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Sammanfattning 

Kinesiska och miao-språket hmu har nära kontakt med varandra och påverkan från kinesiskan har 
iakttagits i hmu på lexikal och fonologisk nivå. Denna studie undersöker hur påverkan från kinesiskan 
ser ut även på syntaktisk nivå i fråga om användningen av genitiv och nominalisering. På kinesiska 
uttrycks detta med en och samma partikel, vilken har en motsvarighet i hmu. Studien delades upp i två 
delar: en korpusundersökning och en meningsanalys över två olika upplagor av Nya testamentet på 
hmu. I den tidigare upplagan användes den partikel flitigt som på hmu sägs uttrycka genitiv och 
nominalisering och korpusundersökningen visade en minskad användning av denna partikel i den 
senare upplagan av Nya testamentet. Meningsanalysen visade att kinesisk påverkan finns på 
användningen av genitiv men inte på nominalisering i hmu. Med detta har vi fått en klarare bild av hur 
kinesisk påverkan ser ut på just dessa syntaktiska funktioner i hmu.  

Nyckelord 
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Abstract 

The Chinese language and the Miao Language Hmu live in close contact with each other. The 
influence from Chinese has been noted in the language of Hmu in both lexicon and phonology. This 
research examines what the influence from the Chinese language looks like in the syntax of Hmu 
when it comes to genitive and nominalization. In Chinese this is expressed with one single particle, 
which has an equivalent in Hmu. The research is divided into two parts: a corpus study and an analysis 
of sentences based on two different editions of the New Testament in Hmu. In the earliest edition the 
Hmu particle, which is said to express genitive and nominalization, is used frequently and the corpus 
study showed a decreased usage of this particle in the later edition of the New Testament. The analysis 
of sentences showed that there is a Chinese influence on the usage of genitive but not on the 
nominalization. The picture of what Chinese influence looks like on these particular syntactic 
functions in Hmu is now clearer. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
I Kina utgör den kinesisktalande gruppen han omkring 91 procent av befolkningen, och resten utgörs 
av ett stort antal etniska minoritetsgrupper. Officiellt är de 55 stycken, även om den egentliga siffran 
långt överstiger detta antal, och antalet enskilda språk som talas i Kina sägs vara mellan 80–129, 
beroende på hur språken definieras. I södra Kina, framför allt i Guizhou- och Yunnanprovinsen, hittas 
över hälften av alla de officiella, etniska grupper som finns i landet (Tsung, 2009:9-14). Där finns 
även språkgrenen miao, en undergrupp till språkfamiljen hmong-mien (Ethnologue), även kallad 
miao-yao. Sammanlagt är miao en folkgrupp på omkring åtta miljoner utspridd över större delen av 
södra Kina (Tsung, 2009:28), de fyra största språken inom gruppen är hmu, ghao-xong, hmong och a-
hmao (Enwall, 1996:1636). Hmu har enligt Ethnologue (2013-05-02) omkring 2,1 miljoner talare, en 
siffra som bör beaktas med försiktighet då någon mätning över antalet talare inte utförts sedan 1980-
talet och då många som betecknas som etnisk minoritet inte behärskar språket i fråga (Joakim Enwall, 
pers. medd., 2013-05-16). Inom hmu finns tre dialekter, betecknade norra, södra och östra delen av 
sydöstra Guizhou (Qiandongnan) (Ethnologue). Hmu talas främst i prefekturen Qiandongnan i 
Guizhouprovinsen och språkgrenen miao har erhållit minoritetsspråksstatus i landet (Tsung 2009:12).  

Hmu är ett tonspråk och som skiljer på mellan sex till åtta toner, beroende på dialektal varietet 
(Enwall. [1994]:204-205). Det är isolerande, vilket innebär att grammatiska funktioner uttrycks genom 
fristående partiklar och inte genom böjningar. Grundordföljden i språket är SVO. Dess stavelser är 
uppbyggda efter ett bestämt mönster, de kan inledas med konsonant eller vokal men kan bara avslutas 
med vokal eller [n] och [ŋ]. Vid fonologisk analys av hmu (och miao generellt) delar man upp 
stavelser i initialer, finaler och ton och även om tonen realiseras först i finalen räknas den till hela 
stavelsen. 

Hmu har ett flertal alternativa namn, så som svart miao (efter den kinesiska benämningen hēi miáo 
som lett till den engelska benämningen Black Miao), den modernare, geografiska benämningen 
qiandong och egenbeteckningarna qanao och hme (Enwall, [1994]:21-22), men i detta arbete används 
ordet hmu uteslutande. Enligt officiell klassificering i Folkrepubliken Kina kallas vanligtvis 
språkfamiljer för språk och språk för dialekter, vilket även är vanligt bland forskare inriktade på språk 
som talas i Kina (Enwall, [1994]:20). I denna studie används dock termen språkfamilj för att beteckna 
miao och språk för att beteckna hmu. Detta överensstämmer mer med västerländska, lingvistiska 
definitioner, även om det kan skapa förvirring vid läsandet av andras artiklar.  

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Hmu i Kina 

Forskning gällande miao-språken och hmu är sparsam; ett antal kinesiska forskare ägnar sig åt 
forskningsområdet, men deras arbeten har inte konsulterats i denna studie. 

Av västerländska forskare finns Joakim Enwall som främst riktat in sig på språkens ortografiska 
representation, han skriver att hmu de senaste hundra åren har erhållit två olika skriftsystem, National 
Phonetic Script (NPS) samt ett system baserat på latinska bokstäver. NPS, även kallat bopomofo, har 



2 
 

använts för att transkribera kinesiska fonetiskt och när det lanserades 1913 blev det snart använt av 
missionärer i landet. Så även av australiensaren Maurice Hutton som arbetade bland den hmu-talande 
befolkningen (Enwall, [1994]:197). NPS består av 39 bokstäver, inspirerade av det kinesiska 
teckensystemet men mycket förenklade. Hutton använde dessa bokstäver och tillskrev dem hmus 
fonologi samt lade till tre bokstäver för att täcka språkets foneminventarium. Hutton använde sig av 
det tonmarkeringssystem som också användes för markering av kinesiskans toner i varje stavelse, men 
vidareutvecklade detta. Det kinesiska språket har fyra toner (utöver den neutrala ton som inte markeras 
alls) och dessa markerades med en prick i ett av de fyra hörnen runt bokstäverna i NPS; vilket hörn 
som markerades indikerade vilken ton som avsågs. Då hmu har fler än fyra toner lade Hutton till två 
nya tonmarkeringar, det ena med två prickar i nederkant och det andra med två prickar i vänsterkant. 
Det NPS som används för hmu kan med andra ord skilja på sex olika toner, men flera dialekter i hmu 
har upp till åtta toner, varav två är fallande; dessa fallande toner indikeras med en och samma markör i 
Huttons NPS (Enwall, [1994]:198;203-205). En lathund över NPS:s bokstäver och dess ungefärliga 
motsvarighet i latinska bokstäver finns i Appendix A och ett textexempel med denna skrift hittas i 
Appendix B. 1951 öppnade Zhongyang minzu xueyuan (Central Institute of Nationalities) i Beijing 
där undervisning i flera av Kinas minoritetsspråk erbjöds. Där arbetade Ma Xueliang som sägs ha tagit 
fram ett latinskt skriftsystem för tre av miao-språken, däribland hmu (Enwall, 1995:24). Under 1950-
talet anordnades ett antal konferenser där utvecklingen av skriftsystem i språken diskuterades. Istället 
för Huttons skriftsystem diskuterades det latinska skriftsystemet som standard. Detta liknar det 
kinesiska systemet pinyin, en skrift som har samma syfte som det kinesiska NPS, att transkribera 
kinesiskan fonetiskt, men som baseras på latinska bokstäver. I detta system, tillämpat för hmu, skiljer 
man på åtta toner och de markeras med någon av åtta konsonanter i slutet av varje ord. Systemet 
reviderades ett antal gånger efter beslut som fattades under konferenserna, och i och med de ändringar 
som fastställdes 1958 skapades den standard som, med undantag för några revideringar som gjordes på 
1980-talet, gäller än idag (Enwall, 1995:47;121). Av politiska orsaker stoppades emellertid arbetet 
med skriftspråk för minoritetsspråk i slutet av 1950-talet då det bland annat ansågs strida mot 
ordförande Mao Zedongs arbete för enighet i landet (Hu 1970 i Enwall 2005) och arbetet med 
skrifspråket återupptogs inte igen förrän på 1980-talet (Enwall, 1996:1636). Utvecklingen av och 
förutsättningen för hmus skriftspråk har med andra ord inte varit optimala.  

1934 utkom ett Nya testamentet (NT) på hmu (British and Foreign Bible Society 1934), översatt av 
Hutton tillsammans med en grupp hmu-talare och Enwall (1999:199-200) menar att påverkan från 
kinesiskan på denna text är oerhört tydlig. I bibelöversättningen finner man att påverkan främst ses 
genom lånord gällande teologisk terminologi, samt ett antal mer vardagligt förekommande verb och 
annat vokabulär som hmu redan torde ha egna ord för (Enwall, 1999:217). Hutton hade kinesiska 
(mandarin) som sitt främsta arbetsspråk under de tio år i Kina som föregick hans arbete med hmu, 
vilket kan vara en av orsakerna till de många överföringarna från kinesiskan, och de fyra-fem etniska 
hmu som arbetade med översättningen kan också ha påverkats av den status det kinesiska språket har 
bland hmu-talare och därför gärna tagit in kinesiska lånord och uttryck (Enwall, 1996:1636). 
Kinesiskans påverkan på hmus skriftspråk har på senare tid blivit ännu större, framför allt i 
samhällsvetenskaplig kontext, men den tidiga bibelöversättningen borde inte vara en av anledningarna 
till detta, då den inte fick någon större spridning. Snarare torde det bero på den stora kinesiska 
befolkningen som också bor i området och att hmu mer och mer anpassar sig till den kinesiska 
kulturen (Enwall, 1999:220).  

Enligt Enwall (1996:1643) är kinesiskans påverkan på hmu omfattande och finns på så väl lexikal, 
fonologisk som syntaktisk nivå. Hans studier tittar framför allt närmare på den lexikala nivån, vilket 
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han också menar är den nivå där inflytandet är mest framträdande (Enwall, 1999:217). Han har bland 
annat granskat texter ur ett nyhetsblad som fram till 1989 publicerades på hmu. Där finner han att 
påverkan från kinesiskan främst gäller terminologi som rör politik, administration och samhälle 
(Enwall, 1996:1639-1644). Vad gäller den fonologiska nivån har hmu tagit in ett antal nya 
stavelsefinaler som används just för de kinesiska lånorden (Enwall, 1996:1643) men som annars inte 
återfinns i språkets stavelsebyggnad. När det kommer till syntaxen visar Enwall (1996:1643) bland 
annat exempel på överföring av den kinesiska konstruktionen där en rad substantiv följer varandra 
utan att någon partikel binder dem samman. Vidare visar han även ett exempel på att hmu-partikeln 
pie1 används i Huttons NT på samma vis som den kinesiska partikeln de (的), vilken används för att 
uttrycka genitiv, relativsatser samt nominalisering, trots att hmu har ett delvis annat system för att 
uttrycka detta (Enwall, 1999:218). Han menar att användningen av pie är mycket vanligt 
förekommande i bibelöversättningen till hmu från 1934, men det hänvisas inte till någon mer ingående 
studie som grund för detta påstående.  

”The basic structure of the Hmu possessive construction is noun (owner) – (pie42) – classifier – noun 
(owned). In the New Testament, however, the not too often used connective particle is always 
present, while the classifier is often left out.” (Enwall 1999:218) 

Här ser vi att pie kan utelämnas medan klassifieraren är obligatorisk. Siffrorna efter pie indikerar 
tonvärde (Enwall [1994]:19). 

