА Меуаз strand står ”ВгопзгуЦа- 

Медный Всадник”, знаме- ren”, det berömda minnesmärket över 

нитый памятник Петру Peter I. 

Первому. 

[Болышое/ спасибо вам! /Hjärtligt/ tack ska ni ha! 

Dativ står efter substantiv som ett slags ”målobjekt” — oftast i 

kortare sentenser och paroller. Märk särskilt dativen efter ordet 

памятник staty, minnesmärke. 

b efter substantiv avledda av under 8.2.1 behandlade verb står 

dativ: 

помощь товарищу hjälp åt kamraten 

письмо отцу brevet till far 

молитва Богу еп bön till Gud 

обучение языкам språkundervisning 

8.2.3  Dativ vid adjektiv 

а Я вам очень благодарен. Jag är ег mycket tacksam. 

Я рад встрече с другом. Jag är glad över mötet med min 

: vän. 

Я не встречал людей, Jag har aldrig mött några /тап- 

подобных этому человеку. niskor/ lika denne. 

Сколько я вам должен? Hur mycket är jag skyldig ег? 

b Några adjektiv konstrueras antingen med dativ eller med pre- 

positionen для för + genitiv: 

важный viktig, betydelsefull характерный karakteristisk 

трудный svår удобный bekväm 

нужный nödvändig (jfr 8.1.2с) понятный begriplig 

известный bekant, känd полезный nyttig 

Понятно ли BAM это? Förstår ni det här? 

Известный всему миру KOM- Реп över hela världen berömde 

_ позитор Пётр Ильйч Чайков- . kompositören Peter I. Tjajkov- 

ский умер в 1893 году. skij dog 1893. 

Adjektivet равный jämbördig och adverbet равно lika med (=) styr antingen 

dativ eller följs av с + instrumental: 
18:6 =3 utläses восемнадцать, /раз/делённое на шесть равно трём.
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Kasus 8.2.4— 8.2.6 

I opersonliga uttryck står det logiska subjektet i dativ 

a vid predikativer (3.20.4) som anger möjlighet eller nödvändighet: 

Можно ли /мне/ здесь Får jag sitta här ett tag? 

посидеть минуточку? 

Больному пока ещё нельзя Реп sjuke får ännu inte stiga 

вставать. upp. 

Эти слова вам не нужно De här orden behöver ni inte 

учить. lära in. 

Мне надо торопиться. Jag måste skynda mig. 

Брату необходимо выехать Min bror måste resa /bort/ i 

завтра. morgon. 

Se även 2.13.5 

att predikativerna можно, нельзя, нужно, надо, необходимо + 

infinitiv motsvarar de svenska modala hjälpverben Кап [inte/, får 

finte/, måste. 

Angående ryska motsvarigheter till svenska vill, skall, bör se nedan 

under с! 

b vid predikativer som anger sinnesstämning (3.20.2): 

Товарищу/сестре весело Аг glad 

грустно är sorgsen 

CKYYHO har tråkigt 

стыдно skäms 

приятно har det angenämt 

хорошо har det bra 

холодно fryser 

тепло Аг varm 

Мне было бы интересно Det vore intressant, tycker jag, 

прослушать этот KOHUÉPT. att höra konserten. 

På samma sätt konstrueras några substantiv: 

Мне пора ... Det är dags för mig att ... 
Мне жаль (сестру). Jag tycker synd от (systern). 

Мне лень ... Jag har ingen lust ай... 

с Vid opersonligt använda verbformer som svarar mot de svenska 

hjälpverben vill, skall, bör står det logiska subjektet i dativ. 

Se även 6.70.1а. 

Мне хочется спать’. Jag är sömnig (eg. jag vill sova) 

есть hungrig 

пить törstig 

Ему хотелось немного Нап ville vila en smula. 

отдохнуть.
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8.2.6 

Вам следует (рге$) обратиться в справочное бюро. 

следовало бы (Коп]) 

приходится (ргез) 

придётся (fut) 

пришлось (рге!) 

Ni bör vända er till ”Informationen”. 

borde 

måste 

blir tvungen att 

blev tvungen att 

d Vid opersonligt använda reflexiva verb (6.70.1b): 

Матери не спится. Мог Кап inte sova. 

Брату нездоровится. Min bror Аг ние frisk. . 

Товарищу не работается. Min kamrat får inget иг händer- 

na. 
Мне сегодня ночью снилось, Jag drömde i пай, att ... 

что ... 

Мне кажется, что... Det förefaller mig som от... 

Мне надоедает/надоёло ... Jag blir/blev utled ра att ... 

Någon gång kan sådana verb användas personligt: 

Я ей снился каждую ночь. Hon drömde от mig varje natt. 

е Мне удаётся Jag lyckas 

удастся skall lyckas 

y далось | lyckades 
[удавалось (of)/ 

Dativ vid pronomen och pronominella adverb: 

а Такое никогда не прихо- Något sådant har aldrig fallit 

дило мне в голову. mig in. 

Я пожал ему руку. Jag tryckte hans hand. 

Dativ som ersätter possessivt pronomen kallas possessiv dativ. 

b Мне сегодня HéKyda идти. Jag har ingenstans ай ta vägen 

idag. 

Мне некогда гулять. Jag har inte tid att promenera. 

Тебе незачем это знать. Det behöver du inte veta. 

Se vidare 4.26.3 och 6.41.21 

Dativ vid räkneord för att uttrycka ålder: 

— Сколько тебе лет? , _ Hur gammal är du? 

— Мне семнадцать. Jag är sjutton /аг/.
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8.3 

8.3.1 

Винительный 

падеж 

8.3.2 

8.3.3 

8.4 

8.4.1 

Творительный 

падеж 

Kasus 8.3— 8.4.1 

— Петру восемнадцать. 
Маме исполнилось 38 лет. 

Ackusativ 

Peter är aderton. . 

Mamma har fyllt 38 år. 

Ackusativ står efter verb för att uttrycka det direkta objektet: 

Я вижу карту СССР. 

Профессор читает доклад. 

Ученик учит стихи Евтушенко. 

Каждый вечер мы смотрим 

телевизор. 

Undantag: se 8.1.3с, 4. 

Jag ser еп karta över Sovjet- 

unionen. 

Professorn håller ett föredrag. 

Eleven lär sig en dikt av Jevtu- 

sjenko. 

Varje kväll tittar vi på TV. 

Efter predikativerna сльиино, видно (3.20.3) används ackusativ: 

Слышно музыку. 

Видно дорогу. 
Man Кап höra musik. 

Man kan se vägen. 

(men nekat: Не слышно музыки — Не видно дороги.) 

Angående ackusativ i måtts- och tidsuttryck, se 7.13.2 och 7.14.4а. 

Instrumental 

a Efter verb står instrumental för att uttrycka medlet för en hand- 

11025 utförande 

| — Чем ты пишешь? 

— Я пишу карандашом, а 

Лена пишет ручкой. 

Мать режет хлеб ножом. 

— Vad skriver du med? 

— Jag skriver med blyerts, men 

Lena skriver med bläckpenna/ 

kulpenna. 

Mor skär brödet med kniv. 

I dessa exempel betecknar instrumental verktyget. 

2 Модель построена девяти- 

лётним мальчиком. 

Задание выполняется. 

учеником. 

Modellen har byggts ау еп пю- 

årig pojke. 

Uppgiften utförs av eleven.
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6.56.2) av snö. 

YparåHOM сорвало крышу с Orkanen slet ау taket från huset. 

дома. 

I еп passiv sats står agenten — dvs den person eller kraft (subjektet) 

som 1 motsvarande aktiva sats utför handlingen — i instrumental. 

Likaså kan en agent i instrumental förekomma i opersonliga satser. 

3 ехать поездом att resa med tåg 

пароходом med ångbåt 

трамваем att åka spårvagn 

автобусом att åka buss 

лететь самолётом att flyga /i flygplan/ 

кататься верхом att rida /till häst/ 

идти пешком att gå till fots 

I dessa fall uttrycker instrumental transportmedlet. Jämför 7.4.2e. 

b För att uttrycka sättet för (omständigheterna kring) en handlings 

utförande används också instrumental: 

I ”Постойте!” проговорил ”Vänta lite!” за han med hög 

он громким (тихим) голосом. (låg) röst. 

Кто-то быстрыми шагами Någon kom in i rummet med 

вошёл в комнату. snabba steg. 

2 Здесь пахнет табаком. Här luktar tobak. 

Он погйб смертью героя. Нап dog hjältedöden. 

Она спала глубоким сном. Hon sov djupt (eg. еп djup sömn). 

С бухты несёт холодом и Från havsviken doftar det ау 

туманом. kyla och dimma. 

Ryska sättsinstrumentalen återger andra språks s k innehållsacku- 

sativ. 

3 Тропинка вилась змеёй. Stigen snodde sig som еп orm. 

(=как змея) 

Дождь полил ручьями. Regnet flöt i strömmar. 

I ovanstående exempel uttrycker instrumentalen en jämförelse. 

4 Åtgärder och gester uttrycks ofta med instrumental: 

пожимать плечами. rycka ра axlarna 

всплеснуть руками - | slå ihop händerna 

махать хвостом . vifta ра svansen 

топать ногами stampa med fötterna 

качать головой _ | _ газКа på huvudet 

кивнуть головой nicka /ра Виуиде



252 Kasus 8.4.1 

5 instrumental = med avseende på, till 

Родом он англичанин. Till börden är han engelsman. 

Жители Таджикистана Invånarna i Tadzjikistan är till 

большей частью мусульмане. större delen muhammedaner. 

Denna ”relations”-instrumental ersätts vanligen med prepositionsuttryck, t ex 

Земля — третья по порядку от Jorden är den tredje planeten i ord- 
Солнца планёта. ningen från solen. 

Den förekommer dock rätt ofta hos en del ”måttsord” som вес vikt, глубина 

djup, ширина bredd, высота höjd, площадь yta etc. 
Som relationsinstrumental kan också anföras den instrumental som ibland 
möter vid komparation av adjektiv. 

Жена была только годом моложе Hustrun var bara ett år yngre än 

его. han. 
(vanligare: на год моложе) 

-б ”vägens” instrumental 

ехать полем Гага över fälten 

лесом genom skogen 

морем till sjöss 

сухим путём landvägen 

Дорога шла сосновым лесом. Vägen gick genom en tallskog. 

Oftare förekommer här prepositionsuttryck. 

7 Beträffande instrumental i tidsuttryck, se 7.14.2. 

с ”Instrumentalobjekt” står 

1 vid följande verb: 

styra, leda 

руководить работой leda ей arbete 

управлять государством styra еп stat 

править машиной köra bil 

заведовать магазином förestå en affär. 

командовать полком ha befäl över ett regemente 

Шофёр управляет машиной. Chauffören kör bilen. 

äga, behärska 

владеть языком behärska ett språk 

овладевать техникой behärska tekniken 

располагать временем förfoga över tid 

обладать талантом — äga еп talang 

2 ”Instrumentalobjekt” står vidare vid verben: 

жертвовать , 
‚ ЖИЗНЬЮ offra livet 

пожертвовать. 

рисковать ‚ . - 
, здоровьем riskera hälsan 

рискнуть
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заболевать 

заболеть 
страдать бессонницей 

| гриппом insjukna i influensa 

lida av sömnlöshet 

Även substantiv avledda av dessa verb konstrueras med instrumental. 

d Vid en grupp reflexiva verb anger instrumental ”målet” Юг verk- 

samheten: 

заниматься 

заняться 

интересоваться | 

| спортом 

й музыкой 
заинтересоваться | 

пользоваться , 
, случаем 

воспользоваться 

m fl 

syssla med sport 

intressera sig för musik 

begagna tillfället 

e Predikatsfyllnaden står i instrumental vid följande verb: 

быть (se vidare under f) 

/бывать/ vara 

являться 

становиться . 
bli 

стать 

делаться | bli 
сделаться 

оказываться 
, | visa sig vara 

оказаться 

Я стану инженером, сестра 

хочет стать врачом. 

’Неужеёли не скучно быть 

простым, неизвёстным 

человеком?” /Чехов/ 

Мне кажется, что в одной 

улыбке состойт то, что 

называют красотой лица. 

/ЛН Толстой/ 

Она всегда остаётся спокой- 

ной в трудные минуты. 

Он считается хорошим 

человеком. | 
Его считают хорошим чело- 

веком. 

казаться 

показаться 

называться | kallas, heta 

назваться 

оставаться 

остаться 

| tyckas, verka 

| förbli 

считаться anses 

Jag ska bli ingenjör, min syster 

vill bli läkare. 

”Är det inte ledsamt att vara en 
enkel, obekant människa?” 

Jag tycker att i enbart leendet 

finns det som man kallar ansik- 

tets skönhet. 

Hon förblir alltid lugn i svåra 

ögonblick. 

Han anses vara en bra män- 

niska. 

Man anser honom vara en bra 

människa.
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Märk 

Kasus 8.4.1—8.4.2 

f Vid verbet быть vacklar språkbruket ifråga om predikatsfyllnadens 

kasus. 

I Predikatsfyllnaden är ett substantiv: 

Он студент. Нап är student. 

Мой брат — представитель Min bror är representant för 

совётской делегации. sovjetdelegationen. 

När predikatsverb saknas, står predikatsfyllnaden i nominativ. 

När predikatsverbet — någon form ау быть —är utsatt står predikats- 

fyllnaden i nominativ/instrumental. 

Он был инженер. | oa 
, Han var ingenjör. 

Он был инженёром. | 

Valet mellan kasus i detta fall är oväsentligt, ty någon större nyansskillnad 

tycks det ena eller andra kasus icke innebära. I 1800-talslitteraturen gällde, 

att nominativen angav en varaktig, instrumentalen en tillfällig egenskap hos 

subjektet. Denna regel tycks ej iakttagas av moderna författare. 

Vid infinitiven быть står predikatsfyllnaden 1 instrumental. 

I strukturen это был — это была ... används nominativ: 

Это был великий, необыкно- Det var еп stor, ovanlig män- 

венный человек. niska. 

2 Predikatsfyllnaden är ett adjektiv i kortform. 

Endast nominativ kan förekomma, men observera att kortformen 

ibland har annan betydelse än långformen (2.13.3): 

Река очень спокойна Floden är mycket lugn. 

/спокойная/. 

Kortformen innebär, att floden är lugn just пи, medan långformen anger, att 

den alltid flyter lugnt. 

3 Predikatsfyllnaden är ett adjektiv i långform 

Liksom i fråga om substantivisk predikatsfyllnad kan både nominativ 

och instrumental förekomma. Nominativen tycks överväga. 

Он такой хороший, милый Нап är за snäll och rar. 

/человек.. 

Погода была ясная. | Vädret var klart. 

Доклад был очень интересный. Föredraget var mycket intres- 

sant.
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Märk 

8.4.2 

8.5 

egenskap hos subjektet (jämför under # 1 ovan): 

Лицо его было совсём красным Hans ansikte var alldeles rött och 

и жалким. ynkligt. 

g Vid vissa verb: 

выбирать | ... 
‚ р | välja звать kalla 

выбрать 

назначать слыть . .. 
, utse ‚ anse/s/, gälla Гог 

назначить прослыть 

называть | kalla считать | se 

назвать | (счесть! 

Vid dessa verb står det man väljes, utses till eler kallas, anses för i 

instrumental. 

Её выбрали президёнтом. Man valde henne till president. 
Его назначили дирёктором. Нап utsågs till direktör. 

Меня зовут Пётр eller Меня зовут Петром. Jag heter Реег. 

h Likaså står instrumental у verben работать arbeta, служить 

tjäna, tjänstgöra: 

Он работает на заводе Нап arbetar som ingenjör ра 

инженером. fabriken. 

Это может служить примером. Detta Кап tjäna som exempel. 

i Мы пришли первыми. Vi kom först. 
Instrumentalformen первыми Кап sägas vara predikativt attribut, dvs ett slags 
predikatsfyllnad som står nära sättsadverbialet i betydelse (jfr №). Sådana 

predikativa attribut är särskilt vanliga i ryskan vid rörelseverb, men de före- 

komrnrner rikligt i litteraturspråket även vid andra verb. 

Мне нравится видеть её такой Jag tycker om att se henne så där 

крошечной. (Л Н Толстой) pytteliten. 

Instrumental står vid några adjektiv. 

Я доволен твоей работой. Jag är nöjd med ditt arbete. 

Она довольна свойми подру- Hon är nöjd med sina väninnor. 

гами. 

Мы довольны поездкой. Vi är nöjda med resan. 

Чем богаты, тем и рады. Håll till godo med vad huset för- 

mår. 

Apposition — en efterställd bestämning — står i samma kasus som 

korrelatet — huvudordet:. 

Моя сестра играла с дочерью Min syster lekte med grannens 

сосёда, девочкой лет шести. dotter, еп flicka i sexårsåldern.
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Сочинй- 

тельные 9.2 

союзы 

9.2.1 

Соединительные 

союзы 

Märk 

Märk 

Konjunktioner 
  

Союзы 

Konjunktioner kallas ord som tjänstgör som bindning mellan två 

eller flera led i ett yttrande. 

Samordnande kallas sådana konjunktioner som förenar likvärdiga 

led (ord, huvudsatser, bisatser). Exempel på sådana är i svenskan 

och, eller, men. | 

Underordnande kallas de konjunktioner som förbinder bisats med 

huvudsats (t ex att, när), eller bisatser av olika art. Konjunktioner är 

oböjliga. 

Samordnande konjunktioner 

Förenande konjunktioner 

и och 

u...H både... och 

(да och, mest i talspråk) 

a och (= och vidare; se nedan) 

как... TAK и Såväl... som 

ни... ни varken ... eller 

не TÖJILKO ... HO H inte bara ... utan även 

также /тоже/ också 

а также liksom även 

Vid ни... ни används dubbel negering: 

У него нет ни брата, ни Нап Баг varken bror eller syster. 

сестры. 

Он не верит ни в сон, ни в чох. (ип?.) Нап tror varken på fan 

(сон sömn, dröm, чох nysning) — ellertrollen. 

Konjunktionen a används: 

I i samband med negation; motsvarande svenska och inte, utan; 

Пиши пером, a He о > Skriv med bläck, och inte med 

карандашом! | > blyerts! 
Не герои делают историю, а Det är inte hjältar som skapar 

история дёлает героев. historia, utan historien som ska- 

par hjältar.
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9.2.2 

Противительные 

союзы 

2 а används även Юг att förena satser eller satsdelar som komplet- 

terar, förstärker eller förklarar varandra. a anger tillägg; и anger 

uppräkning: 

Жили-были лиса и журавль. 

Они были сосёди, но у лисы 

был дом в лесу; а у журавля — 

дом в поле. 

Он занят, а потому не пойдёт 

в театр. 

Det var еп gång еп räv och еп 

trana. De var grannar, men räven 

hade sitt hus i skogen och tranan 

på fältet. 

Han är upptagen, och därför går 

han inte på teatern. 

3 a används 1 början av frågor eller anföringssatser: 

— А когда ты побдешь? 

