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Förord till andra upplagan

Denna andra upplaga av Svenskan i Finland är ett fotografiskt omtryck av första upplagan. Till följd härav har det endast i begränsad
utsträckning varit möjligt att göra ändringar i den ursprungliga texten. De statistiska uppgifterna på s. 1 (andra stycket) och s. 3 (första
stycket) har rättats.
Föflande hänvisningar till nyare litteratur torde beaktas:
s. 6 första stycket nedifrån: ang. iu > u jfr L. Huldén, Verbböjn. i
Österbottens sv. folkrnål 1: 62 (med litteratur; Studier i nordisk
filologi 46, Helsingfors 1957).
s. 14 tredje stycket nedifrån: uttryckstypen viii ga har av T. Bucht
(Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 11, 1967, s.
70 ff.) uppvisats från Ångermanland.
s. 15 andra stycket: ang. hätter se S. Fries, Öländskt och uppsvenskt
(Uppsala 1962), s. 29 ff. och 1. Olsson i Nysvenska studier 45,
1966, s. 24 ff.
På s. 25 skall senare delen av tredje stycket nedifrån ha följande nya
lydelse:
Anna Capeileska 1618. Medeltida finländska exempel härpå
äro hustru Cristina Vapparska 1413 etc. (Cristzna aff Vappara
1431; urspr. ortnamn) och hustru Kaderin, gambia Doiliskan
av lågtyskt ursprung - var
(var. Dolieskan) 1477. Dolle
1428 borgerligt tillnamn i Åbo. Kristina Vapparska var moder
till ärkebiskop Henrik i Uppsala. Hon omtalas som död före
1413, varför hennes binamn med all sannolikhet hade tillkommit redan under slutet av 1300-talet.
Malax i februari 1971
Olav Ahibäck
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Finlands svenskar

Då Finland efter en mer än sexhundraårig förening med Sverige år
1809 inlemmades i det ryska kejsardömet, hade landet en betydande
svensk minoritet vid sidan av det finska folkflertalet. Vid denna tid
var svenskan ämbetsspråk och bildningsspråk i landet. Under 1800talets iopp ändrades förhållandena i detta avseende. Ett finskt kulturspråk skapades, som småningom blev landets första språk. Då
Finland år 1917 blev självständigt, var den svenska folkgruppen fortfarande numerärt, kulturellt och politiskt så betydande, att i Republiken Finlands regeringsform (1919) stadgades nationalspråks
ställning för svenskan såväl som för finskan. Svenskans position som
landets andra språk består än i dag i grundlagens hägn och i kraft
av en livsduglig finlandssvensk kultur.
Den svenska foikstammen i Finland omfattade enligt 1960 års
folkräkning omkr. 330 500 personer eller 7,4 % av landets hela befolkning, som uppgick till omkr. 4445 000 personer. Mer än 96 %
av den svenska befolkningen bor i landskapen Nyland, Åboland (skärgården i Egentliga Finland samt Åbo stad), Åland och Österbotten,
omkr. 40 % i städer och köpingar och omkr. 60 % på landsbygden.
Särskilt i städerna inom det nämnda området och i vissa delar av
Nylands och Åbolands landsbygd finns även finsk befolkning. Finsk
majoritet ha städerna Helsingfors, Åbo, Vasa och Gamlakarleby samt
sju landskommuner i den "svenska" delen av Nyland och en i Åboland.
Svenskbygden i Finland sträcker sig från Pyttis vid Kymmene älv
utmed Nylands.kust till Hangö, den omfattar vidare större delen av
Egentliga Finlands skärgård och hela Åland samt det avskilt belägna svenska Österbotten, från Sideby i söder till Karleby i norr, allt
som allt inemot två femtedelar av Finlands 110 mil långa kust och
därjämte 30 000 av landets 35 000 skärgårdsöar eller i ytmått omkr.
15000 km2 (Värmlands län 17 500 km2 ).
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Det svenska bosättningsområdet i Finland vetter mot havet och får
till stor del sin prägel därav. Detta är särskilt fallet i skärgårdslandskapen Åboland och Åland. 1 Österbotten åstadkommer den snabba
landhöjningen (omkr. 1 m på 100 år) stora förändringar i de flacka
kusternas topografi. Upplandningarna ha under de gångna seklerna
tillfört kustsocknarna väsentliga delar av deras nuvarande odlingsmarker. Jordbruket är över huvud landsbygdens viktigaste näring,
men därjämte äro skogsbruk, fiske och sjöfart betydelsefulla inkomstkällor.
Finlands svenskar äro inte enhetliga i rashänseende. Det område
som har den renaste nordiska rasen är Åland. Österut och norrut finner man lägre medellängd och större huvudindex, drag som bero på
rasblandning med östbaltiska finnar. Också på finskt språkområde
i Egentliga Finland, Satakunda och södra Österbotten finner man i
folktypen starka spår av blandning mellan finnar och svenskar, ctt
bevis på att svensk befolkning har funnits insprängd i väsentligen
finsk omgivning utanför de nuvarande svcnskbygdernas gränser. Ortnamn och historiska fakta visa, att blodblandning har ägt rum på
bägge sidor om de nuvarande språkgränscrna. 1 Satakunda har särskilt trakten vid och norr om Kumo älvs nedre lopp tidigare hyst
svenskar, i Egentliga Finland åter vissa kustsocknar nordväst om Åbo.
Dessa trakter äro sedan länge helt finska. Av de nu svenska bygderna
är det särskilt delar av mellersta och norra Österbotten, Åbolands
skärgård och östra Nyland som uppvisa talrika ortnamn (till allra
största delen naturnamn) av finskt ursprung. Delvis ha dessa samn
övertagits från finnar under de äldsta kolonisationsskedena, då svenska nybyggare slogo sig ned i kust- och skärgårdstrakter, som voro nyttomarker för finnar i upplandet och endast hyste säsongbosättning av
finnar. 1 vissa trakter härröra de dock från fast bosatt finsk befolkning, som försvenskats.
Statligt sett är Finlands folk ett och odelat, men de båda språkgruppernas kulturella behov böra enligt grundlagen tillgodoses "enligt enahanda grunder", vilket innebär att staten stöder den svenska
kulturformcn i landet. De svenska folkskolorna ha omkr. 28 000 elever; de svenska läroverken ha omkr. 17 500 elever och utsända årligen över 1 000 studenter. Det statliga Helsingfors universitet har 24
2

professurer med svenska som undervisningsspråk, Tekniska högskoian i Helsingfors 2 svenska professurer. Fristående, på enskilda donationer grundade högskolor äro Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan i I-Ielsingfors. Båda åtnjuta mycket betydande statsunderstöd. Åbo Akademi har en humanistisk, en matematisk-naturvetertskaplig, en teologisk, en statsvetenskaplig och en kemisk-teknisk fakultet samt en handelshögskola. Antalet svenska högskolestudenter i
Finland är omkr. 4 000.
Den svenska skolundervisningen ledes av en särskild svensk avdelning av Skolstyrelsen. De svenska församlingarna i landet äro anslutna till det svenska biskopsstiftet, Borgå stift. Det fria folkbildningsarbetet samt vetenskapliga, litterära, konstnärliga o. a. strävanden äro
organiserade i ett rikt föreningsliv. 1 politiskt avseende samlar det
borgerliga Svenska folkpartiet över 80 % av den svenska befolkningen. Finlands svenska folkting är en av alla svenskar i Finland omfattad institution, som trots sin inofficiella ställning har vunnit gehör
också hos de statliga myndigheterna. Dess uppgift är att främja den
svenska befolkningens allmänna intressen.
Finlands svenska befolkning har gjort betydande insatser i det egna
landets politiska och kulturella historia, inte minst som en förbindelselänk mellan Finland och Sverige. Litterära förnyare som Franzén,
Runeberg och Edith Södergran och vid sidan av dem en lång rad författare och vetenskapsmän tillhöra inte bara den finländska kulturhistorien, de ha full hemortsrätt också i den allsvenska kulturens
historia. Det är deras och deras folkstams språkform som är föremål
för beskrivning i denna skrift.

Bosättningens ålder och ursprung
Den finlandssvenska kustbebyggelsens ålder har varit föremål
för mycken diskussion. Arkeologerna anse, att Åland har haft
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svensk bebyggelse från 500-talet framåt till vår tid. De svenska
järnåldersbosättningar, som före vikingatidens början troligen ha
funnits på sina håll utmed Finlands kuster, tyckas däremot inte
ha fortlevat under vikingatiden. Den svenska bebyggelsen i Nyland, Egentliga Finlands skärgård (Åboland) och Österbotten skall
enligt arkeologernas mening åtminstone väsentligen ha uppstått
i början av medeltiden (IIoo-talet och senare).
De historiska källorna ha ingenting av värde att meddela i denna
fråga. Vad folkmålen och den gamla foikkulturen beträffar kan
man inte i dem påvisa sådana förhållanden, som finge sin förklaring endast under förutsättning av att dc svenska bosättningarna
i Finland härrörde från järnåldern. Å andra sidan är det tydligt,
att språket och kulturen ha utbildats i så nära samband med Sverige, att man över huvud inte kan förutsätta fortvaron av några
säregna förhistoriska drag i dessa, något som särskilt tydligt
framgår av förhållandena på Åland med dess »uppsvenska språk
och kultur.
Ortnamnsforskningen har teoretiskt sett goda förutsättningar
att ge besked i åldersfrågan. Om man kunde framdraga ett antal
svenska ortnamn i det svenska Finland (utom Åland), vilka av
olika skäl måste dateras till järnåldern, vore problemet åtminstone
delvis löst. Det har emellertid hittills inte varit möjligt att uppvisa sådana namn, som oomtvistligen skulle kunna styrka tesen
om bosättningens förhistoriska ursprung. De svenska bebyggelsenamnen i Finland äro antingen äldre naturnamn som Näs, Strömma,
Bredvik, Övermark o. d., vilka inte kunna dateras annat än undantagsvis på geologislca grunder, eller ursprungliga bebyggelsenamii
med efterleder, som i Sverige ha varit brukliga vid nybildning
långt in i den kristna tiden, delvis uteslutande under detta skede,
t. ex. namn på -boda, -by, -böle, -torp, -arv el. -am'vaby, -bolstad,
-tå/et, -gård osv.
Om man räknar med att det finns ortnamn, som kunna härstamma från förkristen tid men ha traderats i Sverige och därifrån
medförts av inflyttare under början av den kristna tiden (t. ex.
Finland, Tavastland, Åbo?, Bjärnå?), är det f. n. säkrast att inte
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på ortnamnen bygga några slutsatser om bosättningens förkristna
ursprung. Vad vi å andra sidan verkligen veta om förhållandena
i Finland under den äldre medeltiden, ger oss bilden av svensk
kolonisationsverksamhet i avsevärd omfattning. Det är troligt, att
i stort sett hela det dåtida Östsverige var med i de företag, som ledde
till uppkomsten av svenska bosättningar i Finland och landets
inlemmande i Svea rike.

Folkmålen
DE svenska bosättningarna i Finland ha ett randläge i förhållande
till det centrala Sverige. Det perifera läget har i hög grad medverkat till att de svenska dialekterna i Finland i allmänhet äro
rätt ålderdomliga till sin skapnad och sitt ordförråd. Olika trakter
förhålla sig dock något olika i detta avseende, beroende på hur
beröringarna med Sverige ha gestaltat sig och vilket inflytande
högrestånds- och stadskulturen har utövat. Åland ligger nära
Svealands centralbygder och har dessutom alltid varit ekonomiskt
beroende av seglation till Stockholm. De åländska målen stå som
ovan framhållits i ett mycket nära samband med uppländska och
sörrnländska dialekter. De förete många drag som tillhöra riksspråket och som ansetts bero på inflytande från detta. Det är dock
i dessa fall inte möjligt att avgöra vad som är allmänt inflytande
från Södermanland, Uppland och särskilt Stockholm och vad som
eventuellt är påverkan från riksspråkstalande personer inom landskapet, präster, lärare, myndighetspersoner, sjömän m. m. Det är
inte osannolikt, att det mesta av denna art bör förklaras på det
förra sättet.
Åländskan visar å andra sidan många likheter med nordliga
och östliga dialekter i Finland. Ju östligare man kommer genom
Åboland och Nyland, desto mindre märkbart blir inflytandet från
Sverige och desto ålderdomligare ter sig språkskicket. 1 lär [är
man dessutom räkna med fattigdomens konserverande inflytande
5

hos en äldre tids torpar- och statarklass. 1 västra Nyland ha emellertid de talrika herrgårdarna och bruken satt tydliga spår i dialekternas gestaltning, särskilt genom införskrivna rikssvenska godsförvaltare, förmån, brukssmeder och andra. 1 senare tid - från
början och mitten av i800-talet - har språket i mellersta Nyland
blivit starkt påverkat av stadsspråket i Helsingfors.
Minst berörda av riksspråket i nyare tid äro folkmålen i östra
Nyland, stora delar av Åboland och hela Österbotten. Detta innebär inte att de ha gestaltats utan samband med språkutvecklingen
i Sverige. Den livliga seglationen från Österbotten till Stockholm
och andra hamnar i Uppsverige och, särskilt i fråga om norra delen
av landskapet, de täta beröringarna med Västerbotten ha spelat
en betydande roll i de österbottniska dialekternas historia.
Redan under u r n o r d i s k t i el uppstodo rlialektskillnader i de
nordiska språken. 1 den mån sådana drag inte ha försvunnit till följd
av senare utvecklingar utan ännu kunna spåras i det nutida språket,
överensstämma de vad de finlandsssvenska dialekterna beträffar helt
naturligt med de för språket i Sverige och särskilt språket i östra Sverige
utmärkande dragen. Detta är fallet mccl omljuds- och brytningsföreteelser, t. cx. det i många ställningar uteblivna a-omljudet på u, bl. a.
framför il, id, it (truli, huld 'hull', huu)
Den förlitterära fornsvenskan, r u n sv e n s le an (ca Soo—ca 1225),
uppvisar många språkförändringar. 1 de finlandssvenska dialekterna finna
vi bl. a. 'Idirkasvensk' diftongering av 1 i hiör 'här' och flerstädes cä >
i sDe 'säte' o. d. ord, övergång av 1 framför vokal till i (ex si 'se' av
sea), övergång av in till y efter r och efter 1, föregängct av konsonant
(cx. bryta, ryka, flyga; i norra Österbotten och möjligen i äldre dialekt i
Vasatrakten har in blivit u, frus 'frysa', på samma sätt som i norra Västerbotten och Norrbotten), inskott av d mellan ii och r, an och r och inskott av
b mellan am och 1, m och r (ex. falder 'faller', .spänder 'spänner', garnbiau
'äl(lre', sämher 'sämre') osv. L den mån de finlandssvenska målen inte
äro berörda av spräkförändringar, som tillhöra detta skede, återfinner
man motsvarande förhållanden i flera eller färre mål i Svealand och
Norrland. Diftongerna di, ön, öy ha bevarats (i åländska dialekter (lock
i stor utsträckning långa vokaler, 1, ii, likaså i många nyländska mål;
cx. stäin el. sten, bank el. k(,*ik, rövk el. rök). Samnordiskt 1 kvarstår i vissa
ord flerstädes liksom i delar av övre Sverige (knä 'knä', lät 'lät'; jfr övergången ci' > (). Palatalt Ti i ändelser har bort fallit i begränsad utsträckning; det kvarstår som r bl. a. i obestämd pluralis (höstar, söner eller
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syner, byttor etc.) och i verbformer (kastar, bryter) liksom i sveamål,
medan det ofta saknas i nordliga och sydliga rnkl i Sverige.
Under den äldre fornsvenska tiden (ca I225—C 1375)
inträda språkförändringar i stort antal. Dialektsplittringen fortsätter med
ökad kraft för att kulminera under följande skeden. De flesta nvheteroa
återfinnas i de finlandssvenska dialekterna. Brytningsdiftongerna uppträda regelrätt som jä och jö (björk 'björk', fjäl eller fjöl'bräda', mjölk).
Vid forlangning framför konsonantförbindc'lse har io blivit jö (jörd
eller jöf 'jord', men även bjdn 'björn' före övergången till iö (jö), som
för Sverige dateras till senare hälften av 5300-talet). Också -jo av ajw
uppträder i viss utsträckning som jö (ex. Mjd- 'smal', fsv. enioi', i ortnamn jämte Mjö-, Mö-) eller fel (östra Nyland mjJer 'smal'). Däremot
alltid sjö, snö, fsv. sior, snior. Uttalet jö, som i dessa fall dateras till
1400-talet, har av allt att döma rätt sent nått Finland i de vanligaste
orden (snö, sjö; finländaren Jöns Bodde har syo '5d' 5487), medan de
ovanligare orden delvis ha gått andra vägar; jfr det etvmologiskt oklara
skjöro 'skata' norra och mellersta Österbotten och Åboland,
södra Österbotten och östra Nyland, slejkro Åland och västra Nyland,
skbro mellersta Nyland.
1 övre Svealand förekommer en övergång av a till ä framför it i kortstaviga ord (ex. ladhu > lädu 'lada'); denna företeelse tillhör även Finland (i en del av norra Österbotten är ö vanligt i denna ställning och en
del av södra Österbotten har ii, ö eller u i särskilda fall; jfr att större
delen av Norrland har ö, o eller bevarat a); i södra Finland och mellersta
Österbotten är es ofta bevarat. Upplandsiagen och Västmannalagen Isa
exempel på denna företeelse, som alltså är utbildad redan omkr. 5300.
1 detta sammanhang kan nämnas en likartad förändring av a i kortstaviga ord framför ii ändelsen (ex. gälin 'galen'); den tillhör uppsvenska,
norrländska och nordfinländska dialekter, men dateringen är oviss.
Den för uppsvenska och mellansvenska dialekter karakteristiska
iabiahseringen av s till y i vissa förbindelser förekommer även i Finland
(ex. hrönzs eller bry-oss 'broms'; böllo eller byllo 'getingbo; bunt, bylte;
fiskblåsa', fsv. eterbilla 'argbigga', egentligen 'giftblåsa'; hirta, Iiyrta,
höna 'hejda; stanna'; sällsynt vid lång vokal: svyn 'svin' Nyland).
Öppning av ä till a i ijudförbindelsen vär (ex. vara, isl. vera) har inträtt sarskilt österut i Sverige, likaså i Finland (ex. inonisval, -vd 'morgonvarci', isl. -verör 'måltid'; dock kvarstår i genuin dialekt kvdn 'kvarn',
fsv. qvarn, guam). De korta vokalerna i, y och u öppnas framför r
+ konsonant eller 1' ± konsonant omkring 5350; så även i Finland (ex. sid',
stel, fvs. stirjier; böbo, böl'u 'börda'; shiörto, stjörtu o. d. 'skjorta', fsv.
skjorta av äldre skzurta). De förlängningar av vokalerna som inträtt framför
dessa konsonantförbindelser åro gemensamma för dialekter i Sverige och