Majoriteten av Kinas hmu-talande befolkning har stor kontakt med kinesiskan, framför allt då 
utbildning främst sker på detta språk och tvåspråkiga skolor inte är vanliga (Enwall, 2012:137). Detta 
är också vad den hmu-talande befolkningen tycks föredra då en undersökning genomförd av Hu 
Xiaodong (Hu 2008 i Enwall 2012), professor vid Guizhou Institute of Nationalities, visar att 98,7 
procent av de tillfrågade hmu-talarna ansåg att kinesiskan var det mest lämpade språket för 
undervisning av lågstadiebarn i deras by. Kinesiskan har med andra ord hög status bland hmu-
befolkningen och anses mer relevant än hmu. Då de ekonomiska förutsättningarna och möjligheten till 
utbildning ökat sedan 1990-talet, innebär det att kinesiskan blir allt mer vanlig bland hmu-talare och 
Enwall (2012:134;136-137) menar att vi snart kommer att se ett ökat inflytande från kinesiskan på 
hmu, både i lexikonet och i syntaxen. Hmu har inte ansetts vara hotat, trots kinesiskans stora dominans 
i landet. Då tillgång till utbildning inte alltid funnits har enspråkighet varit vanligt (Enwall 
1996:1644), men den nu växande ekonomin bidrar till så väl utbildning som vägbyggen och 
teveapparater, vilket skapar en större kontakt med kinesiskan och på sikt kan minska användandet av 
hmu (Enwall 2012:138). Enwall (2012:137) visar även på att uttalet av kinesiska lånord blivit alltmer 
likt det kinesiska standarduttalet, medan det tidigare först uttalades enligt den fonologi som finns i 
hmu och sedan enligt det uttal av kinesiskan som är vanligast i södra Kina.  

2009 publicerades ytterligare en översättning av Nya testamentet på hmu (Dud Waix: Hlangb Ghend 
Hvib, 2009) vilket möjliggör för en jämförande studie mellan de två nytestamentliga texterna och på 
samma gång kan en mer omfattande granskning av kinesiskans påverkan på användningen av genitiv 
och nominalisering i hmu genomföras. Enwall (2012:136) har undersökt användandet av kinesiska 
lånord i denna text och jämfört dem med texten från 1934 och menar att många av lånorden som 
använts i 1934 års upplaga nu ersatts med nymyntade ord på hmu. Detta visar i sådana fall på att man 
frångått det utbredda användandet av lånord som tidigare setts. Hur texten från 2009 behandlar syntax 

                                                        
1 Pie, bief och bangf är olika stavningar av en och samma partikel i språket. Stavningen har varierat 

beroende på vilken uttalsvariant som skriften grundat sig på samt val av transkriptionssätt. Enwall 

använder sig uteslutande av stavningen pie, medan partikel i 1934 års version av NT i denna studie har 
transkribetats som bief. I 2009 års version av NT stavas partikeln bangf.  
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redogörs det dock inte för, och det är här denna studie tar sitt avstamp. Liksom Enwall (1999:218) 
nämnt används partikeln pie flitigt i texten från 1934, samma partikel skrivs i 2009 års upplaga som 
bangf, detta på grund av att olika dialekter ligger till grund för den ortografiska standarden i de två 
texterna (Enwall [1994]:199).  

1.2.2 Genitiv och nominalisering i kinesiska 

I kinesiska är partikeln de (的) vanligt förekommande och har flera funktioner i språket. Li & 
Thompson (1981) har publicerat en omfattande referensgrammatik över det kinesiska språket, nedan 
redogörs för hur de beskriver användandet av de.  

Bland annat fungerar partikeln som genitivmarkör när det står mellan två nominalfraser (NP) där den 
första NP:n är den som äger den andra (NP – GEN – NP) . Samma konstruktion förekommer även när 
sammanlänkningen inte rör en possessiv relation utan är mer associativt sammankopplat (1981:114), 
vilkets ses i likheten mellan mening (1) och (2). 

Ur Li & Thompson (1981:113) 
(1) tāmen de jiā 
 they GEN home 
 ’Their home’ 
 

Ur Li & Thompson (1981:114) 
(2) Táiwan huà de yǔfǎ 
 Taiwan speech ASSOC grammar 
 ’(the) grammar of Taiwanese’ 
 

Ett undantag till denna konstruktion av sammanlänkning mellan NP:s är om ett personligt pronomen 
sammanlänkas med en släktskapsterm. Vid dessa konstruktioner, som semantiskt uttrycker en 
släktskapsrelation, kan partikeln de uteslutas (1981:115), vilket visas i (3) där de skrivs inom parentes 
för att påvisa att partikeln inte är obligatorisk.  

Ur Li & Thompson (1981:115) 
(3) wǒ bu xǐhuan nǐ (-de) mèimei 
 I not like you (-GEN) younger:sister 

 ’I don’t like your younger sister’ 
 

Vidare fungerar samma partikel som nominaliserare, vilket innebär att ”ett verb, en verbfras, en 
mening eller del av en mening som innefattar ett verb kan fungera som en nominalfras” (Li & 
Thompson 1981:575) då detta föregår partikeln de. Ett exempel på detta visas i mening (4) nedan där 
det nominaliserade har kursiverats. Här ser vi att det transitiva xǐhuān ’tycka om’ saknar direkt objekt 
och används som om det var ett substantiv snarare än ett verb; den halva verbfrasen är till exempel 
utbytbar mot en NP, men undantag för att partikeln då inte skulle följa därefter. Li & Thompson 
(1981:575) menar också att det som nominaliseras även kan fungera som en modifierare för det 
substantiv det föregår, vilket visas i mening (5). Här ser vi att wǒmen hézuò de ’vi samarbetar’ 
modifierar det efterföljande wèntí ’problem’ (1981:576).  
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Ur Li & Thompson (1981:576) 
(4) nǐ méi yǒu wǒ xǐhuān de 
 you  not exist I  like NOM 
 ’You don’t have what I like’ 

 
Ur Li & Thompson (1981:576)  
(5) wǒmen hézuò de wèntí hěn jiǎndān  
 we cooperate NOM problem very simple  
 ’The problem concerning our cooperation is very simple’ 

Nominalisering i kinesiska fungerar även som relativsats om ”huvudordet som [nominaliseringen] 
modifierar refererar till någon ospecificerad deltagare i situationen som nominaliseringen omnämner” 
(Li & Thompson 1981:579-580).  Med detta menas exempelvis att om en nominalisering innefattar ett 
transitivt verb men bara en av verbets referenter ingår i nominaliseringen, fungerar nominaliseringen 
som relativsats i relation till det huvudord som står utanför nominaliseringen, och som är den andra av 
verbets referenter. Detta illustreras i mening (6), där zhòng ’odla’ är transitivt och dess ena referent, 
tāmen ’de’ finns inom nominaliseringen, medan shuǐguǒ ’frukt’ är det som modifieras. 

Ur Li & Thompson (1981:580) 
(6) tāmen zhòng de shuǐguǒ 
 they grow NOM fruit 
 ’the fruit that they grow’ 

Partikeln de bildar också relativsatser då den nominaliserar satsen som föregår den NP den modifierar 
(1981:118), även om något verb inte finns i satsen. Skillnaden mellan meningar med och utan 
partikeln visas i mening (7a) och (7b) 

Ur Li & Thompson (1981:118) 
(7) a hóng de huā 
  red NOM flower 
  ’a flower that is red’ 

 

 

Hur partikeln pie beskrivs användas i 1934 års NT på hmu (Enwall 1999:218) överrensstämmer med 
den kinesiska genitivanvändningen av de på kinesiska. Det är därför rimligt att det är partikeln de:s  
syntaktiska funktion som påverkat användningen av pie i hmu. 

1.2.3 Nominalisering ur ett typologiskt perspektiv 

Ser man till nominalisering i världens språk generellt kan den ske på så väl lexikal nivå som på 
satsnivå. På lexikal nivå innebär det att huvudet i satsen blivit nominaliserat, medan det på satsnivå är 
hela den finita satsen som blir nominaliserad utan att huvudet blir till substantiv (Koptjevskaja-Tamm 
2011a).  

Koptjevskaja-Tamm (2011a) har redogjort för nominalisering på lexikal nivå och användningen av 
action nouns (AN), vilket är substantiv med tydlig verbkaraktär. Det har visat sig att om AN finns i ett 
språk så markeras det antingen på samma sätt som finita satser eller possessiva NP. AN har med andra 

 b hóng huā 
  red flower 
  ’a red flower’ 
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ord ingen egen, för AN specifik, markering. AN är semantiskt sett väldigt lika finita verb, jämför 
exempelvis John’s running med John runs, men skillnaden ses i att AN inte böjs som verb 
(Koptjevskaja-Tamm 2011a). Precis som verb tar AN också argument, trots att substantiv vanligtvis 
inte har de relationerna. Att de även kan markeras som possessiva NP beror på att genitiv kan sägas 
utgöra standarden för sammanlänkning mellan NP:s och flera olika semantiska relationer mellan dessa 
fraser blir då möjliga. Det blir därför naturligt att genitiv många gånger används när AN behöver 
sammankopplas med sina argument (Koptjevskaja-Tamm 2011a).  

Det finns språk som saknar AN men som har nominalisering på satsnivå, kinesiskan är ett sådant 
exempel. Verbet har då kvar alla sina egenskaper som verb, så som de böjningar det kan ta. Hur 
nominaliseringen går till på denna nivå skiljer sig dock mellan olika språk, det kan röra sig om att 
satsen eller verbet tillskrivs en artikel eller får böjningar som annars kopplas till substantiv 
(Koptjevskaja-Tamm 2006:655). I 1.2.2 ovan ser vi att det på kinesiska sker genom partikeln de som 
också utmärker genitiv. Det bör dock tilläggas att gränsen mellan vad som är lexikal nominalisering 
och nominalisering på satsnivå inte alltid är tydlig (Koptjevskaja-Tamm 2006:656).  

Vad gäller spridningen av de olika typerna av nominalisering ser vi att AN är vanligast i Europa och 
Afrika medan det i australiska språk och i Nordamerika är väldigt sällsynt (Koptjevskaja-Tamm 
2011a). Även i Kina och det område som denna studie behandlar verkar AN saknas (Koptjevskaja-
Tamm 2011b) och nominalisering sker istället på satsnivå.  

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur kinesiskan har påverkat hmus skriftspråk på syntaktisk nivå i 
fråga om användningen av genitiv och nominalisering med utgångspunkt i funktionen hos den 
kinesiska partikeln de, vilket görs genom att granska två olika upplagor av Nya testamentet på hmu. 
En genitivmarkör sägs användas flitigt i översättningen av Nya testamentet på hmu från 1934 (Enwall, 
1999:218) och denna studie ämnar undersöka huruvida detta var ett fenomen begränsat till denna 
version eller om användningen också finns i den senare versionen av Nya testamentet från 2009. Det 
vore självfallet intressant att undersöka hur kinesiskan påverkar hela språket, men då enbart skriftligt 
material finns att tillgå kommer slutsatser bara att kunna dras gällande just skriftspråket. Vi vet redan 
hur påverkan från kinesiska ser ut på lexikal och fonologisk nivå, och denna studie ämnar visa på hur 
den ser ut även på syntaktisk nivå. Om bief respektive bangf används på kinesiskt vis i de båda 
översättningarna är det troligtvis mer än bara en översättningstransfer, men är förekomsten istället låg 
antyder det att påverkan på just detta syntaktiska fenomen inte är särskilt stor. 

2. Metod 

Studien består av två olika delar, dels en mindre, manuell korpusundersökning, dels en meningsanalys. 
Korpusundersökningen tjänar till att rent statistiskt visa vilken förändring som skett över tid vad gäller 
användningen av bief och bangf. Meningsanalysen är en mer utförlig undersökning som tjänar till att 
mer ingående jämföra det samma.  
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2.1 Material  
Det material som finns på hmu är något begränsat, främst rör det sig om religiöst material. Denna 
studie grundar sig därför på Nya testamentet, då detta är en av få texter som finns tillgänglig på hmu. 
Fyra olika versioner av Nya testamentet, två på hmu och två på kinesiska, har använts i genomförandet 
av studien, nedan redogörs för dessa. 