Он на секунду задумался, а 

потом ответил: ... 

— А тепёрь идём домой. 

А я? 

— Och när far du? 

Han tänkte efter en sekund, och 

sedan svarade han: ... 

— Och nu går vi hem. 

Än jag då? 

4 a används för att uttrycka en något svagare motsättning än но, 

som vanligen inleder en sats, vars påstående är oväntat; 

Jämför 

Там было тепло, 

Där var det varmt, 

Вчера погода была хорошая, 

I går var det fint väder. 

Motsättande konjunktioner 

а, HO, да men 

однако emellertid, men 

же dock, men, och ... ju 

всё же, всё, всб-таки Ändå 

ато annars 

зато I stället, men 

Мал золотник, да дорог. 

же används: 

а здесь холодно. 

но мне было хододно. 

men jag frös. 

а сегодня идёт дождь. 

но мы не гуляли. 

men 1 dag regnar det. 

| och / men här är det kallt. 

(men vi gick inte ut och gick. 

Aa förekommer i talspråk och i ordspråk: 

(ungefär) Liten men naggande god. 
(ordspråk) 

a med ungefär samma betydelse som det motsättande a: 

Я уезжаю, товарищ же 

остаётся. | 

Jag reser bort, men min kamrat 

stannar kvar.
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9.2.3 

Разделительные 

союзы 

9.2.4 

Пояснительные | 

союзы 

Konjunktioner 9.2.3—9.3.3 

b som anknytningsord i en lösare sammanfogad satskedja: 

Когда мы приёхали, приёхали = När vi kom — och vi kom som- 

жемы летом, стояла солнечная таг — var det soligt väder. 

погода. 

с som konjunktionellt adverb med betydelsen då (obetonat), ju och 

hängs efter det ord som skall understrykas eller framhävas: 

— Когда же вы приедете? — Маг kommer ni då? 

— Приедем сегодня же. — Vi kommer ju idag. 

d Efter pronomen och pronominella adverb för att uttrycka identi- 

citet (se 4.23): здесь же just här. 

однако används 

a som konjunktion med ungefär samma betydelse som a: 

Хотя он старик, однако Han Аг visserligen gammal, men 

бодр душой. han Аг ung till sinnet (eg. "rask i 

själen”) 

b som sammanhangsord = emellertid, i alla fall 

с som utrop = minsann! 

Однако, это уж слишком! Det var ändå höjden! 

Särskiljande konjunktioner 

йли/иль, либо eller 

или... Или, либо ... либо antingen — eller 

TO ... TO än — än 

не то... не то, то ли... тб ли dels — dels 

не только... но и inte bara — utan även 

как... таки Såväl... som 

Förklarande konjunktioner 

то есть (т.е.) det vill säga (dvs) 

йли eller 

а именно nämligen 

как-то till exempel, nämligen



  

Underordnande konjunktioner 
союзы 

9.3.1 allmänt underordnande konjunktioner inleder objektsatser efter tanke- 

och sägeverb och efter predikativer: 

что, чтобы att (6.36.3, 7—11, 13) 

будто, будто бы, якобы att /5от от/, (6.36.14) 

как hur, как бы ... не: se 6.36.13 

Я слышал, будто вы уезжаете. Jag hörde, att ni eventuellt reser 

bort. 

Мне казалось, будто бы Det föreföll mig, som от någon 

кто-то зовёт меня. kallade ра mig. 

Мы слышали, как пролетёл Vi hörde, hur еи flygplan flög 

самолёт. förbi. 

9.3.2 Tidskonjunktioner 

Временные когда, как när, då 

союзы как только så snart 

едва |... как] knappt [... förrän] 

в то врёмя, как medan 

пока medan 

между TEM, как Medan 

с тех пор, как alltsedan 

по мёре того, как allt efter som 

после того, как efter det att 

пока не Co | til dess att (6.14.8 e) 
до тех пор, пока не 

прёжде чем; перед тём, как; до того, как innan (6.42.а). 

Angående aspekt i tidsbisatser, se 6.14.8. 

9.3.3 Orsakskonjunktioner 

Причинные потому что därför att 

союзы так как emedan, eftersom 

йбо ty, emedan 

оттого, что på grund av att 

вслёдствие тогб, что till följd av att 

ввиду того, что med hänsyn till att 
в сйлу того, что på grund av att 

поскольку i den mån som, eftersom 

из-за того, что på grund av att 

благодаря тому, что tack vare att 

Orsaksbisats inledd ау потому. что och ибо måste stå efter huvud- 

satsen.



260 

9.3.4 

Целевые 

союзы 

9.3.5 

Союзы 

следствия 

9.3.6 

Условные 

союзы 

Märk 

9.3.7 

Уступительные 

союзы 

Konjunktioner 9.3.4— 9.3.10 

Det var mycket folk på gatorna, 

därför att det var helgdag. 

Eftersom jag inte är hemma i 

morgon, var snäll och kom på 

torsdag! | 

На улицах было много народу, 

потому что был праздник. 

Так как я завтра не буду 

дома, приходите, пожалуйста, 

в четверг! 

Avsiktskonjunktioner 

чтобы: для тогб, чтобы; с тем, чтобы; затём, чтобы för att, i av- 

Sikt att 

Se 6.36.7 för exempel! 

Följdkonjunktioner 

так, что; так, чтобы SÅ ап 

Se 6.36.8—9 Гог exempel! 

Villkorskonjunktioner 

6.36.1 a—c если om, ifall | 

6.42b ежели, коли 

раз 6.35.16 

коли används mest i folkligt språk och i ordspråk: 

Не будет скуки, коли заняты руки. — Det blir inte tråkigt, om händerna är 
: sysselsatta. (ordspråk) 

то =så inleder ofta eftersatsen (huvudsatsen) i en villkorlig sats- 

fogning, se 4.7. 

Angående imperativ i villkorsbisatser se 6.32. 

Medgivande konjunktioner 

хотя /хоть 

несмотря на то, что 

правда... но visserligen ... men 

как ни hur... än 

сколько ни hur mycket än 

| trots, även om, ehuru, fastän 

`пусть/пускай även om 

только бы, лишь бы от bara (6.36.5) 

Хотя наступил вёчер, было Fast kvällen hade kommit, var 

очень жарко. | det mycket hett. 
Несмотря на то, что он Trots ай han talade mycket lågt, 

говорил очень тихо, мы förstod vi nästan allt. 

поняли почти всё. |
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9.3.8 

Сравнительные 

союзы 

9.3.9 

9.3.10 

Пусть нам трудно, мы не - Ауеп om det är svårt för oss, så 

оставим работу. ger vi inte upp. 

Как ни жаль расставаться, Hur tråkigt det än är att skiljas, 

однако мне пора идти. måste jag i alla fall gå. 

Angående konjunktiv i medgivande bisatser se 6.36.2. 

Angående imperativ i medgivande bisatser se 6.32. 

Jämförande konjunktioner 

как Som, såsom 

как бы 

как будто 

как если бы 

будто бы 

(якобы) 

будто 

словно 

точно 

чем, нежели än (efter komparativ, se 2.20) 

чем... тем ju... desto 

som om, se 6.36.14 

Чем TeMHÖe ночь, тем ярче Ju mörkare natten Аг, desto kla- 

звёзды. rare Лузег/ stjärnorna. 

Jin = om, huruvida 

Indirekta frågebisatser inleds ау konjunktionen ли, om det direkta 

talet saknar frågeord. Se vidare 6.37. 

Som bindeord inledande bisatser fungerar: 

relativa pronomen, 1 första hand который, кто, что som, vilken, 

vilket. Se 4.25! 

relativa adverb, såsom где där, куда dit. Se 3.17.2.
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10.2.1 

10.2.2 

10.2.3 

Märk 

Ordföljd 

Порядок слов 

Ordföljden i ryskan 

Normal ordföljd i ryskan är den raka, dvs subjektet står före 

predikatet. Följande schema för satsdelarna följer denna grundregel: 

1 2 3 4 

subjekt | adverbial predikat objekt 

Отёц недавно получил ПИСЬМО. 
Еаг nyligen fick brev 

Detta normalschema gäller även frågesatser. 

Avvikelser från den normala, raka ordföljden tjänar dels syntak- 

tiska syften, dels emfatiska, dvs talaren önskar framhålla någon del 

av satsen t ex objektet, vilket då ställs först i satsen och erhåller 

stigton. 

Normal (rak) ordföljd måste användas: 

när subjekt och objekt/predikatsfyllnad är substantiv i oböjd form: 

Мать очень любит дочь. Modern älskar sin dotter mycket. 

Мой брат — инженер. Min bror är ingenjör. 

när predikatsfyllnaden är ett adjektiv i långform: 

Погода хорошая. Vädret Аг vackert. 

när subjektet är ett pronomen, personligt eller frågande: 

.Я ужеё после узнал об этом. Först senare fick jag veta det. 

Кто там идёт? Vem går där? 

I inskjutna sägesatser är omvänd ordföljd mycket vanlig: 

— Кто там? спросил он. — Vem är det? frågade han.
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10.3.1 

Märk 

10.3.2 

10.3.3 

10.3.4 

10.4 

Märk 

Omvänd ordföljd förekommer 

när satsen inleds av ett (längre) rums-, sätts-, eller tidsadverbial: 

Вчера в девять часов утра, Igår kl. nio på morgonen utbröt 

в городской библиотеке, по plötsligt i stadsbiblioteket ау 

неизвестной причине, вдруг okänd anledning еп eldsvåda. 

вспыхнул пожар. 

деп inbördes rangordningen mellan de olika адуегыаеп: 

först tidsadverbial, sedan rumsadverbial, därefter övriga bestämningar 

till verbet. 

i satser som berättar om naturen, årstiders och dagars växling, år 

och dagar som förflutit o dyl: 

Прошло два года. Två år gick. 

Настали сумерки ... Skymningen kom ... 

Проходит час, другой ... Det går еп timme, två ... 

Likaså i berättande framställning som framhäver handlingen (verb- 

formerna): 

Гремеёла атака, и пули Anfallet dånade /fram/, och ku- 

звенёли, и ровно строчил ]огпа visslade, och kulsprutan 

пулемёт... knattrade jämnt ... 

i relativa bisatser, om predikatet inte har längre bestämning: 

Я живу в /том/ доме, где Jag Бог 1 det hus, där min mor 

раньше жила моя мать. förr bodde. 

när en längre satsbildning inleds av еп predikatsfyllnad i instrumental: 

Первым ошушением Елены, Helenas första känsla, паг hon 

когда она проснулась, была vaknade, var glädje. 

радость. (Тогрепеу) 

Одним из факторов влияющих En ау de faktorer som inverkar 

на порядок слов, является ра ordföljden är stilen, 

стиль речи. 

Frågesatser 

Frågesatser har i regel rak ordföljd och frågeintonation (stigton om 

frågan saknar inledande frågeord, fallton om frågan inleds av fråge- 

ord). 

Вы сегодня идёте в театр? Ska ni gå ра teatern idag? 

att ryska vardagsspråket ofta använder liknande frågekonstruktion som i 
franskan: 

А ваш брат, он yxé уёхал?. | Har er bror redan rest? 

(Votre frere est-il parti?)
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10.5 

10.5.1 

10.5.2 

10.5.3 

10.5.4 

10.6 

10.7 

Ordföljd 10.5—10.7 

Objektens plats 

Det direkta objektet (ackusativobjektet) sätts vanligen /omedelbart/ 

efter predikatsverbet: 

Ваш учитель знает Кап ег lärare franska? 

французский язык? | 

Av emfatiska skäl kan det direkta objektet stå först i satsen: 

Я написал ему два письма, HO = Jag skrev två brev till honom 

отвёта не получал. men fick inget svar. 

Ett pronomen som ackusativobjekt kan stå före predikatet: 

Виноват, кое-что мы забыли Förlåt, vi glömde visst något 

во врёмя операции ... under operationen ... 

Om både dativobjekt och ackusativobjekt finns i en sats, står dativ- 

objekt som betecknar person vanligen närmast predikatet: 

Он дал мальчику книгу. Нап gav pojken boken. 

Annars sätts det kortare objektet före det längre: 

Председатель подал руку Ordföranden räckte alla de när- 

всем присутствовавшим. varande handen. 

Possessiva pronomen kan stå såväl före som efter huvudordet: 

Взгляд их был грустен и Deras blick var sorgsen och lugn 

спокоен. (Sjolochov) 

По лицу его было видно 4YTO OH = Det syntes i hans ansikte att han 

рад. var glad. 

Genitivattributets plats 

Genitivattributet placeras i ryskan normalt efter sitt huvudord, dvs 

det ord som det bestämmer eller hänför sig till. (I svenskan har geni- 

tivattributet sin plats före huvudordet.) 

Jämför: 

книга ученика = | elevens bok 

роман Солженицына . Solzjenitsyns roman 

För vidare exempel se 8.1.1!



Om uttal och stavning 
  

Vokaler 

Ryskan har liksom exempelvis engelskan stark huvudaccent. Betona- 

de vokaler är halvlånga och uttalas med fullt ljudvärde, medan 

obetonade blir förkortade och mer eller mindre reducerade. 

I betonad ställning förekommer följande vokalljud: 

neutrala а [а] о [о] 3 [e/e] у [u] ы [i] 

]-уокаег ` я ё е 0 и [i] 

De alternativa vokalerna eller j-vokalerna har två funktioner: 

1 I början ау ord eller efter vokal, ь eller ъ markerar de uttalet 

} + vokal: я [ja], её 010]; статья [stat jå] artikel, семьи [semi] familjer, 

съесть [s-jest”] äta upp, инъёкция [injéktsijo] injektion. 

и har dock i regel inte j-förslag i början ау ord: имя [im”2]. 

2 När j-vokalen står efter konsonant markerar den att konsonanten 

är mjuk. (Se vidare under Konsonanter.) 

Att observera 

Framför mjuk konsonant får vokalerna ett mera slutet uttal än framför hård. 

Så får exempelvis а/я ett uttal som närmar sig [Е]. (Det bör dock inte över- 

drivas.) з/е påverkas starkare än a och о: 
3 uttalas [Е] framför hård konsonant: Это [Е] 

[<] framför mjuk konsonant: эти [eri]. 

e uttalas öppnare framför hård konsonant än framför mjuk: det är en klar 
skillnad mellan e i tex нет och дёти. 

Efter de alltid hårda konsonanterna x, ш, ц uttalas e som [e]: yxé [из], 

концёрт [kantsért]. 
и uttalas hårt (som ы) efter de hårda konsonanterna ж, ш och ц (tex жить 

[5#7]) samt i början ау ord efter preposition som slutar på hård konsonant: 
от имени [atim-] 4... vägnar, из Индии [izin-]. 

Den här använda fonetiska transkriptionen sammanfaller med den engelska 

där så är möjligt. Sålunda återges ж med tecknet [3], 3 [z], х [x], ч [47], ш [П 

och щ [f:]. Mjuk konsonant markeras med ”. För ы används [i]. 

I obetonad ställning reduceras vokalerna: 

о och a omedelbart före betonad 'stavelse eller först i ord uttalas som 

ett kort а, påminnande om engelskans [л]: вода [vadå] vatten, 

Москва [тлзКуа], аппетит [spitit] aptit, Анатолий [ansatöliy]. 

I annan obetonad ställning uttalas de [э]: говорить [govar'it'] tala, 

ягода [jågadal bär.
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я, е och и sammanfaller i uttalet 1 obetonad ställning till ett kort 

[]: падает [pådnjit] faller, смотрит [smötr'it] tittar, яйцо [jijtsö] 

ägg, язык [ji-] språk, пятнадцать [pitnåtsat”] femton. 

Sist i ord uttalas a och e som [э]: наша/наше [па[5э] vår (ргоп.), 

тоже [1033] också. | 

а 1 obetonad ställning efter de mjuka konsonanterna u, щ (ofta även 

efter de hårda x, ш) uttalas [i]: часы [tfisi] klockan, Чайковский 

[tf ijköfskij]. 

-ой i adjektiv- och pronomenändelser uttalas [oj]: этой [&taj] denna. 

Vid hastigt tal kan obetonade vokaler helt förstummas, särskilt 

mellan likartade konsonanter: двадцать [dvåtst], четыре [tf G)tiri]. 

Konsonanter 
  

tonande:  |жж/ гдзж бв| лрмнй 

tonlösa: цчщх|ктешпиф       

Slutljudsskärpning 

Tonande konsonant i slutet av ord (absolut slutställning) uttalas 

tonlöst: ряд [rat] rad, нов [пой пу, нож [nof] kniv. 

Tonlöst р förekommer efter tonlös konsonant 1 slutljud: театр. 

Assimilation 

Tonlös konsonant framför tonande konsonant uttalas tonande: 

сдблать [74452] f göra, отдых [04-| vila, сборная [zb-] /lands/laåg. 

в, м, H, л, р inverkar dock inte på föregående konsonant: 

свой [svoj] sin, снять [sn'at'] ta av. 

Tonande konsonant framför tonlös konsonant uttalas tonlöst: 

лавка [låfka] bod, везти [v'ist'i] forsla. 

‚ Till assimilation kan även följande fall räknas: зж och ox uttalas som ett 

förlängt [ж]; зш och сш uttalas som ett något förlängt [1]; сч uttalas som [щ]. 

Konsonant eller konsonantgrupp som står före mjuk konsonant blir mjuk: 
tex с ним [s n im] med honom. 

л påverkas ej av följande mjuk konsonant: вилки [У’ИК”] gafflar. 

Ur svensk synpunkt förtjänar följande att påpekas: 

H framför г, к, х uttalas ej som ng utan bibehåller sitt alfabetiska uttal. 

р framför H, с, д, т bibehåller sitt alfabetiska uttal (ej som i uppsv. barn, fors).
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[ль] 

в 
)
 

Särskilda uttalsavvikelser 
г uttalas [у] i genitivändelsen -го: его [jivö], хорошего [xaröfiva]. 

г uttalas [X] Юге к och ч: мягкий [mn åykoj] mjuk, мягче [п’ах{?э] mjukare 
samt i orden когти [köxt'i] klor, ногти [nöyt' i] naglar. 

ч uttalas [f] i orden что att, vad, конечно naturligtvis, скучно tråkigt. 

4 uttalas [t] i лучше bättre. 

-ся (reflexivändelse) uttalas [-5^] efter -ть/т: смеяться [sm”ijåtsa] skratta, 
смеётся [sm”ijötsa] skrattar. 

д och т är stumma i kombinationer som поздно [påzna] sent, грустно 

[27503] vemodigt. 
в är vanligen stumt i kombinationer som чувство [tf ästva] känsla. 

л är vanligen stumt i солнце [söntsa] sol. 

Hårda och mjuka konsonanter 

Flertalet ryska konsonanter kan vara än hårda, än mjuka. Några 

är dock alltid hårda, några alltid mjuka. 

De hårda konsonanterna uttalas i stort sett som motsvarande svenska. Märk 

dock att п т к uttalas med mindre aspiration än i svenskan. 