Finland. Nyliindskan visar dock undantag vid förbindelse av ursprungligen kakuminalt 1 -- konsonant (ex. dolld 'dold(e)' gentemot t. ex.
österbottn. d11 vin/ln gentemot ni'), vilket beror på att nyländskan
har fått dentalt 1 i alla ställningar. På motsvarande sätt ha de finlandssvenska dialokterna även deltagit i ftirkortningar av gammal lång vokal
framför vissa konsonantgrupper (ex. ynka 'ömka', isi. aumka; hdssbond(e)
'husboude').
Inskottsvokalen mellan en konsonant och slutljudande ursprungligt
palatalt R (ex. fsv. siaver av rnnsv. staiR) är i finlandssvenska dialekter
ett ä- eller på vissa häll ett e-ljud, i huvudsak i överensstämmelse med
flertalet dialekter i Sverige. Samma företeelse visar sig under yngre
fornsvensk tid också framför ö och n i motsvarande ställning. 1 de finländska dialekterna förekommer allmänt inskottsvokal framför i' (nyl.
1; ex. hagä/, hagel, äldre fsv. haghi), men framföra uppträder sådan vokal
endast i södra Österbotten, västra Åholand och Åland (ex. va/en, vatten;
övriga Finland vatn som i fsv.).
De gamla ändelsevokalerna i och u motsvaras i Nyland och Åboland
av i och u efter kort rotstavelse, av e och o efter lång (ex. viku, 'vecka',
by/to 'bytta'). Denna s. k. vokalbalans har utan tvivel tidigare rått också
i Österbotten och Åland, ehuru där nyare förhållanden inträtt, som
nästan utplånat det äldre tillståndet. Finland står även i detta avseende
i intimt samband med det äldre språket i större delen av Sverige.
De explosiva konsonanterna g och Ii ha i Sverige i början av ord framför ifrämres vokaher affricerats: g > gj > dj > / ( ex. giva, göra), h >
hj > tj (ex. kind, känna), sk > skj > stj > sj (ex. skinn, skära). Utvecklingen har försiggått under en lång tidrymd. 1 Finland har den agt
rum i Österbotten, Åland, Åboland (utom Nagu och Pargas), västra
och östra Nyland. Vid ursprungligt g har den i norra Österbotten och
östra Nyland stannat på stadiet dj eller i det förra området även dz
(ex. djäit, dröjt 'get'). Vid ursprungligt sk har den i norra Österbotten
stannat på stadiet sts (ex. stsinn 'skinn'; delvis även sjinn), i delar av mellersta och södra Österbotten, västra Åboland, västra Nyland (alternativt) och östligaste Nyland på den äldre fornsvenskans troliga slutstadium sij (ex. stjäid 'sked'). 1 Nagu och l'argas samt i mellersta Nyland
t. o. m. Borgå och Mörskom i öster ha g, k, sk bibehållits som sådana
på samma sätt som i sydöstra Uppland och på Gotland. 1 de trakter clös
affricering skett har den försiggått även 1 trycksvaga stavelser (dock
ej i våstälåndskan) enligt samma regler som i Norrland och norra Svealand (fini. ryddjin 'ryggen', bön//in 'bänken', fest jin eller fissjen 'fisken').
Från den yngre fornsvenska tiden (ca 5375-1526)
kunna anföras följande novationer som berört Finland. Under senare
delen av 5300-talet fullbordades i det centrala Sverige utvecklingen av

samnordiskt a till å (ex. a;, ty. Ja/ii). Denna övergång liar inträtt i alla
svenska dialekter utim gotländskan, och den har träffat också sådant
o som tidigt uppkommit nr kort c» genuin Iörlisngning framför vissa
konsonantförbindclser. Kronologien för ij udövergången och förlängningen är emellertid olika i olika trakter. Äldre ö uppträder som åt
framför et i södra Götaland (ex. vårla; norröver vana), vidare framför
äldre vd, id och inb i södra delen av Sverige upp till Mälaren och i större
delen av det forna svenska Estland (ex. bcinn, estl. band 'band', åiioii,
estl. di,i, kanirn, estl. /i;nb 'kam'). Finlandssvenska dialekter ha a (långt
eller kort) 1 dessa ställningar. 1 aländska och nyländska dialekter förekommer dock övervägande i framför il, id. 1 äldre uppteckningar från
västra Nyland och nutida uppteckningar från östra Nyland står i flera
fall långt ii framför id; det är tydligt att dessa former lic inkommit i
dialekterna i gammal tid och delvis ;ro förutsättning för senare riksspråksanpassade former som hciiia etc. Framför äldre ed står ö t. o. m.
hälsingland i norr (utom nordligaste delen) ävensom Estland, Nyland,
Xboland, Åland och i begränsad utsträckning Österbotten (ex. fini.
gdi, gål 'gård', fsv. ganjer). Framför äldre eg står ci t. o. in. Medelpad i
norr (utom 1 Södertörn och kustsocknarna i Roslagen och i en dcl av
svenska Estland), ex. sOng. Också i detta fall uppvisa Åland, Finby
och västra delen av Nyland talrika fall av överensstämmelser med riksspråkets former, medan äldre uppteckningar från Finby och Nyland
ha långt ci i hithörande ord (jämte kort el. långt a), vilket tyder på äldre
inflytelser än det nutida riksspråksinflytandet; jfr vad ovan sagts om ci
framför id. For Nylands del far man ej utesluta möjligheten av påverkan
från Estland 1 bägge fallen. Östra Nyland, Åboland och Österbotten ha
a (kort eller långt) framför tg.
Medan de ovan behandlade fallen av a för äldre kort ii ha sydlig orientering, uppträder i norr och öster, på Östlandet i Norge, i övre Norrland
fr. o. ni. Medelpad, i Finland (utom Åland) och Estland a för äldre kort
a framför en (ex. bön 'barn'); framför ci tycks ci utom i nämnda trakter
ha förekommit på Åland och i Sverige ända ned i Söderinaniand (ex.
gciniig, gåui»i, 'färdig, beredd, mogen' o. d.). Den egenartade geografiska
spridningen kan givetvis tolkas på flera sätt. Man kunde t. ex. anta
sydligt centrum för alla förlängningar men räkna med att förlängningen
framför en och el, som i södra Sverige försiggått efter övergången /f> ci,
i Målartrakterna på väg norrut och österut »gått förbi» den långsammare
avancerande ljudskridningen ci> ci, varvid det i uppsvenskan dokumenterade sonantiska uttalet av n i ord av typen barn (barn, baren o. cl.)
skulle hindrat förlängning av a i dessa trakter. Hur man än vill förklara
dessa omständigheter, är det uppenbart att utvecklingen i Finland
(och Estland) måste hållas samman med förhållandena i Sverige.

1 samband med övurångcn 7 > d stiir ulvccldingc'n av fsv. o (sunt
antas ha motsvarat landsmålsalf. 0) till u (ca 1400), vilken i likhet med
den förra innebär förskjutning bakåt av tungans ställning och samtidigt
minskning av läppöppningen. De finlandssvenska dialekterna ha deltagit i denna utveckling, ehuru deras 0 ej är så starkt velariserat som
i Sverige, och likaså i den förskjutning framåt av tungstållningen som
vid medeltidens slut träffat fsv. st. Dcii senare processen, som har tagit
avsevärd tid i anspråk, har i Finland liksom i Svealand försiggått efter
den fornsvenska stavelseförlängningen. Långt ii har i Finland i flertalet dialekter förskjutits till stadiet iir (ungefär = norskt ii och s. l.
bergslags-u) men har ställvis i västra Nyland, i Hitis och skärgården
därifrån åt väster, i delar av Åland, Vasatrakten och ställvis i Pedersöre härad gått vidare till u, motsvarande normalt rikssvenskt långt u.
Kort ii i de nutida dialekterna är mest lika med s. le. europeiskt u (ibland
nästan (d), men det uppträder i östra Nyland, Nagu och Korpo i Åboland, hela Åland och södra Österbotten som tu; i vissa orcltyper kvarstår dock även i dessa trakter europeiskt u.
De fornsvcnska ljudskiftena i > e, y > ö, ujo > ch i kortstaviga ord
ha träffat ett betydande antal av språkets ord; de ha försiggått efter
regler som i Götaland delvis äro helt andra än i Svealand. Förändringarna
synas till en del ha intimt samband med den s. k. stavelseförlängningen,
varigenom en kort rotstavelse oberoende av vokalcns kvalitet förlängdes
till en normal lång stavelse. 1 Finland ha dessa ljudövergångar åtminstone
i Österbotten fullbordats under 140o-talet (jöns Budde). Stavelseförlängnungen har berört det finländska området i mycket begränsad utsträckning. 1 enstaviga kortstaviga ord (t. ex. tak, gräs) förekommer förlängt
cs och ch över hela området, genomgående dock endast i de trakter diii
också ord med äldre kort i, y, u/o äro förlängda, nämligen Åland och ile
angränsande åboländska socknanna Hitis med södra Nagu och södra
Korpo, Houtskär och Iniö samt i södra Österbotten t. 0. m. Kvevlax—
Replot (norrut i Österbotten i begränsad omfattning). Tvåstaviga kortstaviga ha regelrätt förlängning endast i Åbolands södra skärgård och
Åland; på detta område har förlängnungen i bägge kategorierna gett
samma växlande resultat som i uppsvenskan: delvis vokal-, delvis konsonantförlängning, även vid a och ä, t. ex. Fikon el. lakkan 'lakan',
sellu 'sele', krsa 'krossa' osv. 1 enstaviga ord är förlängning av vokalen
vanlig i västra Åboland, undantagslös regel i södra Österbotten (ex.
Nyland, östra Åboland bli, västra Åboland, södra Österbotten bli,
Åland bett, mellersta och norra Österbotten bD 'bett'); jfr att vokalförlängning är regel i delar av Roslagen och Södermanland samt i Götaland.
Vid stavelseförlängning ha i och y öppnats till e och ö. Mellersta och
norra Österbotten har i flertalet hithörande enstaviga ord e, ö men
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kortstavigt uttal, ett förhållande som enligt Hesselman beror på att en
tidigare förlängning i enstaviga former undanröjts under inflytande av
fortfarande kortstaviga tvåstaviga böjningsformer, som dock dessförinnan övertagit vokaikvaliteten från de enstaviga formerna (ex. 5 bök,
best. sing. 5 bTkit > 5 bbkit varefter nutida böR, bötji, -e 'beck'). Öppning av
i till e i tvåstaviga ord utan samtidig stavelseförlängning har skett i södra
och norra Österbotten samt i västra Åholand (Korpo, Houtskär, Iniö;
ex. höta 'bit', gröpau 'handtag'; i södra Österbotten även i ord av typen
vöku 'vecka'; i övriga delar av Finland liksom även i Uppsverige ha 1
och y bevarats framför u eller 1 i ändelsen, i det senare fallet också i
södra Österbotten). 1 vissa långstaviga ordtyper förekommer liknande
öppning i södra Österbotten, västra Åholand, Åland och Abolands
södra skärgård (ex. spvekk(a) ' spricka', lö/f(a) 'lyfta'); förbindelserna västerut i detta fall gå till mellansvenskt-götiskt område.
1 motsats till vad som gäller för äldre 1 i enstaviga kortstaviga ord,
synes äldre u i motsvarande ställning ha öppnats till å även om stavelseförlängning inte inträtt (ex. Xvland, Aboland vag 'råg', skrf' skott').
1 östra Nyland har övergången uteblivit i vissa ord, ex. smöl 'smolk',
bör 'borr' (även i tvåstaviga med a i ändelsen: döna 'däna', bröna
'eldsvåda'); jfr att i västfinska dialekter upptagna svenska lånord ofta
1:a u, ex. piu.n, -u 'bless', ku/i' skott', lupa 'lov', ruta 'brett för hävstång', pui'a eller peru 'borr'. - Det å-ljud, som i finlandssvenska dialekter uppstått ur äldre u eller o överensstämmer med det ci i motsvarande
fall, som utmärker dialekter i delar av Uppland (särskilt i söder och
väster), delar av östra Västmanland och nordöstra Södermanland (samt
kustsocknarna i Östergötland) i motsats till det ö-liknande ljud, som tillhör övriga sveamål och de norrländska dialekterna.
1 mellersta och norra Sverige har i konsonantförbindelsen fl mellan dessa
ljud utbildats en lateral frikativa; den nya ljudföljden har senare utvecklats till il (eller .1 ); ,j. = tonlöst 1) i Norrland och Uppsverige, längre
söderut till si, ex. zassia <va/le. Samma utveckling har försiggått i
Finland och finns redan hos Jöns Budde, t. ex. litvsla, lissla; Österbotten,
östra Åland, västra och södra delen av Ålsoland samt östra Nyland ha
.11 o. (1. (ex. val la, ii.) .1 - i sammansatta ord), medan övriga trakter ha
si (ex. /crissla o. d. 'körtelsvulst, knuta'). Det inbördes sammanhanget
mellan ii och si är inte klart, men utbredningsförhällandena i Finland
tala snarast för att si utvecklats ur )l.
I,ikasä ha de finlandssvenska
dialekterna deltagit i norrlands- och sveamålens bortfall av t, som har
stått slutljudande i tryeksvag stavelse (ex. fiul. laki, hitjl o. d. 'taket',
kalla 'kallat').
Av senare, under n v s v e n s 1: t i d inträffade ljiulförändringar
kunna anföras t. ex. följande. Differentieringen av den yngre fornsvenII

skans a-ljud - som troligen var identiskt med det s. k. europeiska 0ljudet - till ett smörkt» långt a och ett »ljust> kort a (jfr rikssv. hat
- hatt) har nått Finland endast i begränsad form och utsträckning.
Vanligen kvarstår tt både som långt och som kort, men i södra Österbotten och på Åland (delvis även i västligaste Xyland) möter ett långt
a-ljud, som bäst återges med ti.
Under 1500- och 1600-talen förenklas uddljudsförbindelserna lij-, ijoch dj- genom att den första konsonanten försvinner (jfr skriftens hjul,
ljus, djur). 1 Finland har utvecklingen vanligen gått samma väg. Uddljudande hj har visserligen i sydligaste Österbotten och några trakter
i östra Nyland blivit ett sje-ljud ( ex. sjöf , o. cl. 'hjul'), men f. ö. ha de nutida
chialekterna j (ex. jfhi o. d. 'hjul'); ii if har fallit bort överallt, och d i
d1 finns kvar endast i större delen av Peclersöre härad och i Replots socken
i Österbotten (doir, dör, dor 'djur'). i Nagu och Pargas i Åboland
samt i mellersta och östra Nyland (sporadiskt även i västra Nyland:
ex. (l)UY).
uppkomsten av rikssvenskans s. is. supradentala ljud (i bord, bort,
for» o. d. ord) återspeglas i de finlandssvenska niålcn. l Åboland och
Nyland finner man t. ex. hrc/, for.c, bort (jämte fors, bort), men i södra
Österbotten- ochÅland har utvecklingen gått längre: bo!, /o o. d. (jämte
sporadiskt bort, ford o. d.).
Frän f o r m 1 ä r a n s område kunde anföras många exempel, som
på samma sätt belysa cia finlandssvenska mälens nära förbindelse västerut. Det räcker måhända med att hänvisa till några fall. Den äldre fornsvenskans rika formsvstem hos substantiv, adjektiv, pronomina och verb
har i finländska dialekter förenklats efter samma principer som i mellansvenskt och uppsvenskt talspråk. Av numerusböjningen hos verben
finnas endast obetydliga rester kvar (imperativ plur., ex. honci;z 'kommen', sing. kon>; i äldre dialekt i Nagu och Pargas plur. av konjunktiv
pret., numera nästan försvunnen). Artikelvolcalen hos starkt böjda
ma';kulina substantiv har i norra Österbotten, östra och mellersta Åboland och hela Nyland fallit bort efter samma regler som i svearnålen
(ex. bitn ' båten', vTdn, cdn, ccc o. cl. ''eden'). 1 mellersta och södra Österbotten, västra Åbolaucl och Åland kvarstår artikeln» volcal till följd av
att det ursprungligen långa o-ljuclet var pelatalt (ex. västra Åbolanci,
östra Åland lcästig, f. ö. häc(in 'hästen').
Dc svagt höjda maslcnhnerna ha i finlandssvenska dialekter såsom
grunchform gcuerahserat den gamla nominativen, om ordet är en djureller personbeteekning, den gamla obhilcformen i övriga fall (ex. gubbe,
gibbc, gåhh, best. form -en, -n, -in 'gubbe, gubben', bak/ca, ba/ch, best.
[urin baickan 'backe, backen'), allt enligt samma regler som gälla för
uppsvenska mål. Obestämd pluralis -en hos tvåstaviga neutrer på -e
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(riken för äldre rike; redan hos Jöns Budde) är genom°rd i Nyland,