1934 utkom en översättning på hmu över just Nya testamentet (British and Foreign Bible Society 
1934), som nämnts i 1.2.1 ovan, utarbetad av missionären Maurice Hutton och det team av lokala 
bibelöversättare som han tros ha arbetat med (Enwall, 1999:199). Det är, med undantag för en del 
poesi som bevarats muntligen, den äldsta text som finns på hmu och jämförande studier med äldre 
texter är därför inte möjlig. Poesin följer ett visst versmått och är därför inte lämpad för syntaktiska 
studier (Enwall, 1999:218). 1934 års NT är skriven med National Phonetic Script. Översättningen 
torde grunda sig på den kinesiska upplaga av Nya testamentet som fanns tillgänglig vid tiden för 
översättningsarbetet, Chinese Union Version (CUV), eller Heheben på kinesiska.  

CUV:s Nya testamente utkom 1906 och denna standardversion har använts i studien. Det finns även 
omarbetade versioner av CUV och huruvida någon av dessa fanns tillgänglig och användes vid 
översättningen av det första Nya testamentet på hmu finns det inte några funna uppgifter om. De 
omarbetade versionerna skiljer sig dock inte avsevärt från standardversionen, och det borde därför inte 
vara av stor betydelse för studien om en annan version än denna har används vid översättningen av 
1934 års Nya testamente på hmu. 

2009 utkom en nyöversättning av Nya testamentet på hmu, framtagen av Verlag für Theologie und 
Religionswissenschaft i Tyskland (Dud Waix: Hlangb Ghend Hvib, 2009). Denna översättning är 
skriven med latinsk skrift, med den teckenstandard som fastslogs för hmu 1958 samt de smärre 
revisionerna som bestämdes 1982 (Enwall 1995:121). Översättningen grundar sig på både CUV with 
new punctuation, versionen Shen (se nedan), samt den grekiska grundtexten (Dud Waix: Hlangb 
Ghend Hvib, 2009:V). Översättaren är modersmålstalare av hmu och har arbetat ensam vid 
översättningsarbetet, även om texten sedan har granskats av utomstående före utgivning (Joakim 
Enwall, pers. medd., 2013-05-16). Stavningsstandarden i detta NT skiljer sig från stavningen i 1934 
års NT, då olika dialektala varieteter ligger till grund för de två texterna (Enwall [1994]:199).  

CUV with new punctuation, versionen Shen, har publicerats som parallelltext i Verlag für Theologie 
und Religionswissenschafts upplaga av Nya testamentet på hmu (Dud Waix: Hlangb Ghend Hvib, 
2009), men finns även tillgänglig som fristående bok. Det som främst skiljer denna version från CUV-
standarden är att ordet Shen, vilket betyder Gud, används istället för ordet Shangdi med samma 
betydelse. Det är just den parallelltext som finns i 2009 års upplaga av NT på hmu som har använts i 
genomförandet av denna studie.  

Vidare har även ett par ordböcker varit av betydelse i utförandet av studien. Dels har en hmu-kinesisk 
ordbok använts (Guizhousheng minzu yuwen zhidao weiyuanhui yanjiushi Qiandong fangyan zu, 
1958). Denna använder det latinska alfabetet och har samma stavningsstandard som skriften i 2009 års 
NT, med undantag för det stavelseinitiala hv/hi där hv används i Nya testamentet medan hi används i 
ordboken (Enwall 1995:121). För att förstå betydelsen av uppslagsorden i denna ordbok har även en 
kinesisk-engelsk ordbok använts (Wu et al. 2003). Vidare har Maurice Hutton, samme man som 
arbetade med 1934 års bibelöversättning, skapat en hmu-engelsk ordbok med skriften NPS (Hutton, 
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odaterat manuskript) som troligtvis skrevs någon gång på 1920-talet2. Den är handskriven och vissa 
gånger inte helt läsbar, men till god hjälp då annat material inte finns att tillgå. Även den lathund som 
beskriver vilka latinska bokstäver som bokstäverna i NPS motsvarar har använts (China Inland 
Mission, 1928, opaginerat appendix). Den svenska Bibel 2000 har också varit till hjälp då meningarna 
och de bibelverser eller delar av bibelverser som varit aktuella för studien har kollats upp på svenska 
för att skapa en ungefärlig uppfattning om vad meningarna på hmu ämnar uttrycka. De svenska 
meningarna har dock inte setts som en översättning av meningarna på hmu utan som en riktning vid 
glossningsarbetet.  

Nedan följer en lisa över de biblar och ordböcker som beskrivs ovan, för en mer överskådlig bild av 
materialet som använts: 

• 1934 års NT på hmu 
• 2009 års NT på hmu 
• Chinese Union Version från 1906 på kinesiska 
• Chinese Union Version, version Shen på kinesiska. Återfinns i 2009 års NT på hmu. 
• Hmu-kinesisk ordbok med latinska bokstäver från 1958 
• Hmu-engelsk ordbok med NPS från 1920-talet 
• Kinesisk-engelsk ordbok från 2003 
  

För att avgränsa studiens omfång studerades enbart Matteusevangeliet i de olika upplagorna, både vid 
korpusstudien och vid den mer ingående meningsanalysen.  

2.2 Korpusstudie 
För att få fram antalet förekomster av bief respektive bangf i de två Matteusevangelierna på hmu 
genomfördes en korpusundersökning. Texterna finns inte att tillgå digitalt och undersökningen 
utfördes därför manuellt. För att kunna jämföra antalet förekomster i de båda texterna med varandra 
behöver man först veta hur många ord var och en av de båda texterna består av. För att detta inte skulle 
bli alltför tidskrävande räknades antalet ord på var tionde sida, med start på sida tio, i vardera text. 
Summan av dessa slogs sedan ut på antalet räknade sidor för att få fram en snittsumma för antalet ord 
per sida i de respektive texterna. Dessa genomsnittliga summor multiplicerades sedan med det totala 
antalet sidor i vardera text för att få fram två ungefärliga summor över hur många ord de två texterna 
består av.  

Därefter räknades antalet förekomster av bief och bangf i respektive text. Här användes inte något snitt 
utan alla sidor gicks igenom för att få fram ett så precist antal som möjligt.  

2.3 Meningsanalys 
Då studien ämnar undersöka kinesiskans påverkan på hmus skriftspråk utgick studien från just de 
kinesiska texterna som ligger eller tros ligga till grund för översättningarna till hmu. Då enbart de 
meningar som innehåller den kinesiska partikeln de (的) är relevanta för studien, markerades alla 
förekomster av denna partikel i den äldre upplagan av den kinesiska Bibeln, CUV. Då partikeln är 

                                                        
2 Grundat på att NPS nämns i skrift för första gången år 1919 (Enwall [1994]:149) och att Nya 

testamentet sedan publiceras 1934. Däremellan torde ordboken ha kommit till. 



9 
 

mycket vanligt förekommande i det kinesiska språket kunde inte alla meningar med denna partikel 
undersökas i studien då dessa uppgick till ca 1370 stycken vilket skulle göra arbetet alltför omfattande, 
istället valdes var tjugonde förekomst av partikeln och dess tillhörande mening ut. Detta torde ge ett 
mer representativt urval av meningarna i texten då meningarna på detta sätt plockas ur hela evangeliet, 
än om studien hade avgränsats till exempelvis bara ett antal kapitel i Matteusevangeliet och dess 
förekomst av partikeln. Därefter letades motsvarande meningar upp i CUV, version Shen, om även 
dessa innehöll partikeln de togs meningarna med i undersökningen, saknades partikeln däremot i 
någon mening ströks meningen ur undersökningen – varken meningen från CUV eller CUV, version 
Shen, togs då med.  Finns inte partikeln i de båda kinesiska biblarna kan det heller inte vara säkert att 
dess funktion finns i motsvarande meningar i NT på hmu, oavsett om det rör sig om påverkan eller ej, 
varför just två olika kinesiska biblar användes. Användandet av två olika kinesiska biblar uteslöt med 
andra ord att meningar som inte var relevanta för studien togs med. En fördel med att arbeta med 
bibeltexter är att meningarna är numrerade, vilket underlättar arbetet med att hitta motsvarande 
meningar i andra bibelupplagor. Sammanlagt togs 60 meningar ut. 

Vidare letades motsvarande meningar upp i de två upplagorna av Matteusevangeliet på hmu. 
Meningarna från 2009 års NT kunde användas direkt som de var för vidare analys, medan meningarna 
från 1934 års NT först behövde transkriberas till latinska bokstäver för att kunna hanteras digitalt. Till 
detta användes den lathund som omnämns i 2.1 ovan. Liksom beskrivet i 1.2.1 markeras toner i NPS 
med en prick eller prickar i olika hörn runt bokstäverna, medan de i det latinska skriftsystemet 
markeras med en konsonant i slutet av stavelsen. Vid transkriberingen av skriften på NPS överfördes 
även tonerna efter det latinska teckensystemet och dess system för tonmarkering. För att avgöra vilken 
markering i NPS som motsvaras av vilken konsonant i det latinska systemet konsulterades Enwall 
([1994]:211 och 1995:177) där de olika tonsystemen listas. Den ton som på NPS markeras med en 
prick i det nedersta högra hörnet har dock tre motsvarigheter i det latinska systemet, s, f och k, och det 
var därför sällan möjligt att avgöra vilken av dessa toner som avsågs och de slogs därför ihop och har 
transkriberats som s/f/k. Det var enbart möjligt att avgöra vilken ton det gällde då samma ord som 
fanns i 1934 års NT med den ovan nämda tonen också fanns i motsvarande mening i 2009 års NT där 
tonen markeras med bara en av de tre konsonanterna. Se exempelvis ordet jioos i mening (9a) och (9b) 
under 3.2 nedan, ordet återfinns både i meningen från 2009 (jus) och meningen från 1934 och det är 
därför möjligt att avgöra att det är just s som avses i meningen från 1934. Efter transkribering av 
meningarna letades även motsvarande svenska meningar upp i Bibel 2000. 

Därefter glossades meningarna. Orden slogs upp i de respektive ordböckerna – ord från 1934 års NT 
slogs upp i Huttons ordbok (odaterat manuskript) medan meningarna från 2009 års NT lättast hittades 
i den hmu-kinesiska ordboken (Guizhousheng minzu yuwen zhidao weiyuanhui yanjiushi Qiandong 
fangyan zu, 1958). Ord som började på hv i texten från 2009 hittades under hi i ordboken, men med 
undantag för detta gäller samma stavningsstandard i texten och som i ordboken. Då betydelsen av 
många av träffarna i den hmu-kinesiska ordboken var okänd för mig användes den kinesisk-engelska 
ordboken (Wu et al. 2003) för att slå upp ordet ytterligare. Min grundläggande kunskap i kinesiska var 
till hjälp vid användningen av den kinesisk-engelska ordboken då den kräver viss förståelse för 
kinesiskans radikalsystem. Många ord på hmu har fler än en betydelse, och vid dessa fall kom Bibel 
2000 till hjälp. Att se meningens betydelse på svenska underlättade i valet av ord när det fanns flera att 
välja på samt i förståelsen för vad orden ämnade uttrycka. Då just påverkan från partikeln de var av 
intresse för studien var det sällan av vikt att analysera en fullständig mening, det huvudsakliga var att 
det stycke på hmu som motsvarade det kinesiska stycket där partikeln och dess relaterade fraser fanns, 
kom med i analysen. Därför glossades vanligtvis enbart den sats där partikeln ingick. Under 
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genomförandet av glossningen ströks två meningar ur undersökningen då glossningen blev obegriplig, 
kvar återstod då 58 meningar. Ord som inte hittades i ordböckerna markerades med ’[…]’, och osäker 
glossning föregås av ’#’. 