Vid uttalet av de mjuka konsonanterna höjs tungryggen upp mot gomtaket, 

varvid i synnerhet tandljuden, dentalerna (д, т, 3, с, л, H, р) får en ”tunnäre” 

klang. 
Störst är skillnaden i fråga om л: Det mjuka ль liknar svenskt 1 1 tex lilja, 

medan det hårda л saknar motsvarighet 1 rikssvenskan: л uttalas med tung- 

spetsen hårt spänd mot övre tandvallen och neutral tungrygg. Tungan skall 

bilda liksom en grop. 
й uttalas utan den förträngning som kan finnas hos svenskt j. Uttalet ligger 

närmare ”kort Г som bokstaven också kallas i det ryska alfabetet (и краткое). 

Skrivregler 

De mjuka konsonanterna förfogar ej över särskilda skrivtecken. I 

stället skrivs efter konsonanttecknen ь (mjukt tecken) eller, om vokal 

följer, еп *)-уоКаГ: я, e, é, ю, и. Efter hårda konsonanter skrivs 

vokalerna а, /e/, о, у, ы (э skrivs aldrig efter konsonant i rent ryska 

ord.) 

Hårda: гкхцшжтднлрезмбивф 

Mjuka: (жж) Tb дь нь ль Pb Cb 35 мь бь пь вь (фь) чщй 

Alltid hårda: ж va u | 

Alltid mjuka: ч щ 

Efter de hårda konsonanterna ж och зи skrivs aldrig ы utan и. 

Efter de mjuka konsonanterna ч, щ skrivs inte я eller ro utan a och у. 

гкх följs aldrig av ь (mjukt tecken), ej heller av я ю eller ы. 

De uttalas mjukt framför e och a. Observera dock att -ий i ändelsen 

hos adjektiv med stam ра г, к, x uttalas som -ый dvs [oj].



268 Om uttal och stavning 

й intar en särställning bland de mjuka konsonanterna därigenom att 

den kan förekomma enbart efter vokal (i rent ryska ord) 

dels 1 slutljud: чай te, мой тт, новый ny, читай! läs! 

dels före konsonant: чайка mås, найти hitta, читайте! läs! 

I övriga ställningar uttrycks j-ljudet i den ryska skriften med 

1 j-vokal mellan vokaler (vokalljud): чая (С sing); моя, моёй; читаю 

samt först i ord (uddljud): я, её, его; Ялта. 

I böjningen växlar således j-vokal med й efter vokal; чай/чая; 

станция/станций; здание/зданий; читай/читаю. 

Efter konsonant växlar )-уоКа! med ь Юг att ange ай konsonanten är mjuk: 

неделя/недель. Något j föreligger ej här. 

2 b+j-vokal efter konsonant då vokalljud följer: муравьй myror 

(М plur), платье klänning, семья familj; пью, пьёт /jag, han/ dricker. 

j efter konsonant utan följande vokalljud kan inte förekomma. Genom vokal- 
inskott undviks sådana kombinationer, vilket förklarar former såsom семей 

(С plur av cembå) och муравей (М sing). 

3 o+J-vokal för att markera gräns mellan prefix som slutar på 

hård konsonant och ord (stam) som börjar på j: безъядерная зона 

kärnvapenfri zon; объём volym; съезд kongress; съесть äta upp. Även 

1 lånord såsom инъёкция injektion, объективный objektiv. 

ъ användes tidigare (före rättstavningsreformen 1917) för att markera hård 

konsonant i ordslut. 

Några ljudhistoriska företeelser 

Konsonantväxlingar 

Av ljudhistoriska skäl (i fornryskan eller fornslaviskan) inträffar i 

verbböjning, ordbildning, adjektivkomparation etc följande konso- 

nantväxlingar: 

згд växlar med x: возить — я вожу köra, forsla — jag kör 

| низкий — ниже låg — lägre 

HOTA — ножка ben — litet ben 

строгий — строже — sträng — strängare 

ходить — я хожу gå — jag går 

молодой — моложе ung— yngre
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ухо — уши öra — öron 

сухой — суше törr — torrare 

тк växlar med 4:  хотёть — я хочу vilja — jag vill 

рука — ручка hand — penna 

ск ст växlar med uu: доска — дощечка bräda — liten bräda 

пустить — я пущу låta — jag låter 

u växlar någon gång . 
med ч: палец — пальчик finger — litet finger 

r växlar med 3 i друг — друзья vän — vänner 

Som konsonantväxling kan även betraktas inskottet av /mjukt/ л 

efter läppljuden (labialer) бвпм &, t ex: 

6 växlar med Övr: любить — ялюблю älska — jag älskar 

в växlar med вл: ловить — я ловлю = fånga — jag fångar 

п växlar med пл: топить — ятоплю sänka — jag sänker 

м växlar med Ma:  дремать — я дремлю slumra — jag slumrar 

Beträffande växlingen т — щ och д — жд se 6.46с! 

Pleofoni 

Ord med stam på -оро-, -epe-, -оло- har ofta varianter på 

-ра-, -pe-, -ла-, -ле-: город stad — Ленинград; голова huvud — 

глава kapitel; молоко mjölk — млечный путь vintergatan. 

De senare s.k. kyrkslaviska varianterna har i allmänhet еп тег 

abstrakt, religiös eller poetisk betydelse. Förlängningen av de ryska 

formerna kallas pleofoni (гу. полногласие eg. full-ljud). 

Ord med pleofoni behandlas i vissa fall som enstaviga.
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Substantiv bildas genom 

a avledning: avledningsmorfem (prefix och/eller suffix) fogas till baser av olika 

slag, såsom verbstammar, adjektivstammar, substantiv etc. 

b substantivering av andra ordklasser 2.1 och 6.71 

© sammansättning 

d förkortning 

Dessa bildningssätt samverkar ofta. 

А\е@да substantiv 

bildas av prefix + ordstam, ordstam + suffix eller prefix + ordstam + suffix. I följande 

avsnitt upptas några av de vanligaste prefixen och suffixen samt deras innebörd. 

Här behandlas icke substantiv avledda ur prefigerade verb. För verbprefixens betydelse 

se 6.63-—65 och $ 277 och för verbalsubstantiv se 6.72. 

Substantivprefix 

без-/бес-/ utan, i avsaknad av 

беспокойство ого 

бездна bottenlöshet; avgrund 

/дно/ botten 

безработица arbetslöshet 

за- bortom 

Заволжье bortom Volga 

Зауралье bortom Ural 

затылок nacke 

/тыл bak/ 

при- intill (jfr за- och пред-) 
Прибалтика Baltikum 

пригород förstad 

пред- framför, före 

Предуралье hitom Ural 

прёдрассудок fördom 

на- ovanpå 

наушник öronlapp; skvallerbytta 

{уши öron/ 

намбрдник munkorg 

[морда nos/ 

no- längs med 

побережье kust 

[берег strand/ 

погранйчник gränsvakt 

(граница gräns/ 

nepe- mellan 

переулок gränd 

[улица gata/ 

перемирие stillestånd 

[мир fred/ 

про- genom 

промежуток intervall 

[между mellan/ 

под- under 
подполковник Överstelöjtnant 

[полковник Överste/ 

подкомитёт utskott 

подстаканник glashållare 

/стакан glas/ 

подсвёчник ljusstake 

[свеча ljus/ 

пра- för 

прадед farfars far 

сверх-= супер- 

сверхчеловёк дуегтапи!$Ка 

с-, со- тей, зат- 

спутник färdkamrat; satellit 

{путь т väg/ 

собессёдник den man talar med 

/бессёда samtal/ 

сознание medvetande 

[знать veta/ 

сотрудник medarbetare 

[труд arbete/
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o- omkring ` He- o-, negerande prefix 

окраина ytterområde, omgivningar неудача misslyckande 

[край kant; land/ несчастье olycka 

от- bort неправда osanning 

оттепель f töväder недруг ovan 
[тёплый varm/ Henoröna oväder 

Substantivsuffix 

1 (huvudsakligen) maskulina avledningar: 

-тель/-итель lagt till verbstammar betecknar den person (det ”instrument”) som utför 

en verbhandling och svarar ofta mot svenska avledningsändelsen -are: 

[учить/ — учитель — lärare /двигать/ — двигатель — motor 

Ord på -тель/-итель är maskulina och betoningen ligger mestadels på näst sista 

stavelsen. | | 

-тельница är motsvarande feminina avledningsändelse: 

учительница lärarinna писательница författarinna 

-ник, -ик, -OBHK, -евик lagt till verbstammar, adjektivstammar och till substantiv- 

stammar betecknar både personer och föremål som utför eller är det ordstammen 

anger: 

/utkÖNa/ — школьник elev, skolbarn [проводить leda/ — проводнйк guide; 

/старый/ — старик gubbe elektrisk ledare 

föremål, instrument, företeelse: 

/rpånyc grad/ — градусник termometer = /слово ord/ — словник ordlista 

[чай te/ — чайник tekanna {бумага раррег/ — бумажник plånbok 

bär: 

{земля jord/ — земляника smultron 

-ница/-ица är motsvarande feminina avledningsändelse: 

ученик — ученйца manlig — kvinnlig elev 

-ец/-лец, -oBem, -авец (Obs. е är vanligen flyktigt) betecknar huvudsakligen personer, 

sysselsatta med det som ordstammen anger: 

[продавать/ — продавец försäljare 

продавщица försäljerska 

— betecknar även nationalitet: 

/Амёрика/ — американец amerikan 

{американка fem) 

/Китай/ — китаец kines 

(китаянка fem) 

индйец — индийцы indier och индбец — индёйцы indianer; till båda hör feminin- 

formen индианка. 

-ÅK, -йк, -йч: 

{море Бау/ — моряк sjöman 

[рыба fisk/ — рыбак fiskare 

—— betecknar också nationalitet: 

/Полына Polen/ — поляк polack (полька fem) 

-ун; till verbstammar: | | 

прыгать hoppa/ — прыгун `Порраге” 

-ич; betecknar nationalitet, -bo: 

/Москва/ — москвич moskvabo (moskovit) 

— bildar fadersnamn (se 2.35.1): 

/Никйта/ — Никитич 

/Илья/ — Ильйч
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-бк; till verbstammar, betecknar den som utför verbhandlingen; anger även själva verb- 

handlingen: 

[играть spela, leka/ — игрок spelare 

[кататься АКа/ — каток rink; vält 

-ищик /еКег д, т -чик/; ) yrkesbenämningar 

-лыщик, -Льник; och 

—вцица fem; utförare” 

[летать of flyga/ — лётчик flygare 

[бомбардировать/ — бомбардировщик bombflygplan 

Hit hör även adjektivavledningen 

[малый liten/ — мальчик pojke 

-анин /-янии; -ин; -чании; -ка, -анка, -янка; betecknar nationalitet eller grupptillhörig- 

het (böjning se 1.21.10а): 

[Англия England/ — англичанин — англичёне (på) 

(— англичанка fem) 

[Израиль Israel/ — израильтянин, -тяне (på) 

{— израильтянка fem) 

{Грузия Georgien/ — грузин, -йны, -йн (G på) 

(— грузинка fem) 

— trosbekännare: 

/Магомёт = Мухаммед/ — магометанин, -åHe (på) 

{Лютер Luther/ — лютеранин, -йне (på) 

-арь; -атор; -ор, -ёр, -ер; -ант, -ент; -ат, ист; avledningsändelser ау latinskt-romanskt 

ursprung; både till inhemska och utländska ordstammar; betecknar "utförare", yrken: 

/библиотёка bibliotek/ — библиотекарь ревизор revisor 

(— библиотёкарша fem) bibliotekarie тренер tränare 

режиссёр regissör тракторист traktorförare 

2 (huvudsakligen) feminina avledningar: 

-ка; det vanligaste feminina avledningssuffixet; bildar feminin motsvarighet till 

maskulina nationalitetsbeteckningar (se ovan under 1) och maskulina på -ец; betecknar 

föremål av olika slag; 

{француз fransman/ — француженка fransyska 

(иностранец, -нца utlänning/ — иностранка utländska 

— siffror (5.1): 

/лятилётний нлан/ — пятилетка femårsplan 

— djur: 

[кот katt/ — кошка katta 

— föremål: 

[открытое письмо/ — открытка vykort 

[записать anteckna/ — записка anteckning 

-ина; -ница; feminina motsvarigheten till maskulina bildningar på -ец, -ик, -ник: 

[работник arbetare/ — работница arbeterska 

[тигр Нвег/’— тигрица tigrinna 

{разный о / — разница skillnad 

— förvaringsplats: 

[гость т gäst/ — гостиница hotell 

[сахар зоскег/ — сахарница зоскегзКА]
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[равный jämn/ — равийна slätt 

[широкий bred/ — ширина; bredd (широта även: latitud) 

[тихий tyst/ — тишина tystnad 

-ня, -льня, -ильня betecknar plats Юг verbhandling: 

{спать зоуа/ — спальня Sovrum 

3 heutrumavledningar: 

/мыть of tvätta/ — мыло tvål 

[начать f börja/ — начало början 

“ине betecknar platsen Юг еп handling: 

[класть of lägga/ — кладбище begravningsplats 

[учить/ — училище läroanstalt 

4 abstrakta substantiv bildas huvudsakligen med följande avledningssuffix: 

-ость, ность / (1.37.1) — ofta motsvarande svenska avledningssuffixet -het — 

[новый пу/ — новость nyhet 

молодой ип/ — молодость ungdom 

[трудный svår/ — трудность Svårighet 

-ота 

[тёмный mörk/ — темнота mörker 

-ство 

[знакомый БеКкап!/ — знакомство bekantskap 

{больше шега/ — большинство Majoritet 

-ье, -ъ5, -ме 

[здорбвый #15К/ — здоровье hälsa 

5 Diminutiver 

Dessa avledningar är talrika och välnyanserade i ryskan. De ger uttryck för den 

talandes subjektiva värdering, från ömhet till ironi och förakt. Många av diminutiverna 

har därför ett mer eller mindre tillfälligt stilvärde, en känsloladdning, som ofta endast 

sammanhanget kan ge nyckeln till. Emellertid utnyttjas också diminutiverna för den 

rent sakliga ordbildningen, tex i tekniskt språk: ручка diminutiv ау рука betyder inte 

bara liten hand utan också handtag, dörrvred, (kulspets)penna. 

Nedan ges exempel på några av de vanligare diminutivsuffixen: 

-OK, "HK, Чик 

[старик/ — старичок gubbstrutt 

[стол/ — столик litet bord; restaurang- 

bord 

/CbiH/ — сынок lille son; ”gosse” 

-ец 

/брат/ — братец ”gosse lille” 

-ка 

_ /дорбга/ — дорожка gång; bana 

[дочь/ — дочка — доченька lilla dotter 

[книга/ — книжка liten bok; häfte 

[карта/ — карточка раррегарр; kort 

-ица, -ца 

{часть/-— частица liten del; partikel 

-ецо, що, це 

-ко 

[лино/ — личико litet ansikte 

_ [окно/ — окошко lucka (i bank, ра 

posten) 

-ушка 

[голубь т duva/ — голубчик °815КИп?” 

(till man) — голубушка ”käraste” (till 

flicka) 

/cTapyxa/ — старушка liten (rar) gumma 

[мать/ — матушка lilla mamma 

-ишка ger nedsättande (pejorativ) КагаК- 

tär 

[дети/ — детишки barnrumpor 

[мальчик/ — мальчишка pojkspoling 

-ина, -ие ger förstorande (augmentativ) 

karaktär 

[полотно linneväv/-— полотёнце handduk /дом/ — домина — домище jättehus 

6 smeknamnsformer av ryska förnamn behandlas i 1.2.3a. I övrigt hänvisas till lexikon.
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Märk 1 

Märk 2 

Substantiv- och adjektivbildning 

sammansatta ord 

Ett stort antal substantiv bildas i ryskan genom sammanställning eller sammansättning 

av ord och ordstammar. Sammansatta ord är emellertid inte så vanliga i ryskan som 

1 tex svenska och tyska. 

Ordsammanställning föreligger när två substantiv sammanbinds med bindestreck, 

och det senare fungerar som bestämning till (modifierar) det förra. Båda samman- 

ställningsleden böjs var för sig och behåller sin ursprungliga betoning. Typen är inte 

särskilt frekvent. 

вагон-ресторан restaurangvagn 

жёнщина-инженёр kvinnlig ingenjör 

Жар-птица Eldfågeln 

Sammansättning markeras av att endast det senare ledet böjs och att sammansättnings- 

leden (orden, ordstammarna) förenas av en bindevokal, som skrivs: 

о efter hårda konsonanter; е efter mjuka konsonanter och ц. 

Om förledet i sammansättningen är ett räkneord — utom один, сто och kollektiver 

(5.5) — används genitivsammansättning, tex 

пятилетка femårsplan десятилётие decennium 

Observera, att два och пол- (halv) vid sammansättning uppträder i varianterna 

двух-/лву- resp. пол-/полу-: двуокись dioxid, двучлен binom (mat.), полчаса 

halvtimma, полуостров halvö. 

I många ord vilkas förled är ett internationellt (lån)ord uteblir bindevokalen: 

телезритель TV-tittare фотоаппарат kamera 

радиоприёмник radiomottagare 

(Däremot: вертолёт helikopter, космонавт kosmonaut, бензовоз tankbil). 

I en äkta sammansättning — dvs en sådan i vilken vid kasusböjning endast efterledet 

förändras /antar kasus- eller numerusändelser/ — kan förledet bestå av ord eller ord- 

stam ur följande ordklasser: substantiv, adjektiv, adverb, pronomen, räkneord, verb. 

Efterledet i en äkta sammansättning består av: 

a substantiv (eller substantivisk ordstam) utan avledningssuffix: 

céBep + запад > северо-запад nordväst 

желёзо + бетон > железобетон armerad betong 

med avledningssuffix: 

Дальний BOCTÖOÖK > дальневосточник Fjärran Östern-bo 

CTO + лет > столетник ' | hundraåring 

пять + лет > пятилетие `` femårsperiod 

b verbstam (verbalsubstantiv) utan avledningssuffix: 

вода + пад/ать/ > водопад vattenfall 

рука + пис/Ать/ > рукопись Г håndskrift; manuskript 

KPyr +3peTb (se) > кругозор — > horisont 

пешком (fill fors) + ход/ить/ > пешеход fotgängare
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‚громк/ий/ + говорй/ть/ + тель > 

громкоговоритель högtalare 

страна + вёд/ать/(уеа, ета.) +ение > 

страновёдение samhällskunskap 

теле + вид/еть/ + ение > телевидение television 

Förkortningsord saknar alltid bindevokal. Följande typer av förkortningsord är 

vanliga: 

mosaikord kan sådana ord kallas, vilka i likhet med svenskans moped bildats genom 

godtycklig sammanfogning av bitar av ord. 