Åboland och Åland, likaså i Svealand och nedre Norrland.
1 ovanstående översikt över finlandssvenska språkförändringar
har inedtagits endast ett urval ur det rika exempelmaterialet. Då
det i flertalet fall är fråga om medeltida eller senare företeelser,
som alltså bilda en kronologisk serie omfattande flera århundraden,
kan deras förekomst i Finland endast undantagsvis bero på, sjaivständig parallell utveckling. Vi måste i främsta rummet räkna
med språklig påverkan från Sverige, förmedlad av fortgående intima beröringar mellan svenskarna i Finland och deras språk- och
stamfränder i Sverige, förbindelser som ha upprätthållits inte bara
under hela den tid då Finland var politiskt förenat med Sverige
utan också efter skilsmässan. Dessa förbindelser ha bestått i kontinuerliga utflyttningar från Sverige till Finland, under medeltidens tidigare skeden förhållandevis omfattande, senare troligen
mer sporadiska men dock märkbara i befolkningstalet i olika
trakter. En särskild grupp bland invandrarna under senare skeden
utgöra bruksfolk, rättare och fogdar, som särskilt sökte sig till
Nyland, och på högre sociala plan präster, lärare, tjänsteman,
officerare och förläningstagare. Samtidigt har samfärdseln i egentlig
mening varit livlig. Bönder och skärkarlar seglade till Sverige med
varor, främst till Gävle, Stockholm och Mälarhamnarna men även
till köpstäder och marknader i Norrland och i söder ända ned till
Småland. 1 södra Österbotten pågick denna trafik annu under
i800-talet och på Åland fram till våra dagar. Fiskköpare och handelsmän från Sverige gjorde ofta besök i Finland. S.songemigration från Österbotten till motliggande trakter i Sverige har tidvis
förekommit i rätt stor omfattning. De österbottniska saljägarna
ha under vårvinterns stora »fälresas haft kontakt med jägare från
den norrländska sidan och ofta gästat deras kuster. Särskilt viktigt
är att språket i Sverige och särskilt i rikshuvudstaden betraktades
som socialt förnämare och därför blev mönstergivandc (Valter
Jansson).
Vid sidan av de många novationerna äro dl e å 1 dl e r dl o m 1 i g a
d r a g e n i de finlandssvenska dialekterna mycket framträdande.
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Karakteristiskt är eniellertid, att många av dessa arkaismer äro gemensamma för de finlandssvenska och uppsvenska målen. 1-lit höra t. ex.
a-ljud framför urspr. sid, nib, id (delvis även ng), bevarandet av dessa
konsonantförbindelser oassimilerade, h-bortfall i uddijud före vokal
(relativ arkaism, bevarad i begränsad utsträckning) m. fl. av de företeelser, som ha behandlats i det föregående. Andra likartade äro: d
bevarat som d efter tryckstark vokal, hårt g i ord av typerna arg, älg,
högd ' höjd' (utom fasta Åland, där mellansvenskt-götiskt j är rådande,
i högd vanligen j även i östra Åland och södra Österbotten), j bevarat
efter k och g i svaga femininer (ex. änhjo, äneju ' änka', dyngjo, dynju
'dynga'; vanligen bortfall i äländskan), lång vokal bevarad framför ni
(ex. grinso 'grimnia'; kort vokal dock delvis i Nyland och Åland), kortstavighet i tvåstaviga ord som i västra Uppland (med undantag för
Åland etc., se ovan), ingen försvagning av ändelsevokalerna i/e, u/o, a,
kort n bevarat i slutljud efter trycksvag vokal (ex. bddän ' boden', gatun
'gatan', bånän ' barnen' etc.; bortfall förekommer i Pedersöre härad och
Malax socken i Österbotten, i Kasaböle och det fanns i den nu utdöda
svenska dialekten i Vittisbofjärd i norra Satakunda liksom tidigare
sporadiskt i l'yttis i östra Nyland; men i dessa mål är bortfallet uppenbarligen sent, då det träffat också ursprungligen långt n i den maskulina
slutartikeln, hos starka maskuliner i den mån artikelvokalen kvarstår,
ex. bäntsi, bäntji'hänken'; kort si bevarat i Gästrikland, östra Västmanlanri, västra och södra Uppland).
Vissa finlandssvenska ålderdomligheter saknas i uppsvenskan i allmänhet men återfinnas i växlande utsträckning i andra arkaistiska mäl,
på Gotland, i övre Dalarna, Västerbotten, Norrbotten. Hit höra de
redan berörda diftongerna äi, öu, öy, kortstavigheten i enstaviga ord,
bevarat i i kortstaviga ord.
Söka vi efter allmänna finlandssvenska egenheter, som inte återfinnas
i Sverige, så blir skörden ringa. Ett finlandssvenskt (och estlandssvenskt)
uttryckssätt som hittills inte har kunnat påträffas i rikssvenska dialekter
är en omskrivning av imperativens 1:a person plur. med finit form av
vilja + infinitiv, t. ex. i Finland, viii (vi) ga 'låtom oss gå'.
Det är av allt att döma detta uttryckssätt eller dess förstadium, som
möter oss i Reyncke Fosz (tryckt 1621), troligen översatt till svenska av
Sigfrid Aron Forsius, född i Helsingfors: »Tå sadhe Gumsen rätt ijffrigh,
Will e w ij is 1 a g ha, nw är tidh, Ty han jw oss vthödher» (s. 547).
Vissa säregenheter bero på att de finlandssvenska dialekterna ha blivit
på v er isa d e av f i n s k a n. Mest påfallande är aksenten. Den
gamla fördelningen i akut och grav aksent (enstavighets- och tvåstavigbetsaksent) är bevarad endast i västra Nyland men har, att döma av
kvardröjande rester och andra omständigheter, funnits ännu relativt
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sent i östra Åboland och :uaid. (J»terbotten, västra i\boland, mellersta och östra Nyland ha genomgående akut aksent, som även tillhör
finlandssvenska riksspråket och som av allt att döma har samband med
finskans enhetliga akuta aksent. 1 de trakter, som ha endast akut aksent
(även Esti.), ha slutljudande trycksvaga ändelsevokaler i stor utsträckning fallit bort efter lång rotstavelse (ex. gcibb 'gubbe', böll 'bälte', kast
'kasta'). 1 västra Nyland, östra Åboland och Åland förekommer ett av
satsaksenten beroende (sålunda »villkorligt») bortfall av samma slag som
i uppsvenskan (t. ex. vid upptakt: lagg bort 'lägga bort', kast in 'kasta
in'). Man kan förmoda att det ovillkorliga bortfallet har samband med
den akuta aksentens svaga tryck på ändelser.
Ett inslag av finska lånord är också märkbart. Dess betydenhet är olika
i olika trakter. Störst är antalet lånord i östra Nyland, Nagu och Korpo
i Åboland samt nordligaste Osterbotten, minst i de åländska dialekterna.
1 åländskan finner man i stort sett endast sådana lånord, som ha upptagits även i Sverige, t. ex. hötter 'liavstång', fi. /iautera (känt i Nyland,
Åboland, Åland, Roslagen, Gotland), kanga, loka, 75örta, kap/se etc. 1
fastlandsdialekter mera allmänt brukade lånord äro t. ex. aiso f. 'fimmelstång', fi. aisa; höuta 'värma, badda', fi. Jiautoa; kina, tjina 'tvista, strida',
fi. hinata; korja 'taga undan, ta vård om', fi. korjata; para 'notkalv;
ände av vik, by 1. d.', fi. perö; pökko 'täljkniv, slidkniv', fi. puukko. På
det hela taget bildar detta lånade ordförråd ett ganska obetydligt inslag
i det dagliga talet. Det är också av vikt att observera, att de lånade orden endast i undantagsfall ha kommit in i språket för att fylla luckor i
ordförrådet; motsvarande svenska ord ha funnits och finnas ännu vid
sidan av de nya. Den rätta förklaringen till flertalet av lånen är den,
att de ha upptagits i sådana byar, där befolkningen har varit tvåspråkig.
1 en sådan språkmiljö kunna enskilda individer bli vana att bruka vissa
ord ur det andra språket, vilka liksom »ge sig lättare, än det egna språkets
motsvarande ord, och så kan spridning ske utöver den enskildes sfär.
Undantag bilda sådana ord som äro förbundna med kulturlån (ex. loka,
pata, katsa m. fl.).
De finlandssvenska dialekternas inbördes förhållanden kartlades redan
1894 av 0. F. Hultman i skriften De östsvenska dialekterna. Han delade
dem i två stora grupper, den noröfinländska omfattande Österbotten,
Åland, Houtskär, södra Korpo och delar av Hitis i Åboland (från Iniö
saknades upplysningar), den sydfinländska omfattande resten av Åboland och hela Nyland; vid sidan av dessa ställde han de baltiska målen
som en tredje östsvensk grupp. Gränsen mellan nordfinländskan och sydfinländskan drogs mellan Houtskär och Korpo, emedan här i relativt många
fall gingo skiljelinjer mellan mer eller mindre lokalt begränsade företeelser på ömse sidor. 1 själva verket äro de för vardera gruppen var för
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sig karakteristiska säregenheterna få och delvis arkaistiska. Ålderdomligheterna höra givetvis med vid beskrivningen av dialekter, men de ha
snarast ett negativt värde som rlialektkriterier, visa bristen på kontakt
med novationscentra.
1 själva verket går Hultmans indelning inte att upprätthålla som
sådan. En mycket riktigare bild av det historiska förloppet ger ett annat
betraktelsesätt. Österbotten, framförallt dess södra del, och Åland med
angränsande delar av västra och södra Åboland ha mottagit ett betydligt
större antal språkförändringar västerifrån än de östliga målen. Å andra
sidan finner man dock flera västliga företeelser, som äro gemensamma för
Åland, Åboland och Nyland men okända i Österbotten.
1 framställningen ovan har ett stort antal likheter mellan Åland och
(södra) Österbotten nämnts. Till dessa kunna läggas ytterligare ett par:
i södra Österbotten, västra Åbolanci och Åland har kort ev framför r
och 1' utvecklats till ett e-ljud (ex. b(:r 'bär' subst., föl' 'säl'); liknande
i Uppland och Söclermanland. På samma område finner man spår av en
tidigare förmodligen allmän palatalisering av il och an i tryckstarka
stavelser (nu vanlig endast i västra Åboland och östra Åland; ex. fe»
'falla', bro)y 'brunn').
Förbindelser mellan Åland och Åboland-Nyland ha redan nämnts
i några fall: den villkorliga apokopen, obest. plur. säf en (Österbotten
och östra Nyland scö'säte, säten), uttalet skUro o. cl. 'skata' (Åland,
västra och mellersta Nyland). Andra hithörande fall äro följande. 1
Åland och västra Nyland, sporadiskt även i Kimito, har 6 fallit bort
i ord som nUja, ryUja varjämte vokalen har förlängts (ex. vlo 'vidja',
rjja 'rödja'); motsvarande i Uppland och Gästrikland. 1 Åland, Åbolancl
och Nyland kvarstår de starkt böjda maskuhnernas forna nominativändelse i sing. i ett antal abstrakter, tidsord och personbeteckningar (ex.
kvåldey 'kväll', freder ' fred', bylinger 'byting'). Därjämte har -er på samma
område fått användning som avledningsändelse för bildning av okvädande
och förklenande personbeteckningar (ex. bjäbber, blasker, dröler; i Österbotten nyttjas i motsvarande funktion -il, tosil, väsil etc.). 1 bägge fallen
kan överensstämmelse med uppsvenskan antecknas (-il förekommer även
i södra Finland och i Sverige åtminstone i Mälartrakterna). 1 södra
Finland förekommer även plur. fiskare ( Österbotten samt västra Äboland
och östra Nyland fiskarer o. d.); och vidare ha 2:a konjugationens verb
i hela södra Finland antagit de starka verbens supinform (ex. byggi,
'byggt', /öri'fört'); i bägge fallen finner man motsvarigheter i Mälardialekterna.
1 adjektivböjningen märkes i Nyland, Åboland och Åland det förhållandet, att skillnaden mellan maskulinum och fensininum har upphävts, sålunda att rasker och rask kunna gälla både som maskulina och
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fc-minina former, t. ex. ein rask(er) kar, ein ras/l(er) kuiiou,; i predikativ
ställning: korn, kvinnon, (i
Undantag utgöra endast de ästäländska
målen, där genusskillnaden vanligen upprätthålles. 1 Österbotten råder
ett helt annat system: adjektivet har i motsvarande fall ingen ändelse i
predikativ ställning, medan i attributiv ställning har utbildats en särskild böjning med utgångspunkt i den gamla maskulina acknsativformen på -an (storan o. d.; i mellersta Österbotten dock ingen ändelse),
t. ex. ein grannan kar, karin jr grann (femin. i attrihutiv ställning
grannun i söder, granni(n) i norr).
Enligt Hultman skall i alla finlandssvenska dialekter ha uppstått en
adjektivkomparativ på -an (starkan 'starkare'), ehuru den försvunnit i
Nyland, östra Åboland och Åland (utom Kökar). Då det emellertid på
detta område liksom i Uppland finns spår av sådan komparativ endast
hos adverben, är det sannolikt att den inte alls eller endast undantagsvis
har förekommit hos adjektiven. 1 samma dialekter finner man en i uppsvenskan känd ändelse -in hos adjektiv som på andra håll uppträda
med -i(g) o. d. (ex. latin, girin; delvis äv. i Österbotten).
Ordgeografiskt har Åland i flera fall en likartad mellanställning.
Å ena sidan finner man ord med utbredning i Österbotten och Åland,
t. ex. brunn (även Iniö): Åboland, Nyland källa 'grävd brunn' (östra Nyland vanligen brunn); band n. 'sädeskärve' (även Iniö): Åboland, Nyland
bunda f., bundon n., ds.; nio 'flå av hud' (även västra Åboland
t. o. in. Nagu): östra Åboland, mellersta och östra Nyland tid (så alternativt även i västra Åland), västra Nyland skinna; säte 'flyttbar bänk
utan ryggstöd': östra Åland, västra Åboland säte eller vanligen långstol,
östra Åboland idngstol eller vanligen långbänli, Nyland lån gstoi. Å andra
sidan stå rent österbottniska ord mot andra i södra Finland (Åland, Åboland, Nyland), t. ex. /orl dIen 'förhänge framför tvåvåningssäng': södra Finland sparlakan (Nyland ställvis skynke); vrå 'inre hörn av rum': södra Finland knut (vrå endast i sammansättningar som sa»-, ved-, stabbvrå); järrnta
o. d. 'idissla' (i södra Österbotten sporadiskt dröppja): södra Finland
dröppja, dryp »ja; norra Österbotten /iinka f. 'utomhusgunga', mellersta
och södra Österbotten kinsce f.: Åland, delar av Åboland, västra
Nyland (alternativt) skolra f., Iniö, Houtskär, Korpo (alternativt), Nyland gunga.