I vissa fall återfanns samma ord i meningen från 2009 som i 1934, om än med olika stavning, och det 
var då överflödigt att använda ordbok för båda orden. Orden från 2009 slogs upp först och om samma 
ord sedan återfanns i motsvarande mening från 1934 överfördes bara glossningen för ordet till denna 
mening, se exempelvis mening (13a) och (13b) nedan där nix-dol och nenx dol ’de’, är samma ord med 
olika stavning och därför inte har behövts slås upp i båda ordböckerna.  

3. Resultat 

3.1 Resultat av korpusstudien  
I korpusstudien framgick att 1934 års Matteusevangelium består av uppskattningsvis 30 101 ord och 
sammanlagt 1363 förekomster av ordet bief. 2009 års Matteusevangelium består uppskattningsvis av 
32 306 ord och sammanlagt 463 förekomster av ordet bangf. Antalet träffar per tiotusen ord i de två 
texterna presenteras i tabell 1. Det var en signifikant skillnad mellan antalet förekomster i 1934 och 
2009 års NT med ett log likelihood-värde på 488,84, vilket betyder att skillnaden är signifikant till 
99,99 %. Förekomsten av partikeln är med andra ord mer vanlig i NT från 1934 än i upplagan från 
2009. 

 

Tabell 1. Antalet förekomster av bief/bangf i 1934 respektive 2009 års NT utslaget på 10 000 ord.  
 1934 års NT 2009 års NT 

Antal 45 2,8099 14 3,317 

3.2 Resultat av meningsanalysen 
Av meningsanalysen framgår en klar skillnad i användandet av bief respektive bangf i de två texterna. 
Förutom att partikeln är vanligare i 1934 års NT framgår också att partikelns funktion är mer 
omfattande i denna text medan den har en mer begränsad funktion i NT från 2009. I de förekomster 
som har analyserats av 2009 års NT där bangf förekommer har denna partikel nästan uteslutande 
funktionen possessiv. Denna funktion förekommer även i 1934 års NT, men partikeln har även fler 
funktioner där, vilka inte uttrycks med bangf i 2009 års NT. Vi börjar med att titta på hur 
användningen av genitivkonstruktionen ser ut i de båda texterna. Bief respektive bangf används i dessa 
konstruktioner på nästan samma sätt i NT från 1934 och NT från 2009, vilket visas i (8) och (9).  

(8) a mooengl leit jit sb li’iob bief gab lienb 
  gå till mästare stor GEN plats 
  ’gå till stormästarens plats’ (1934, Matt 26:58) 
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 b leit dliel dail hfud xangs qet bangf laib ghab dlangl 
  till långt.bort CL huvud offermästare GEN CL plats 
  ’ända till huvudprästens plats’ (2009, Matt 26:58) 

 
(9) a Mienx bief sheid dios gax jioos dios, ax dios gax jioos ax dios. 

  2PL GEN tal ja just bara ja, nej just bara nej 

  ’[Vad gäller] ert tal ska ja vara ja och nej ska vara nej.’ (1934, Matt 5:37) 

 
 b Mangx bangf dol hveb dol hseid dios ghax jus dios, ax dios ghax jus ax dios. 

  2PL GEN PL röst PL tal ja just bara ja, nej just bara nej 

  ’[Vad gäller] ert tal ska ja vara ja och nej ska vara nej.’ (2009, Matt 5:37)  

 

Vad som dock skiljer dessa konstruktioner åt är användningen av klassifierare. Enwall (1999:218) 
skriver, och som citeras under 1.2.1, att klassifierarna i genitivkonstruktionen ofta utelämnades i 1934 
års NT, och detta överrensstämmer även med de meningar som analyserats ur samma NT i denna 
studie och som beskriver en possessiv relation. Ett par meningar innehåller klassifierare medan resten 
inte gör det. Tittar vi däremot på klassifierarna i 2009 år NT är situationen annorlunda, vilket också 
kan ses i (8) och (9) ovan. Av de 23 meningar som uttrycker genitiv med bangf i 2009 års NT saknar 
två stycken klassifierare, medan 18 meningar har klassifierare. En mer överskådlig bild av skillnaden 
mellan de två texterna redovisas i diagram 1. Elva av de 18 klassifierarna består av pluralmarkören 
dol, som också glossats som just pluralmarkör, den fyller dock samma funktion som klassifierarna då 
den specificerar eller förtydligar dess efterföljande substantiv (jämför ’laib’ i 8b med ’dol’ i 9b).  

Diagram 1. Skillnader i förekomster av klassifierare (klass.) och utebliven klassifierare (klass. saknas) vid 
genitivikonstruktion med bief/bangf i 1934 respektive 2009 års NT. 

I 2009 års NT förekommer även tre fall (sammanlagt uttrycker 26 meningar genitiv i 2009 års NT) av 
den struktur som Enwall (1999:218) nämnt för uttryck av genitiv och som återfinns i 1.2.1. I denna 
struktur används klassifierare mellan de två substantiven i frasen och partikeln utesluts vanligtvis. 
Ingen förekomst av denna struktur har påträffats i genitivkonstruktioner i 1934 års NT. I (10b) visas 
ett exempel där nenx ’hon’ och jil bil ’hand’ (med klassifierare) sammanlänkas utan partikel i 2009 års 
NT. I (10a) visas hur motsvarande mening uttrycks med partikeln bief i 1934 års NT.  
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(10) a IenbSoob dad nix bief jil bil ib shenk, kib gax tak ienx 

  Jesus hålla 3SG GEN hand en röra, feber just avta PST 

       ’Jesus tog hennes hand och rörde vid den, då avtog febern.’ (1934, Matt 8:15) 
 
 b Ab Yeeb Sub dad nenx jil bil jus hsenk nenx, 

  titel Jesus hålla 3SG CL hand bara röra 
 

3SG 

 
 jox jid ghax tak kib mongl yangx  

 CL kroppen just avta feber gå PST  

 ’Jesus höll hennes hand och rörde vid henne, febern avtog från kroppen.’ (2009, Matt 8:15) 

Meningen (10b) ovan som återfinns i 2009 års NT är något av ett undantagsfall i de meningar som 
analyserats. Av de fåtal meningar där denna konstruktion påträffas är detta den enda där 
släktskapstermer inte är involverade. I (11) nedan ser vi hur samma konstruktion, med andra ord 
genitiv utan bangf, används vilket också är det fall då partikeln de kan uteslutas i kinesiska, som 
beskrivs i 1.2.2 ovan. Huruvida zaid, som betyder familj, har betydelsen familj här eller om det 
fungerar som ett klassifieringsord för familjetermer är oklart. Av strukturen att döma torde det vara en 
klassifierare, men ordböckerna ger ingen information därom.  

(11) Wil zaid mais sul wil dol jid dax ghax dios niangb khangd nongd 
 1SG #familj/CL mor och 1SG PL bröder just vara i plats den.här 
 ’Min mor och mina bröder är här’ (2009, Matt 12:48) 

Omskrivningar vid genitivkonstruktioner har också ägt rum. I mening (12) nedan ser vi hur bief helt 
byts ut och istället används en prepositionsfras niangb ghab vud, ’i ödemarken’, i upplagan från 2009. 

(12) a mooengx nos gab zeod bienf nooengs/k/f bienx gad shid vais/k/f pangb ood   

  2SG tänka ödemark GEN alla lilja förända kläder   

 
 nas hib nid, 

 se […] 

 ’Tänk på hur slättens alla liljor byter kläder’ (1934, Matt 6:28) 
  

 b Nos hxid dol bangx gad tid niangb ghab vud ait deis liangs hlieb dax. 
  Se PL. lilja PREP ödemark hur växa stor komma 

  ’Se hur liljorna på slätten växer och blir stora’ (2009, Matt 6:28) 
 

Utöver genitiv uttrycks även nominalisering i 1934 års NT med hjälp av bief, vilket innebär att ett verb 
eller en verbfras substantiveras genom partikeln. Nominalisering med hjälp av bangf är, med ett 
undantag (se mening 16), inte något som har påträffats i 2009 års NT. I (14a) ser vi att verbfrasen 
mooengl maix, ’gå och handla’, nominaliseras på så sätt att det uttrycker en viss tid, medan tiden 
istället uttrycks genom tidsadverbialet id i (14b). I (15a) nedan nominaliseras sod li’as/k/f ’vad än 
(man) ber om’ och betecknar det någon faktiskt bad om, medan denna nominalisering inte realiseras 
med partikeln i 2009 års NT, vilket visas i (15b). 

(14) a nix dol mooengl maix bief shot id, kat hib leit ienx 

  3PL gå köpa NOM tid brudgum fram PST 

  ’Vid tiden för handlingen kom brudgummen fram.’ (1934, Matt 25:10) 
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 b Xangf nenx dol mongl mail id, dail yus id ghax dax leit yangx 
  Tid 3PL gå köpa då, klass make den.där just komma fram PST 
  ’Tiden då de gick och handlade kom mannen fram.’ (2009, Matt 25:10) 

 
(15) a ShibLif gax goos/k/f hoob, dab hoob ioos/k/f nix sod li’as/k/f bienf baib nix 
  Herodes just bestämma lova tillåta 3SG hur.än be.om NOM  ge 3SG 
  ’Herodes lovade ge henne det hon bad om (vad hon än bad om)’ (1934, Matt 14:7) 

 
’  

 b Ab Xib Lif ghax ghed hveb, dab hved nenx ed gid deis ghax baib gid id 
  titel Herodes just bestämma lova 3SG ha som.man.vill just ge sätt då 
  ’Herodes lovade att vad hon än ville ha skulle (han) ge’ (2009, Matt 14:7) 

Vidare har en förekomst av bangf hittats som inte beskriver genitiv utan där det i stället är fråga om 
nominalisering, med samma konstruktion som den som används i 1934 års NT. Detta visas i mening 
(16) nedan där verbet jit ’betala.skatt’ fungerar som modifierare till nix ’silver’ på liknande vis som 
den modifiering som finns i kinesiska och som beskrivs i 1.2.2 ovan. 

(16) Mongx nongt dad kaix nix id mongl baib nenxdol, 

 2SG FUT ta CL silver den.här gå ge 3PL, 

 
 ait ob laix jit bangf dol nix  

 göra vi två betala.skatt NOM PL silver  

 ’Ta det silvret och gå och ge det till dem, det blir de pengar vi betalar i skatt’ (2009, Matt 17:27) 
 
 

En struktur som liknar den kinesiska relativsatsen där en adjektivfras (AP) länkas samman med en NP 
hittas också i 1934 års NT, men partikeln bangf används inte för denna funktion i texten från 2009. 
Nedan ses en tydlig likhet i strukturen i (17a) och (18a) från 1934, medan meningarna från 2009, som 
inte har någon förekomst av partikeln, får helt olika struktur då (17b) får en liknande meningsbyggnad 
med det demonstrativa pronomenet nongd ’den här’ medan varken denna konstruktion eller någon 
nominalisering används i (18b).  

(17) a mienx dienb s’hengt hib ioot bief naix 
  2PL vara tro liten NOM person 
  ’Ni som har liten tro’ (1934, Matt 16:8) 

 
 b Mangx dol naix hsent xus nongd 

  2PL PL person tro lite den.här 

  ’Ni som har liten tro’ (2009, Matt 16:8) 

 
(18) a vail bengb mooengx dios iangs/k/f hib bienf naix 

  1SG veta 2SG vara #ondhjärtad NOM person 

  ’Jag vet att du är en person som är ondhjärtad’ (1934, Matt 25:24) 

 
 b wil bub mongx dios dail kuk hvib 
  1SG veta 2SG vara CL ond hjärta 
  ’Jag vet att du är ondhjärtad’ (2009, Matt 25:24) 
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Bief förekommer också i sammanlänkning med prepositionsfras, en konstruktion som inte heller 
återfinns i 2009 års NT. Denna struktur är mycket lik den nominalisering av AP som beskrivs ovan. 
Exempel (19a) visar detta, och i (19b) visas hur samma mening uttrycks med genitivkonstruktion i 
texten från 2009. 