а en bit av ett adjektiv fogas tilrett oförkortat substantiv: 

род/ильный/-+ дом > роддом barnbördshus, ВВ 

стен/ная/ + газбта > стенгазёта väggtidning 

b en bit av en förledsbestämning fogas till en bit av efterledet: 

универ/сальный/ + маг/азйн/ > универмаг varuhus 

испол/нительный/ + ком/итёт/ > исполком exekutivkommitté 

{Всесоюзный Лёнинский/ + Ком/мунистический/ + Co/ro3/+ Мол/одёжи/ > 

Комсомол 

Båda dessa typer ау ordbildning Аг produktiva. 

initialord se 1.41.5. 

I talspråk möter förkortningar motsvarande svenskans ”dirren” (= direktören): 

завёдующий > зав chef 

заместитель > зам ställföreträdare 

Adjektivbildning 

Vid sidan om ursprungliga adjektiv av typen новый, старый, хорбший etc. har ryskan 
ett stort antal avledda adjektiv. Av dessa utgör avledningarna av substantiv en mycket 
stor del, vilket sammanhänger med att ryskan undviker substantivsammansättningar 
(typen traktorförare, skollärare, gatukorsning, avdelningsföreståndare etc.) och istället 
föredrar adjektiv + substantiv (typen тракторная станция ftraktorstation, классный 
журнал klassliggare etc.). 

Adjektiv bildas genom 

a avledningsändelser: класс — классный 

b förstavelser: большой — небольшой 

с båda ovanstående sätten: до революции — дореволюцибнный förrevolutionär; 

безъядерная зона kärnvapenfri zon 

‚Ч sammansättning: верхневолжский "vid Volgas övre lopp . 

Nedan upptas några av. de vanligare avledningsmorfemen. 

-н-, ett mycket produktivt avledningsmorfem, som ingår i ett flertal avledningsändelser. 

Adjektivstammens slutkonsonant förändras, varvid г> ж, к>ч, х>ш, ц>ч. 

Används mest vid avledning ау sakord. 

[вода/ — водный спорт vattensport [человёк/ — человёчный human, mänsklig 

[рука/ — ручные часы armbandsur . /польза/ — полёзный nyttig 

[семья/ — семейное счастье familjelycka
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Märk 

Märk 

Substantiv- och adjektivbildning 

att л övergår till ль framför -ный; att vokalinskott e/ö/o förekommer och att mjuk 

konsonant ibland blir hård framför -ный: 

дверь — дверной замок dörrlås 

-н- ingår i följande avledningsändelser: 

-енный: /письмо/ письменный стол skrivbord 

-альный:  /центр/ центральный комитёт centralkommitté 

-ивный: /объёкт/ объектйвный objektiv 

-арный: [легёнда/ легендарный legendarisk 

-онный: /традиция/ традиционный traditionell 

-озный: {[религия/ религиозный religiös 

-ичныЙ: /тип/ типичный typisk 

-ин- bildar avledningar av djurnamn: 

[лебедь т svan/ — Лебединое озеро Svansjön 

[орёл örn/ — орлйный нос огпойза 

-ан-/-анн-/-ян-/-янн- bildar avledningar ау ämnesnarmn gjord ау: 

[дерево träd/ — деревянная ложка [нефть ойа/ — нефтяной источник 

träsked oljekälla 

-ов- är liksom -н- ett produktivt avledningsmorfem och har ungefär samma funktion 

som föregående (härrör från). 

[слон elefant/ слоновая кость elfenben /[мир/ — мировой рекорд världsrekord 

Марта substantiv har adjektivavledning på både -н- och -ов-, ibland med olika betydel- 

se: 

/снег/ — снёжный snö- /мир/ — мирный freds- 

снеговой мировой världs- 

[класс/ — классный руководитель klass- /труд агрее/ — трудный svår 

föreståndare трудовой arbets- 

классовая борьба klasskamp 

-ск-, ей produktivt avledningsmorfem som ingår i ett flertal avledningsändelser; 

bildar adjektivavledningar av substantiv, som till största delen betecknar personer, 

namn, geografiska områden, nationalitetsbeteckningar, benämningar på politiska och 

sociala företeelser m fl. | 

Framför -ск- förändras л> ль, к> ц (och i ort- och folkslagsnamn к>ч, r>x, х> Ш). 

Vidare faller framför -ск- ь efter konsonant (utom efter л). 

[дети barn/ — детский can barndaghem — /швед svensk/ — швёдский язык 

[село by/ — сёльское хозяйство jordbruk svenska språket 

/[Урал/ — Уральский хребёт Uralbergen  /Китай! — китайское письмо kinesisk 

/Ладога/ — Ладожское озеро Гадора- skrift 

sjön [чех/ — чешская сборная tjeckiska 

landslaget 

-еск-, en variant till -ск-; konsonantväxling г> ж, к>ч, х>ш, n>u4 (äv. T> 4): 

{друг vän/ — дружеский vänskaplig /товариш/ — товарищеский Катга 

/человёк/— человеческий голос människoröst 

-йческ- bildar avledningar till substantiv ра -ист, -ик eller -ия: 

[история/ — исторический historisk  /социалист/ — социалистический 

socialistisk
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{Кремль/ — Кремлёвская башня Kremltornet 

-инск-/-енск-/-ийск-/-ейск-/ bildar avledningar ау Ма feminina namn; bildar också 

ortnamnsavledningar: 

[Ялта/ — Ялтинский договор Jaltaavtalet /Европа/ — европёйский europeisk 

/Анна/—Аннинский дворёц Annapalatset /[Альпы/— альпийский alpin 

-истек- bildar avledning till substantiv på -изм: 

[марксизм/ — марксйстский marxistisk 

-анск-/-янск-/-ианск-/-ьянск- bildar huvudsakligen nationalitetsadjektiv till substan- 

tiv på -анец /-янец/, -ианец /-baHen: 

[американец/ — американский amerikansk 

/итальянец/ — итальянский italiensk 

-ат-, -чат- försedd med: 

[волосы hår/ — волосатый hårig 

/3Y6 tand/ — зубчатый tandad 

-аст- i hög grad försedd med: 

/cxynå kindben/ — скуластый med höga kindkotor 

-оват- -aktig; vanligt i talspråk; 

[тёмный mörk/ — темноватый något mörk 

-овит- starkare än föregående: 

/дар talang/ — даровитый (mycket) begåvad 

-ав-/-яв- kännetecknas av: 

[кудри lockar/ — кудрявые волосы lockigt hår 

-ист- full av: 

[тень f skugga/ — тенйстый skuggig 

-лив-/-ив- benägen för, innehåller: 

[лень f lättja/ — ленйвый lat [дождь т regn/ — дождливая погода 

[счастье lycka/ — счастливый lycklig regnväder 

[правда sanning/ — правдивый 

sanningsenlig; verkiig 

-л- avledningsmorfem till verb (jfr preteritumformen): 

{устать bli trött) — усталый trött [зреть mogna/ — зрёлый mogen 

[сметь våga/ — смелый modig [умёть kunna/ — умелый skicklig 

-уч-/-ач- -апае, -ende (jfr presens particip): 

[висёть hänga/ — висячий мост hängbro  /тореть brinna/ — горючее bränsle 

-еньк- /efter г, к, х -оньк-/ (diminutivavledning): 

/новый/ — новенький alldeles пу [хороший/ — хорошенький jättebra 

/тихий/ — тихонький tyst, stillsam 

Pregnanta verbprefix 
I avsnitt 6.6 talas om de båda slagen verbprefix, de tomma (6.6.1), vilka vid verb- 

sammansättning endast har funktionen att bilda fullbordat aspektkorrelat, och de 

pregnanta som förändrar verbsammansättningens lexikaliska betydelse samtidigt som 

de vanligen också ger fullbordad aspekt. Dessa prefix spelar därför en viktig roll i 

verbbildningen. Prefixens exakta betydelse är svår att precisera, eftersom den varierar 

med verbet som bildas. Här följer en förteckning över deras vanligaste betydelser — 

såväl de rumsligt konkreta som de figurliga.



278 

B-, BO-, ВЪ- 

B3-, B30-, ВЗЪ-, ВС-, 

BO3-, BOC- 

вы- 

до- 

за- 

H3-, H30-, изъЪ-, ис- 

на- 

над-, надо- 

о-, 06-, обо- объ- 

от-, ото-, оть- 

Pregnanta verbprefix 

а) in-: входить/войти в дом gå in i ett hus 

b) vid -ca-verb noggrant: вслушаться / lyssna uppmärksamt 

а) upp: всходить, восходить/взойти на гору gå upp på berget 

b) upp i betydelsen plötsligt: вспыхнуть f flamma upp 

с) åter: восстановить / återuppbygga 

(i fullbordade verb alltid betonat) 

а) и1-: выходить/выйти из дома gå ut ur huset 

b) ut i betydelsen fullständigt: выспаться f sova ut 

учйть/выучить lära /sig/ 

a) fram till: доходить/дойти nå (genom att gå) 

b) till (=ytterligare): допечатать / trycka till /ytterligare exemplar/ 

с) färdigt: дописать f письмо skriva färdigt ett brev 

a) en mångfald olika betydelser beroende på verbet, tex 

завернуть / в бумагу slå in, linda in i papper 

закрывать/закрыть täcka för, stänga 

записать f anteckna 

b) /för/ långt bort: заложить / ручку förlägga (lägga bort) en penna 

с) vid rörelseverb i förbigående: 3axonåTb/3akTA titta in 

d) anger början, se 6.9: заговорить / börja tala 

е) över med betydelsen för mycket: зараббтаться f bli utarbetad; gräva ner sig i arbete 

а) ut, ur: избирать/избрать välja (ta ut) 

издавать/издать Utge 

b) helt och hållet: измокнуть ГЕ genomblöt 

избёгать / весь город springa runt i hela sta'n 

а) på, ovanpå: надеваться/надёться klä på sig 

находить/найти komma (råka) på, hitta, finna 

b) tillräckligt, ° та: наедаться/наёсться äta sig mätt /på/ 

а) ovanpå, "ytterligare: надписывать/надписать адрес на пос’алку skriva ИН adres- 

sen på paketet 

b) ”en smula”: платок надорвался sjaletten fick en liten reva 

а) om, kring: обходить/обойти kringgå, gå ikring 

оглядёться {зе sig от 

b) "inte riktigt” vid -ся- verb: ослышаться f höra fel 

с) be-: описывать/описать beskriva 

а) bort, av-: отходйть/отойти gå /ett litet stycke/ bort från /ученйк отошёл от доскй/ 

отдавать/отдать lämna ifrån sig 

b) ut = "färdigt, slut”: отцветать/отивестй blomma ut
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переводйть/перевести Översätta 

b) от= реп’: перечитать / письмо läsa brevet еп gång till 

с) ”för mycket”: пересолйть / salta för mycket 

d) "till varandra”: перепйсываться/переписаться brevväxla 

1о- а) vid de bestämda rörelseverben anger prefixet att handlingen börjar: дождь пошёл 

det har börjat/det började regna (6.65.1 Märk) 

b) 'lite', ”en smula”: я посидел за работой jag satt och arbetade ett tag 

с) ”då och då” tillsammans med verb på -ыва-/-ива- (6.7.1): посматривать kasta en 

blick ibland 

под- = а) under: подчёркивать/подчеркнуть understryka 

подпйсывать/подписать Skriva under 

b) fram till: он подошёл Ko мне han gick fram till mig 

с) upp: поднимать/поднять lyfta 

4) till ="ytterligare”: подливать/подлить hälla i ytterligare 

е) =”: подкрашивать/подкрасить måla en smula 

пред- — före-, förut-: предвидеть förutse 

предполагать förutsätta 

представлять/представить föreställa, framlägga 

при- а) an- vid rörelseverb: приходить/прийти komma, anlända 

b) fast vid något: пришивать пуговицу sy fast en knapp 

с) till (= ytterligare): приписывать/приписать skriva till 

d) ”lite”, ”en smula”: приоткрывать дверь Öppna dörren på glänt 

про- а) fram: проходить/пройти по улице gå gatan fram 

b) förbi: пбезд прошёл мимо станции tåget gick förbi stationen 

с) för-: я проспал и опоздал на поезд jag försov mig och kom försent till tåget 

d) före”: доктор прописал лекарство doktorn skrev ut medicin 

е) genom: прорезать/прорёзать skära igenom 

pa3-, pa30-, разъ-, a) isär, sönder, ”åt skilda håll: разбивать/разбить slå sönder 

pac- супруги разошлйсь makarna skildes 

друзья разъёхались vännerna reste var och en åt sitt håll 

разобрать fta isär; tyda 

b) "slut": он разлюбйл её han älskade henne inte längre 

av: размагнитить avmagnetisera 

с-, CO-, съ- har två helt а) av, från: сходить/сойти gå ned/av/från 

skilda betydelser:  срывать/сорвать riva ау 

b) samman: собирать/собрать samla; ställa samman 

с) зе 6.65.3. 

у- а) bort: уходить/уйти gå sin väg 

b) med resultativ betydelse, se 6.9: убивать/убить slå ihjäl 

увидеть f få se : : 

узнавать/узнать lära känna 

с) "uppnå": устраивать/устрбить ordna _



Svenskt register 
Siffrorna anger sida. 

å 231 

absolut komparativ 55 

abstrakter 34, 273 

ackusativ 4, 9, 26, 217, 

223—226, 232, 234, 238, 

250, 264 

= genitiv 9, 26 

objekts- 242 

spec. former 9 

tidsuttryck 232, 234 

vid ргер. 217, 223—226, 

238 

ackusativobjekt 241, 250 

plats 264 

adjektiv 38—58, 63 

bildning 275 

hårda 39, 41 

kasusändelser 40—45 

komparation 51-—56 

(se även komparativ) 

kortform (predikativa) 

48—50 

långform (attributiva) 38 

mjuka 40, 42, 44, 45 

possessiva 56 

släktskaps- 46 

stam ра г, к, х 43 

stam ра ж, ш, ч, щ 44 

stam ра -j 45 

substantiverade 39, 47 

зпрейану 52, 63 

adjö 220 

adoptivson 190 

adress 230, 245 

adressera 119 

adverb 59—67, 108, 261, 

263 

bildning 59 

diminutivform 61 

Котраганоп 62 

participtella 61 

plats 263 

pronominella 64, 65, 263 

ра -е 61 

ра -о 59, 62 

ра -и, -ски 63 

relativa 261 

språk- 63 

substantiviska 67 

adverbial 59, 232 

tids- 232 

adverbiella uttryck 48 

agent 187, 191, 251 

akta 121, 146 

> sig för 243 

aktionsarter 118, 124, 205 

ingressiv 118, 124, 205 
limitativ 118 

momentan 118 

resultativ 118 

all/a/ 82 

alla slags 85 

alla som 90 

allt bättre 83 

allt efter som 259 

allt gott 243 

alltsedan 259 

andas 152 

angenämt 248 

angå 243 

angående 226, 227 

anknytningsord 258: 

anlända 117, 123, 204 

anmodan 165 

annan 82, 86 

annars 257 

anordna 150 

anse 144, 255 

anses 253. 255 

anta 119 

anteckna 115, 134 

antingen ... eller 258 

apposition 255 

арг! 229 

arbetare 190 

artikel 6 

aspekt 109, 113, 114, 117, 

124—131, 159—161, 

165—167, 175—180 

bildning 113, 114, 117 

bisatser, avsikts- 180 

tids- 129—131 

futurum 159—161 

imperativ 165—167 

infinitiv 175—180 

korrelat 113, 114 

preteritum 124—131 

assimilation 266 

att 259 

att-sats styrd av prep. 80 

augmentativformer 3 

av 220, 221 

av (på grund av) 228 

avbryta 176 

avgå 203 

avledningar 

substantiv- 271 

adjektiv- 275 

avsiktsbisatser 171 

avsiktskonjunktioner 260 

avsluta 115, 150 

avstånd 77 

avsända 150 

avundas 246 

bada 209 

/en/ badande 186 

baka 121, 147 

bakom 221, 223 

bara 83, 100, 170 

barn 20 

barndom 233 

be 178 

be om 242 

be om lov 179 

beboelig 189 

be(dja) 149, 172, 185, 245 

befalla 172, 179, 245 

befallning 165, 208 

befallningsform 161 

befallningsverb 172 

befara 173 

befintlighet eller riktning? 

217—218 

befriad 186 

befäl 252 

begagna 137, 253 

begriplig 247 

begäran 166 

behöva 50, 248 

behärska 252 

bekant 247 

bekväm 247 

benämna 136 

berätta 134, 245 

beröra 243 

фегоуа 243 

"Без а4е” 6 

besluta 150 

betala 114, 149, 185, 232 

betoning 1, 21, 22, 29, 34, 

122—124, 186, 217 

fem. på -а/-я 29 

и-декИп. 34 

mask. 21 

neutr. 22 

particip 186 

preteritum 122—123 

ргер. + subst. 217 

ра reflexivändelsen 123 

betrakta 151 

beträffande 227 

betyda 119 

bildad 190 

binda 134 

bindeverb 154 

bland 223 

bli 157, 158, 253 

bli vän med 210 

blomma 122, 144 

blygas för 243 

bo 142 

boende 183 

bort 204 

bort från 217 

bortom 221 

bostadshus 189 

bra 248 

bredd 252 

bredvid 223, 225 

brev 245 

brinna 151 

bro över 224 

brukade 157 

bråktal 108 

bränna 121, 146 

bygga 150, 185 

båda 105



både ... och 256 

bär 35 

bära 123, 183, 196, 203 

> bort 203 

> ш 203 

> ut 203 

böja 138 

böjningsstam 

substantivs 4—5 

verbs 112 

bön 166, 247 

bör 248, 249 

börja 116, 144, 145, 175 

börja gå omkring 205 

börja springa 205 

dag 14, 263 

dags 179, 248 

dansa 137 

dativ 4, 181, 182, 220, 238, 

244—250 

possessiv 249 

vid adj. 247 

vid adv. 249 

vid inf. 181, 182 

vid prep. 220, 238 

vid pron. 249 

vid subst. 247 

vid verb 244—246 

dativobjektets plats 264 

”dativsubjekt” 66 

datum 107, 234 

de som 79. 90—91 

decimaler 108 

deklinationer, se subst. 

delat med 247 

dels ... dels 258 

den där 76 

den här 76 

den som 79,90---91 

denne 76, 80 

densamme 82, 86 

deras 74, 76 

dess 74, 76 

dessutom 229 

det finns 155 

det förflutna 189 

deti opersonliga satser 212 

det som 79. 99—91 

det vill säga 258 

Svenskt register 
Siffrorna anger sida. 