Av översikten framgår, att Åland språkligt sett bildar ett centrum
i förhållande till å ena sidan Österbotten (och delar av Åboland),
å andra sidan Åboland-Nyland. Denna rent formella beskrivning
innebär inte att Åland har varit spridningscentrum för alla de
novationer, som ha nått Finlands fastland; i talrika fall bero
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overeiisstaininelserna helt sikert på l)erorin'4ar med samma sprid
iiiiigscentra i Sverige, främst Uppsverige och Norrland, del sist
nämnda särskilt i fråga om norra delen av Österbotten.

Riksspråket
DET svenska riksspråket har uppstått i jämförelsevis sen tid i
samband med en utveckling, som kulturellt och politiskt i hög grad
förändrade de äldre, medeltida förhållandena i riket. Det gamla
tillståndet var regionalt präglat; det nya innebar en centralisering,
som har fortgått ända fram till våra dagar.
Den politiska maktens centralisering började redan i den avlägsna forntid, då svearna begynte lägga under sig bit efter bit
av det som sedan kom att kallas Svea rike, Sverige. Men om
också konungen över detta rike hade sitt säte i Uppland, hade
hans sätesort inte karaktären av rikshuvudstad i en senare
tids mening, med ämbetsverk osv. Landskapen hade sina egna
lagar, egna centralorter, egna stormän. Kristendomens seger införde en nivellerande centralmakt av nytt slag: kyrkan och dess
lära, men samtidigt uppstodo nya regionala kraftcentra av stor
betydelse för den andliga odling, som småningom växte upp efter
europeiska mönster, nämligen biskopssätena och klostren och med
tiden också de kyrkligt ledda skolorna, av vilka de förnämsta förlades till biskopsstäderna. Magnus Erikssons landslag omkr. 1350
ade grunden till en enhetlig, riksgiltig rättsvård och rättstermimiologi, och Uppsala akademi blev 1477 härd för den högre utbildningen. Den litterära verksamheten av icke juridisk art var
likväl i främsta rummet knuten till klostren. Bland dessa stod
hirgittinordens huvudkioster i Vadstena (från 169) såsom det
ledande.
Det centraldirigerade samhällets skapare blev emellertid Gustav
Vasa. Stockholm blev rikets huvudort i en tidigare okänd mening.
Riksstyrelsens ämbetsmän och hovfolket ökade i antal och blevo
bofasta i huvudstaden, vilken till följd av maktkoncentrationen
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och de gynnande ekonomiska privilegierna växte i storlek och inflytande.
Det svenska språkets historia i stort måste ses mot bakgrunden
av de förhållanden, som här ha skisserats i största korthet. Redan
vid den kristna tidens början var svenskan splittrad i landskapsdialekter. Differentieringen av dessa provinsspråk fortgick under
medeltiden såsom en följd av rikets uppdelning i relativt slutna
regionala områden, varvid samfärdselvägarna till lands och sjöss
blevo spridningsvägar för de språkförändringar, som vunno överhand. Centraliseringstendenserna voro alltför svaga för att kunna
motverka den språkskilj ande regionaliteten i samhälls- och näringsliv. Det svenska skriftspråk, som efterträdde det till en början
allenarådande latinet, hade utpräglade provinsiella drag, tydligt
skönjbara i de äldsta laguppteckningarna och andra skrifter från
omkr. 1300. En utveckling mot en viss enhetlighet i den språkliga
formen finner man i de skrifter, som kommo till i Vadstena. Det
val- dock först reformationen, som genom Nya Testamentet på
svenska 1526 och den fullständiga bibelöversättningen ii lade
en grundval för det svenska riksskriftspråket. Bibelns auktoritet,
språkformens relativa enhetlighet och den genom boktrycket möj]iggjorda stora spridningen samverkade härvid. Det dröjde dock
ett par hundra år innan skriftspråket hade nått större stadga.
Under hela medeltiden och långt in i nya tiden var emellertid
talspråket även i de högre stånden lokalt, inte socialt präglat. Det
andliga såväl som det världsliga överskiktet talade provinsmål.
l)et var under Vasatiden som nya förhållanden inträdde. Alltoch därmed överhuvud Mälartrakten eftersom Stockholm
blev ett allt viktigare centrum för riket, kom dess språk att få
ökad betydelse, och särskilt då den av skriftspråket påverkade
form, som utbildades i ämbetsmanna- och hovkretsarna med det
högre borgerskapet som eftersägare. Då nu reformationstidens skriftsvenska i stort sett var mellansvenskt-uppsvenskt präglad, den
tongivande adeln mestadels bodde i Mälartrakterna, stadsdialekten
i Stockholm företedde en blandning av drag från dessa samma
dialekter och språket i universitetsstaden Uppsala av naturliga
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skäl stod rätt nära stockholmskan, gick processen så mycket lättare. Det centraisvenska »högspråket» spridde sig ut till provinserna
genom ämbetsmän, präster, lärare, studenter och andra och säkerligen i stor utsträckning också genom handels- och sjöfolk, som
talrikt besökte Stockholm.
Den variant av det svenska riksspråket, som talas i Finland, är
till sina viktigaste drag yngre än det centraisvenska riksspråket, i
det att den förra har uppstått under inflytande av det senare. Men
den finländska riksspråksarten - finlandssvenskan
innehåller
dock många särdrag, som ha sina förutsättningar i finlandssvenska
dialekter och särskilt i det stadsrnål som talades i Åbo under medeltiden och senare. Åbo var centralort för provinsen Österlaud och
säte för de viktigaste kyrkliga, kulturella, administrativa och judiciella organen. Staden var till övervägande del finskspråkig, men
den hyste en stor svensk minoritet av tjänstefolk, hantverkare och
andra småborgare, köpmän och ståndspersoner. Dessa sistnämnda
voro till stor del inflyttade från Sverige. Redan tidigt påverkades
den svenska stadsdialekten av rikssvenskt språkbruk och upptog
därur drag som återspeglas i de medeltida skriftliga källorna. Det
lågtyska inslaget i stadsbefolkningen var inte obetydligt, men dess
inflytande i språkligt hänseende kan inte bedömas.
De urkunder, som kunna ge besked om den finländska fornsvenskan, äro tyvärr få och mestadels knapphändiga och ensidiga.
Till största delen utgöras de av korta officiella och rättsliga handlingar (rapporter, testamenten, gåvobrev, dombrev o. d.) och privata brev. Språket i dessa diplorn är formelartat och mönsterbundet, och det är föga givande vid en undersökning av talspråket.
Mera omfattande handskrifter av finländsk proveniens kan man
räkna med endast i blygsam omfattning.
Finländsk fornsvenska representerar med säkerhet klosterbrodern i Nådendals birgittinkloster Jöns Budde eller Räck. Hans
omfattande produktion är huvudsakligen känd genom avskrifter,
som troligen alla ha utförts i Vadstena, men lyckligtvis äga vi en
originalhandskrift av honom (»Jöns Buddes bok»), till största delen
skriven 1487-1491. Det är på basen av språket i denna handskrift
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möjligt att lokalisera hans dialekt till mellersta Österbotten.
Buddes skriftspråk är alltså fornösterbottniska, ehuru det givetvis är påverkat av den skriftsvenska som brukades i Vadstena, men
man finner däri inflytelser också från talspråket i Åbo och Nådendal.
Urkundernas upplysningar om språket i Åbo äro av stort intresse.
Detta språkbruk var självfallet dialektalt, men det var, såsom en
stadsdialekt under motsvarande förhållanden alltid är, en blandning av språkdrag från olika håll. Ett fall av inflytande från
Sverige yppar sig däri, att gamla kortstaviga tvåstavingar uppträda med lång vokal i stamstavelsen. Som ovan (s. io) framhållits
förekommer i Finland sådan förlängning endast i åländskan. 1 ett
brev av biskop Magnus i Åbo 22/9 1429 läses /aara vb 'fara'; hos
Jöns Budde finner man klaase 'klase' (ett ord som är främmande
för de finländska dialekterna), sinaaka ' smaka' m. fl., uttal som hos
honom härröra från språkmiljön i Åbo och Nådendal. Att det i
dylika ord redan på 1400-talet förekom lång vokal i Åbosvenskan,
berodde knappast mer än till någon liten del på att det fanns
ålänningar bland stadens svenskar. (Det bör anmärkas att förlängningen i åländskan inte är daterad.) 1 främsta rummet måste
detta förhållande ha haft sin orsak i att de socialt tongivande rikssvenskarna i staden hade sådant uttal.
Då det finlandssvenska riksspråket i princip har samma stavelselängd i detta fall som riksspråket i Sverige, har detta förhållande,
som inte är »inhemskt, sina rötter i medeltiden. Det är tydligt,
att det har utbildats just i Åbo.
Finlandssvenskan har å-ljud i stång, /åJl o. d. ord, där dialekterna
i allmänhet ha bevarat det ursprungliga a-ljudet (jfr ovan s. 9). Man
kunde tänka sig att ci-ljudet beror på skriftspräkets inflytande, men
så är uppenbarligen fallet endast sekundärt. 1 handlingar från 1400talet finner man ofta skrivningar med o (= å), t. ex. fongit ' fått'
Åbo 1465, stongh Åbo 1472, (be)holda o. d. Åbo 1432, 1458, 1466,
Ulfsby 1470, Nådendal 1472 m. fl., ja t. o. m. tjil honde 'till handa'
Åbo 1512, katte bondet Nådendal 1516. Redan på denna tid måste
å-formerna ha betraktats såsom »bättre>, »riktigare» än a-formerna. Jöns Budde hade a i sin egen dialekt, men han skriver
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omväxlande ha/da och ho/da, gan ger och gon ger, ian ger och lon ger
etc., t. o. ni. sianda och slonda, vilka dock äro rent skriftspråkliga,
då hans egen form är staa 'stå'. Inflytande från Sverige visar
sig även i skrivningar med 1/för ursprungligen id, t. ex. (be)iwiia
o. d. Nousis 1445, Mietois 1453, Åbo 1458. En del sådana stavningar kunna tänkas härröra från rikssvenska skrivare, men så
talrika som de äro kan man inte förklara dem alla på detta sätt;
i fallet Jöns Budde är den förklaringen utesluten.
Man finner också rent finlandssvenska egenheter i urkundcrna.
Hit hör den bl. a. i diplom från Egentliga Finland, Satakunda och
Tavastland och hos Jöns Budde genomförda vokalharmonien; efter
rotvokalerna ä, ö, y har a i ändelse övergått till a (ex. h&rii 'bära',
/»öph'köpa', byld'byta'). 1)etta språkdrag tillhör inte (le nutida
finlandssvenska dialekterna men måste förutsättas ha förekommit
under medeltiden. Ytterligare kan anföras, att det i en del mål
genomförda bortfallet av oskyddad ändelsevokal tydligen har gjort
sig gällande redan vid mitten av 1400-talet, särskilt i trcstaviga
ord. Därom vittna skrivforrner som hörbärgh omkr. 1445, uppe/zäid
Nådendal 1465, 1466, tre/ss 'frälse' Nådendal 1517, Jöns Budde
by/ht' beläte', hrendh, hoyanc/h 'hyende, kudde', etc.
1 urkunder från i 500- och iuoo-talens Äbo finner man många bevis
på dcii fortgående språkblandningen, trots att det allt mer stadgade
skriftspråket givetvis täcker över det mesta av talspråkets drag. Kvantitetsförhållandena belysas av följande skriftexempel, som ju dock delvis kunna bero på individuella uttalsvanor eller rent av ofullkomlig
stavning. Vid sidan av nutida »högsvenska» former som swaera 1595,
gest/ian 1674 etc., kdl,na 'kona, hora' 1683, ii/läsa 1667, hoppar 16r5
finner man »götiska» former som teen 'tenn' 1556 etc., weeth 'vett' 1679
etc., lee!» 'fick' 1597, 1600, »iööi' 'dörr' 1618 etc., best. döören 1655, 1661,
vilka åtminstone delvis kunna vara inhemska, lamnia 'lama' 1688, bera;nmades 1679, meta 'hett-» »vecka 'vecka' 1677, möåsa 'mossa' 1620,
1623, och "uppsvenska» som »er/ta 'veta' 1074, 1675, sönner 1659, Jvissa,
possa 'påse' 1655, 1673 osv. Det kan i detta sammanhang nämnas att
också vissa svenska lånord i finskan synas härröra från rikssvenskt
päverl»at Åbospråk; fi. Pussi'pås e', torde vara lånat från ett »uppsvenskt» paradigm nomin. pussi, oblik form possa, likasä möjligen fi.
konna 'fähuncl, avskurn' från ett okvädande /,'onna 'hora' (Åbo j 6S»