(19) a gax dad lal zeot diangd baib mienx niangb fienb vaix bienf Bak 
  just […] ära tillbaka ge 2PL PREP himmel NOM Gud 
  ’Ge tillbaka ära till er Gud i himlen’ (1934, Matt 5:16) 

 
 b jef diangd laib nangx tob gil xil diot ab Bak fangb waix 
  just tillbaka klass. berömdhet skina emfas PREP titel Gud himmel 
  ’Låta ära gå tillbaka till Gud i himlen’ (2009, Matt 5:16) 

4. Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 
Vad gäller utförandet av korpusundersökningen bör man ha i åtanke att den utfördes manuellt. Det 
finns då risk för att förekomster av partiklarna har missats och på samma vis är det totala antalet ord i 
de respektive texterna en uppskattning. Korpusundersökningen ger med andra ord inget resultat som är 
exakt. Då skillnaden i antalet förekomster i de två texterna emellertid var så pass stor bör de brister 
som den manuella metoden medfört inte vara avgörande för resultatet. Signifikansen är tillräckligt 
stark för att resultatet ska kunna användas även om siffrorna inte är precisa. 

Hmu är ett språk med många homonymer, vilket blev tydligt i användandet av lexikonen där flera 
möjliga betydelser många gånger föreslogs för ett ord. Det är möjligt att andra betydelser än de som 
texten egentligen avser i vissa fall valts till glossningen. Detta kan ge en missvisande helhetsbild av 
meningen, men troligtvis är själva analysen av genitiv och nominalisering ändå korrekt då ord av helt 
annan karaktär och betydelse troligtvis inte har valts, då valet av ord har anpassats efter meningen som 
helhet.  

Både Huttons och Wu et al:s ordbok använder engelska som målspråk, och att orden sedan ytterligare 
överförts till svenska kan ha medfört betydelseförändringar som kunde ha undvikits om glossningen 
skett på engelska. Valet att glossa på svenska är kanske därför inte helt optimalt, det tillför bara 
ytterligare ett steg i analysprocessen utan att egentligen tillföra någonting. De betydelseförändringar 
som kan ha skett bör dock inte vara så omfattande att de blivit avgörande för analysen. 

Vidare är det önskvärt att denna studie hade grundat sig på annat än nytestamentlig text då det där 
bland annat förekommer många ord och uttryck som inte förekommer i vardagligt språk, varför texten 
kan kännas högtravande eller främmande även för modersmålstalare. Det är dock att föredra ett 
evangelium framför de andra texterna i Nya testamentet då dessa främst består av öppna brev till olika 
församlingar, där språket troligtvis är mer formellt än i evangelierna som många gånger återger 
dialoger och händelser, varför ett evangelium också har valts. Att arbeta med en text som inte är 
översatt utan skriven direkt på hmu, eller ännu hellre en inspelning av talad hmu, hade varit 
fördelaktigt och kunnat bidra till säkrare resultat, men i brist på detta har den nytestamentliga texten 
använts. Vidare bör poängteras att översättaren till 2009 års version av NT på hmu har arbetat ensam 
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(med undantag för efterbearbetning av texten), och huruvida hans skriftspråk är representativ för hmus 
skriftspråk generellt är oklart.  

4.2 Resultatdiskussion 
Utifrån korpusstudien som genomförts kan vi se att förekomsten av partikeln är vanligare i 1934 års 
NT än i 2009 års NT. Detta innebär att den stora användningen av partikeln i 1934 års NT inte 
indikerade en ökande trend utan snarare har avtagit. 

Utifrån meningsanalysen kan vi se att den meningskonstruktion som återfinns i 2009 års upplaga är 
den där bangf fungerar som genitivmarkör. Denna konstruktion är känd sedan tidigare som det sätt 
hmu kan uttrycka genitiv på (Enwall 1999:218), varför rena förekomsten av konstruktionen inte kan 
ses som påverkan från kinesiskan. Det finns variation inom hmu där genitiv kan uttryckas utan 
partikeln, vilket enligt Enwall (1999:218) är mer vanligt än konstruktioner med partikeln. Vad som då 
är anmärkningsvärt är att användandet av bangf trots detta verkar föredras när det kommer till att 
uttrycka genitiv i 2009 års NT, vilket innebär att den konstruktion som liknar kinesiskans är mer 
vanlig än den som avviker från den kinesiska strukturen. Huruvida det än en gång handlar om 
översättningstransfer kan genom denna undersökning inte besvaras med säkerhet, men då 
konstruktionen är mycket vanligt förekommande i minst två texter tyder det ändå på att påverkan från 
kinesiskan har ägt rum. Påverkan på genitivkonstruktion med partikeln bief respektive bangf kan 
därför inte sägas vara begränsad till enbart 1934 års NT. 

Vad gäller genitiv utan partikel återfinns inte denna konstruktion i 1934 års NT, och förekommer 
enbart i tre av 26 fall i texten från 2009. I två av dessa fall, varav ett presenteras i (11) i 3.2 ovan, 
uttrycks en possessiv relation mellan ett personligt pronomen och en släktskapsterm, vilket är den 
situation då partikeln de i kinesiska kan uteslutas, vilket beskrivs i 1.2.2. Att utelämnandet av bangf 
sammanfaller med konstruktionen på kinesiska är högst anmärkningsvärt, att detta undantag skulle 
finnas i de båda språken är inte sannolikt och torde inte vara någonting annat än påverkan från 
kinesiskan. Förekomsten av den andra meningen utan genitivpartikel visar på att partikeln fortfarande 
inte är obligatorisk, även när det inte rör sig om släktskapstermer, men att förekomsten av denna 
struktur är så pass sällsynt i texten skulle kunna tyda på en övergång till en mer regelbunden 
användning av bangf vid genitivkonstruktioner. Det bör även poängteras att de kinesiska meningarna 
som ligger till grund för meningarna i 2009 års NT innehåller partikeln de (se avsnitt 2.3), varför det 
inte kan röra sig om översättningstransfer i detta fall. 

Vad gäller användningen av klassifierare har en förändring skett mellan 1934 och 2009 års NT, där 
den tidiga upplagan inte använder klassifierare vid genitivkonstruktion medan den senare upplagan gör 
det. Detta tyder på att konstruktionen med genitiv utan klassifierare inte vunnit mark utan att 
klassifieraren fortfarande används så som brukligt i hmu (Enwall 1999:218). Utelämnandet av 
klassifierare verkar med andra ord vara begränsat till 1934 års upplaga. Hade det rört sig om en 
gradvis förändring över tid, från utelämnade av klassifierare till användning av klassifierare, hade 
det troligtvis funnits tydligare spår av detta även i NT från 2009. 

Vi kan även se att användningen av bief som nominaliserare ser likadan ut som användningen av det 
kinesiska de, både vid sammanlänkning med verbfras och med adjektivfras. Då denna mer omfattande 
användning av bief i texten från 1934 där partikeln har fler funktioner än bara som genitivmarkör, 
återfinns, men undantag för ett fall, inte i texten från 2009. Detta tyder på att det främst rör sig om 
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översättningstransfer snarare än påverkan från kinesiskan, i annat fall borde samma konstruktion också 
vara vanlig i den senare upplagan.  

Den mening som framkommit i studien där bangf fungerar som nominaliserare, (16) i 3.2 ovan, skulle 
kunna tyda på att påverkan från kinesiskan ändå har skett vad gäller nominalisering, även om 
strukturen inte är vanligt förekommande. Lika gärna skulle det dock även här kunna vara fråga om en 
översättningstransfer, framför allt med tanke på att enbart en förekomst har hittats. Ytterligare en 
förklaring är möjlig – att nominalisering med hjälp av bief respektive bangf är fullt grammatiskt och 
att konstruktionen finns i språket utan att det för den sakens skull behöver röra sig om påverkan 
utifrån, men att konstruktionen sällan används. Allt detta är dock enbart spekulationer, en enda 
förekomst av konstruktionen är för lite för att kunna dra några slutsatser om vad det egentligen rör sig 
om.  

Resultaten pekar i samma riktning som tidigare forskning, där kinesiskans påverkan på hmus 
skriftspråk är märkbar, men det visar inte på att påverkan skulle vara större än tidigare.  

4.3 Slutsatser 
Användningen av partikeln bief/bangf i 2009 års NT är mindre än i 1934 års NT. Trots den lägre 
frekvensen visar analysen av meningarna att påverkan från kinesiskan ändå är befintlig. De 
förekomster av bangf från 2009 års NT och som har analyserats i denna studie har, med undantag för 
ett fall, enbart funktionen genitiv. Vi kan därför konstatera att kinesiskan inte har påverkat 
användningen av nominalisering, då denna funktion (nästan) inte förekommer med bangf i 2009 års 
NT, utan uteslutande finns i upplagan från 1934. Vad gäller genitiv finns konstruktionen NP – GEN – 
(CL) – NP i de båda upplagorna av NT, och det är mycket vanligare att genitivpartikeln finns med än 
att den utesluts. Detta tyder på en påverkan från kinesiskan då konstruktionen med genitiv utan 
partikel nu blivit mer ovanlig. Strukturen med partikeln liknar den kinesiska genitivkonstruktionen där 
de inte kan uteslutas, och följer också det undantagsfall där personligt pronomen sammanlänkat med 
släktskapsterm förekommer utan användning av partikeln. Påverkan från kinesiska med följd att 
klassifierare utelämnats har med försiktighet dementerats, detta tycks enbart vara begränsat till 1934 
års NT. Vi har nu mer kunskap om hur påverkan från kinesiska ser ut i hmu på syntaktisk nivå, efter 
att ha haft mest ingående kunskap om den lexikala och fonologiska nivån.  

4.4 Vidare studier 
För att fastställa resultatet bör ytterligare en studie utföras där alla de meningar som uttrycker genitiv i 
2009 års NT undersöks för att se huruvida bangf verkligen förekommer så pass mycket att det kan ses 
som en övergång från den icke obligatoriska användningen, då de meningar som uttrycker genitiv och 
som undersökts i denna studie är något få och kanske därför inte är representativa för hela texten. Som 
nämnts i 4.1 ovan vore det även intressant att titta på texter som inte är översatta utan skrivna direkt på 
hmu för att se vilken genitivkonstruktion som används där. Det produceras dessvärre inte mycket text 
på hmu och det lär därför dröja innan en sådan studie kan vara aktuell. Att genomföra en studie som 
undersöker hur kinesiska påverkat talad hmu vore självfallet ännu mer intressant. 
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CUV Chinese Union Version 

FUT Futurum 

GEN Genitiv 

MATT Matteusevangeliet 

MOD Modal partikel 

NOM Nominalisering 

NP Nominalfras 

NPS National Phonetic Script 

NT Nya testamentet 

PST Preteritum 

PL Plural 

PREP Preposition 
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Appendix A 
 
Bild 1 och bild 2 visar den lathund över National Phonetic Script som använts i studien, bilderna är 
uppdelade i initialer och finaler. Dessvärre beklaglig bildkvalitet.  
 
Bild 1. Initialer i NPS för hmu. Från vänster till höger, uppifrån och ner: ”R or ri, sh, H’ or Hor, L, V, B, Ts, Ts, 
g or J, K or kore, D, P’, Ts’, Ts’, ch’, K’ or Kore, T’, M, S, Hs or hsih, N, ng, N, F”. 

 
 
 
Bild 2. Lathund över finaler i National Phonetic Script för hmu. Från vänster till höger, uppifrån och ner: en, ei, 
”ore, E or ih, Z (hard), ang, ao, eh, oo, Li, eng, eo, eh, ü, yee, er, an, ai, a”. 
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Appendix B 
 
Bild tre visar en sida ur 1934 års Nya testamente, det läses uppifrån och ner, från höger till vänster. 
Prickar runt stavelserna indikerar ton, streck längs med ord markerar person- eller platsnamn. 
 