det är 77 

determinativ före att-sats 80 

diminutivformer 3, 61, 273 

din 74 

direkt objekt 241, 250, 264 

direkt tal 174 

distributiv betydelse 231 

djup 252 

djurungar 105 

dock 257 

dofta 251 

draga 121, 147 

drar 212 

drick ! 162 

dricka 114, 116, 123, 141, 185 

driva 198 

> in 203 

drygt 232 

drömma 212, 249 

dubbelt 108 

dygnet 234 

dygnsadjektiv 45 

då 259 

därför att 259 

dö 120, 140, 251 

döda 116, 141 

dödad 184 

döma 186, 193 

efter 221, 225, 226, 227, 235 

efter det att 259 

efterapa 246 

eftersom 259 

egen 75 

egenskap 254 

ehuru 193, 260 

eller 258 

emedan 259 

emellan 222 

emellertid 257 

emfatisk omskrivning 77 

-emot 229 

en 100 | 

en och en halv 104 

en smula 96, 240 

en viss 95, 100 
endast 100 

engångshandling 128 

enklitiskt -To /-Ta, -Te/ 80 

enligt 230 

ensam 100 

ental 98 

er 74 

erhålla 150 

etta 108 

existerar inte 241 

exportera 203 

fadersnamn 57 

falla 116, 122, 143, 203 

fallton 263 

familjenamn 57 

fanns 157, 241 

fanns inte kvar 241 

farväl! 149 

fastän 260 

fattas 244 

favorit 189 

feber 213 

femma 108 

finala verb 206 

finna 186 

finnas 119 

finns 241 

finns ingen som 182 

finns inte 156 

flyga 197, 203 

flyktigt о/е i stamstavelsen 

hos mask. subst. 13, 14 

flyta 121, 142, 147 

folk 20 

forskare 190 

forsla 198 

fortlöpande handling 206 

fortsätta 176 

frakta 198 

fram till 217 

framför 222 

framtiden 190 

fred 247 

frukost 222 

frukta 152, 162, 173, 243 

frukter 35 

frysa 139 

fryser 212, 248 

fråga 115, 149 

frågesatser 262, 263 

från 217, 220, 221, 235 

från höger 219 

från vänster 219 

281 

full 241 

fullbordad 109 

funnen 186 

futurum 109—111, 

159—161, 169, 171 

användning 159 

enkel 111, 160 

gnomiskt 160 

historiskt 160 

i bisatser 160, 169 

modest 171 

potentiellt 160 

sammansatt 111, 161 

fylla år 250 

”fyllnadsord” 154 

fyra 108 

fysiskt tillstånd 68 

få 96, 248 

få höra 118 

få lov att 179, 241, 248 

få se 114, 118 

få smak för 176 

få tag 1 178 

fånga 117, 145 

får 26 

färgadjektiv 46 

föda 119 
födas 124 

föga 96 

följdbisatser 171 

för 225, 226, 228 

för att 171, 260 

för det första 108 

för en tid av 237. 

för närvarande 233 

för ... sedan 235 

för ... skull 225, 227 

föra 122, 197, 203 

bort 203 

in 203 

ut 203 

förbi 223 

förbjuda 245 

förbjudet 177 

förbli 253 

förbud 166, 181, 208 

före 235 

före detta 189 

förebrå 210 

förefaller 249



föregå 246 

förekom inte 241 

föreslå 143, 172, 179 

förestå 252 

förfluten 189 

förflytta 134 

förfoga 252 

förgången 185 

förklara 245 

förkortningsord 37, 275 

förlora 186 

förlorad 184 

förlåt! 149, 225 

förlåta 149 

förmå 177 

förnimmelse 68 

förra vintern 233 

försova sig 153 

förstå 145 

förstärkningsord framför 

komparativer 56 

försvinna 185 

försöka 172 

förundras 246 

förutom 229 

förvånas 210 

ge 117, 123, 147, 153, 244 

ge! 162, 163 

genitiv 4, 9, 14, 19, 26, 217, 

219—221, 223, 

227—229, 232, 235—238, 

239—244 

=ack. 9, 26 

benämnings- 239 

egenskaps- 239 

jämförelse- 240 

måtts- 240 

objektiv 239 

partitiv 242 

possessiv 239 

subjektiv 239 

tidsuttryck 234, 240 

vid adj. 241 

vid prep. 217, 219—221, 

223, 227—229, 232, 

235—238 

vid räkneord 240 

vid subst. 239 

vid verb 241 

-ändelse 14, 19 

genitivattributets plats 239 

genus 1—3, 37 

geografiska namn 35, 37 

gerundium 110, 192—195 

”falska” presens — 194 

presens — 192, 193 

preteritum — 193, 194 

som adverb 193 

ges 183 

gester 251 

gifta sig 119 

glad 247, 248 

glas 240 

glädjas 114, 210, 246 

glömma 123, 176, 178 

god jul! 229 

god natt! 243 

gott nytt år! 229 

grader 108 

granne 20 

gratulera 228, 229 

grundtal 31, 98—104 

+adj. 100 

böjning 31, 101—103 

plats 104 

+subst. 99 

gråta 135 

gräva 141 

grönsaker 35 

gå 121, 122, 162, 177, 180, 

185, 195, 199, 202, 203, 

206, 210, 251 

> bort 203 

— för att 180, 202 

imperativ 162 

> in 203 

— пед 206, 210 

— sakta 199 

> till fots 251 

> under 121 

— upp 210 

— ut 203 

går (inte) 177, 211 

gälla för 255 

gärna 229 

gånger 231 

gömma 135 

göra 110, 111, 113, 140 

— ont 140 

ha 155, 157, 202, 241 

har/hade inte 156, 241 

hade så när 157 = 

ha befäl över 252 

ha rätt 155 

halka 117 

halv 104 

halv i klockslag 108 

halvannan 104 

handlingsföljd 125 

hans 74, 76 

hel/a/ 82 

hela tiden 83 

hennes 74, 76 

heter 255 

hindra 245 

hinna 116, 140, 177, 178 

> upp 153 

hitta 204 

hjälp 247 

hjälpa 116, 146, 245 

homonymer 205 

hoppa 117, 136 

hos 223 

hota 245 

hugga 121, 147 

hundrade 107 

hundratal 99, 107 

hungrig 211, 248 

hur 88, 169, 170, 233, 259, 

260 

> dags 233 

— mycket 88 

— mycket ... än 260 

— många 88 

— ... än 169, 170, 260 

Вигадал 88 

huruvida 261 

hypotetiska utsagor 168 

hålla 152 

hålla fast vid 243 

hållning 194 

hälla 140, 162, 185 

hälsa på 205 

hälsning 247 

hända 212 

hänga 151 

hängbro 189 

häromdagen 45 

höjd 252 

höll på att 157 

hör på! 162 

höra 250 
hövlig förfrågan 161 

hövlig/vänlig inbjudan 165 

hövlighetskonjunktiv 171 

1217, 224 

_ fanslutning till 225 

i avsikt att 260 

1-böjning 148 

i den mån som 259 

i fjol 233 
i min frånvaro 229 

i min närvaro 229 

i regn och rusk 222 

i solsken 222 

i stället 257 

i stället för 229 

i år 233 

i dag 234 

idé 177 

ifall 175, 260 

igenom 225 

imperativ 110, 161—163, 

165—169, 208 

aspekt 165—167 

betoning 163 

bildning 162, 163 

förstärkningsord 163 

gnomisk 167 

i huvudsats 169 

i medgivande bisatser 

167 

i villkorsbisats 167, 169 

nyanser 163 

reflexiva verb 163 

rörelseverb 208 

imperfekt 120 

implicerat villkor 169 

importera 203 

in (i) 217 

inalles 83 

inbjudan 208 

indirekt tal 174 

indirekta frågor 89 

inemot 220 

infinitiv 110, 112, 

114—118, 165—168, 

175—182, 246 

aspekt 175—180 

bildning 112, 114—118 

> konjunktiv 168 

=preteritum 182 

-sats 172, 175, 181, 246 

som befallningsform 165, 

181 

som predikat 181 

stam 112 

suffix 112, 114—118 

infinitiv efter 6сли 169 

infinitiv efter перед тем, 

как 169 

inför 225 

ingen 92 

ingens 92 

ingenting 92 

inget att 182 

inifrån 217



initialförkortningar 37 

initialord 37 

inkoativer 137 

inkoativer på -нуть 139 

inledning av eftersats 80 

innan 175, 259 

innehållsackusativ 251 

insjukna 140, 253 

inskott ау н hos pers. 

pron. 71 

inskott av о/е i gen. plur. 

hos fem. subst. 28 

hos neutr. 12 

instrumental 4, 221—223, 

225, 226, 228, 234, 235, 

238, 250—255 

agentens 251 

i pred.fylln. 253 

jämförelse- 252 

medlets 250 

”objekt” 252 

relations- 252 

sättets 251 

tids- 234, 235 

vid adj. 255 

vid ргер. 221—223, 225, 

226, 228, 238 

vid verb 252, 253, 255 

”vägens” 252 

inte 66, 92, 207, 256 

inte bara... utan även 256, 

258 

inte någon 92 

inte någons 92 

inte så litet 96 

inte så länge 159 

intill 223, 225 

intransitiva verb 209 
intressant 248 

intressera sig 137, 211, 

253 

inuti 217, 223 

ivra för 140 

jag och... 73, 229 

jaga 153, 198, 203 

J-ljudet 268 

ju... desto 261 

just 84 

j-vokaler 265 

Svenskt register 
Siffrorna anger sida. 

jämbördig 247 

jämförelse 251 

jämförelsebisatser 173 

kalas 219 

kalla 116, 135, 136, 255 

kallas 253, 255 

kamma sig 209 

kan 177, 179, 181, 211 

karakteristisk 247 

kasta 115, 149, 162 

imperativ 162 

— ut 149 - 

kasus 3, 239 

kilo 240 

klippa 121, 147, 186, 210 

klockslag 102, 107, 108 

klä sig 117, 184, 210 

klättra 198, 204 

knacka 152 

knappt 259 

kollektiver på -ьё 35 

kom ihåg! 162 

komma 122 

imperativ 163 

kommande 189 

komparation 51—53, 63 

enkel 51 

negativ 51 

oregelbunden 53 

sammansatt 51 

schema 63 

ändelse- 52 

komparativ 52, 53, 55, 63 

absolut 55 

betoning 52, 53 

på -e 53 

ра -ее 52 

ра -ше 53, 63 

sammansatt 63 

koncessiva satser 169 

kongruens 

adj.—subst. 38, 46 

vid арроз оп 255 

efter кто 90 

efter оба 105 

efter räkneord 99—101 

efter kollektiva räkneord 

104 

efter много, мало 96 

ейег несколько 95 

i uttr. ау typen мы с.. 229 

konjunktionella adverb 

258 

konjunktioner 256—261 

allm. undererdn. 259 

avsikts- 260 

följd- 260 

förenande 256 

förklarande 258 

jämförande 261 

medgivande 260 

motsättande 257 

orsaks- 259 

särskiljande 258 

tids- 259 

villkors- 260 

konjunktiv 110, 112, 

167—174 

användning 168—173 

avsiktsbisats 171 

bara du inte ... 170 

bildning 112, 167, 168 

efter nekande uttryck 173 

följdbisats 171 

indirekt anf. 174 

infinitiv 168 

jämförelsebisats 173 

medgivande satser 169 

modest 171 

rel. bisats 173 

satser efter säge- о. 

viljeverb 172 

villkorliga satser 168 

vädjan 170 

önskesatser 170 

konsekutiva handlingar 

207 

konsonanter 

tonande/tonlösa 266 

hårda/mjuka 267 

konsonantstammar 142 

konsonantväxling 186, 268 

konstaterande av handling 

127, 207 . 
kopp 240 

koppla 115 

korrelat 89 

kosta 150,.244 

kroppsställning 194 

283 

krypa 198, 204 

kräkas 213 

kräva 242 

kunna 116, 121, 123, 139, 

146, 177, 178, 211: 

kvällas 212 

kämpa 142 

känna 117, 137 

känna igen 117, 147 

känna sig 210 

känslor 68, 212 . 

köpa 115, 150, 184, 232 

köra 252 

landvägen 252 

leda 122, 203, 252 

ledas vid 176 

leka 228 

leva 123, 142 

levande/icke levande, 

subst. 1,6 

pers. pronomen 71 

leve 164, 246 

lida 253 

ligga 151 

lika med 247 

lika mycket ... som 240 

liksom även 256 

limitativa verb 124, 205 

liter 240 

litet 240 

ljuda 152 

ljuga 136 

ljusnar 212 

lokativ 4 

ра -у/-ю 15 

ра -й efter в, на 31 

ра -и 10, 27 

efter ргер. 217—219, 

225, 230, 233. 234, 236, 

237, 238 

-ändelse 7, 8, 10, 11, 15, 

24, 25, 27, 30, 32, 33 
lova 119, 178 

lukta 139, 251 

lust 177, 248 

lyckas 140, 147, 177, 203, 

213, 249 

lycklig resa! 243 

lyda 243



lyfta 145 

lyssna 152 

långsamt 193 

låsa 140 

låta 115, 149, 163, 164, 

179 

låt honom 164 

imperativ 179 

låt oss 163 

lägga 117, 122, 143 

lägga sig 117, 121, 146 

länge 159 

längs 223, 224 

lär 169 

lära 150, 185 

lära sig 176, 186 

läsa 114, 122, 133, 162, 

183, 184 

imperativ 162 

particip 183, 184 

lösa 150 

mala 142 

man 97 

massa människor 240 

med 225 

med anledning av 227 

med avseende på 227 

med hänsyn till att 259 

med järnväg 224 

med post 224 

medan 160, 206, 259 

medan vi for/gick 200 

meddela 172, 245 

mellan 222, 235 

men 257 

meningslöst 177 

meter 240 

midnatt 233 

miljard 99 

miljon 99 

miljontals 103 

miljö 68" 

min 74 

minnesmärke 247 

minuter 108 

misstaga sig 121, 142 

mitt emot 223 

mitt i 223, 236 

modalitet 69 

modus, verbets 112 

momentanverb 124, 138 

momentanverb på -нуть 

138 

mosaikord 275 

mot 217, 224, 229 

mottaga 186 

motverka 245 

myckenhetsord 240 

mycket 96, 240 

framför komparativ 56 

må 149, 212 

må han! 164 

må illa 213 

månad 233 

många 96 

måste 178, 211, 248 

måttsord 240 

måttsuttryck 231 

mäktig 189 

mängd 231 

märka 186 

möjlighet 168, 179, 181, 

248 

möta 149, 184, 186 

mötas 210 

namn, geografiska 35, 37 

namn 37, 57 

faders- 57 

familje- 37, 57 

för- 37, 57 

nationalitetsadverb 63 

naturen 263 

naturfenomen 212 

negation 66, 92, 256 

negativ komparation 51 

negerad handling 207 

nej 156 

nekande följdbisatser 171 

nekande pronomen 92, 93 

nicka 251 

nittitalet 107 

nog 177 

nominativ 4, 16—18, 239 

appositionell 239 

-ändelser 16—18 

nuet 190 

numerus I 

nyttig 247 

någon 91, 94, 100 

—$ 94 

— som helst 94 

något 91, 94, 240 

> som 91 

— som helst 94 

några 95, 96, 240 

> få 96 

nämligen 258 

när 160, 206, 259 

nära 223 

nästa 189 

nödvändig 172, 178, 181, 

189, 211, 241, 247, 248 

-het 178, 181, 211, 248 

-t 241 

-t att 172 

nöjd 255 

oaktat 230 

obestämd tidpunkt 234 

objektens plats 264 

oböjliga substantiv 36 

och 256, 257 

> ...М 257 

^ /vidare/ 256 

också 256 

offra 252 

oförmåga 211 

olämpligt 177 
от 159, 160, 170, 174, 175, 

226, 227, 236, 260, 261 

> bara 260 

indir. fråga 174 

+ ... inte 159 

omedelbart 84 

omfång 231 

omkring 236 

omöjligt 177 

onödigt 177 

opariga verb 119 

opersonliga konstruk- 

tioner 93 

opersonliga verb 211 

ordbildning 270 

ordergivning 181 

ordföljd 262, 263 

omvänd 263 

rak 262 

rel. bis. 263 

ordningstal 106, 107 

användning 107 

böjning 107 

oroa sig 211 

ortnamn 57 

otroligt 173 

otur 213 

ovanifrån 217 

overklighet 168 

- ovisshet 168 

packa 143 

рапра föremål 105 

particip 50, 110 

aktiva 183—185 

betoning 186 

böjning 186 

bildn. 183, 185 

kortform 50, 188, 189 

passiva 183—185 

passivt presensparticip 

saknas 185 

presens 183, 185, 187 

preteritum 188 

гей. verbs 186. 

-satser 187 

som adj. 189 

som subst. 189 

partitiv genitiv 14 

passa 202 

passiv form 189, 

190—192, 209 

репраг 225 

perfekt 120 

pleofoni 217, 269 

pluralord 35 

pluskvamperfekt 120 

positionsadjektiv 46 

predikativer 50, 68, 248 

predikativt attribut 255 

predikatsfyllnad 38, 253 

plats 263 

prefigering 114 

prefix 114 

pregnanta verbprefix 277 

substantivprefix 270 

prepositioner 216—238 

anslutning 216, 217 

måtts- 231 

orsaks-/avsikts- 225—228 

rums- 217—225 

sätts- 228—231 

tids- 232 

vid gator 219 

vid geogr. omr. 218 

vid institutioner 218 

vid komm. medel 219 

vid ortnamn 222 

vid väderstreck 218 

översikt 238 

presens 109, 110, 112, 113 

användning 159 

böjning (presens/futur) 

131—153 

= futurum 160, 161 

historiskt 159 

stam 112, 113 

= sv. perf. 159 

preteritum 109—112, 

120—131, 159



aspekt 124—131 

betoning 122—123 

bildning 120—122 

stam 112 

proklis (prep.) 216—217 

promenera 133 

pronomen 70—97, 264 

bestämda (definita) 82 

demonstrativa 76 

determinativa 79 

frågande 86 

interrogativa 86 

obestämda (indefinita) 

94—92 

personliga 70 

possessiva 74, 76 

possessiva, plats 264 

relativa 89 

reflexiva 73 

tillbakasyftande 89 

pronominella adverb 64 

psykiskt tillstånd 68. 

på 217, 224, 237 

på grund av 226, 228 

— att 259 

på landet 222 

på radio/TV 224 

på väg 224 

pågå 202 

påminna 172 

raka sig 141,210 

reciprok betydelse 210 

redan 159 

reella medgivande satser 

170 

reella villkorliga satsfog- 

ningar 169 

reflexiva verb 208, 210, 

211 

böjning 208 

obestämda 210 

opersonliga 211 

regna 202 

reparera 114 

resa 163, 196, 204 

— bort 204 

imperativ 163 

res dig! 162 

resultativa verb 124, 205 

rida 251 

Svenskt register 

Siffrorna anger sida. 