Tnheinsk ilialektal kvantitet återspeglas i skrivningar som wiku
ccka' 1 597, i 5'j5, gilii' 'gitter' 16.16, aykil 'nyckel it , 8', husuv 'håsor'
155 , troligen även indra/låare 1683, wed/iatriUi 1659 etc.
Bevarad lång vokal framför in är mycket vanlig (ex. keem 'hem' 1672,
heenian 1661 etc., lijma 'timme' 1645, 1672, down, doornen 1671 etc.,
döömas 1680), men lika ofta är m dubbeiskrivet, vilket utan tvivel innebär
att vokalen varit kort och ni långt (ex. dommen 5675, 1684, donsmaresi
1684, 16S5, beqwiirnnza o. (1. 1676 etc., dörnnza 1676, 1684).
Lång vokal uppträder i vissa fall i överensstämmelse med finlandssvenska dialekter (ex. celd 1672, boonde 1591, pi/ska 1 68o, yooslen 'rosten'
1597, höösl 1655, bööker i88, 5609 etc.); även i s. k. överlång stavelse
(ex. ski'edde 1600, boodt 'bott' 1647 etc ., skoodde 5597, .stöött sigh 'skadat
sig' 1676).
ålellansvensk och götisk vokalism uppträder i hondadt 'bandat', böndade
tu,niov 1553, 1554, alla honda o. 6. 1554, 1588, till hdnda 0. 6. 1598, 1646
etc,, även i Ekenäs stads domböcker från 1600-talet; vidare
delvis
kanske med inhemskt ursprung
veste 'visste' 1673 etc., nöchier 'nykter'
1650, nedtöstas 1665. Uppsveusk-finlandssvensk vokalism: smidia 'smedja' 1597, 1690, tridie 'tredje' 1597 etc., wetnav 'vittnar' iq8, strompoc
'strumpor' 5673, lrullkarl, -packa 1661, 1667, nlvssa 1640 etc., byssa
1600, Feegalun (i Abo; 5590). Andra dialektdrag, spridda både i Sverige
och Finland, äro twai't aff 'tvärt av' 1598, ilakt 1650, illaker 1677 'elak,
dålig', gi/nast 0. 6. 'genast' 1645, i68o, emilia;, 5676, s15yss bli 'spisöl'
1554, sett 'sitt' pron. 1600, wdrcke 0. 6. 'virke' 1629, 1655, su/wit 'sovit'
1048', sundwi o. 6. 'söndag' 1619 etc., sondruge 'sönciriga' 162, y»it
'öppet' 16 1, qiiiirn o. 6. 'kvarn' ,g, etc., Clöste;'galun (i Åbo; 1590;
ännu i senaste tid Klösterbacken i Åbo), clöstret 16io etc.; jfr clå(isö'et 1()23),
tv/f 'tjuv' 1658 etc.
1 trycksvag stavelse upprätthålles ofta vokalbalans i:e, dräpin, skulin
5598, slulin 1665, slitin 1672; efter lång rotstavelse alltid e utom efter
föregående g eller k (liksom i svdfinländska dialekter) och framför slutljudande 1 (ex. halshuggiii 5559, d;'uckin 1675). Konjnnktiveu Gud Irösti
689 har väl i efter kortstaviga pres. konjunkt. som blifzci 1676, vari
o. 6.; jfr kulle 'hölle' i(iSr. Med progressiv vokalliarmoni står nyli\'l
'nyckel' 1666, 1667 (lika i Nagu och Korpo). Vokalhalans u:d är också
vanlig: /iiockslapul 0. (1. 1556, 1609 etc., hem 'tjära' 156, wamur 'varor'
675, hamppåm plur. 'hampa' 16co, .lIaskd 'Masku' socken 1633, woord.
'voro', gingå 'gingo' 1597. Bortfall av oskyddad ändelsevokal är väl
belagt: ambe(e)t 'arbete'
1597, etc., brädh 'bräder' 1629, /yyr 'fyra'
1598, wist 'visste' 168o, sRul(l) 'skulle' 1658, 1661 etc.
De från äldre nysvenska källor välbekanta enklitiska pr000mina äro
vanliga: wärderan 'värdera honom' 1645, föll 6/men 'av honom' 1646,
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l6t,t gripa;i och hächtan 1684, i ha tuM order 'ni ha tagit honom (den)
ner' 1686, töhlat 'tåla det' 1671, /öret 'för det' 168o, ute/ett 'utav det'
1686.
Ålderdomligt och dialektalt är inb i tnber 'timmer' 1553, 1658 etc.,
watutromhor 'vattentrummor' 1622 (jfr watutruinman 1627) dumhet 1665,
iamb 1710 och inskotts-h i humhia 'humle' 1709, ambraal 'amiral' 1600
(så annu i nyländska dial.). Lrsprungligt id kvarstår i muid 5590, 16o9
etc., soldi, 'såll' 1556, siid, plur. si/der 'sill' 1556, innehåld 1666, 1678
osv.; ii förekommer givetvis ofta, även i fall där skriftspråket har id
(ex. s/eyiiigh 1590, 1683, bilierna 'bilderna' 5676, Weil 'Wald', boktryckare1
i Åbo, 1709). Jnskotts-d är bevarat i sqwalder 'skvaller' 1672. Bortfall av
ursprungligt 6 förekommer t. ex. i legersta, best. legerstan 'lägerstad'1
1589, 5595, jämn tråå 5598, ,600 etc., råå 'råd' 1677, låtit råå sigh ,'n e
bar,', 1679.
Uddijudande 1, saknas i aspp, best. aspen 'hasp' 1597, 1674 och äi
tillagt , lie/ler 'eller' 1676, 1681 etc, på samma sätt som i många finländska
dialekter. Dialektalt är också It för kl i på sidhiy//tonne 'på sistone, på
slutet' 1647, la/tt 'lukt' 1667, si/tar 'siktar' (eller 'syftar'?) 1676. Ordet
hari uppträder ofta som kaar, p1. hamar o. d. 1598, 1600 etc, liksom i flertalet finlandssvenska och rikssvenska dialekter. Tecken på att kakuminalt 1 förekommit i Åbo äro måhända wardmars jacka 'valmansjacka'
1675 (med s. k. omvänd skrivmng), Ahrgren 'Ahigren' 1681. Liksom i
många finlandssvenska dialekter är ss försvunnet framför s i trycksvag
stavelse: domprostes 'domprostens', ärckediec/,nes 1554, sacristias 1556,
och p övergånget till f framför s och 1: nä/ses 'näpses' 1652, kö//tes o. cl.
1589, 1645, etc., omsiöfte 1675.
Vanliga dialektformer äro /ieiing 'fjärding' 5678, /älas o. (1. 'färdas'
1670 etc., likaså rökli/tan 'rödkritan' 1694 (jfr fi. liitu 'krita', av finlandssv. dial. k7r7tu, -o). Ordet bårdskärare 'fältskär' uppträder 1653 som
båskerare (varav troligen fi. puoskari 'kvacksalvare'). Assimilation mi till
1/förekommer i såli 'krakel' (stensbt såii på honom; jfr Haa 1 en conspiration eller sorl på mig? 1690; finl. soli 'sorl', poila 'porla, bubbla'). I,iksom
i dialekterna saknas s i konsten 'skorsten' 5554.
Best. sing. av starka femininer ända, vanligen på -en (ex. dören o.
men några fall med -an ha troligen rikssvenskt ursprung och ha väl
snarast samband med Stockholmsspråket, där -an är en i vissa källor
förekommande sidoform till det i rikssvenska dialekter vanliga -a. Ex.
från Åbo: axlan 'skuldran' 1646, 1690 etc. (kunde dock motsvara aksla
m. i mellersta Nyland, mellersta och norra Österbotten), döran 'dörren'
1661, 1670 etc., wäggan 'väggen' 1670; jfr nättran 1646, 1647 jämte
nättren 1645, 1680.
1 överensstämmelse med finlandssvenska dialekter böjes ijdlser 'idar'
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1554, 5)6/er 'sillar, strömmingar' 1556, rj'sscr 'r\ssar' 1 öb7, sW0fl5/)er
'svenskar' 1674.
Den bestämda pluralen hos maskulina substantiv med obestämd pluralis på -ar har synbarligen delvis varit -an liksom i västra Åboland
och östra Åland: slugu vugnan 'stugugnarna' 1553; med tillagt genitiv-s
och regelrätt bortfall av n har best. genitiv plur. blivit karas 'karlarnas'
1553, »allas drengil 'paltarnas, dvs. polisernas dräng' 1672, grovt okvädinsord. Normalt har (lock best. plur. ändats på -ana (ex. liandskana
1646, wägglana 1647) liksom i nutida finlandssvenska. Konsonantstammarnas best. plur. var t. ex. böndren 1647, 1671, etc., böckren 1648,
1681.
Ett egenartat förhållande är att enstaviga neutrer kunde få pluraländelsen -er: korsar 'kors' Mikael Agricola 1554, hwal//war 'valv' 1597,
stoopar 'stop' 1597, 1600, i66o, laa/lleglar 'tegel' 1600, hcidlar 'hål' 1600,
trågarne 'trågen' M. A. Castrén 1846. Liknande böjning är ej ovanlig i
nutida nyländska och åboländska.
En oklar avledning och böjning ha orden daler (mynt): then eene
dalaren 1611, Rijkzdaallaren 1645, plur. dalar 1597, 1598, 1600; jfr fi.
taalari 'dalar'; ha/star 'lialster' 1556, fi. halstari ds.; jfr sacarstigen 'sakristian' 1632, fi. sakarislo ds.
Manliga personer omtalas ofta med bestämd form av tillnamnet, ett
bruk som är välkänt också i Sverige i äldre tid: Brwsen, Giösen 1647,
Scheparen = Hendrich Scheper 1648, Feslingen 1666, Sadleren 1676.
Kvinnliga titlar, avledda av manliga, äro rytlmestersha 1679, 1711, presidentinna 1680; jfr magisterska Ekenäs 1659. Rent appellativt är creditorska 1689 (en skräddaränka, som uppträder som kreditor; jfr borgerska
i .4 abo 1478). En välbekant typ, avledningar på -ska av tillnamn, företräder
.3 una Capelleska 1618. Ett äldre finländskt exempel härpå är Gertrud
Sarpesche o. d. 1511 och 1513 i underskrifter under brev på lågtyska.
Gertrud var änka efter en köpman i Åbo (senare Reval) vid namn Suurpää
('Storhuvud'), och det är hennes enligt finskans vokalharinonilagar utbildade namn Gertrud Suurpääshä som återfinnes under breven. Efter
svenska mönster bildade avledningar på -ska, -skä av tillnamn äro fortfarande i bruk på västligt finskt språkområde.
Dialektala pronominalformer äro hennas 'hennes' 1671, hwars 'vems'
1648, 1679, ander 'annan' 1671 etc. Adverbformer av samma dialektala ursprung äro snaranne 'snarare, hellre' 1644, effIarsi 'efterst, sist'
1648.
Adjektiv och particip på -er äro flitigt brukade (ex., till mask, huvudord, blodiger 1645, lyfter 1672, siuker 5673, ömer 'ömsint' 1681, dömder,
söchier 1671, barn/ödder 5672, sinneder 1690). Liksom i dialekter i södra
Finland har också i Åbosvenskan formen på -er kommit att nyttjas vid
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fensinina lsuvudurd (ex. kon --rådder med barn 1672, 1679).

siclfzver 16.17, co inu;adev gi'a/

Den i finlandssvenska dialekter vid s-böjning i 1:a svaga konjugationen
förekommande preteritum- och supinumformen på -st uppträder i fälast
'färdats' 1682. Den har uppkommit ur den regelrätta formen pk -ts (ex.
bannatz sup. 1648) genom assimilation av -ts till -ss (el. -s; ex. bannas(s)
sup. 1662, 1673, hotas sup. 1658), varefter sporadiskt tillagts ett särskiljande -/. Denna böjning har i Nyland och Åboland införts också i 2:a
svaga konjugationen (Åbo 1687 giordass 'gjorts'); om dess förekomst i
nutida finlandssvenska se nedan s. 46.
Bevarad böjning efter 2:a svaga konjugationen visa hinle 'hann' 1674,
hint 'hunnit' 1672, knyti 'knuten' 1661, skri j/ite 'skrek' 1645, skri j/it sup.
1664. (jfr skri jki/ 1661), s/sryt, skrydi 'skrutit' 1674, 1675, störte 'störtade'
1652.
Övergång till böjning efter 2:a svaga konjugationen är vanlig: dödde
1590, 1672, hugdes 'höggos' 1658, låddes 'lätsades' 1667; liknande övergång från 1:a svaga konjugationen är inte inhemsk: begiörte 1671 (jfr
begiöradhe 1671), betalte, förniante etc.
1 ordförrådet finns en mängd sådant gods som ej mera brukas i nusvenskan. Det har till större delen motsvarigheter i finlandssvenska dialekter, men innehåller också mycket som troligen i jämförelsevis sen
tid införts från Sverige. Det senare förefaller att gälla för följande exempel: an/en 'antingen' 1675, blef dödh 'dog' 5609 (så redan Jöns Tfudde;
ersätter det äldre vart död, som fortfarande brukas i finländskt och centralsvenskt språk), böning 'vind, loft' 165o (efter ity. boninge; belagt i
SAOB 1629-1696), til faals 'till salu' 1621, 1661, 1748, 1761, glunt
'pojke, slyngel' 1551, 1681, knyppel 'knölpåk' 1649 (även hos Jöns Budde),
kärsta 'hustru' 1682, lappalier 'strunt' 1673, nonten 'någonsin' 1666,
odugse 'oduglig, otjänstbar' (om bäst; 1645), soolsäte 'solgång' 5690,
stund 'timme' 1680 (fi. tunti ds.); otta dagar i tidsuttryck (i Tijssdagz
otta daghar sedan o. d. 1647, 1661 etc., näste Sundaghen otte daghar till,
1652, i morgon 8 dagar) är ju fullt brukligt i Sverige men synes inte vara
genuint i Finland.
1 högre grad dialektala, ehuru i de flesta fall med motsvarigheter i
dialekter eller äldre riksspråk i Sverige, äro följande: beddes ett stoop
ööl 'tiggde, bad om' 1659, besmar 'besman' 5670, dirck 'dyrk' 1659 (fi.
hin k/sa ds.), dirc/ia up o. d. 1659, 1674 etc., tia/ra 'prata, skarva' 1661,
fäbagge 'vallhjon' 1682, fördzel 'forsling' 1681, glijst och leedt åth honom
1674 (jfr glisa 'le så att tänderna synas' Åland etc.), hal/faren man 'till
hälften erfaren el. beprövad' 1681, henoman ifrån 'hemifrån' 1672 etc.,
i kull 'omkull' 1685, illa faret 'illa medfaret, förskämt' 168o, lijka hvadh
G. här emoot inkastar 'vad - - än' 1676, långo sedan 'länge sedan;
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sedan länge' 1646, 1667 etc., molcka 'rnjölka' 166o, reda 'gå och driva'
166, ranlgiordh med kåpa 5670, skiugger 'skygg' 1688, cammar skulle
'vindskammare' 1663, sia/rar 'gärdesgårdsstörar' 5682, stielandes 'i smyg'
1646, syta 'vårda, ta vara på' 1661, torbasa, tårbulla 0. d. 'basa' 1670,
1672, trösta 'våga, föras', wanka 'få, bekomma' (impers.) 1647.
Bland tidsuttryck må nämnas i af/tons 'i går afton' 1648, 1671, i mårgos
'i morse' (fsv. i morghons) 1672, 1681, i går om morgon 'i går på morgonen,
i går morse' 1671, i höslars 1681, i somsnars 1661 etc., i föråhr '1 fjol'
1677, i sidstens 'senast' 1663, på tridie weckan 'mer än två veckor' 1671,
till morghons 'till i morgon' 5648, äv. till mårgon 1681, lyra hkr till baakas
'för fyra år sedan' 5675, åt cihre(t) o. d. 'nästa år' 1648, 1668 etc.
De dialektala inslagen kunna inte undanskymma det förhållandet, att skriftspråket i Finland i huvudsak var präglat av de
former och mönster som hade utbildats i Sverige och att det inte
var mer provinsiellt betonat än vad som var vanligt i moderlandet
under denna tid. Ju mer skriftspråket i Sverige blev odlat, desto
större blev också dess inflytande på den skriftsvenska, som brukades i Finland. Under 1700-talet försvinner allt mer det dialektalt
provinsiella i ljudskick och böjning, särskilt i de högre stilarterna.
1 privatbrev och dagboksanteckningar från denna tid framskymta
emellertid vardagligare språkdrag. 1 Pehr Kaims brev från senare
delen av 1700-talet finner man reflexer från ett taispråk, som trots
Kaims långvariga vistelser i Sverige kan förmodas rätt väl ha överensstämt med den dåtida Åbosvenskan på högre nivå.
Kalm skriver t. ex. doter, nmyssa 'mössa', dvs, medlem av mösspartiet,
båt/el 'buffel, ohyfsad person', båldar 'böider', klöf 'klev' (så aiim, i fmi.
dial.), alnackor 'alnianackor' (aiim. i fini. diai.), beskyllan 'beskylla honom', giörat 'göra det', Capellan 'kapelianen', bijen 'bina' (jfr huden
J. P. Bladh), dödar 'död', personbeteckningar på -e, som förekomma
redan i 1600-taiskällorna och äro typiska för sydfinländska dialekter
(brudgu;onme, hedninge, inhysinga, utlänninga, österhotninge etc.), Nöd/en
'Näf'; ur ordförråciet: bus 'strax, med en gäng', buse till vägs 'rusa i väg',
hös 'ond, vred', bö/vel 'bödel' (fi. pyöveli ds.), gruta 'kärna i ax', kirrog
'gråtmiicl, gnäiiig', kräha 'krypa', redan långo i somniavs 'redan för länge
sedan i somras', urgrd/na 'utsvuitna', ole afton 'på aftonen', om morgon
'på morgonen', den 8o års gamla ----- ----- jungfrun; srikssvenska» drag:
äid', villa 'vilda'.
SÖ)ZIZ(V, Spill llelL'('i/, enfallig, skull 'skuld,
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Det är tydligt att talspråket i de högre samhälisskikten i Åbo
genomgick en förändring, som innebar en fortgående anpassning
dels till skriftspråkets skick, dels till det talspråk som hade utbildats i Stockholm och andra städer och som i Åbo företräddes särskilt av ståndspersoner i olika ämbeten. Det är hos det lägre borgerskapet som man har att söka det gamla Åbospråket med dess
dialektala prägel. Att denna språkart levde ännu i mitten av 1700talet kan man utläsa ur de två visor om »Eskola-gubben», som
författades och utgåvos av Alexander Hacks (1732 och 1735). Den
första är en bröllopsdikt och den senare ett »gravkväde», båda med
Åbo-köpmannen Jåsepll Bedrej (= Petrei?) som huvudperson. Visorna äro avfattade på sthen Tötas eken wenska Pråk» (»den dödes
eget svenska språk»), som det heter i den senare dikten, alltså
svenska som är hårt anpassad efter finska språkvanor. Sådant
blandspråk hos personer med finskt mödersmål har förekommit i
Åbo och annorstädes ännu i sen tid. Den svenska som lyser igenom
är lågspråket i 1700-talets Åbo, med många drag som härröra från
riksspråket men därjämte en mängd egenheter från de svenska
landsmålen i Åbotrakten.
Redan sEskola-gubbenss förnamn Jåsepli visar det dialektala inslaget;
1 finländska dialekter
Josef (jfr fi. Jooseppi). Om
man säterstaller> den svenska språkform som ligger bakom detta blandspråk, finner man bl. a. följande dialektdrag: seila 'segla', speil 'spegel',
do/er 'dotter', dåger 'duger', kruppan 'kråppon, ett slags maträtt', knupp
'knopp' (jfr fi. nuppi ds.), sunda 'söndag' (jfr fi. sunnuntai ds.), yjwer
'över', h»/(t) 'kött', bryilop 'bröllop', ynska 'önska', pyrt(e) 'pörte', djäkn
'cljåkne', sin saker 'sina', ske 'skulle', hårt g och h i t. ex. ge/er 'getter',
gick, gissa, kär, skinn, skjuta, g hörbart i omkring, allting, ring, välling
etc., g (ej j) i talg, borgare, torg, varg, plur. konar 'kor', best. plmmr. böiidrena, Rindrena jämte lä/ren, hindren, adj. på -er i maskulinum och femininum (bruden är kvicker och råder), nuck 'nog', tåkon 'tocken, sådan'.
i'isefs, josip o. d. är