Bild 3. Sida ur 1934 års Nya testamente. Matteus 10:25-31 
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Appendix C 

 
Nedan följer de meningar som analyserats i studien. Siffran i den mellersta raden i vänsterkant visar 
vilket kapitel och vilken vers i Matteusevangeliet som meningen kommer ifrån. ’[…]’ indikerar 
utebliven glossning, ’#’ indikerar osäker glossning. Kursiverad text indikerar funktion hos partikel då 
denna inte är grammatisk.  
 
1 a yee’ib–vais/k/f nix sod maix bief dail ngas/k/f, dios kangl 
1:20b därför 3SG hur.än ha NOM CL spädbarn vara från 
1934          
 
 sent liengs/k/f lol bief   
 helig ande kom nom   
 ’Därför att det spädbarn hon har kommer från den helige anden’ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2a yeeib–vais/k/f eod mas/k/f hat jioob daib ngas/k/f jiox nens/k/f bief naix ix jiengb 
2:20b därför vill döda barn spädbarn liv NOM person redan 
1934  
 
 las/k/f ienx  
 #göra PST  
 ’Därför att personen som vill ta spädbarnens liv redan är döda’ 

  
 
2b dol maib ed dail jib daib bangf jox nangs id das mongl yangx 
2:20b PL fånga ha CL (små) barn GEN. CL 

 
liv den.där dö sjuk PST 

2009 ’De som ville ta barnens liv har sjuknat in och dött’ 
   

 
3a laib shot id, IenbSoob kangl JiabLitLit lol leit eob Uos/k/fDant 

3:13 CL tid Jesus från Galileen kom fram.till sjö Jordan 

1934          

 
 leit Uos/k/fHait hangd-aib, eod sheot nix bief sad, 
 fram.till Johannes där.borta ska ta.emot 3SG GEN dop 
 ’Då Jesus kom från Galileen till sjön Jordan där Johannes var och få hans dop’ 

  
 
3b hxot id, ab Yeeb Sub gangl diub JabLitLit dax leit jox eb Yof Dait 
3:13 när det.här titel Jesus från inuti Galileen kom

ma 
fram.till CL sjö Jordan 

2009             
 

1b dail niak niangb nenx ghab qub  gid niangs id dios 

1:20b CL barn maka 3SG mage  inuti  den.där vara 

2009          

 Ghab Dliux Wangx Waix baib lol het.  
 Helig ande ge kom MOD  

 ’Det barn hon har i sin mage gavs av den helige anden’ 
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 jas ab Yof Hai, sangx ed nenx sad jil 
 möta CL Johannes #döpa/planera vilja.ha 3SG döpa 
 ’Då Jesus kom från Galileen till fram till sjön Jordan och mötte Johannes (döparen) för att han skulle döpa honom 

  
 
4a jiox-fienb id niangb zit gab-beot haix niangb ShibBootLens/k/f hoos/k/f 
4:13b plats den.där vid nära intill sjö vid Sebulon #med/som 
1934          
 
 Nas/k/fDatLit bief gab beot fienb 
 Naftali #GEN intill plats 
 ’Platsen vid sjön vid Sebulon och Naftalis plats’ 
 
 
4b jox fangb id seib ghab but haix

, 
niangb diub Xib But Lenf sul 

4:13b CL plats den.där […] kant hav vid inuti Sebulon och 
2009            
 
 diub Naf Fuf Tab Lit bangf ghab but fangb 
 inuti Naftali #GEN kant plats 
 ’Platsen vid havets strand i Sebulon och Naftalis område’ 
 
 
5a kaob liaob hib bief naix maix foos/k/f ienx 
5:3a fattig hjärta NOM person ha lycka PST 
1934 ’En person med fattigt hjärta fick lycka’ 
 
 
5b dol naix khongt hvib ghax jas vut yel! 
5:31a PL person tom hjärta är  möta bra PST 
2009 ’Personer med tomt hjärta får möta det (som är) bra!’ 
 
 
6a gax dad lal zeot diangd baib mienx niangb fienb vaix bief Bak 
5:16b just ta ära tillbaka ge 2PL PREP himmel NOM Gud 
1934 ’Ge tillbaka ära till er Gud i himlen’ 
 
 
6b jef diangd laib nangx tob gil xil diot ab Bak fangb waix 
5:16 just tillbaka CL berömdhet:skina:emfas PREP titel Gud himmel 
2009 ’Låta äran gå tillbaka till Gud i himlen’ 

  
 
7a mienx bief sheid dios gax jioos dios, ax dios gax jioos ax dios. 
5:37a 2PL GEN tal ja just bara ja, nej just bara nej 
1934 ’[Vad gäller] ert tal ska ja vara ja och nej ska vara nej.’ (1934) 
 
 

7b mangx bangf dol hveb dol hseid dios ghax jus dios, ax dios ghax jus ax dios. 

5:37a 2PL GEN PL röst PL tal ja just bara ja, nej just bara nej 

2009 ’[Vad gäller] ert tal ska ja vara ja och nej ska vara nej.’ (2009)  
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8a niangb hooeit tangs/k/f gid diooengb hoos/k/f jiox gab gid vaix sod ait 
6:2b sitta/vid/ha kyrka inuti #med/som gata över hur.än göra 
1934         
 
 bief, dad gid eod dot naix bief lal zeot 
 NOM avsiktligt FUT få person GEN ära 
 ’De som sitter i kyrkan och på gatan och gör vad som helst för att få människors ära’ 
 
 
8b niangb dol diub ghab ait nand baib naix hxid, 
6:2b #sitta/vid/ha PL i #göra/kallas göra göra #tillåta/ge person se, 
2009          
 
 xongt hvib nongt dot laib nangx tob gil xil 

 ställa.in.sig hjärta FUT få CL berömdhet:skina:emfas 

 ’De sitter för att mäniskor ska se, för att (de) i hjärtat vill få ära’ 
  

 
9a mooenx nos gab zeod bief nooengs/k/f bienx gad shid vais/k/f pangb ood 
6:28b 2SG tänk

a 
ödemark GEN alla lilja förända kläder 

1934         
 
 nas hib nid, 
 se […] 
 ’Tänk på hur slättens alla liljor byter kläder’ 

  
 
9b nos hxid dol bangx gad tid niangb ghab vud ait deis liangs hlieb dax. 
6:28b Se PL lilja PREP ödemark hur växa stor komma 
2009 ’Se hur liljorna på slätten växer och blir stora’ 

  
 
10a gooengl dioox bief, gax deos/k/f mienx book/boos dioox 
7:8b knacka dörr NOM just följa 2PL #öppna/in dörr 
1934 ’Att knacka på dörren, då blir det så att ni öppnar dörren/dörren öppnas för er’ 
 
 
10b mongl gongl diux ghax nongt dot buk diux baib bus 
7:8b gå knacka dörr just FUT få öppna dörr låter in 
2009 ’Knacka på dörren så blir det så att dörren öppnas och släpper in (er)’ 
 
 
11a mienx dienb ait iangf bief naix nooengd 
7:23b 2PL vara göra ondska NOM person den.här 
1934 ’Ni som gör det onda’ 
 
 
11b mangx mail ait yangf nongd 
7:23b 2PL köpa/sälja göra ondska den.här 
2009 ’Ni handlar med det onda’ 
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12a IenbSoob dad nix bief jil bil ib shenk, kib gax tak ienx 
8:15a Jesus hålla 3SG gen hand en röra, feber just avta PST 
1934 ’Jesus tog hennes hand och rörde den, då avtog febern.’ 
 
 
12b ab Yeeb Sub dad nenx jil bil jus hsenk nenx, 
8:15a titel Jesus hålla 3SG CL hand bara röra  3SG 
2009  
 
 jox jid ghax tak kib mongl yangx 
 CL kroppen just avta feber gå PST  
 ’Jesus höll hennes hand och rörde vid henne, febern avtog från kroppen.’ 
 
 
13a seix bengf niox nix, gax chioos/k/f lias/k/f nix has/k/f niox nix dod bief jiox jid 
8:34a också se PST 3SG just be 3SG lämna PST 3PL GEN #han.själv 
1934 ’(De) såg honom också, då bad (de) honom lämna deras (plats) ’ 
 
 
13b laix laix bongf yangx, nenx dol ghax dlak nenx hsat nenx dol bangf 
8:34b var.och.en se PST 3PL. just be 3SG lämna 3PL GEN 
2009             
 
 jox fangb mongl 
 CL plats gå 
 ’(De) såg, de bad honom då lämna deras plats och gå’ 
 
 
14a IenbSoob gangd dienb sheid nooengd bief shot id 
9:18 Jesus tala det.här säga den.här NOM tid 
1934 ’Tiden när Jesus talade och sa det här’ 
 
 
14b hxot ab Yeeb Sub vut laib hseid nend id 
9:18 När titel Jesus bra CL säga det den.där 
2009 ’När den gode Jesus sa det’ 
 
 

15a Sax Max Lit Iat naix bief laib yee’is, mienx ax gid beos. 

10:5b Samarien person GEN CL stad 2PL gör.inte in 

1934 ’Ni ska inte (gå) in i samariernas stad.’  
 
 

15b seix ax gid bus dol Sab Max Lit Yat bangf dol yis. 

10:5b också gör.inte in PL Samarien GEN PL stad 

2009 ’Gå heller inte in i Samariens städer.’ 
 
 
16a gax dios mienx bief Bak bief liengs/k/f niangb mienx gid  diooengb jioos/k/f bief 
10:20b just vara 2PL GEN Gud GEN ande inuti 2PL inuti tala NOM 
1934 ’Den som talar i er är er Guds ande’ 
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16b nongf dios mangx Bak bangf dail Ghab Dliux Wangx Waix naingb mangx 
10:20b själv vara 2PL Gud GEN CL Helig ande i 2PL 
2009          
 
 gid niangs hmat dax. 
 inuti  tala ut 
 ’Det är er Guds helige ande som talar i er’ 
 
 
17a naix bief yeeienb jiab, gax dios dioob tseid gid diooengb bief naix 
10:36 person GEN fiende just vara hem inuti NOM person 
1934 ’En persons fiende är de som är i hans hem’ 
 
  
17b dail naix bangf dol naix saib nenx ghax dios nenx bangf 
10:36 CL människa GEN PL fiende 3SG just vara 3SG GEN 
2009            
 
 dol naix diub zaid 
 PL person i hus/hem 
 En persons fiende är hans husfolk’ 
 
 
18a nooengs/k/f ax yeeib vail li’iangd bil bief, gax maix foos/k/f ienx 
11:6 Alla NEG på.grund.av 1SG ramla NOM just ha lycka PST 
1934 ’Alla de som inte ramlar på grund av mig har fått lycka’ 
 
 
18b dol ax dios des wil ghax dliangd bil id, ghax jas vut yel! 
11:6 PL NEG vara #enligt 1SG just ramla den.där just får bra PST  
2009 ’De som inte ramlade för mig fick det (som är) bra’ 
 
 
19a yee’ib vais/k/f niangb mienx gab diooengb sod ait bief shib chis/k/f st 
11:21b därför vid 2PL bland hur.än göra NOM under handling 
1934 ’De under som har gjorts bland er’ 
 
 
19b dol ves dlent ait niangb mangx gid diongb nongd 
11:21b PL #underverk göra vid 2PL bland den.här 
2009 ’De underverk som har gjorts bland er’ 
 
 
20a mooengx bief mens/k/f toos/k/f niangb chioot zoos/k/f ntaib ait 
12:2b 2SG GEN lärjungar i/har sabbatsdag göra 
1934  
 
 ax gid ait bief st ienx 
 gör.inte göra NOM handling PST 
 ’Dina lärjungar gjorde handlingar som inte fick göras på sabbatsdagen’ 
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20b mongx bangf dol qeb gid hsent ait gheix xid niangb hnaib qet ves 
12:2b 2SG GEN PL lärjunge göra vad i/har vilodag 
2009              
 
 ait dol hfud gid ax baib ait id nend 
 göra PL sak NEG tillåta göra den.där så 
 ’Dina lärljungar gör det som inte är tillåtet på vilodagen’ 
 
 
21a Dangl genb maix naix ienl niox ib dail gos lienb ait bief, 

12:22a Efter ha person leda PST en CL till demon besitta NOM 

1934            

 
 seix li’iool mens/k/s seix gab niat bief naix, leit 

 
IenbSoob hangd aib. 

 också blind också stum NOM person
, 

till Jesus där.borta 

 ’Därefter leddes en person som var demonbesatt och också blind och stum till Jesus där han var.’ 