rik 255 

ringa 245 

rinna 147 

riskera 117, 137, 138, 252 

rita 185 

riva 136 

ro 142 

rulla 198, 204 

— ut 204 

runt 223 

ruska på 251 

ruttna 141 

rycka på axlarna 251 

råda 245 

råka 116 

räcka fram 139 

räcker 244 

rädda 121, 143 

räkna 144 

räkneord 98—108 

”båda” 105 

grundtal 98 

kollektiva 104, 105 

ordningstal 106 

rätt 155 

^ mycket 240 

många 96 

röra 117, 134, 138 

^ sig 210 

rörelseverb 195—208 

aspekt 199, 206—208 

bestämda 195, 199—202 

obestämda 195, 

199—202 

оргейрегаде 195 

ргейвегаае 203 

rums- 203 

tids- 205 

"tur och retur” 200 

överförd betydelse 202 

saknas 244 

samla 116, 136 

sammansatta ord 274 
samme 86 

samtala 148 

samtidig handling 187 

samtidigt 233 

satsförkortningar 214 

se 151, 250 

se till att 172 

se ut 119 

sedan länge 159 

sedd 184 

seende 183, 189 

segla 142, 197 

semester 219 

senare 193 

siffror 108 

simma 123, 142, 197 

— fram till 204 

sin, sitt, sina 74, 75 

singularord 34 

sinnesstämning 194, 248 

sitta 151 

situationsbeskrivning 128 

sjukdomstillstånd 213 

sjunga 141 

sjunka 139 

själv 82 

själva 76 

skada 245 

skall 172, 181, 201, 248 

— fara 201 

> flyga 201 

^ gå 201 

skedde (inte) 241 

skicka 135 

skolkamrat 230 

skratta 136 

skrika 117, 138, 152 

till 118 

skriva 114, 122, 133, 134, 

162, 183, 185, 186, 245 

imperativ 162 

-nde 183 

> ut 134 

skulle just 157, 172 

skyldig 247 

skämmas för 243 

skäms 225, 248 

skära 116, 135, 162 

imperativ 162 

skörda 146 

sköta 203 

slag 222, 240 

slockna 139 

slogans 181 

slumra 135 

sluta 115, 150, 162, 175, 

177 
imperativ 162 

  

285 

— upp 177 

slutljudsskärpning 266 

slå 116, 123, 141, 144, 185, 

224, 251 

— Шор 251 

> ра 224 

— ut 144 

släpa 199 

> Наш 204 

släppa 115, 149 

imperativ 149 

smeknamn 2 

snarast 233 

зпба 202 

som 89, 91, 173, 188, 259, 

261 

— om 173, 259, 261 

-sats 188 

somliga 100 

somna 139, 153 

зора 122, 144 

sorgsen 248 

sort 240 

sova 123, 153, 249, 251 

— ut 153 

spegel 210 

spela 114 

> med 228 
spotta 137 

springa 197, 204 

språkadverben 63 

stampa 251 

sticka 137, 142 

stiga upp 117, 144, 147, 

162 

imperativ 162 

stigton 263 

stjäla 122, 143 

stoppa 137 

stoppa /in/ 117 

stor som 231 

storlek 231 

strax efter 225 

sträcka 139 

ströva 199 

studera 246 

studerande 190 

stund 233 

stycketal 104 
styra 150, 252 

stå 152



пир. 162 

ställa 117 

^ sig 144 

stänga 116 

stängd 184 

större 54 

substantiv 1—37 

betoning 21, 29, 34 

bildning 270 

böjningsstam 4, 5, 

8—12, 17, 26, 27, 31, 

32 

deklination, första 7—23 

deklination, andra 

24—30 

deklination, tredje 

30—33 

fem. 24—33 

genus 1—3 

kasus 3—4 

kännetecken 1 

mask. 7—21, 33 

neutr. 7—21, 33 

oböjliga 36 

som adverb 67 

substantivprefix 270 

substantivsjukan 215. 

substantivsuffix 271 

svara 115, 225 

> för 225 

svika 245 

svår 247 

sy 140, 185 

synd 248 

syntes inte 241 

sysselsätta sig 208 

syssla med 253 

så 76, 81, 92, 105, 171, 189, 

260 

— att 260 

... ай 171 

— kallad 189 

— mycket 76, 81 
— mycket... att 171 

— mycket som 92 

— många 76, 81 

> och så många 105 

sådan 76, 81 

—... att 171 

> som 91 

såra 186 

sårad 190 

såsom 261 

såväl... som 256, 258 

säga 134, 148, 172 

sägeverb 172, 226 

sälja 147 

sätta 117, 122, 143, 162 

imperativ 162 

— sig 117, 122, 143 

sättsinstrumental 251 

söka 135, 242 

sömnig 211, 248 

{а 114, 116, 145, 175 

^— Ци med 175 

> sönder 114 

^ ut 145 

tack 193, 225, 247, 259 

— vare 193 

— vare att 259 

tacka 227 

tacksam 247 . 

{ара 117, 123, 136, 145, 

185 

tagen 184 

tala 117, 148, 185 

imp. 162 

taladverb 108 

tankar 212 

tankstreck =Аг 154 

teckna 137 

telefonera 114 

temperatur 68 

tempus 109 

tid 77 

tidningsrubriker 181 

tidrymd 236 

tidsgenitiv 240 

tidsord 35 

tidsuttryck 232 

tiga 152, 183 

till 217, 219, 220, 222, 234, 

258, 259 

^ bords 222 

— 4655 ай 259 

^ exempel 258 

> följd av att 259 

^ höger 219 

— mötes 220 

— vänster 219 

tilldraga 147 

tillfällig 254 

tillhöra 119, 152 

tillsammans med 225 

tillse 172 

tillstå 117 : 

tillsägelser 181 

tilltalsord 72 

tilltalspronomen 72 

tillåta 172, 179, 255 

tillåtelse 165 

tiotal 98 

titlar 72, 239 

titta 117, 138, 151, 162 

imperativ 162 

tjuta 141 

tjäna 177 

tjänsteman 190 

tjänstgöra 255 

ton 240 

”tontal” 98 

torka 120, 140, 209 

— av 140 

^ sig 209 

transitiva 191 

transportmedel 251 

trea 108 

trefalt 108 

tro 245 

trots 229, 230, 260 

— att 170, 193 

trycka 145, 146 

tråkigt 248 

träffa 116, 143 

träffas 210 

trött 189 

tröttna 117, 176 

> på 176 

tugga 137 

tur eller otur 213 

tusen 99 

tusentals 103 

tvekan 165 

tvinga 186 

tvingad 186 

tvivla 173 

tvungen 178, 249 

tvärs igenom 225 

tvätta 116, 141, 163, 185, 

209 

imperativ 163 

^ sig 209 

tycka om 246, 176 

pret. 176 

tyckas 134, 253 

täcka 116 

tändsticksask 227 

tänker +inf. 161 

{ба 114, 212 

törstig 211, 248 

undantagandes 229 

under 222, 223, 230, 237 

^ armen 223 

— bar himmel 222 

> loppet ау 237 

undervisning 247 

undvika 243 

ungar, ord på -ёнок 19 

ungdomen 233 

ungefär 220, 232, 237, 238 

upp 204 

uppehålla 152 

uppföra sig 210 

upphöra 175, 176 

uppmaningsform, se 

imperativ 

uppmaningsverb 172 

uppnå 243 

upprepad handling 128, 

206 

upprepning 128 

uppröra 114 

ur 217 

urval 221 

ut 204, 220 

— ur 220 

utan 193, 194, 229 

att ha+perfekt particip 

194 

att -+inf. 193 

utanför 223 

utarbeta 115 

utelämning av rel. pron. 89 

utled 249 

utländska namn, för- 

namn, efternamn, ort- 

namn 37 

utländska personnamn, 

förnamn, efternamn 37 

utmed 224 

utomlands 222 

utpekande pronomen 76 

utropssatser 81 

utse 255 

uttala 204 

uttryck 194 

vad 79, 87, 90, 91, 244 

^ som 79, 90, 91: i 

indirekt fråga 89 

> nytt 244 

vakna 139, 153 

vanemässighet 129 

vara 117, 123, 140, 154, 

156, 157, 173, 192, 231, 

244, 254 

bruka > 117



imperativ 156, 157 

particip 192 

preteritum 156, 231 

— rädd 173 

— sjuk 140 

> värd 244 

var annan 108 

var och en 85 

varaktighet 129 

varandra 74 

varenda 85 

varje 82, 85 

-hånda 85 

— tänkbar 85 

varken ... eller 256 

varm 248 

varning 167 

vars 90, 92 

vem 87 

vem som 1 indirekt fråga 

89 

vems 88 

verb 109—215 

aspektpar 113—119 

böjningsstam 112 

e-verb 131—147 

futurum 111, 159—161 

gerundium 113, 

192—195 

imperativ 111, 161—167 

infinitiv 112, 175—183 

и-уегЬ 148—153 

konjunktiv 112, 

167—174 

konsonantstammar 142 

м-уегЬ 153 

opersonliga 211—213 

paradigm 109 

particip 113, 183—187 
participsatser 187—189 

passiv 190—192 

presens/futurböjning 

110, 131—153 

preteritum 111, 

120—131 

reflexiva 208—211 

rörelseverb 195—208 

suffigering 114—117 

verbalsubst. 10, 

213—215 

svenskt register 
Siffrorna anger sida. 

verb på 

-авать 147 

-ереть 140 

-еть 139 

-ить 140 

-нуть 137 

-овать 137 

-ся 208 

verbprefix 114, 277 

verktyg 35 

veta 133 

vid 223, 225, 230, 236 

— handen 223 

vidröra 117, 220 

vifta 117, 251 

vikt 252 

viktig 172, 242 

vila 138 

УЩа 151, 172, 178, 211, 

242, 248 

— ha 242 

presens 211, 248 

УЩе- och önskeverb -- шЕ. 

178 

viljeuttryck 172 

vilken 85, 87—91 

— ау дет 88 

— du vill 85 

— som passar 85 

villkorliga satsfogningar 

168 

villkorsbisatsen underför- 

stådd 169 

vinbutelj 227 

vinnlägga sig om 172 

visa 134 

visa sig vara 253 

visserligen 170, 260 

> ... men 260 

vore 168 

vuxen 189 

vår 74 

väderlek 68, 77, 233 

vädjan 166, 170 

väggtidningar 181 

välja 136, 255 

vända sig 149 

vänja 116, 139, 176 

^^ sig 116, 176 

vänta 135, 172, 185, 242 

287 

> sig 172 

värd 241 

värka 140, 141 

värma 116 

växa 121, 143 

åka 196 

ålder 249 

åldersperioder 233 

år 107, 233, 234, 263 

— efter datum 234 

-tal 107 

århundrade 107, 233 

årstid 234 

årstidsadjektiv 45 

årtionde 107 

åsikt 230 

återlämna 115, 118, 138, 

186 

återvända 118, 138, 149 

åtgärder 251 

ägna sig åt 208 

älska 150, 176, 183 

ämnesnamn 35 

än 55, 87, 258 

vid jämförelse 87 

vid komparation 55 

ov 258 

ända upp till 224 

ändelsekomparation 52 

ändå 257 

är 154, 156 

ära 246 

äta 122, 153, 163 

imperativ 163 

även 169, 260 

> om 169, 260 

ögonblick 233 

önska 172, 178, 243 

önskan 168, 211 

önskesatser 170 

önskvärt 172 

öppen 184 . 

öppna 141, 184 

över 222 

övergiven 184 

översätta 204 

övertala 148



Ryskt register 
Siffrorna anger sida. 

а 256—257 

^ также 256 

> то 257 

-а-/-я- suffix 115, 118 

”-авать-уегб”” 147 

адрес, адреса М pl. 16, 

245 

аллёя 27 

Альпы 36 

амёба 6 

англичанин 18 

Андрей 57 

Андреевич 57 

Андреевна 57 

атташе т. 37 

Афины 36 

-ация/-яция 214 

Балканы 36 

бацилла 6 

бегать 197 

бегом 67 

бежать 152, 197 

без (+С) 108, 229 

бельё 23, 34 

берег: берега М pl. 16 

на берегу 15 

берёг 121, 146 

берёчь 146, 193 

побереёчь 

— ся 243 

беспокоиться 211 

бить 141, 185, 193 

побить 

. благодарен 247 

благодарить 227, 245 

поблагодарить 

> за 225 

ближайший 55 

ближний 46 

близ/близко (+ G) 223 

близкий-ближе 53 

блюдо 22 

богат 49 

богато 59 

богатый 60, 255 

богаче 53 

боец 13 

бой: в бою 15 

бойся/бойтесь! 162 

бок: на боку 15 

более 51, 62 

болёзнь f. 31 

болен 60 

болёть 140 

болото 22 

больной 47, 60 

больно 60 

больше 53, 62 

больший 54 

большой 40 

борода 30 

бороться 142 

борт: на борту 15 

бояться 152, 173, 243 

брак 21 

брат 16, 17 

брать 117, 123, 129, 136 

взять 129, 145, 185 

брёмя и. 33, 34 

брестй /бреду/ 199 

брить 141 

бродить /брожу/ 199 

бросать 115, 149. 

бросить 

— +inf. 175 
брось/-те! 162 

брусника 35 

брюки 36 

будни 36 

будто 173, 259, 261 

— бы 173 

булу 158 

будучи 192 

будущее простое 111, 

160 

будущее сложное 111, 

161 

будущий 189 

будь/те 158 

не — 158 

бы 112, 167—173 

бывало 157 

бывший 189 

был, была, было, были 

77, 156, 157 

быть 117, 123, 154, 254 

в/во (ргер.)} 216 

rumsbet.: 

А 217, 218, 219 

+L 217, 218, 219 

måttsuttr.: 

-А 231 

+L 231 

tidsuttr.: 

+A 107, 108, 232, 233 

Е 233 

-ва- suffix 116, 118 

важно, чтобы 172 

важный 247 

варяг 32 

ваш 74—75, 76 

ввозить, ввезти 203 

вдоль (+ С) 223 

ведомый 183 

вёз 121, 198 

везде 65 

везёт 203, 213 

везти /везу/ 198 

вёко 18, 23 

вёл 122, 197 

велик 50 

величайший 55 

верить, повёрить 245 

вёрится 211 

вернуться 118, 138 

возвращаться 

верста 29 

верх: вверх 16 

наверху 

свёрху 

верхневолжский 58 

верхний 46 

верхом 67, 251 

вес 252 

вёсел 60 

веселее 53 

`вёсело 60, 68, 248 

весёлый 60 

весённий 45 

весной 67 

вести /веду/ 197, 203 

— себя 210 

весы 36 

весь 82 

вся 

всё 

все 

ветер 13 

вечер 13, вечера М pl. 16 

вечерёет 212 

вечёрний 45 

вёчером 67 

вещь /. 31 

взрослый 189 

взятый 184 

взять 117, 129, 145 

вид 240 

с виду 15 

на виду 15 

ввиду того, что 15, 259 

виден 60 

видеть 151 

— ся 210 

— себя 210 

видно 60, 68, 250 

видный 60 

видящий 183 

винительный падеж 4, 

250 

виноват 49 

виноград 35 

висеть 151 

виски 37 

висячий 189 

включать 115 

включить 149 

вить 140 

владеть 252 

власть f. 31 

влезать 204 

влезть 

влёк 121, 147 

влекомый 183 

влечь 147 

вмёсте с (ЕТ) 225 

вместо (+ G) 229 

вне (+G) 223 

внешний 46 

вносить 203 

внутренний 46



внутри (+ G) 223 

во-вторых 108 
волна 29, 30 

водить /вожу/ 197 

возвращать 115 

возвратить 149, 186 

возйть /вожу/ 198 

возле (+ G) 223 

возлюбленный 186 

войска 6, 36 

вокруг (+ С) 223 

волк 22 

волна 29 

волос 20 

во-пёрвых 108 

вопрекй (+ 2) 229 

вор 22 

ворота 36 

восток 13 

воскресёнье 10 

восьмёрка 108 

восьмеро 104, 105 

вот этот 77 

вошь f. 32 

враг 8 

врать 136 

соврать 

вредить 245 

повредить 

врёмя и. 32 

во ^ (+0) 233, 237 

в то —, как 259 

всё 82, 257 

^- же 257 

^м-таки 257 

всегда 65 

всего 83 

вслед за (-- Г) 225 

вследствие того, что 259 

вставай/-те! 162 

вставать 147 

встать 144 

встань/-те! 162 

встречать 149, 186 

встретить 149, 186 

ся 210 

всякий 82, 85 

вторник 21 

Ryskt register 

Siffrorna anger sida. 

второй 106 

в-третьих 108 

вуз 37 

входить 203 

войтй 203 

вчерашний 45 

вы 70—71, 72 

выбегать 204 

выбежать 204 

выбирать 136, 255 

выбрать 

выбрасывать 149 

выбросить 149 

выводить 203 

вывести 

выглядеть 119 

вызывать 116 

вызвать 136 

выйдя 194 

выкатывать 204 

выкатить 204 

вымя и. 33, 34 

вынимать 145 

вынуть 145 

вынуждать 186 

вынудить 186 

вынужден 178 

выписывать 134 

выписать 134 

высокий 60 

высоко 60 

высота 252 

высохнув 194 

/высохши/ 

высыпаться 153 

выспаться 

высший 54 

выше 53 

выть 141 

выше 53 

вязать 134 

связать 

гаснуть 139 

погаснуть 

где 64, 66, 90 

гдё-нибудь 65, 67 

гдё-то 65, 67 

герой 5, 9 

глаголы движёния 

195—208 

глаз, глаза М på 16, 20 

глубже 53 

глубина 252 

глубок 60 

глубокий 60 

глубоко 60 

глядёть 117, 151 

глянуть 138 

глядя 193 

гнать /гоню/ 198 

гнить 141 

гнуть 138 

говорй/-те! 162 

говорить 117, 148, 185 

сказать 134 

год: в этом году 15 

в прошлом году 15 

pl. 20 

сего года 80 

ålder 249 

голова 30, 251 

голос, голоса М pl. 16 

голубь 22 

гонять 198 

гора 30 

гораздо 56 

горёть 151 

сгореть 

горло 12, 23 

город, города М pl. 16 

городище 3, 12 

горох 35 

горький-горче/горше 53 

господин 18, 73 

госпожа 29, 73 

гостиная 47 

гость 9, 22 

государство 13 

готов 49 

грабли 36 

гражданин 18, 72 

грамм 20 

грести 142 

грех 68 

гриб 35 

289 

грозить 245 

погрозйть 

громкий-громче 53. 

груль f. 31 

грустно 68, 248 

грязь f. 31 

губа 30 

гулять 133 

гусь 22 

гэс 37 

да 164, 257 

даваемый 183, 185 

давай/-те! 162, 164 

давать 147, 244 

дать 153 

давая 192 

давно 159 

дай/-те! 163, 179 

далее 62 

дальнейший 55 

дальний 46 

дальше 53, 62 

дательный падёж 4, 

244—250 

дать 117, 123, 153, 244 

два 98, 101 

две 

дверь /. 30—31 

двести 99, 103 

двигать 117, 134 

двинуть 138 

ca 210 

двое 104, 105 

двойка 108 

девочка 26 

девушка 5, 27, 28, 72 

девяносто 99, 103 

девятеро 104, 105 

девятка 108 

деепричастия 192— 195 

дежурный 48 

делать 110, 112—113 

сделать 114, 125, 133 

ся 253 

день 14, 80 

деньги 26, 28, 36, 225 

деревня 28



AÉpeBo 17, 23 

деревянный 50 

держать 152 

десятеро 104, 105 

десятка 108 

дёти 20, 36 

деть 117, 144 

дёшев 60 

дешевле 53 

дёшево 60 

дешёвый 60 

директор 3 

длительность 

действия 129 

для (+ О) 228, 238 

— +verbalsubst. 215 

для того, чтобы 64, 260 

для чего 64, 259 

дно 17 

до - С (ргер.) 

rumsbet.: 217, 220 

tidsuttr.: 235 

vid siffror: 220 

vid verb: 220 

добр/ый/ 49 

доволен 50, 255 

довольно 177 

догонять 153 

догнать 

доктор, доктора М р/. 