'700-talets Åbosvenska hade uppstått under ett kraftspel, vari
skriftspråket, det centralsvenska talspråket och den gamla Åbodialekten utgjorde komponenterna. Som vi sett var talspråket i
Åbo inte enhetligt: det var såsom varje riksspråksart i hög grad
socialt skiktat. 1 sina »högre» former skilde sig detta språk
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knappast mycket från den tidens Stockholmsspråk på motsvarande
sociala plan. Detta förhållande kan inte helt förklaras, om man inte
tar i betraktande det nära sambandet mellan de åboländska folkmålen och uppsvenskan. Anpassningen efter riksspråksmönstren
blev jämförelsevis lätt i och med att det vardagliga talets mera
särpräglade avvikelser från den »bättre», den »riktiga» språkformen
inte voro så många.
Då Finland 1809 skildes från Sverige och inlemmades i det
ryska riket, började en ny epok i finlandssvenskans historia. Skilsmässans verkningar blevo inte omedelbart synliga vad språket
beträffar. Alen det är dock obestridligt, att händelser inträffade
som förändrade förutsättningarna för språkets fortsatta utveckling. Under Åbo-tiden voro frbindclserna med Sverige mycket
livliga, dels så att rikssvenskar i rätt stort antal slogo sig ned i
Åbo i olika befattningar, dels och inte minst så att resor till Sverige
och vistelse där voro mycket vanliga företeelser. Efter 1809 förändrades förhållandena i dessa avseenden. Landets högsta styrande
organ flyttades 1812 från Åbo till Helsingfors; 2827 förstördes
Åbo helt av eld och kort därefter flyttades den gamla akademien
till den nya huvudstaden och blev Kejserliga Alexandersuniversitetet i Helsingfors. Det ökade geografiska avståndet från landets
centralort till Sverige markerade praktiskt och ideellt den nya
tidens inbrott. Kontakten med språk- och kulturutvecklingen 1
Sverige bröts ingalunda, men förbindelserna blevo trögare och mer
ensidiga. Den bildade klassen graviterade till stor del åt andra håll,
åt kejsarrikets centrum å ena sidan, åt den frambrytande finskheten å andra sidan. Trots att den andliga gemenskapen med det
gamla moderlandet bestod i förvånande stor utsträckning, delvis
befäst med blodsband i bägge riktningarna, kom dock under de
nya förhållandena riksspråkets utveckling att mer än förut underkastas det geografiska avståndets fördröj ande inverkan. Men samtidigt infördes nya faktorer av inhemsk art. 1 Helsingfors, som ända
fram mot slutet av i800-talet hade övervägande svensk befolkning,
omplanterades det högre Åbospråket i en ny dialektrniljö, och om
det också i kraft av sin betydelse kunde hävda sig på de flesta
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punkter, rönte det dock inflytande från den nyländska omgivningen.
Säkert är att det nya inslaget hade blivit vida märkbarare, om
inte nyländskan och åboländskan hade stått varandra så nära.
Sedan Helsingfors hade blivit huvudstad, växte dess folkmängd
oavbrutet till följd av en småningom allt starkare inflyttning. Dess
svenska befolkningsdel fick tillskott från alla håll i svenskbygclerna,
från Nyland, Österbotten, Åboland, i någon utsträckning också
från Åland. Kärnan var och förblev dock nyländsk. Staden blev
inedelpunkten i en ständigt pågående språklig växelverkan i vertikala och horisontala plan. Inflyttarnas dialektala språk omsmältes
i en stadsdialekt, som på lägre plan var övervägande nyländskt
färgad men ständigt påverkades och omformades efter mönster
från de övre planen. Men samtidigt lyftes i jäsningsprocessen vissa
dialektala drag uppåt mot ytan, och vidare blev stadsspråkct en
spridningshärd, som mycket starkt påverkade dels de omgivande
folkmålen, dels de närmare och fjärmare städernas rikssprksarter.
Det är för närvarande inte möjligt att i detalj visa vad som i
den moderna finlandssvenskan är ett arv från Åbo och vad som
är tillkommet i Helsingfors. Säkert är dock, att de väsentliga dragen
hade utbildats redan i Åbosvenskan.

Den nutida finlandssvenskan
DET moderna finlandssvenska riksspråkct är lika litet som det

nutida riksspråket i Sverige en enhetlig företeelse. Lokala (provinsiella), sociala och kronolägiska variationer finnas. Det som är
brukligt i en viss landsända eller en viss social grupp, kan vara
obrukligt eller rent av okänt på ett annat håll. Det som är naturligt språkbruk i en viss generation, ter sig föråldrat eller nymodigt
för en annan. Vissa ord och ordf ormer ha sin tid; de upptas i språkbruket, vinna spridning och nyttjas allmänt, tills de liksom »åldras»
och tyst och stilla glida ut ur det allmänna bruket. Dessa förhållanden bero på att språkbruket är underkastat förändringens lag
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men samtidigt är beroende av rummet. Variationer av dessa slag
kunna inte här uppmärksammas i större utsträckning, men särskilt
generationsolikheterna komma vid tillfälle att påpekas.'

Ljud- och böjningssysteni
Vid en analys av de olika element, som ingå i det finlandssvenska
riksspråket, finlandssvenskan, kan det vara lämpligt att börja med
de drag, som måste härröra från t a 1 s p r å k i Sverige.
Det är omöjligt att ge en fullt rättvisande beskrivning av detta
talspråksinflytandes omfattning; i många fall kunna vi inte bestämma vad som härrör från rikssvenskt talspråk, vad som till
äventyrs är upptaget ur skriftspråket eller vad som kan vara
inkommet ur sydfinländska dialekter. Mer eller mindre säkra äro
endast de fall, då talspråkliga egenheter, som inte komma till uttryck i skrift och som finnas (eller ha funnits) i Sverige, väl förekomma i riksspråket men inte i dialekterna - åtminstone inte i
dem som kunna antas ha inverkat på riksspråket i Finland.
Det viktigaste drag som skiljer det finlandssvenska riksspråket
från dialekterna är stavelsekvantiteten, som alltid är lång liksom
i rikssvenskan, medan dialekterna, utom åländskan, ha ett mer
forntroget system. Då lång vokalkvantitet inte annat än sporadiskt
betecknats i svensk skrift, måste långstavighetsregeln bero på talspråksinflytande. Ovan (s. 21) har visats, att denna påverkan har
avsatt spår redan i 1400-talets Åbo. Det är sannolikt att det var
rikssvenskt språkbruk som efterbildades, medan åländskan måste
1
Med svenskt r i k s s p r å k avses i detta arbete det skrift- och talspråk av allmängiltig art, som brukas över hela det svenska språkområdet i Sverige och Finland (i motsats till folkmtlen, dialekterna).
Detta riksspråk, särskilt talspråket, företer i växlande utsträckning provinsiella och lokala drag, vilket i vissa fall nödvändiggör användning
av inskränkande termer som sydsvenskt, centralsvenskt, norrländskt,
finlandssvenskt riksspråk. Da termen rikssvenskt talspräk (skriftspråk)
begagnas betecknar den riksspråkligt bruk i Sverige utan avseende på
förekommande lokala skiftningar. 1 stället för finlandssvenskt riksspråk
nyttjas iblandtermen finlandssvenska. Ordet f i n s k avser alltid 'i etnisk mening finsk'.

3'

ha spelat en helt underordnad roll i detta sammanhang. --- Undantag från kvantitetsregeln behandlas nedan s. 42.
1 detta sammanhang bör även nämnas vissa egenheter i kvantitetsutvecklingen, som inte kunna härröra från de finlandssvenska
dialekterna: synnas ' synas' (även hos t. ex. Börk o. Israel Holmström; väl efter pres. syns och impf. o. part. syntes, uttalade med
kort vokal), sjönn 'sjön', snönn 'snön' (finl. dial. sj7n, snn, Åbo
1674 snöön), ussel 'usel' (efter ussla, ussling etc.).
Minnen från en gången tids rikssvenska talspråk äro i finlandssvenskan utan tvivel de många fallen med huvudtryck på annan
stavelse än den första, t. ex.: allva'rlig, anta'gligen, egendo'inlig,
fullstä'ndig, förbi'gö, /örbi'sedd, nödvä'ndig, obeskri'vlig, ofa'ttlig,
j5cita'glig, ungdo'mlz', ögonbli'cklig m. fl., sammanlagt mer än ett

hundratal. Det bör dock observeras, att de allra flesta även uttalas med huvudtryck på första stavelsen. 1 de många fall, där rikssvenskan företer vacklan mellan ett uttal med huvudtryck på
första stavelsen och ett med trycket på någon följande stavelse, har
finlandssvenskan normalt det senare uttalet.
1 finlandssvenskan uttalas orm, oxe med o liksom i rikssvenskan,
medan dialekterna ha el (dock o i västra Åland). Finlandssvenska
dialekter utom väståländskan ha antingen »hårt» g, k, sk framför
palatal vokal eller också »norrländsk förmjukning» (jfr s. 8); finlandssvenskan har liksom rikssvenskan förmjukning endast framför tryckstark vokal (fe 'ge, giva', tjäken 'käken', sjägget 'skägget').
Äldre g g uttalas fortfarande som p + g i dialekterna (ex. sju'ga;
dock i väståländskan och delvis i nyländskan i) men i finlandssvenskan på samma sätt som i rikssvenskan (ex. sjuka; i österbottniskt stadsmål hör man dock ofta kg).
Uttalet mäj, däj, säj 'mig, dig, sig' - Åbo 1672 deij i en replik
i direkt anföring - härrör från Sverige; i finlandssvenska dialekter
finner man mig, mii, mi etc. Uttalet vagn 'vagn' är visserligen
genomfört i södra Österbotten, västra Åboland och Åland (f. ö.
vagn med g-ljud), men dess förekomst i finlandssvenskan beror
väl dock väsentligen på inflytande från rikssvenskan. Endast
åländskan har liksom finlandssvenskan och rikssvenskan if och rj
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i ord som älg, varg (från nyländska dial. härrör uttalet Borgå
med g). Kakuminalt (»tjockt») 1 är vanligt i dialekterna (utom
nyländskan och numera också östlig åboländska). Det konsekventa gingivala (»tunna>) 1 i finlandssvenskan (ex. blå, tala, halm
etc.) är väl främst att betrakta såsom en avläggare av stockholmsspråkets »förnäma» 1, ehuru givetvis nyländskans likartade 1 kan
ha betytt mycket för det nutida uttalet.
Den mycket vanliga bestämda formen mån 'månaden' (obest.
nzåna(d)) har sitt upphov i uppländska och sörmländska dialekter;
detsamma gäller det numera sällsynta skoln 'skolan' (scholen Åbo
1648, 1674, 1689), som synes ha varit Stockholmsspråk ännu på
i800-talet (Aug. Blanche Kyrkskol'n, Snoilsky skoln).
En del finlandssvenska språkdrag, som måste härröra från rikssvenskt språkbruk, äro väl kända från äldre och nyare skriftspråk,
och de kunna således åtminstone till någon del ha kommit in i
finlandssvenskan genom skriftspråkets förmedling. Hit höra sådana fall som ge 'giva' och det numera sällsynta ble 'bliva' med
presens blev (vani. bli, blir). Vanligt i västlig nyländska är ve 'vid'
(vanl. finlandssv. vid, vi); det torde dock i dialekterna liksom i finlandssvenskan vara av rikssvenskt ursprung. Detsamma gäller pzttt
'vattenpuss', dialektalt pått utom i väståländskan och västnyländskan, som ha pall. Också bössa och böxor härröra troligen från
rikssvenskan, trots ö-former i södra Österbotten, västliga Åboland
och Åland (f. ö. byssa, byxor i dial.). Okända i finlandsv. dialekter
men kända i äldre och yngre svenska äro de i finlandssv. riksspråk
vanliga nån 'någon', sån 'sådan', ren ' redan', sen 'sedan' (alla dessa
alternativt med kort vokal och långt n, nånn etc.), /örrn 'förrän',
varann ' varandra', stundom även 'varannan' (räkncadj.); ann
'annan' är väl inte numera brukligt i Finland, men var förr vanligt,
t. ex. Åbo 1684, 1712; Runeberg: hade somnat nu förrn någon ann
(Gamle Hurtig). Hit hör även uttalet kaklugn eller kaklung, som
är känt från äldre språk i Sverige (ännu hos Strindberg 1883),
men ej tillhör finlandssvenska dialekter. Fortfarande brukligt i
någon utsträckning är bilthuggare, i Åbo 1676 etc. och vanligt i
Sverige ännu på i800-talet (möjligen av ä. biläthuggare, beläte33

huggare?). Budding 'pudding' är väl numera undanträngt av
formen men förekom såväl i Finland som i Sverige för icke så
länge sedan.
Det mycket vanliga finlandssvenska boda 'bod' (bod/za Åbo
1618 'handelsbod', 1662 'sädesbod) synes ytterst gå tillbaka på
lty. bode. 1 så fall har boda sannolikt äldst betytt 'handelsbod';
därpå tyder även det förhållandet att bodo f. 'handelsbod' är utbrett över hela Nyland och östra Åboland, medan bodo f. 'sädesbod' tillhör endast östra och mellersta Nyland. Huruvida den
finländska formen närmast övertagits från Sverige, där boda är
känt från ett par 1600-talskällor, eller direkt från plattyska handelsborgare i Åbo är ovisst.
Motsvarigheter i äldre och nyare rikssvenska finner man även
till de finlandssvenska numror (sing. en nummer), ked, -er 'kedja',
knippe, -ar 'knippa', böt' bytte'.
1 finlandssvenskan kvarlever delvis en äldre böjning av de gamla
svaga maskulinerna enligt de svaga femininernas paradigm: sldda,
-or, ha, -or o. d. Den uppträder i Sverige (Stockholm) redan under
senmedeltiden och är vanlig i äldre nysvenska. Den har sina förutsättningar i en uppsvensk böjning sidda, -or, som attraherats av
paradigmet by/ta, -or; det synes vara i stadsmål med försvagad
eller delvis upphävd skillnad mellan maskulinum och femininum
som denna attraktion har kunnat ske i större skala. 1 finlandssvenska dialekter ha de svaga paradigmen varit väl åtskilda (sidda,
-ar: by/to, -or), men i Åbospråket har förhållandet varit det ovan
skildrade. Utvecklingen i Åbo kan möjligen delvis ha varit självständig, men troligt är väl att impulser mottagits västerifrån. Från
Helsingfors och andra håll har företeelsen spritt sig till dialekterna
i mellersta och västra Nvland. En egendonilighet i finlandssvenskan
är, att ord med a i stammen väl ha -e i sing. men plur. -or: hake,
spade, mage, alla med phtr. -or. På samma sätt även 75iske,
-or.
Preteritum på -te av en del verb, som regelrätt ha -ade, är inte
ovanligt i finlandssvenskan (ex. /rågte, rople, mente, talte; jfr exemplen
från i600-talets Åbo S. 26). Denna böjning är okänd i finlands34

svenska dialekter och är alltså övertagen från Sverige, där den
förekommer i riksspråk, som påverkats av götiska dialekter. Likadan böjning hos verb på -era uppges ha förekommit särskilt i
östfinländskt riksspråk (Viborg etc.; ex. .spatserte, /vukosterte etc.);
företeelsen är belagd redan på i600-talet men endast i Finland,
och den torde, såsom Berg framhållit, bero på inflytande från
tyskan eller danskan.
1 ett mycket stort antal fall finner man motsvarigheter till nutida finlandssvenska språkdrag dels i äldre rikssvenskt
tal- eller skriftspråk, dels i de svenska dialekterna i Finland. Det är då vanligen omöjligt att avgöra, från vilket håll de ha kommit in i det finlandssvenska riksspråket. Även om det ofta kan vara i de inhemska dialekterna som
källan bör sökas, har säkerligen, som 0. F. Hultman framhållit,
förekomsten av motsvarande drag i rikssvenskt språk givit stöd
och sanktion åt dem. Å andra sidan ha äldre riksspråksegcnheter av
detta slag kunnat få stöd av dialekterna. Av det rika exempelmaterialet kan följande förtjäna att anföras.
Uttalet do/ev (med långt o) för dotter gör numera liksom i Sverige
ett ålderdomligt och snarast clialektalt intryck. Däremot är långt
o i dom, domare, ungdom o. d., fordom, tons fullt gångbart uttal.
Man bör lägga märke till att lång vokal framför ni förekommer
i sådana ord som nu skrivas med enkelt ni, medan ord med ursprungligen lång vokal som hemnza, grinznza, timme, strömma,
söm(men), rymma etc, alltid uttalas med kort vokal och långt se.
På det senare sättet uttalas dock även döma, trots stavningen