 
 
21b Hxot id, maix naix yangl dail gos dliangb xib  dax leit ab   

12:22b När det.här 
 
, 

ha person leda CL till demon mästare komma till titel   

2009              

  
 Yeeb Sub ghab mais, dail id dliul haib niat hait 
 Jesus framför det.där den.där blind och stum MOD 
 ’Då led personer fram en demon(besatt) som var blind och stum till Jesus’ 
 
 
22a naix iangf gangl nix bief gix diooengb hangd iangs, gax gangd ts’oos/k/f iangf dol 
12:35b person ond från 3SG GEN bland ond just tala ut ond PL 
1934 ’Från den onda personens tankar talas ont (onda saker) ut’  
 
  
22b naix yangf nongt gangl nenx khangd niangs yangf gid diongb dliux dol yangf 

12:35b person ond FUT från 3SG ond ond så att ta.ut PL ond 

2009             

 
 dlif gux dax 
 gå.ut utanför ut 
 ’Från den onda personens tankar ska onda saker tas ut (så att de kommer ut)’ 
 
 
23a vail tseid bief mab, vail bief jid dax 
12:49b 1SG #familj/CL GEN mor 1SG GEN bröder 
1934 ’Min mor och mina bröder’ 
 
 
23b Wil zaid mais sul wil dol jid dax ghax dios niangb khangd nongd 
12:48b 1SG #familj/CL mor och 1SG PL bröder just vara i plats den.här 
2009 ’Min mor och mina bröder är här’  
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24a mienx bief jil gab nix seix dios maix foos/k/f bief, yeeib vais/k/f ntangd lioos/k/f niox 
13:16b 2PL GEN öron också vara ha lycka NOM därför höra PST 
1934 ’Era öron är som de som också är lyckliga därför att de hörde.’   
 
  
24b Mangx bangf dol naix jas vut, dol ghab naix hnangd hveb dax yangx 
13:16b 2PL GEN PL öra möta bra, PL #göra/kallas människa höra ljud ut PST 
2009 ’Era öron mötte (det som är) bra, när människor hörde ljud’  
 
 
25a dos/k/f thas/k/f gab nteob zeot bief, gax dios daib naix 
13:37b […] så [verb] frö bra NOM just vara Människoson 
1934 ’Den som sår de goda fröna är Människosonen’ 
 
  
25b Dail naix zas hniub vut id ghax dios ab Daib Naix 
13:37b CL människa så [verb] frö bra det.där just vara titel Människoson 
2009 ’Den som sår de goda fröna är Människosonen’ 
 
 
26a ShibLif gax goos/k/f hoob, dab hoob ioos/k/f nix sod li’as/k/f bief baib nix 
14:7 Herodes just bestämma.sig lova tillåta 3SG hur.än be.om NOM  ge 3SG 
1934 ’Herodes lovade ge henne vad hon än bad om. ’ 
 
 
26b Ab Xib Lif ghax ghed hveb, dab hved nenx ed gid deis ghax baib gid id 
14:7 Titel Herodes just bestämma.sig lova 3SG ha som.man.vill just ge sätt det.där 
2009 ’Herodes lovade henne ge (henne) det hon ville ha’ 
 
 
27a yee’ib vais/k/f nengx gad bief shot id, nix dol ax sad bil. 
15:2b Därför äta ris NOM tid 3PL NEG tvätta hand 
1934 ’Vid tiden för maten tvättar de inte händerna’  
 
  
27b Ait gheix xid xangf nongx gad id nenx dol ax sad bil 
15:2b Göra vad tid äta […] det.där 3PL NEG. tvätta hand 
2009 ’När (de ska) äta tvättar de inte händerna’ 
 
 
28a DatOo’eit bief daib-li’angb, keob-pood vail 
15:22b David GEN barnbarn barmhärtighet 1SG 
1934 ’Davids ättling, ha barmhärtighet med mig’ 
 
 
28b Ab DatWeit bangf daib hlangb, dlak mongx kub naix 

15:22b titel David GEN barnbarn, snälla 2SG barmhärtighet person 

2009          

 
 wil nenk daib! 

 1SG lite 

 ’Davids ättling, snälla ge barmhertighet till mig!’ 
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29a mienx dienb s’hengt hib ioot bief naix 
16:8b 2PL vara tro liten NOM person 
1934 ’Ni som har liten tro’ 
 
 
29b Mangx dol naix hsent xus nongd 
16:8b 2PL PL människa tro lite den.här 
2009 ’Ni som har liten tro’ 
 
 
30a mooengx nooengs/k/f niangb fienb dab sod keib niox bief, 
16:19 2SG allt på jord hur.än binda MOD NOM 
1934         
 
 niangb fienb vaix seix eod keib niox 
 ha/på himmel också ska binda MOD 
 ’Allt som du har bundit på jorden är också bundet i himlen’ 
 
 
30b niangb laib fangb dab nongd gos mongx kheib leit fangb waix 
16:19 på CL jorden den.här AGENT 2SG binda vid himlen 
2009            
 
 seix nongt gos kheib 
 också FUT AGENT binda 
 ’Det du binder på den här jorden ska du också binda vid himlen’ 
 
 
31a daib naix niangb ax bil gangl naix das gid diooengb diangd zoos/k/f lol, 

17:9b människoson #vid/i/på inte.än från #människodöd 
 

inuti tillbaka komma 

1934         

 
 mienx ax gid dad sod ngent bengs/k/f bief shiens naix 
 2pl gör.inte […] hur.än se NOM berätta person 
 ’Berätta inte för människor förrän människosonen kommit tillbaka från döden och ni sett det.’ 
 
 
31b Ab Daib Naix ax bil gangl khangd das diangd ves lol, 
17:9b titel Människoson NEG inte.än från plats död tillbaka liv komma 
2009          
 
 mangx ngit bongf gheix xid ghax ax gid mongl xangs naix 
 2PL se vad just gör.inte gå berätta människa 
 ’Inte förrän Människosonen kommit till liv efter döden och ni sett det kan ni gå och berätta för människor’ 
 
 
32a kox yee’ix dad mooengl baib nix dol, ait mooengx vail 
17:27b kan ta gå ge 3PL göra 2SG 1SG 
1934         
 
 bief bis/k/f six nix sangt sooeit 
 GEN pengar silver betala.skatt 
 ’Gå och de dem dina och mina pengar vi betalar i skatt’ 
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32b Mongx nongt dad kaix nix id mongl baib nenx dol, 

17:27b 2SG FUT ta CL silver den.där gå ge 3PL, 

2009           

 
 ait ob laix jit bangf dol nix 

 göra vi två betala.skatt NOM PL silver 

 ’Ta det silvret och gå och ge det till dem, det blir de pengar vi betalar i skatt’ 
  

 
33a mienx niangb fienb vaix bief Bak, seix dios l’i’oos/k/f nooengd, ax deid hib 
18:14 2PL i himmel NOM Gud också vara så.här NEG vilja 
1934           
 
 dienb jioob daib ioot nooengd gid diooengb dal mooengl ib laix 
 vara barn liten den.här bland förlora gå en stycke 
 ’Er Gud som är i himlen vill inte heller att någon av dessa små barn ska förloras’ 
 
 
33b Mangx Bak fangb waix, seix ait nongd jus deil ax 

18:14 2PL Gud plats himmel också göra den.här #till.slut […] NEG 

2009           

 
 niut dliat dol bad nios nongd dal ib laix mongl 
 […] lämna PL barn den.här förlora en varje gå 
 ’Er Gud i himlen vill inte heller att någon lämnas och förloras’ 
 
 
34a mooengx ax yee’i’ent dangb keos/k/f pood mooengx bief gab beol 

18:33 2SG NEG […] medlidande 2SG GEN vän 

1934        

 
 liook vail keob pood mooengx nid 
 som 1SG medlidande 2SG så 
 ’Du hade inte medlidande med din vän som jag hade medlidande med dig’ 
 
  
34b mongx ait xid ax kub naix mongx bangf dail ghab bul liek 

18:33 2SG göra hur NEG. medlidande människa 2SG GEN CL vän som 

2009          

 
 
 
 
 
 

 
 
35a bib ix jiengb li’iat niox sod maix bief lol deos mooengx 
19:27b 1PL redan lämna PST hur.än ha NOM komma följa 2SG 
1934 ’Det som vi redan har lämnat för att följa dig’ 
 
  

 wil kub naix mongx nend? 
 1SG medlidande människa 2SG så 
 ’Varför hade inte du medlidande med din vän så som jag hade medlidande med dig?’ 
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35b Bib gid gid seix sail gox mongl jul yangx jef dax 

19:27b 1PL alla.saker också allt kasta.bort gå ta.slut PST precis komma 

2009            

 
 des ghangb mongx 
 tillsammans fot 2SG 
 ’Allt vi hade kastades bort för att gå tillsammans med dig’ 
 
 
36a vail baib dail dangl genb lol bief nas baib mooengx jioos shiooengs/k/f 
20:14b 1SG ge CL längst.bak komma NOM jämföra ge 2SG samma  
1934 ’Jag ger den som kommit längst bak samma som (jag) gett dig.’ 
 
 
36b Wil baib dol dax dangl ghangb nas baib mongx jus yangs 
20:14b 1SG ge PL komma längst.bak jämföra ge 2SG samma 
2009 ’Jag ger den längst bak samma som (jag) gett dig’ 
 
 
37a DatOoeit bief daib li’ang, keob pood bib has/k/f 
20:30b David GEN barnbarn  medlidande 1PL avslutande partikel 
1934 ’Davids ättling, ha medlidande med mig’ 
 
 
37b Ab Dat Weit bangf daib hlangb, kub naix bib mangf 
20:30b titel David GEN barnbarn, medlidande människa 1PL MOD 
2009 ’Davids ättling, ha medidande med mig’ 
 
 
38a lios/k/f li’iangd tiod bit six nix bief naix bief jiox dax, 
21:12b vända.upp.och.ner växla pengar silver NOM person GEN bord 
1934         
 
 nas/k/f mail dail gob bief naix bief jiox dangk 
 och handla duva NOM person GEN pall 
 ’Vända omkull penningväxlarnas bord och duvhandlarnas pallar’ 
 
  
38b hvongd dol naix tied bix seix bangf dol dax sul 
21:12b 
 

knuffa PL människa växla pengar GEN PL bord och 
2009          
 
 dol naix maix ghob bangf dol dangk dad dliangd bil 
 PL människa ha duva GEN PL pall ta falla 
 ’Knuffa de som växlar pengars bord och de som har duvors pallar så att de föll’ 
 
 
39a naix gab niangb dax fas/k/f dail hib bief naix shad mooengl, bix gid dengx 
21:36a Herre vid sända annan NOM tjänare gå jämfört tidigare 
1934          
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 bief zol not 
 NOM mycket fler 
 ’De andra tjänare som herren sände var många fler än de tidigare’ 
 
 
39b Dail ghab nangl diangd xangt dol khad gid hsab mongl, 
21:36a CL herre distribuera tillbaka placera PL tjänare igen […] gå, 
2009          
 
 not hxangt gid denx id mongl 
 fler öka tidigare den.där gå 
 ’Herren skickade dit tjänare igen, nu fler än tidigare’ 
 
 
40a sox yee’ix mienx eod leit dol gab tiab hangd ts’ait gid mooengl, nooengs/k/f 
22:9 så 2PL ska till PL #vägkorsning så gå alla 
1934         
 
 sod jias/k/f bengs/k/f bief, bax liens/k/f gos lol niangb dab nengx heok 
 hur.än träffa NOM alla till komma slå.sig.ner äta dricka 
 ’Gå till vägkorsningen och låt vem ni än träffar slå sig ner och äta och dricka.’ 
 