16, 72 

долго 159 

долее 62 

должен 48, 178, 247 

дольше 53, 62 

дом, дома М pl. 16 

издому 14 

дома adv. 59 

домашний 46 

домишко 3 

Дон: на Дону 15 

допивать 116, 123 

допить 141 

дореволюционный 58 

дорога 224 

по дороге 

дорог/ой/ 60 

дорого 60 

дороже 53 

доска 28 

доставать 178 

достать 

достаточно 240 

достигать 243 

достигнуть 

достоин 49, 241 

дотрагиваться 220 

дотронуться 

дочь /. 32 

дремать 135 

задремать 

дробные чис- 

лительные 108 

дрова 36 

друг 16, 17 

друг друга 74 
другой 82, 86 

дружески 63 

дружить 210 

дружище 3 

дует 212 

дурак 21 

духи 8, 36 

душа 28, 30 

душно 68 

дышать 152 

дядя farbror 3, 26, 72 

e-böjning 132 

его 70—71, 73, 76 

ед. =единственное число 

singular 

едва 259 

единйна 108 

её 70, 73, 76 

ежели 260 

ездить 196 

ел 122, 153 

-ение/-енье 214 

”-ереть-уегЬ” 140 

если 260 

— +Hinfinitiv 169, 175, 

182 

есть (finns) 154—156 

есть (41а) 153 

съесть 

”-еть-уегб”” 139, 151 

ёхать 196, 219, 251, 252 

ешь/-те! 163 

ещё 56 

Ж. == женский род femi- 

ninum 

жаль 68, 248 

жар: в жару 15 

жарко 68 

жаркоде 48 

жать 146 

”-жать-уего”” 151 

ждать 135, 185, 242, 243 

— чтобы 172 

же: efter imperativ 163 

Коп]. 257 

жевать 137 

жеёг 121, 146 

желание 5, 10, 22 

при желании 231 

желательно, чтобы 172 

желать 243, 186, 243 

пожелать 

— ‚ чтобы 172 

— + шЕ. 179 

желёзо 35 

жена 29 

жеребёнок 19 

жёртвовать 252 

пожёртвовать 

жечь 146, 193 

сжечь 

живой 48 

животное 48 

живущий 183 

жизнь f. 31, 34 

жилой 189 

жить 142 

жутко 68 

жюря 37 

за (ргер.) 

rumsbet.: 

+A 223 

+1221 

orsak/avsikt: 

{А 225 

+1226 

mått: 

+A 232 

tidsuttr.: 

+A 237 

за городом 216, 222 

за исключением (+ О) 

229 

за- (prefix) 118, 119, 205 

забегать 205 

забежать 

забегать f 205 

заболевать 140, 253 

заболеть 

заботиться о том, чтобы 

172 

| забывать 178 

забыть 

заведовать 252 

завидовать 246 

завтрашний 45 

загонять 203 

загнать 

задёрживать 152 

задержать 

задний 46 

заём 13 

зажигать 146 

зажечь 

законченность 

действия 125 ` 

закрывать 117, 124 

закрыть 141 

замечать 186 

замётить 

замок 13 

замок 13 

замуж 9 

заниматься 145, 208, 253 

заняться 

занимаясь 192, 209 

занертый 184 

запирать 140 

запереть 

записывать 134 

записать 

запрещать 245 

запретить 

засыпать 139, 153 

заснуть 139 

затём, чтобы 64, 260 

зато 257 

заходить 205 

зайтй 

зачастую 48 

зачём 64, 177 

заяц 13 

звание 239 

звать 135, 255 

звезда 29 

зверь 22 

звонить 245 

позвонйть 

звук 21 

звучать 152 

здание 5, 10 

здесь 64 

здоровеёе 53 

здорово 60 

здорово 

земля 26 

землянйка 35 

зёркало 23 

зима 30 

зимний 42, 45 

змей 6



змея 27 

3HaK 21 | 

знакомый 47 

знамя и. 33, 34 

знаток 13 

знать 117, 133 

значить 119 

знобит 213 

золотой 50 

зрячий 189 

зуб 17, 22 

и 256 

и...и 256 

ибо 259 

и-Бориир 148 

игра 29 

играть 228 

сыграть 

идти 122, 143, 195 

идёт 195, 202 

иду 195 

йдучи 192 

идя 192 

из/изо (ргер.) 216 

+ О: rumsbet. 217, 218, 

220, 221 

orsak: 228 

из- (prefix) 206 

изба 29 

избегать 243 

избежать 

избегать f 206 

известный 247 

извините! 49, 225 

из-за (+ О) 228 

°^> того, что 259 

йз-под (С) 227 

изучать 246 

изучить 

изысканно 61 

изъёздить f 206 

изюм 35 

или /иль/ 258 

ли... или 258 

Илья 57 

Ильйнична 57 

Ильйч 57 

именины 36 

именйтельный падеж 4 

Ryskt register 
Siffrorna anger sida. 

именно 258 

а > 

имеёть 155 

иметься 119 

имя и. 33, 34, 57, 239 

иначе 65 

индиец 13 

инженёр 3 

иногда 65 

иной 82, 86 

интерёсно 68, 248 

интересоваться 137, 211, 

253 | 

заинтересоваться 

искать 135, 242 

исключая (+ С) 193, 229 

исполняться 250 

исполниться 

испуг: с испугу 15 

исходить / 206 

исчезать 185 

исчёзнуть 

`-ить-уегб”” 148 

их 70, 73. 76 

к/ко +D (ргер.) 216 

rumsbet.: 217, 220 

tidsuttr.: 234, 235. 

-ка/-ок (avl. morfem) 214 

-ка efter imperativ 163 

каждый 82, 85, 108 

кажется 134, 212, 249 

казаться 134, 253 

показаться 

как 64, 130, 259, 261 

— будто 173, 261 

— бы 169, 170, 260, 261 

— бы... ни 169, 170, 

260, 261 

^ ни 260 

^ 6сли бы 261 

`^... таки 256, 258 

—-то (Коп}.) 258 

— только 259 

как-либо 65 

как можно 56 

как-нибудь 65, 67 

каков 86, 91 

какова 

каково 

какой 81, 86, 88, 91 

какой-либо 94 

какой-нибудь 94 

какой-то 94 

как-то 65, 67, 258 

кальсоны 36 

камень 13, 22 

каникулы 36 

капуста 35 

карий 46 

Карпаты 36 

картофель 35 

касаться 243 

коснуться 

катать 198 

CA 219, 251 

катить /качу/ 198 

кенгуру т./Х. 37 

кило 36, 240 

кино 36 

Китай 37 

клал 122, 143 

классный 58 

класть 117, 143 

положить 149 

клубника 35 

клюква 35 

книга 6, 26, 29 

когда 64, 206, 259 

когда-либо 65 

когда-нибудь 65, 67 

когда-то 65, 67 

кое-где 65 

кое-как 65 

кое-кто 96 

кое-что 96 

козырь 6 

колёно 18 

коли 260 

колибри т.//. 37 

количественные 

числительные 

98—99 

колоть 142 

колхозник 18 

кольцо 12 

командовать 252 

комната 24 

констатация факта 127 

кончать 115 

291 

кончить 150 

> +inf. 175 

кончи/-те! 162 

конь 6 

копейка 28 

короткий 60 

коротко 60 

короток 60 

косвенная речь 174 

косвенные вопросы 89 

кость f. 31 

котёнок 13 

С р. 19 

который 86, 88, 89, 90 

кофе т. 37 

край: на краю 15 

края М pl 16 

красивее 52 

красиво 59 

красивый 38, 39 

красота 34 

красть 143 

украсть 

крепкий-крепче 53 

кресло 7, 12, 23 

крестьянин 18 

кричать 117, 152 

крикнуть 138 

кровать /. 31, 34 

кровь f. 31 

кроме (+ С) 229 

^ того 229 

крыжовник 35 

крыло 17 

крыльцо 23 

Крым: в Крыму 15 | 

крыть 141 

покрыть 

крыша 27—28 

кто 86, 87, 90, 96 

кто... ни 96 

кто-либо 94 

кто-нибудь 94 

куда 64 

куда-нибудь 65, 67 

куда-то 65, 67 

кукла 6, 27, 28 

купаться 186, 209 

выкупаться 

купить 116, 150, 232, 244



купленный 184 

кусок 13 

кухня 28 

лавка 28 

лазить /лажу/ 198 

лаять 136 

лгать 136 

солгать 

лёбель 22 

лев 14 

лёг 121, 146 

легкие 47 

лёгкий 60 

легко 60 

лёгок 60 

лёгче 53 

лёд 14 

на льду 15 

лёжа 193 

лежать 151 

лез 121, 198 

лезть /лёзу/ 198, 203 

лей/-те! 162 

лень 68, 248 

лес: леса М pl 16 

в лесу 15 

лет 20, 249 

летать 197 

летёть /лечу/ 197 

летний 42, 45 

ли 174, 261 

либо 258 

лист 17 

литр 240 

лить 140, 185 

лихорадит 213 

лицо 6, 9 

личико 18 

лишаться 243 

лишиться 

лишь бы 170, 260 

лоб 14 

на лбу 15. 

ловить 117, 150 

поймать 145 

‚ ложиться 118 ' 

лечь 146 

ложь /. 32 

лось 22 

лошадь f. 31 

луг: на лугу 15 

лук 35 

лучше 53, 62 

лучший 54 

любимый 183, 189 

любить 150 

— +Hinf. 176 

— -- гогебеуегЬ 201 

любовь /. 32 

любой 82, 85 

люди 20, 36 

м. = мужской род masku- 

linum 

M-böjning 153 

мал 49, 50 

маленький 39, 43 

маленький Ваня 46 

малина 35 

мало 96, 240 

мальчик 5, 8 

мать f. 32 

махать 117 

махнуть 

Машин брат 56 

мёбель f. 31 

медь f. 31 

мёжду (ргер.} +Т 221, 

222, 235 

— тем, как 259 

менее 51, 62 

наименее 51 

меньше 53, 62 

меньший 54 

меню 37 

мёра 259 

по мёре того, как - 

мёрзнуть 139 

замерзать 

замёрзнуть 

мертвёц 6 

местоимения 70—97 

мести 144 

мёсяц 8 

метр 240 

метро 37 

мечта 29 

мешать 245 

помешать 

мигом 67 

микроб 6 

миллиард 99, 103 

миллион 99, 103 

мимо (+ О) 223 

миндаль 35 

мир 247 

младше 53 

младший 54 

мн. = множественное 

число plural 

много 96, 240 

мог 121, 123, 146 

могучий 189 

можно 69 

— ли 177 

> +H+inf. 179 

— +dativsubj. 248 

мой 74—75, 76 

мойся/мойтесь! 163 

молитва 247 

молиться 245 

помолйться 

молод 60 

молодёц 3 

молодо 60 

молодой 60 

молодость 34 

моложе 53 

молоко 23 

молоть 142 

молчать 152 

молчащий 183 

мораль f. 31 

море 5, 8 

морковь 35 

мороженое 48 

морбзит 212 

морозно 68 

моряк21 

мост: на мосту 15 

мочь 116, 123, 146, 193 

смочь 

— -+inf. 179 

не + мочь 180 

муж 17 

мужчина 3, 46 

муравей 10 

мутит 213 

мы 70—71 

мы C HUM 228 

мысль f. 31, 34 

мыть 141, 185 

мягкий-мягче 53 

мяч 11 

на (ргер.) 

rumsbet.: 

{А 217, 218, 219 

+L 217, 218, 219 

avsikt: 228 

tidsbet.: 

+A 237 

+L 234 ' 

Hå ropy 217 

набережная 47 

навстрёчу (ргер.) 

+0 220 

над/надо (ргер.) ЕТ 216, 

221, 222 

надвигаться 134 

надвйнуться 138 

надевать 210 

надёть 

надёяться 136 

надо 69, 178 

не + 177 

— +dativsubj. 248 

надоёло 176 

надпись f. 31 

назад 235 

тому > 

названный 190 

названый сын 190 

назначать 255 

назначить 

называемый; так ^ 189 

называть 136, 255 

назвать 

ся 210, 253 

наиболее 51 

найденный 186 

накануне (+С) 235 

налево 219 

намёк 13 

намерен 49 

наперекор (+0) 229 

напомнить + чтобы 172 

направо 48, 219 

нарёчие 59—67 

народ 6 

много народу 14 

насколько 64 

наскучило 176 

настолько 64 

настоять + чтобы 172 

настоящее врёмя 110, 

113, 131—153 

насчёт (+С) 227 

находить 186, 204 

найтй 

находиться 119 

начинать 116 

начать 145, 186 

— +inf. 175 

наш 74—75, 76 

наш брат 76 

He 

— +inf. 181 

— +рагиср 187



— +gerundium 193, 194 

^ было 241 

— будет 241 

< только... но и 256 

неё за что 65 

не с кем 93 

нёбо 19 

неболышной 58 

невёжа 3 

невёжда 3 

невероятно 173 

невозможно 69 

негде 65, 66 

недавно 159 

недёля 25, 234 

недоставало 244 

недостаёт 

нежели 261 

незачем 65, 177, 249 

нездоровится 249 

некий 95 

некогда 65, 66 

> +inf. 182, 249 - 

нёкого (nekande) 93 

^ +inf. 182 

нёкому —+inf. 182 

некоторый 95 

некто (аКапае) 95 

некуда 65, 66, 249 

нельзя 69 

^ +fullb. inf. 177 

— +ofullb. inf. 177 

— ли 177 

— +dativsubj. 248 

немало 96, 240 

немец 8, 13, 21 

немного 56, 96, 240 

‘немножко 56 

необходимо 69, 189 

^ —+inf. 178 

^ ‚ чтобы 172 

> +dativsubj. 248 

неоднократность 

действия 128 

неодушевлённые суше- 

ствительные 6 

неоткуда 65, 66 

непременно 61 

неряха 3 

нёс 121, 123, 196 

несёт 196, 251 

Ryskt register 

Siffrorna anger sida. 

HÉCKOJIBKO 65, 66, 95, 240 

несмотря на /то, что/ 

170, 193, 230, 260 

несомый 183 

нести 142, 196, 202 

несу 196 

неся 192 

нет/у/ 156, 241 

нёчего (nekande) 93 

нёчто (jakande) 95 

нефть f. 31, 35 

ни... ни 256 

нигде 65, 66 

-ние/-нье 213 

нижний 46 

низ: вниз 16 

внизу 

снизу 

низачто 65, 93 

низкий-ниже 53 

низший 54 

никак 65, 66 

никакой 92—93 

никогда 65, 66 

никто 92—93 

никуда 65, 66 

ниоткуда 65, 66 

нисколько 65, 66 

нить f. 31 

ничей 92—93 

ничто 92—93 

но 257 

новёе 52 

новый 38, 41 

более новый 51 

самый новый 51 

новость f. 31 

нога 30 

ноготь 13 

ножницы 36 

ноздря 26 

номер, номера М р/. 16 

` носить 196, 202 

(ношу) 
ночь /. 31 

нравиться 246 

понравиться 

нужен 50, 247 

нужно +inf. 69, 178 

не = 177 

— на 228 

— +dativsubj. 248 

”-нуть-уегЬ” 117—118, 

138, 193, 194 

ныть 141 

о/об/обо (ргер.) 217 

rumsbet.: 

А 224 

vid verb: 

+1L 226 

оба 105 

обе 

обещать 179, 244, 245 

обижать 186 

обйдеть 

обладать 252 

облако 18 

область f. 31 

обо 72 

образованный 190 

обращаться 149 

обратиться 

обувь 31 

обучёние языкам 247 

обязан 49 

обязательно 178 

объяснять 245 

объяснить 

-овать verb 119, 137 

-евать verb 

-ировать verb 

овладевать 252 

овладеть 

овца 26, 30 

огонь 13, 21 

одевать/ся 144, 210 

одеть/ся 

одетый 184 

один 98, 100, 101 

одна 

одно 

однако 257, 258 

одни 100 

одушевлённые суше- 

ствйтельные 6 

ожидаемый 185 

озеро 23 

оказываться 134, 253 

оказаться 

не оказалось 241 

оканчивать 150 

293 

окончить 

окно 5, 12, 23 

около (+О) 223, 236, 238 

окошко 12, 18 

олёнь hjort 13 

он 79—71 

она 

оно 

они 

ООН 37 

опасаться 173 

организуй/-те! 162 
освешать 186 

осветить 

освобождать 186 

освободить 

осёл 13 

осённий 45 

осень /. 31 

осматривать 15] 

осмотреть 

оставаться 147, 253 

остаться 144, 253 

не осталось 241 

остров, острова М på. 16 

осуждать 186 

осудить 

от/ото + С (ргер.) 216 

rumsbet.: 217, 221 

orsak: 228 

tidsuttr.: 235 

отвечать 115 

ответить 149 

> за 225 

отвыкать 176 

отвыкнуть 

отдыхать 138 

отдохнуть 

отец 8, 13, 21 

открывать 141 

открыть. 

открыт 189 

открытый 184 

откуда 64 

откуда-нибудь 65, 67 

откуда-то 65, 67 

отовсюду 65 

отправлять 150 

отправить 

отрывать 136 

оторвать



отсюда 64 

оттого, что 64, 259 

оттуда 64 

отчего 64 

отчество 57 

очередь f. 31 

очи 18 

очки 18, 36 _ 

очко 36 

ошибаться 142 

ошибиться 

ошибся 121, 142 

Павел 57 

Павлович 57 

Павловна 57 

падать 116 

пасть 143 

упасть 143 

падеж 3 

пал 122, 143 

пальто 36 

памятник 247 

память f. 31 

партизан 20 

16 

пасть 143 

пахнуть 139, 251 

пей/-те! 162 

пёк 121, 147 

первый 106 

переводить 204 

перевести 

переговоры 36 

пёред/пёредо (ргер.) 217 

+1221, 235 

перед тем, как 175, 182, 

259 

передать + чтобы 172 

передвигать 134 

передвинуть 138 

передний 42, 46 

переставать 176 

перестать 

перила 36 

перйод 233 

перо 17 

песня 28 

Петров 57 

петь 141 

спеть 
печатать 146 

напечатать 

печать f. 31 

паспорт, паспорта М р/. 