(jfr Åbo 1676, 1684 dömma, Runeberg dömnza 1832, Fredrik Tengström fövdömmer 1833, Z. Topelius: Fosterland, som oss hör och
dömer, höga hävd, som ej bragder glömmer, jord, som askan av
fäder gömmer - ---- -, 187). De finlandssvenska dialekterna utom
åländskan bibehålla lång vokal framför m. Finlandssvenskans dom
etc. är troligen arkaistiskt, medan grimma etc. är läsuttal understött av rikssvenskt talspråk; man kan dock inte utesluta den
möjligheten att vid sidan av dom etc. funnits ett uttal domm,
som unclanträngts av den »inlicmskai långvokaliska formen, då
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domni saknade stödet av ljudenlig ortografi (jfr Åbo 1675, 1684
dommen, 5684, 1685 dommaren).
Gammal vokallängd är ofta bevarad i finlandssvenskan framför
vissa konsonantförbindelser, i rikssvenskan endast i ett par fall
såsom alternativt uttal: prost, est, ljuster, ljustra, ust(a), test;
de två sist anförda orden kunna också i Sverige ha lång vokal.
Ord som jort, port, hävd, hövding, togde, lots ha i Finland vanligen
lång vokal, i Sverige vanligen kort; eld uttalas ibland med lång
vokal (jfr Åbo 1672 eeid). 1 alla dessa fall med lång vokal överensstämmer finlandssvenskan med dialekter i Finland.
1 likhet med äldre svenskt talspråk och sydfinländska, särskilt
nyländska dialekter har finlandssvenskan i en del fall kort vokal
framför konsonantgrupp, där rikssvenskan nu har lång vokal. Här
kan nämnas uttalet av familjenamn på -enius: Stenjus mccl kort
e och långt ii (forr även Vaseljus o. d.; Walstenjus, Achreljus,
Åbo 168o etc.; jfr i en uppländsk bröllopsdikt från 1737 I'iifliljus
'Reftehus'; ä. Spanjen; Aug. Blanche komsarjen i direkt anföring;
Runeberg, Elgskyttarne commisarien som enligt metern bör läsas
komnusarjen). Kort vokal står även i dolde, dolt och moln (enligt
Ad. Noreen så individuellt även i Sverige, det sistnämnda enligt
Gösta Bergman vanligt i södra Sverige), mjölnare, porla, sorl(a)
och individuellt i södra Finland även i börda, mörda, rekord, ackord;
samma förhållande råder i nyländska dialekter och detta har
otvivelaktigt varit ett starkt stöd för, om kanske inte upphovet
till det kortvokaliska uttalet, som vid rd är särskilt vanligt i Helsingfors. Ytterligare bör nämnas kort vokal i orden karta, tårta
(ibland även i södra Sverige), morna sig, mornar plur., Torneå,
forna, de fyra förstnämnda med motsvarigheter i sydfinländska
dialekter, och vidare i midja, vid ja, tredje, alternativt även smedja,
svedja, dv ya, röd ja, stödja, nedre, övre samt t. ex. kravla, skrovlig,
skrävla (de tre sistnämnda alternativt lika i Sverige). Finlandssvenskans ronna 'rodna' är känt från äldre nysvenska (t. ex.
Agneta Horn 1657) och tillhör dialekter i mellersta och västra
Nyland. Det i äldre svenska och individuellt ännu i sen tid i Sverige
förekommande sonn 'son' är allmänt i Finland både i riksspråk
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och i dialekter i Nyland och mellersta Åboland; det är belagt i
Åbourkunder från 1562, 5595, '599, 161 och var vanligt i Ekenäs
under 1600-talet.
Normalformer både i riksspråk och dialekter äro si'se' (med
pres. sir, sup. sitt, men ptc. sedd), ty, 'tre'; dessa i-forrncr ha stor
utbredning i rikssvenska dialekter och tillhörde tidigare talspråket
i staderna. De från äldre nysvenska kända girs 'gärs' och rinisa förekomma ännu i finlandssvenskan och motsvaras av i-formcr i dialekter 1 Nyland och Åboland. Det i alla finländska dialekter vanliga tjyv 'tjuv' uppträder rätt ofta i riksspråk i Finland liksom även i vardagligt språkbruk i Sverige, där det tidigare förekom också i skrift.
Bortfall av vokal inträffar ofta i lågspråk i 2:a pers. singularis
imperativ av I:a konjugationen, preteritum av 2:a och j:e konjugationerna och 1 infinitiv av alla verb, i upptalctsstiillning, t. ex.
imperativ: kast hi't, hopp ne'r 0. cL, pret. han sliingd bo'rt (iCh, inf.
du ska slut o'pp me dedär, men även vid nära förbindelse mccl
ett följande trycksvagt ord (t. ex. va vägd-den, ska du lägg dig o
vila). Liknande »villkorhg apokopei är känd från uppsvenskt talspråk, särskilt i äldre tid, ävensom från sydfinländska dialekter
(jfr s. 15). 1 Österbotten, där apokopen är ovillkorlig, förekommer
även i riksspråk äncielselösa verbformer av detta slag i större utsträckning än i södra Finland. Vanliga överallt äro även satt 'satte',
måst 'rnkste', ska 'skulle', int 'inte' samt öppet, hän gsel, /örkel
'förkläde', /rälien 'fräkne', de sistnämnda med »likvidaapokope»
(Hesselman); de tillhörde äldre rikssvenskt talspråk.
Inre bortfall i trycksvag upptakt visa t. ex. aptek, ge ural, 0//ser,
paltå, alla med motsvarigheter såväl i rikssvenska som i finlandssvenska dialekter; best. sing. pappret (även i Sverige, t. ex. Bååth,
Strindberg) är en analogibildning efter ord av typen under, etter,
of/er m, fl.
Förbindelsen dj i djup o. d. ord anses redan omkr. 1700 ha
utvecklats till i i uttalet. 1 fmnlandssvenskan kvarlever ännu, särskilt i södra Finland, det gamla uttalet med palatalt d framför j
i djup, djur, djärv, djövul (även i de sena eng. låneorden djungel,
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gentleman). Det har stöd i dialekter i Nyland och Åboland (Pargas och
Nagu); jfr ovan S. 12. 1 svordomarna jäveln, jählar och 1 jävlig saknas d, även i dialekter med bevarat dj, vilket kan bero på att de kom-

mit in i finlandssvenskt språkbruk från rikssvenskan i denna form.
Vissa ord kunna alternativt sakna slutijudande d i talspråket:
sta(d), chohla(d), brö(d), bre(d), le(d) adj., sne(d), go(d), dö(d), adj.,
rö(d), va(d) pron., ba(d) imperf., sto(d) imperf., me(d), ve(d) 'vid'
prep., i fre(d).

Bortfall av ursprungligt å, särskilt i slutljud efter lång vokal,
är vanligt i mellan- och uppsvenska dialekter och förekommer i
rikssvenskt talspråk i betydligt större utsträckning än i finlandssvenskt. 1 folkmålen i Finland har regelrätt bortfall inte försiggått i tryckstarka stavelser, men åtskilliga av de ovan anförda
orden uppträda också i dialekterna utan d; undantag äro bred,
led, sned (dial. bräid(er), läid(er), snäid(er)). Relativt trycksvag
satsställning framför ord, som börja på konsonant, är förmodligen
förklaringen till dialekternas m 'med', v 'vid' ('-' v), vd 'vad'?,
bd 'bad', stö 'stod', hd 'hade', lä 'lade', sä 'sade', hld 'kläda', tr66
'träda'; stä 'stad' härrör från den best. formen stin (jfr att vissa
fini. dial. ha vi 'ved' och smii 'smed' uppkomna ur best. formen
van, smin). En del andra fall i dialekterna - brii, gö(er), d(er),
är det vanskligt att uttala sig om. Då ordet bräde i de
ri(er)
trakter, där slutvokalen gått förlorad (östra Nyland, mellersta och
västra Åboland, Österbotten), också har mist d (bräde > bräd >
brä ' bre), förefaller det möjligt att åtminstone i viss utsträckning
räkna med ett rent dialektalt bortfall av d (4). Om detta har skett
i förledsställning (konsonantmöte) eller efterledsställning (relativ
trycksvaghet) och analogiskt införts i de enkla orden, eller om det
har kunnat ske helt oberoende av sådana omständigheter, är svårt
att säga.
Det har sålunda funnits vissa inhemska förutsättningar för dlösa former i finlandssvenskan, men utan tvivel måste man dessutom räkna med rikssvenska mönster, som efterbildats eller gett
stöd åt redan förefintliga former (jfr ovan S. 24 om d-lösa former
i äldre Åbo-språk).
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Inhemska motsvarigheter finnas också till finlandssvenskans
klc'i 'kläda, iföra sig kläder', ted 'träda (något genom någonting)',
som lyda på samma sätt i dialekterna och som i dem ha utbildats
i upptakt (kläda pci' o. d.).
Bortfall av ursprungligt å i trycksvagt slutijud är allmänt i
finlandssvenska dialekter; slutkonsonant saknas likaså ofta i städernas språk: måna(d), marhna(d), skillna(d), hasta 'kastade, kastad'.
Assimilation nd > nn förekommer i regel inte i dialekter och
riksspråk i Finland; det heter band, binda, rund etc. Men substantiv med nutida den-genus ha i nyländska och delvis i åboländska dialekter och ofta även i riksspråk assimilerade former:
ursprungliga maskuliner som hund, vind, ursprungliga femininer
som hand, rand, strand, grind, stund uppträda både i obestämd
och bestämd form singularis som hunn, vinn, hann osv. Förklaringen är den att maskulina ord av denna typ, senare analogiskt
även feminina ord, hade bestämd singularis hund etc., varav
hunn, hunn; i en böjning hund, best. hunn kom den bestämda
formens ljudskick att införas även i obestämd form (jfr brunn,
best. sing. brunn). »Assimilationens är sålunda egentligen en utveckling i »trekonsonantställning», ett bortfall av d i ndn. Denna
företeelse är vanlig i äldre centralsvenskt riksspråk. Märk t. ex.
gatunamn i Stockholm av typen Bredgrcind, skrivform för Bredgrdnn av Bredgrän den.
Ytterligare böra nämnas (i)blann och annan (Åbo 1681), som
troligen härröra från rikssvenskan men även ha motsvarigheter
i sydfinländska dialekter.
En ålderdomlighet i finlandssvenskan som återfinnes i alla dialekter är uttalet gult 'guld'; för övrigt uppträder il - id med
samma fördelning som i skriftspråket.
Inskott av g i snöga 'snöa', snögig 'snöig' finns även i dialekterna men dessutom i äldre rikssvenska (t. ex. Bellman, Tegnér).
Detsamma gäller tillägget av h i mindre vårdat språk i orden
erhindra sig, heller 'eller', hösa 'ösa'.
Bortfall av artikelvokalen i best. sing. av maskulina substantiv,
som ändas på tungspetskonsonant d, 1, n, r, s, /, tillhör dialekterna
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i norra och mellersta Sverige äveiisoin dialekterna i Nyland, östra
och mellersta Åholand samt norra Österbotten (jfr s. 12). Från
dialekterna ha bestämda former av denna typ, ex. vedn, ren, dam,
båtn, redan i gammal tid trängt in 1 riksspråket; där blevo synkoperade former vanliga även hos ursprungliga femininer, ex. som,
nat/n. Finlandssvenskt riksspråk särskilt i södra Finland kvarstår
ännu i stor utsträckning på det stadium, som utmärker 1700talsspråket i Sverige, ehuru alltid med den-genus (ej han-genus
för äldre han- och hon-genus såsom åtminstone delvis i äldre
svenska). 1 äldre Åho-språk finner man t. ex. herrn 1591, Ny
chorn 1597, diehn ' djäknen' 1647, munn 1672, ryttarn 1676, styln
'stilen' 5679, -aedn 1684; det äldsta belägget för fem, är dörrn
'dörren' 1687.
Synkope av artikelns vokal i best. plur. hos
neutrer är mindre vanlig, men förekommer åtminstone i Helsingfors (ex. husn 'husen', bro/to 'brotten'); den förekommer inte i de
finlandssvenska dialekterna men är känd i uppsvenskan.
Den /-lösa bestämda singularen av neutrala substantiv, ex.
take ' taket', bälte 'bältet', öra 'örat', motsvaras av liknande former
utan -t i finlandssvenska dialekter och vardagligt riksspråk och
dialekter i norra och mellersta Sverige (jfr s. ss).
De finlandssvenska dialekternas bestämda pluralis -an(a), -åna
(-una) utan r till obestämd pluralis -ar, -år (-ur) motsvaras av
riksspråkets -ana, -åna, t. ex. kds/ana, blommåna. Bestämd pluralis utan r var troligen allmän i äldre talspråk i Mellansverige.
Finlandssvenskans å i -år, -åna är ljudlagsenligt i dialekterna hos de
långstaviga orden och samma vokal torde åtminstone i viss utsträckning ha funnits i uppsvenskt talspråk. Finlandssvenskt sönäna,
föt/äna (med brett ä) utgår från äldre former med r, skriftspråkets sönerna, fötterna; dialekterna ha sönen(a), /6//ren, /6/ren.
Bestämd pluralis -ena av ord på -are och neutrer på konsonant,
/iskarena, husena ( Åbo 5588 årenci, 1681 klockarena; 1672 besökiarena) förekomma som regelrätta former i de åboländska dialekterna men även i äldre och yngre centralsvenskt riksspråk.
Motsvarigheter i Sverige ha även de numera rätt ovanliga yxe,
p1. yxar, åre, pi. ärar, pi. gångar (till gång 'vicis'), krydder (till
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krydda) och infinitiverna måsla (med sup. inåslal; t. ex. Ska ja måsta
gå? Han ha måsta sälja bilen; även i norrlänclskt riksspråk), tordas
(med sup. lordals) 'töras'.
Pronornenet de uttalas för det mesta di, men i södra Finland
synes dom vinna terräng. Det förra uttalet tillhör dialekter i Österbotten, men dess förekomst i finlandssvenskan beror väl främst
på inflytande från Sverige, där di förekommer i södra Sverige
upp till linjen Karlstad—.Örebro-----Nyköping. Formen dom är
genomförd i dialekter i Nyland, Åboland och Åland och dess nu
pågående expansion i finlandssvenskan har samband med (lOss
starka ställning i riksspråk och dialekter i mellersta Sverige (med
Stockholm) och Norrland.
Supinformerna bryli, /lygi, /lyli, knyti, ryti in. fl. för brutit etc.
ha kortvokaliska motsvarigheter i sydfinländskan och i sydligaste
Österbotten, brytn, /lygi etc. Former med y för u äro emellertid
vanliga över ett stort område i mellersta Sverige och uppträda i
litteraturen redan i yngre fornsvensk tid och talrikt i äldre och
yngre nysvenska. De anses bero på att presensvokalen analogiskt
införts i supinum. Förekomsten i finlandssvenskan torde kunna
ha sina förutsättningar både i Sverige och Finland.
Supinerna drajjn 'dragit', slalji 'slagit', tajji 'tagit' överensstämma med de sydfinländska dialekternas motsvarande former;
liknande uttal har förekommit och förekommer alltjämt i centralsvenska dialekter (Rydqvist anför staji ur Stockholms.språket
omkr. x8o).
Preteritumformerna dog, slog, låg, såg sakna ofta g, vilket kunde
vara en ålderdomlighet, men då även drog, tog och adv. nog i
samma utsträckning uppträda utan g och dialekterna visa samma
förhållande, förefaller inflytandet från dem mest sannolikt.