 
40b Ait nend, mangx nongt mongl ghab tiab 

gid 
mongl, jas dail xid hul 

22:9 så 2PL FUT gå vägkorsning gå, träffa CL vad MOD 
1934              
 
 seix ghab lol nongx ngix hek jud 
 också kalla komma äta kött dricka alkohol 
 ’Gå till vägkorsningen och bjud alla ni träffar till att äta kött och dricka alkohol’ 
 
 
41a Vangx Vaix bief mpeob jiangd dangb diangd baib Vangx Vaix 
22:21b Gud GEN saker måste tillbaka ge Gud 
1934 ’Guds saker måste ges tillbaka till Gud’ 
 
 
41b ab Wangx Waix bangf dol hut ghax nongt diangd diot ab Wangx Waix mongl 
22:21b titel Gud GEN. PL sak just FUT tillbaka till titel Gud gå 
2009 ’Gå tillbaka med Guds saker till Gud’  
 
 
42a ob gid gab liangb nooengd, dios gab liangb nas/k/f shianb tsb nooengs/k/f diool 
22:40 två CL lagar det.här vara lagar och profet allt PL 
1934           
 
 gab lil bief teos/k/f eod jiend bief 
 lära NOM mycket viktig NOM 
 ’De här två lagarna är lagarnas och profeteras hela, mycket viktiga lära’ 
 
  
42b Ob det hlangb ghed nend dios dol lil hlangb sul 
22:40 två CL lagar det vara PL sanning lagar och 
2009          
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 dol daib bub sod bangf laib hfud ged jax lil 
 PL CL profet GEN CL huvudsak sanning 
 ’De två lagarna är lagarnas och profeternas huvudsakliga sanning’ 
 
 
43a jiox jid ax beos/k/f mooengl, dangx eod beos/k/f mooengl bief naix, mienx seix 
23:13b själv NEG in gå […] ska in gå NOM person 2PL också 
1934             
 
 ax gid baib nix dol beos/k/f mooengl. 
 gör.inte ge 3PL in gå 
 ’Själva går ni inte in, de som ska gå in låter ni inte heller gå in’ 
 
 
43b mangx ax dlenl mongl, seix ax baib dol naix sangx 
23:13b 2PL NEG gå.igenom gå, också NEG tillåta PL person planera 
2009           
 
 dlenl mongl id dlenl mongl 
 gå.igenon gå det.där gå.igenom gå 
 ’Ni går inte igenom, och låter inte heller den som planerar att gå igenom där gå igenom’ 
 
 
44a gax dios teot niox Vangx Vaix bief laib bod hangd chioot, nas/k/f dol niangb 
23:22b just vara underkasta PST Gud GEN CL tron och PL sitta 
1934            
 

 

 
  
44b ghax dios tut ab Wangx Waix bangf laib ghob yenl wangx sul 
23:22b just vara underkasta titel Gud GEN CL kungastol och 
2009          
 
 dail niangb laib ghob yenl wangx gid waix id ghed hveb 
 CL sitta CL kungastol på kung den.där #ed 
 ’Eden för den som underkastat sig Guds tron och kungen på den’ 
 
 
45a nooengs/k/f ax nas/k/f nix dol dooengx liob shienb tsb bief shiend 
36:30b alla NEG och 3PL tillsammans klandra profet GEN blod 
1934 ’Inte alla och dom ihop kan klandras för profetens blod’ 
 
  
45b nongt ax sul nenx dol xit seix ait hvet dol daib bub sod 
36:30b FUT NEG och 3PL #skada/ömsesidig också göra spilla PL CL profet 
2009            
 
 
 
 

 diot pit vaix bief goos/k/f hoob 
 på sida kung NOM ed 
 ’Eden för den som underkastat sig Guds tron och de som sitter bredvid kungen’ 
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 bangf dol hxangd 
 GEN PL blod 
 ’och inte de som har spillt profetens blod’ 
 
 
46a mienx seix eod ntangd niox dib diangs/k/f nas/k/f dib diangs/k/f bief hoob shienb 
24:6a 2PL också ska höra PST krig och krig GEN ljud 
1934 ’Ni ska också höra krig och krigets ljud’ 
 
 
46b Mangx seix nongt hnangd dol gid dib diangs sul dol hveb 
24:6a 2PL också FUT höra PL #sätt krig och PL ljud 
2009           
 
 yel hveb yangt jus dib diang, ait deis hul 
 #PST ljud #springa #till krig hur MOD 
 ’Ni kommer också höra krig och ljuden som hör till krig’ 
 
 
47a hangd ax kad shool dol gab ntaib id, nooengs/k/f maix shiend booengt 
24:22a om NEG förminska PL tid den.där alla ha vad mycket 
1934           
 
  bief, diengt ax maix ib laix dot li’iook bief 
 NOM säkerligen NEG ha alla/en varje/CL erhålla räddning NOM 
 ’Om inte den tiden förkortades skulle alla säkerligen inte få räddning’ 
 
 
47b Hangd jus dol ghab hnaib hmangt id ax ait xus mongl niox, 
24:22a om […] PL tid det.där NEG göra sakna gå ta.emot/ PST 
2009           
 
 ghax ax maix dail xid dot dliuk faf yel 
 just NEG ha CL vad erhålla räddning fly MOD 
 ’Om den tiden inte saknades skulle (man) inte få räddning (utan fly)’ 
 
 
48a naix gab eod pait nix gengd niox nooengs/k/f diool sod maix bief 
24:47b herre ska […] 3SG ha.ansvar.för PST alla sorter hur.än ha NOM 
1934 ’Herren ska ge honom ansvar för alla slags saker som (han) har’ 
 
  
48b Dail ghab nongt diel diel seix dad baib nenx ghend 
24:47b CL. #göra FUT sort sort också #ta ge 3SG ansvara 
2009 ’ska också ge honom ansvar för allt’ 
 
 
49a nix dol mooengl maix bief shot id, kat hib leit ienx 
25:10a 3PL gå köpa NOM tid brudgum fram PST 
1934 ’Vid tiden för handlingen kom brudgummen fram. 
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49b Xangf nenx dol mongl mail id, dail yus id ghax dax leit yangx 
25:10a tid 3SG PL gå köpa då, CL make den.här just komma fram PST 
2009 ’Då de gick och handlade kom mannen fram.’  
 
 
50a vail bengb mooengx dios iangs/k/f hib bief naix 
25:24b 1SG veta 2SG vara #ondhjärtad NOM person 
1934 ’Jag vet att du är en person som är ondhjärtad’ 
 
 
50b wil bub mongx dios dail kuk hvib 
25:24b 1SG veta 2SG vara CL ond hjärta 
2009 ’Jag vet att du är ondhjärtad 
 
 
51a mienx dienb sheot vail Bak shiangx foos/k/f bief 
25:34 2PL vara ta.emot 1SG Gud önska lycka NOM 
1934 Ni som tagit emot min Guds lyckönskingar’ 
 
  
51b Mangx mail dot wil Bak baib gid vut nongd 
25:34 2PL grupp få 1SG Gud ge så.att bra den.här 
2009 ’Alla ni som får (det som) min Gud ger så att det är bra’ 
 
 
52a seix eod s’heox gangd dail gab mab nooengd sod ait bief, 
26:13b också ska […] tala CL kvinna den här hur.än göra NOM 
1934  
 
 vais/k/f nib ait ib laib niengs/k/f nix bief bax piengs/k/f 
 #därför […] göra en CL […] 3SG GEN tecken 
 ’också prata om det som den kvinnan gjort, för att det ska bli hennes kännetecken’ 
 
  
52b seix nongt dad laib hfud gid dail wid nongd 
26:13b också FUT ta CL sak CL fru den.här 
2009          
 
 ait nongd hul xangs naix, ait laib nangx hlib 
 likväl berätta person, göra CL minne 
 ’… ska berätta om den frun för att det ska bli till ett minne 
 
 
53a ax lent naix seix vais/k/f mooengx bief geob gid liangd bil, 
26:33 vad.än person också därför 2SG GEN orsaka falla 
1934         
 
 vail nooengs/k/f lax lax ax liangd bil 
 1SG alla för.alltid NEG falla 
 ’Vilka som än för din skull faller ska jag aldrig falla’ 
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53b Dios mongx, mail naix not jef dliangd bil seix hul, 
26:33b vara 2SG, grupp  människa många #emfas falla också MOD, 
2009           
 
 wil ait deis sax dliangd bil 
 1SG göra #vilken heller.inte falla 
 ’För dig faller många, jag ska inte falla’ 
 
 
54a mooengl leit jit sb li’iob bief gab lienb 
26:58b gå till mästare stor GEN plats 
1934 ’Gå till stormästarens plats’ 
 
 
54b leit dliel dail hfud xangs qet bangf laib ghab dlangl 
26:58b till långt.bort CL huvud offermästare GEN CL plats 
2009 ’Ända till huvudprästens plats’ 
 
 
55a mooengx jienb jienb dios nix dol ib keod bief, mooengx bief hob s’heid 
26:73b 2SG verkligen vara 3PL sällskap NOM 2SG GEN tal 
1934          
 
 
 

dad mooengx gis ts’oos/k/f lol ienx 
 ta 2SG visa ut komma PST. 
 ’Du är verkligen från deras sällskap, ditt tal låter som det’ 
 
  
55b Mongx jus deix dios nenx dol mail id bangf ib laix 
26:73b 2SG verkligen vara 3PL grupp den.där GEN en CL 
2009            
 
 mongx bangf dol hveb hseid ait mongx gis dax yangx 
 2SG GEN PL ljud ord/tal göra 2SG visa komma PST 
 ’Du är verkligen i deras grupp…, ditt tal visar det’ 
 
 
56a mooengx dail lox bal sent diant nooengd, bib ntaib niangb tid jienx 

27:40a 2SG CL förstöra förstöra helig tempel den.här tre dag på bygga lyckas 

1934     tempel       

 
 shiooengt lol bief 
 resa.upp komma NOM 
 ’Du som förstör templet, på tre dagar bygger du upp det’ 
 
  
56b Mongx dail lox dins Wangx Waix haib bib hnaib ghax diangd tid 
27:40a 2SG CL förstöra tempel och tre dag just tillbaka bygga 
2009           
 
 xongt jangx nongd 
 resa (upp) fullständigt det.här 
 ’Du förstör templet och på tre dagar bygger du upp hela igen’ 
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57a seix maix IaxGof nas/k/f ÜofShib tseid bief mab MaxLitIat 
27:56 också ha Jakob och Josef #familj/CL GEN mor Maria 
1934 ’och hade Jakobs och Josefs mor Maria’ 
 
 
57b seix maix ab YaxGof sul ab YofXib zaid mais 
27:56 också ha titel Jakob och titel Josef #familj/CL mor 
2009          
 
 bit ait MaxLitYat 
 namn göra Maria 
 ’och hade Jakob och Josefs mor som hette Maria’ 
 
 
58a yeeib vais/k/f maix Gab bief ib dail shab vaix, gangl fienb vaix ngal lol 
28:2 därför ha Herre GEN en CL ängel från himmel ner komma 
1934 ’Därför kom Herrens ängel ner från himlen’ 
 
 
58b maix ab Ghab bangf dail hxab gangl fangb waix ngal dax 

28:2 ha titel Herre GEN CL tjänare från himmel ner komma 

2009 ’Herrens tjänare kom ner från himlen ’ 
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