печь 147 

пешком 67, 251 

пирожное 39, 48 

писать 133, 185, 186, 193, 

245 

написать 125 

письмо 12, 247 

пить 141, 185, 193 

ВЫПИТЬ 

пишется 190, 208, 211, 

225 

пиши/те! 162 

пишущий 183 

плавать 197 

плакать 133, 135 

заплакать 

плакса 3 

пламя и. 33, 34 

платить 149, 185 

заплатить 

— за 232 

платье 10, 23 

плевать 137 

наплевать 

плюнуть 

плёмя и. 33, 34 

плен: в плену 15 

плечо 12, 18, 251 

плох 60 

плохо 60 

плохой 60 

площадь fi 31, 252 

плыву 197 

плыть 142, 197 

по (ргер.) 

rumsbet.: 

+D 224 

+A 224 

orsak/avsikt: 

+D 227 

А 227 

+L 227 

sätt: 

+D 230 

mått: 

+ D/A 231 

tidsuttr.: 

+A 235 

+1234 

+L 235. 

по- (prefix) 118, 119, 205 

по мёре /того как/ 215 

> +verbalsubst. 

побольше 55 

повелительное 

наклонёние 161 

повод 17 

по у 227 

повсюду 65 

повторяемость 

действия 128 

погиб 121 

погибнуть 121, 139, 251 

погибший 185 

погода 233 

под (ргер.) 

+1221, 222, 227 

-А 223, 235, 227 

подле (+ С) 223 

подлёц 13 

подмёл 122, 144 

поднимать 145 

поднять 

ся 210 

подобн/о (+D) 238 

-ый 247 

поднись /. 31 

подражать 246 

подсказывать 134 

подсказать 

поезд, поезда М pl. 16 

в/на -е 219, 251 

поезжай/-те! 163 

поёхали! 164 

поживать 142 

пожимать 251 

пожать 

позади (+ С) 223 

позвольте! 172, 179 

позволять 172 

позволить 

позднее 62 

поздний 45 

поздравлять 229 

поздравить 

позже 62 

поймать 117, 145 

пока 259 

= не 131, 259 

показывать 134, 244 

показать 

покинутый 184 

покойник 6 

_— покупать 116, 150, 244 
купить 

пол golv; на полу 15 

пол kön 2 

полагать 119 

поле.23 

полёзный 247 

полз 121, 198 

полно 60 

полно 

полный 60, 241 

половина 104 

второго 108 

положить 117, 149 

полон 60 

полтора 104 

полторы 

получать 150 

получить 

пользоваться 137, 253 

воспользоваться 

полюбить + шЕЁ. 176 

помни/-те! 162 

помогать 116 

помочь 146, 245 

помощь 247 

понимать 145 

понять 

понимающе 61 

понятно 247 

попадать 143 

попасть 

пора 80, 131, 233, 248 

< +Hinf. 179 

с тех пор, как 259 

до тех пор, пока не 259 

портной 48 

порядковые чис- 

лительные 106—107 

порядок слов 262—264 

посередине (-С) 223 

поскольку 259 

после 235, 238 

> +verbalsubst. 215 

^ того, как 259 

послёдний 46 

послёдовательность 

действия 125 

посреди (+ С) 238 

посылать 135 

послать 

потому что 64, 259 

похож 49 

похороны 36 

почему 64 

почему-то 65, 67 

по-швёдски 63 

пошли! 127, 164 

прав 48, 155 

правда (konj.) 170, 260 

> ... но 260 

правильный 48



править 150, 252 

предикативы 68 

предлагать 143 

предложить 

^ , чтобы 172 

— +inf. 179 

предложный падеж 4 

предшествовать 246 

прежде чем 175, 182, 259 

препятствовать 245 

при (+ Е) 225, 230, 231, 

236, 237 

— +verbalsubst. 215 

приведя 195 

привет 247 

привлекать 147 

привлечь 

привыкать 116 

привыкнуть 139 

> +inf. 176 

придётся 249 

придя 195 

приезжать 204 

приёхать 

приказывать 134, 245 

приказать 

^ ‚ чтобы 172 

< +Tinf. 179 

прекращать 176 

прекратить 

прилагательные 38—58 

принадлежать 119, 152 

принёсший 184 

принеся/принёсши 195 

приниматься 175 

приняться 

принимать 186 

принять 

принуждать 186 

принудить 

приплывать 204 

приплыть 

присылать 135 

прислать 

притаскивать 204 

притащить 

приток 13 

пришлось 178, 211, 249 

приходиться 178, 211, 

249 

Ryskt register 

Siffrorna anger sida. 

прихожая 47 

причастия 183—190 

приятно 68, 248 

про (-+А) 227 

про- (ргейх) 232 

проводы 36 

продавать 147 

продать 153 

продолжать 176 

произносить 204 

произнести 

пролетарий 5, 11 
промокать 116 

промокнуть 

просить 149, 185, 242 

попросйть 

— -+ чтобы 172 

^ +inf. 179 

простй/-те! 149 

простой-проще 53 

простясь 195 

просыпать 153 

проспать 

просыпаться 139, 153 

проснуться 139 

против (+ G) 223, 229 

противодействовать 245 

протягивать 139 | 

протянуть 

профёссор 3, профессора 

N pl. 16, 72 

прочитан 189 

прочитанный 184 

прочтя/прочитав 195 

прошёдшее врёмя 111, 

120—131, 159, 189 

прошедший 185 

прошлое 189 

прощай! 149 

прощать 149 

простить 

прыгать 117 

прыгнуть 138 

прятать 135 

спрятать 

ся 210 

пугаться 243 

испугаться 

пускай! 149, 164, 260 

пускать 115, 149 

пустить 

пустй/-те! 149 

пусть! 164, 169, 260 

путь 33 

но/на пути к 224 

пчела 30 

пьяница 3 

пыль f. 31 

пятёрка 108 

пятеро 104, 105 

рабочий 39, 47 

равно 49, 247 

рад 48, 247 

ради (-- С) 227 

радио 37 

радоваться 210, 246 

обрадоваться 

раз (subst.) 19, 20; 100 

ни Sy 15 

раз (konj.) 169, 260 

разиня 195 

разрешать 245 

разрешить 115 

разрешите! 179 

разучить/ся/ 176 

> -ЕгогебеуетЬ 201 

ранее 62 

раненый 190 

ранний 42, 45 

раньше 62 

располагать 252 

рассказывать 134, 245 

рассказать 

расти 143 

вырасти 

рвать 136 

рвёт 213 

ребёнок 13, ребята М р/. 

19 

редис 35 

редкий 53 

реже 53, 62 

режь/-те! 162 

рёзать 135. 

река 30 

ремесло 23 

речь f. 31 

решать 150 

решить 115 

295 

> + Е. 179 

рис, -у 14 

рисковать 137, 252 

рискнуть 138 

рисовать 137, 185 ` 

нарисовать 

рог, рога М pl. 16 

род 1, 2, 240 

родительный падеж 4, 

239—244 

родной 47 

рожь /. 32 

рос 121, 143 

рот 14 

во рту 15 

рубль 8, 21 

рука 30 

рукав, рукава М ри. 16, 21 

руководить 252 

рыба 5, 35 

рыть 141 

ряд 22 

рядом с (+1) 225 

с/со (ргер.) 216 

+G 

rumsbet.: 217, 218, 221 

tidsuttr.: 235 

orsak: 228 

+ÅA 

mått: 231 

tidsuttr.: 237 

т 

rumsbet.: 225 

sätt: 228, 229 

с- (prefix) 205 

сад: в саду 15, 22 

садись/садитесь! 162, 

150 

садиться 118, 150 

сесть 143 

сам 82, 83, 84 

сама 

само 

сами 

самый 82, 84 

санаторий 11 

сани 36 

санки 36 

сапог 20



сахар, -у 14 

Саша 2 

сбегать /. 205 

сберегать 147 

сберечь 

свёкла 35 

светает 212 

светло 68 . 

свеча 28 

свой 74—75 

связь /. 31 

себя 73 

сегодня 64, 80, 234 

сегодняшний 45 

сей 80 

сейчас 64, 80 

сёк 121, 147 

село 23 

семёрка 108 

сёмеро 104, 105 

семя и. 33, 34 

семья 27 

сентябрь 21 

сёрдце hjärta 9 

С pl. 12 

серебро 23 

сестра 28, 30 

сесть 143 

сечь 147 

сзади 223 

сидёть 151 

сидя 192 

сила 259 

в силу того, что 

синий 40, 46 

сирота 3 

сию минуту 80 

сказать 117, 134 

^ ‚ чтобы 172 

скамья 29 

сквозь (+ Å) 225 

склонёние 

om, первое 7 

>, второе 24 

— ‚ третьё 30 

скользить 117 

скользнуть 138 

сколько 64, 86, 88, 92, 240 

— ни 260 

скучно 68, 248 

слава 246 

сладкий-слаще 53 

сладкое 48 

слать 116, 135 

слёва 219 

слёдует 249 

не = 177 

следующий 189 

слеза 30 

сливки 36 

словарь 21 

слова состояния 67 

словно 173, 261 

слово 19, 23 

словёсность 19 

сломя 195 

слон 6 

случаться 212 

случиться 

служащий 190 

служить 255 

послужить 

слушай/-те! 162 

слушать 152 

^ся 243 

слыть 255 

прослыть 

слыша 192 

слышать 152 

услышать 

слышно 68, 250 

с.м. 234 

смёртный 47 

смерть f. 31, 67 

смех; со смеху 15 

смешно 60 

смешной 60 

смешон 60 

смеяться 136 

смотреть 151 

посмотреть 

> + чтобы 172 

смотри/-те! 162 

— ‚ чтобы 172 

смочь 146 

смог —+inf. 177 

смысл 177 

незимёет смысла 

снег, -у 14 

снится/снилось 212, 249 

[снился 

собирательные 

числительные 104—105 

собирать 116 

собрать 136 

соболь 22 

совать 117, 137. 

сунуть 

совершать 215 

совершить 

совершенно 61 

советовать 177, 245 

посоветовать 

согласен 48 

согласно (+0) 230 

согревать 116 

согреть 

солдат С pl. 19 

солнечно 68 

солнце 23 

сообщить 245 

сообщать 

соль /. 31 

сомневаться 173 

сорок 99, 103 

сорт 240 

сосёд 20 

сосёдний 46 

сослагательное 

наклонение 167 

сотня 107 

Сочи 37 

союзы 256—261 

сочинйтельные 

256—258 

соединительные 256 

противительные 257 

разделительные 258 

пояснительные 258 

подчинйтельные 259—261 

временные 259 

причинные 259 

целевые 260 

слёдствия 260 

уступительные 260 

сравнительные 261 

спальня 28 

спас 121, 143 

спасать 143 

спастя 

спасибо 225, 247 

спать 153, 251 

спеша 193 

спина 30 

спит 153 

не -ся 212, 249 

способен 49 

справа 48, 219 

спрашивать 149 

‚спросйть 

спускаться 210 

спуститься 

спустя 193 

ср. =срёдний род neut- 

rum 

среди (4 G) 223, 236 

средний 46 

срезать 116, 135 

срезать 

срок 233 

СССР 37 

ставить 149 

поставить 

стакан 21, 240 

сталь f. 31 

становиться 118, 150 

стать 144, 158, 253 

— +inf. 175 

станция 5, 27 

стараться, чтобы 172 

старее 53 

старик 21 

старше 53 

старший 54 

стать 117, 144, 158, 253 

статья 27, 29 

-ство 214 

стекло 12 

стена 30 

стёнень f. 31 

степь /. 31 

стёр 120, 140 

стесняться 243 

стирать 140 

стереть 

сто 99, 103 

стоить 150, 244 

не стоит 150, 177 

стой/-те! 162 

стол 5, 21 

столовая 39, 47 

столько 64, 66, 76, 81, 

82, 92, 240 

>... чтобы 171 

сторона 30 

стоя 192 

стоять 152 

страдать 253 

пострадать 

страна 29 

страсть /. 67 

страх: со страху 15 

страшно 68 

Стрёммен 37 

стрёмя и. 33, 34 

стриг 121, 147 

стричь 147, 186 

постричь 

^^ ся 210 

строгий-строже 53



строить 150, 185 

построить 

стул 17 

стучать 152 

стыдиться 243 

стыдно 68, 225, 248 

судно 18 

судья 3 

судя 193 

сумерки 36 

суметь 139 

сумёл + шЁ. 177 

сунуть 117, 137 

сутки 36 

существительные 1—37 

сходить 206 

сойтй 

сходить f. 205 

счастье 10 

счёт 36 

счёты 36 

считать 144, 255 

счесть 

ся 253 

США 37 

сын 17 

сыр, -у 14 

съёздить f. 205 

сюда 64 

-ся 208—211 

сядь/-те! 162 

так 64 

— как 259 

— чтобы 171, 260 

— что 260 

` также 256 

таков 81, 91 

таковой 81 

такой 81, 90 

> ... чтобы 171 

такси 37 

там 64, 66 

танцевать 137 

таскать 199 

тацхить /тащу/ 199 

таять 136, 212 

Тбилиси 37 

твёрд 60 

твёрдо 60 

Ryskt register 

Siffrorna anger sida. 

твёрдый 60 

твой 74—75, 76 

творийтельный падёж 4, 

250—255 

-те efter imperativ 163 

TeåTp 7 

тёзка 3 

тёк 121, 147 

тёмен 60 

темно 60 

тёмный 60 

темя и. 33, 34 

тень f. 31 

тёпел 60 

тепёрь 64 

тепло 60, 68, 248 

тёплый 60 

терять 184, 186 

потерять 

тёсно 68 

тетрадь f. 31 

тётя 5, 72 

течёние 237 

в > (+9) 

течь 147 

-тие/-тье/-тьё 214 

тихонько 61 

тихий-тише 53 

то 80: 258, 260 

> ли... > ли 258 

— есть 258 

не >... не - 258 

до того, как 259 

> что 80 

товарищ 11, 72 

— по школе 230 

тогда 64, 66 

тоже 256 

Толстой 57 

толстый-толще 53 

только/бы 170, 260 

не только ...нои 258 

тонна 240 

тонуть 139 

потонуть 

утонуть 

тоньше 53, 62 

топить 269 

торжество 23 

тот 78—80 

то 

та 

те 

тот же 82, 86 

тот, кто 79 

тот самый 82, 86 

точно 173, 261 

тошнйт 213 

требовать 137, 242 

трётий 45, 106 

треть f. 31 

триста 99, 103 

трое 104, 105 

тройка 108 

трудный 247 

трудящийся 190 

трусы 36 

турйст 21 

туз ess (i kortspel) 6 

туда 64, 66 

тут 64 

ты 70—71, 72 

тыл: в тылу 15 

тысяча 99, 103 

тяжёл 60 

тяжело 60 

тяжёлый 60 

тянуть 139 

потянуть 

у (ргер.) +G 154—156, 

223 

у- (prefix) 118 

убивать 116, 123 

убить 141 

убийца 3 

убитый 184 

уверен 49 

увиденный 184 

увидя 194 

уговаривать 148 

уговорить 

угол: 5, 13, 15, 21 

на углу 15 

_вуглу 15 
уголь 5, 13 

удаваться 147 

удаться 153 

удалось +inf. 177, 213, 

249 

297 

ударять 224 

ударить 

удивляться 210, 246 

удивиться 

удобный 247 

ужас 67 

уже 159 

узкий-уже 53 

узнавать 147 

узнать 133 

указывать 134 . 

указать 

укладывать 143 

уложить 

улетать 203 

улететь 

умер 120, 140 

умирать 140, 251 

умереть 

уметь 139, 178 

суметь 

умница 3 

умывать 117 

_ умыть 141 

умываться 141, 209 

умыться 

умышленно 61 

упасть 143 

уползать 204 

уползти 

управлять 252 

управить 

упрекать себя 210 

упрекнуть себя 

урок 13 

успевать 116, 178 

успёть 140 

уснёл + шЕ. 177 

уставать 176 

устать 117 

+ гогевеуеть 201 

усталый 189 

устраивать 150 

устроить 

утренний 45 

утром 67 

учащийся 186 

учёный 48, 190 

учить 150, 185, 246



выучить 125 

научить 

учиться 176, 186, 246 

ухо 18 

ученик elev 5 

училище läroanstalt 12 

учитель 5, учителя М р/. 

16 

учительница 26 

фамилия 57 

ферзь dam (i schack) 6 

Фома 57 

Фоминична 57 

Фомич 57 

характёрный 247 

хватает 244 

хватит 177, 244 

не — 244 

хлеб, -а 14 

ход: на ходу 15 

ходй/-те! 162 

ходить 185, 195 

хозяин 18 

холодает 212 

холоднее 53 

холодно 68, 248 

хорош 49, 60 

хорошёнько 61 

хороший 40, 60 

хорошо 60, 248 

хотёл бы 171 

хотелось 211 

захотелось 

хотёть 151, 242 

захотеть 

^ + чтобы 172 

 +inf. 179 

хоть бы 170, 260 

хотя 193, 260 

хочется 151, 211, 248 

хребет 13 

хуже 53, 62 

цвёл 122, 144 

цвести 144 

цвет, цвета М р/. 16 

цветок, цветы М på 16 

цел 82 

целый 82 

цель f. 31, 34 

цена 30 

цепь f. 31 

пёрковь f. 32 
цыплёнок 19 

чай, чаю 14 

час 14, 15, 22, 36 

часть 31 . 

частый-чаше 53 

часы 36 

чашка 240 

чей 86, 88, 92 

чёй-нибудь 94 

чей-то 94 

человёк С pl. 19 

N pl. 20 

чем 51, 55, 87, 241, 261 

— ... тем 261 

чему 86 

ни к чему 177 

чёрез (+А) 224, 236 

чернйла 36 

черта 29 

четвёрка 108 

четверо 104, 105 

чётверть /. 31 

числительные 98— 108 

чист/ый/-чище 53 

читавший 184 

читаемый 183 

читай/-те! 162 

читать 133 

прочитать 

читающий 183 

читая 192 | 

что 86, 87, 91, 96, 244, 259 

— за 177 

^ ... HA 96 

чтобы 171-173, 259, 260 

для того, — 260 

с тем, > 260 

затём, > 260 

что-либо 94 

что-нибудь 94 

что-то 94 

чувство 23 

чувствовать 137 

> себя 210 

чудо 19 

чулок 20 

чужой 40 

шаг 22 

ни шагу 15 

шагом 67 

шаль f. 31, 34 

шампанское 48 

”-шать-уегь”” 151 

швед 21 

шёл 122, 195 

шёлк, -у 14 

шестёрка 108 

ттёстеро 104, 105 

шимпанзе и. //. 37 

и:йре 53 

ширина 29, 252 

широк 60 

широкий 60 

широко 60 

шить 140, 185 

шкаф: в шкафу 15 

шла дило, шли/ 195 

шоссе 37 

штаны 36 

шумно 68 

щека 30 

щенок 19 

щи 36 

щипцы 36 

-ыва (suffix) 115, 118 

-ива (suffix) 

этаж 21 

что это такое? 77 

Этот 76—78 

это 154 

Эта 

Эти 

этот/тот 76 

юность f. 31 

юноша 3, 26, 46 

я 70—71 

яблоко 18 

являться 154, 253 

ягода 35 

ядро kärna 5 

язык 21 

яйцо 12 

якобы 173, 259, 261 

яркий-ярче 53