*
Ovan har framhållits att rikssvcnskans stavelsekvantitetssystem har införts i finlandssvenskan redan i gammal tid.
Vissa undantag från regeln bero på att d i a 1 e k t a 1 a e g e nh e t e r 1 det äldre Åbo-språket kvarstått, måhända senare ut4'

ökade med dialektdrag i Helsingfors. Till dessa hör kortstavigt
uttal (kort vokal + kort konsonant) av vissa ord. En grupp bilda
några pronomina, prepositioner, verb etc., som ofta stå trycksvaga i satsen: ja 'jag', de 'det', va 'vad', ha hjälpverbet 'ha, har',
ti'till' m. fl. ursprungligen kortstaviga, vi, ni, di 'de', honom,
mina, dina, sina, våra, era, deras, någon, så, då m. fl. ursprungligen
långstaviga. Vidare böra nämnas en mängd i nutida finlandssvenska dialekter kortstaviga ord, som ofta eller vanligen stå med
starkt tryck: vara vb (med supin. vart), blivi 'blivit', göra; karar
'karlar', huvu 'huvud', hyvel, skovel, mögel, moron 'morgon', ströming, käring m. fl. Det kortstaviga uttalet uppfattas inte i allmänhet såsom ovårdat, utom i vissa mer utpräglat dialektala fall
som påsa 'påse', hara 'hare', måka 'mocka, skotta', ruti 'rutten;
dålig'.
1 finlandssvenskan sådan den talas t. ex. 1 Helsingfors och Åbo
(men ej t. ex. i Vasa) förekommer (halv)långt Ii, p, t, s och ibland
även / efter lång vokal, ex. bok, rep, båt, hus, chef. Motsvarande
egenhet i folkmålen känner jag endast från östra Åland och angränsande delar av Åbolands skärgård. Bruno Sjöros har velat
visa, att detta är en ålderdomlighet i Finland och att sådant
uttal en gång har varit samnordiskt. Samma uppfattning hyser
Sjöros i fråga om en annan finlandssvensk kvantitetsegenhet. 1 en
förbindelse av vokal + 1, r, n, in eller + tonlös konsonant uttalas
(len sistnämnda med hellängd (även halvlängd): salt, björk, fors,
dans, klimp, bäjk; fort, skjorta. Detta uttal är karakteristiskt för
de sydfinländska målen.
Vokal- och konsonantsystemet förefaller att i
huvudsak vara i n h e m s k t; ett par osäkra fall behandlas bäst
i detta sammanhang. Om vi göra början med vokalerna, finna vi
att finlandssvenskan inte liksom rikssvenskan skiljer mellan ett
långt »mörkt» a (a) och ett kort »ljust> a (a) utan har ett mellanljud, s. k. europeiskt a (a), i alla ställningar. Detta överensstämmer
med a-Jjudet i dialekterna i Nyland, Åboland och Osterbotten från
Vasatrakten norrut (jfr s. 52).
Ett intressant förhållande kan antecknas vid e, ii. Dessa vokaler
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ha sammanfallit till ett e-ljud, vilket såsom långt kan vara rätt
slutet, ehuru dock öppnare än spetsigt e i Sverige; man kunde
kalla det halvöppet e. Vanligen är det dock både som långt och
som kort ett öppet e (e). Ordparen väv : vev, väta : veta, räv rev,
lett: lätt, lenz läm uttalas alltså lika. Många dialekter, Pargas,
Nagu och Korpo i Åboland men även flera i Nylarid, ha låtit e
och ä sammanfalla i c (e). Samma utveckling har också försiggått
i uppsvenskt talspråk, bl. a. i Stockholm och Uppsala. 1 litteraturen
möta oss de s. k. Stockholmsrimmen (ex. äta : heta) hos uppsvenska
skalder under I7ootalet och senare. Hos finländska 1700-talsskalder - Frese, Creutz, Chor2eus, Tengström, Franzén
hittas
sådana rirn endast i undantagsfall. Hos Runeberg förekomma
nästan endast kortvokaliska rim av detta slag. Om man vågar
döma härav, förefaller det sålunda som om sammanfallet e-ä
inte hade tillhört Åbo-tidens finlandssvenska. Hos Topelius finnas
redan ymnigt med långvokaliska Stockholmsrim; detsamma gäller
Tavaststjerna, Gripenberg, Mörne, Hemmer m. fl. Det är inte
möjligt att med säkerhet avgöra, i vilken mån uppsvenskt talspråk
har inverkat i detta avseende i Finland.
Osäkerhet råder också i viss mån om det finlandssvenska iiljudet. Det är lika som långt och som kort och överensstämmer
mera med s. k. bergslags-u och norskt ze än med någotdera av de
rikssvenska u-ljuden, det spetsiga långa och ö-haltiga korta. Ett
exakt likadant långt u tillhör dialekterna i större delen av Nyland, i Åboland och större delen av Österbotten. Som kort är det
i dialekterna lika med riksspråkets it endast i östra Nyland, i Nagu
och Korpo i Åboland, i Ålands härad och i södra Österbotten (dock
med vissa undantag inom ordförrådet); för övrigt ha dialekterna
bevarat ett äldre, o-liknande s. k. europeiskt u (som i städerna
förekommer i rätt stor utsträckning i mer dialektpåverkat språk),
jfr s. io. Det är emellertid troligt att det äldre nysvenska talspråket i Uppsverige har haft just det finlandssvenska it-ljudet både
som långt och som kort som ett mellanstadium före den sentida
uppkomsten av de två nutida it-ljuden. Situationen i detta fall är
alltså analog med den som påvisats för e-ä.
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Det finlandssvenska o-ljudet är ej så starkt velariserat och labialiserat som det rikssvenska; det överensstämmer med o i de flesta
dialekter i Finland. Också det i finlandssvenskan rätt vanliga långa
halvöppna ö är allmänt i vissa dialekter. Framför r-ljud är det i
riksspråk i Österbotten inte så mycket öppnat som i Helsingfors
(och delvis annorstädes i södra Finland), vilket synes ha samband
med dialekternas förhållanden i detta avseende. Vanligen är åljudet slutet såsom långt, helt i överensstämmelse med de flesta
dialekter. 1 Gamlakarleby, Åbo och Helsingfors påträffas ofta ett
långt öppet ci, som i Gamlakarleby härrör från de omgivande dialekterna och i Helsingfors kan bero pä inflytande från det relativt
öppna ci i östra delen av Nyland. Det kan dock i Helsingfors och
Åbo bero på inflytande från finskan, som ha öppet ci.
Konsonanterna d, n, 1 och s bildas i finlandssvenskan vanligen
såsom apiko-gingivaler, med tungspetsen tryckt mot tandköttet
strax ovanför övre framtändernas bas, delvis berörande denna,
medan / bildas predorso-dental-gingivalt, med främre delen av
tunghladet tryckt mot baksidan av övre framtänderna och en del
av tanciköttet ovanför dessa. Bildningen av ci, n, 1 och s skiljer sig
sålunda avsevärt från rikssvenskans i mellersta Sverige men överensstämmer mccl de finlandssvenska dialekternas och sydsvenskans.
1 detta sammanhang kan erinras om att i förbindelser av r ± ci,
1, n, s eller 1 r-ljudet är fullt hörbart i finlandssvenskan, även om
artilculationen av den följande konsonanten flyttas uppåt mot
tanclvallen, detta helt i överensstämmelse med förhållandena i dia]ekterna i Nyland och Åboland (jfr s. 12) Både i dialekter och i
riksspråk i Finland viker det tremulerande r allt mer för frilcativt r.
Allmänt brukliga uttal, som synas härröra från dialekterna,
äro t. ex. ;uåvsk 'morsk' (så i Nyland, Korpo och Iloutskär i Åboland, södra Österbotten; lör övrigt o), (ilie '011e' (så i östra och mellersta Nyland; jfr gårclsnamnet Ottos i östra Nyland och fi. 011i
(av sv. 011e), båda med ci; den genuina formen i Österbotten är
Oh, av äldre 0/ev), juldu/a 'julotta', ciltescing 'ottesång', jyst 'just'
(så i Nyland och norra Österbotten).
Det karakteristiska finlandssvenska skit 'skulle' är 1 de fin44

landssvenska dialekterna den enda förekommande formen. Den har
möjligen uppkommit genom att 1-ljudet har fallit bort i slutijud
under svagt tryck (jfr alternativt tu 'väl', av full, fuller, i Österbottcn; utvecklingen har kanske varit den, att det apokoperade
skull i svagtryck fått kort 1, vilket därefter fallit bort, jfr skal > ska,
plur. skulu 'skola' > sku, fil > Ii, te).
Foråldrade och ovanliga äro: snyrpa 'snörpa' och syrpa 'sörpa',
som ha motsvarigheter med bevarat y i dialekter i Nyland, samt
neimmas 'nannas', uppkommet genom assimihation av inn till mm
ur ett nämnas, som är belagt i västra Nyland och Nagu i Åboland
och dessutom i äldre nysvenska hos Asteropherus 1609, vidare hos
Geijer 1827 och i nutida värmländska och norrländska dialekter.
Den assimilerade formen nämnias (även nömmas) 'nännas' är vanlig i Åboland. Det dialektfärgade svimna 'svimma' (så även i Nyland och Åboland samt t. ex. i Medelpad och Värmland) beror
på anslutning till verb på -na; jfr Izänmna 'hämma' Södermanland.
Till dialektfärgat lågspråk höra också birång 'byrå' (möbeln;
jfr bird 1755 etc., finl. dialekt. biroig, byrogg), döm 'dem', ö/ter
'efter' (så allmänt i nyländska dialekter), sjölv 'själv' (nyländska
och åboländska dialekter), spri 'sprit' (Nyland, Österbotten; möjligen har sprit uppfattats som bestämd form) och, med v-inskott
mellan vokaler, såven -as, varur såv 'vattenså', gråva 'gråa', råva
'råa' (såwar Åbo 1588, gråf 'grå' 1655; tillhör västnyländska dialekter).
Inom ordböjningen finnas flera dialektdrag. Sålunda förekommer svag feminin böjning (med plur. -or) av substantiven knäcka
'(siraps-)knäck', råka 'råk', skänka 'skank', sköta 'strömmingssköt',
stoppa 'stopp i strumpa', vassa 'vass, vassdunge'; dialekterna, i
synnerhet de sydfinländska, förete motsvarande svaga former. Den
i Nyland och östra Åboland vanliga böjning tömå, -år, 'töm, tömmar' har givit upphov till finlandssvenskans tömmor plur. tant.
'tömmar'.
Svag böjning (plur. -as) finner man i rysse 'ryss' och släktinge
i god överensstämmelse med dialekterna. Alternativ stark böjning
ha i stället vedtrav, hamnbus, vant 'vante', kass 'kasse' (även i
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södra Sverige och Norrland). Plur. -er har inört liksom 1 sydfinländska och åländska dialekter. Till mast bildas pluralis mäster både
i riksspråk (äldsta belägg 1730) och i dialekter 1 Nyland och Åboland.
En numera ej så vanlig pluraländeise är -n hos ord aviedda med
-are och -ande, cx. domaren 'domare', liandlanden 'handlande'.
Äldsta belägg är borgaren 'borgare' Åbo 1624. Liknande böjning
är allmän i östra Åboland.
Orden s7'ott och stall 'stolle' ha alltid, fabrik, botten och snor
stundom neutralt gdnus (från dial.; fabrik neutr. även i södra och
västra Sverige).
Preteritumformcn ides 'iddes' har sin långa vokal från dialektformer som id ist, iddist (Nylancl). 1 södra Finland äro supinformer
som ida(t)s 'idts', synats 'synts', ininnats 'mints', skämmats 'skämts',
trivats 'trivts' m. fl. vanliga och härstamma utan tvivel från de i
Nyland och östra Åboland förekommande motsvarande formerna
id(d)ast, synast etc. (ibland utan t), som vid »försvenskning» ha givit
(le nämnda riksspråkliga formerna; jfr ovan s. 26. En infinitiv
borda och hikalydande supinform ingår i den böjning av verbet
böra, som i ovårdat språk, dock ej enbart i lågspråk, har overtagits från sydfinländska dialekter (liknande även i Norrbotten).
Från folkmålen härstamma utan tvivel sådana ombildningar som
uppför-, lit/örbacke, utan s i fogen, och stallsgolv (m. fl. på stalls-),
värdsfolk (Åbo 1653 werdzfolk) med s i fogen, samt sidavind 'sidvind', veltaskytte (»försvenskningi av dial. vitaskytte, vöta-).
*

Självständiga förändringar inom finlandssvens k a n av ljud- och böjningsförhåhlanden ha måhända förekommit
i större utsträckning än vad som av lättförstådda skäl låter sig
fastslå. Hit hör kanske sådan anpassning av dialektala former till
riksspråkets kvantitetssystem som rspa 'repa (löv)', av sydfinl.
ripa 'repa', supin. ligga(t) 'legat', villa(t) 'velat', av dial. tiga, vlla,
adv. snycky 'mycket', av dial. mky (mycky är dock även uppsvenskt), vidare den ovan nämnda egenheten att ursprungligen
46

svaga maskuliner med stamvokal a ändas på -e, trots att de i
pluralis ha -or (ex. backe, -or) och trots att övriga hithörande ord
ofta, i äldre språk troligen vanligen, ändas på -a (släda, bulla,
dråppa etc.). Böjning av verbet va//a 'vända åt visst håll' efter
första svaga konjugationen har ej motsvarigheter i finlandssvenska
dialekter (där ordet saknas i denna betydelse) och veterligen ej
heller i rikssvenskan. Jämförelsevis unga avledningar äro bolagist
'rumskamrat' (o. cl.), brandkårist 'brandrnan, brandsoldat', samsko/ist 'elev i samskola' (m. fl. på -sko/ist), vii/konst 'elev med
flyttningsprövning', bildat till villkor 'vid slutet av vårterminen
givet underbetyg, som man har möjlighet att i särskild examen
vid höstterminens början höja till godkännande betyg', ett ord
som uppkommit ur ordfogningen 'uppflyttad till högre klass med
villkor (att förkovring sker i visst ämne)'. En viss produktivitet utan
motsvarighet på annat håll kan antecknas för adjektivsuffixet
-isk, ex. kläppisk 'barnslig', knoppisk 'besvärlig, kinkig', skroppisk
'benägen att skroppa, skryta', sprättisk 'sprättig', spydisk 'spydig';
ytterligare bondisk 'bondsk', som är ett gamnialt ord i svenskan
(1640 ff.).
*

11 i is s k a n s 1 II fl y t a n d e på finlanclssvenskans lj ud- och
höjningssystem är obetydligt, med ett undantag. Det kanske mest
karakteristiska hos finlandssvenskan är aksenten, i främsta rummet
tonaksenten, både i enskilda ord och i satser och meningar. Aksenten är genomgående akut, med branta stigande—fallande kurvor för ton och tryck, ej som i rikssvenskan antingen akut eller grav.
Såsom redan på tal om dialekterna framhållits (s. 14 f.) är det sannolikt, att denna aksent har uppstått under påverkan av finskan,
som likaså har endast akut aksent. Det är omöjligt att avgöra,
om riksspråkets akuta aksent utbildats i Åbodialekten eller om
denna hade övertagit aksenten från de dialekter, som lågo till
grund för stadsdialekten. - För övrigt kan påpekas, att stjocka
(dorsalt bildade apiko-alveolara) 1- och s-ljud synas vinna terräng
bland ungdomen i J-Ielsingfors, Åbo och kanske andra orter och
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att dessa ljud sannolikt bero på inflytande från finskan, som har
just dessa 1- och s-ljud.

Syntax
Många syntaktiska egenheter i finlandssvenskan ha motsvarigheter i äldre riksspråk och äro sålunda med all sannolikhet ålderdomligheter. Det är emellertid ofta omöjligt att med tillgängliga
hjälpmedel avgöra, om de dessutom förekomma i nutida eller
äldre finlandssvenska dialekter. Samma svårighet gäller för de egenheter, som tyckas sakna motsvarigheter i rikssvenskt språkbruk. 1
sådana fall kan man räkna med härstamning från finlandssvenska
dialekter eller från finskan (eöversättningslån») eller med sj älvständig nybildning i finlandssvenskan. Vad inflytandet från finskan beträffar är att märka, att ett finskt uttryckssätt, som har
en motsvarighet i finlandssvenskan, i och för sig kan vara ett översättningslån från svenskan till finskan. För att kunna bilda sig ett
riktigt omdöme i ett sådant fall, måste man känna det finska uttryckets språkgeografi, ett villkor som i de flesta fall är omöjligt
att uppfylla.
Den största gruppen av hithörande språkdrag bilda a r k a i sin e r n a, som äro kända från äldre och yngre nysvensk litteratur,
delvis också från nutida finlandssvenska dialekter. Hit höra två
genitivuttryck med till, ta till fötters 'till fötterna' (ännu ioi i
Post och inrikes tidningar) och sätta till pappers (så hos bl. a. Axel
Oxenstierna och Stiernhielm). Bruket av singularis i uttrycket till
dödedag 'till döddagar' är i avtagande; däremot är pluralis i t. ex.
ett glas fyllt till bräddarna 'till brädden' fortfarande vanligt. »Uttr. i
regeln är det normala i finlandssvenskan medan i högsv. i regel är
det vanligaste», säger Bergroth 1917. Det har sitt intresse att undersöka detta språkbruk närmare. 1 SAOS finner man i regeln belagt
första gången 1879 (Chr. Cavallin), och därefter uppträder det hos
en rad rikssvenska författare, bl. a. hos språkmän som Gustaf
Cederschiöld 1897 och Nat. Beckman 1904, 1927, ända in på 192048

talet; i regel är nästan lika gammalt (1888) och blir allt vanligare
med tiden. Viktor Rydberg är ensam om till regel(n) 1886-95.
Så sent som 1916 dyker som regel upp (som regeln 1922), och det ser
ut som om detta uttryck nu skulle kämpa med i regel om första
platsen. Båda förekomma också i Finland, det förra helt oberoende
av Bergroth, som ju såsom »högsvenska» upptar endast i regel.
Detta fall visar, hur relativt begreppet arkaism är och samtidigt
hur snabbt språkbruket kan skifta.
Obest. artikeln utelämnas ofta (i talspråk) framför par i betyclelsen 'några få', t. ex. Det är sagt med p a r ord, Jag har varit
där p a r gånger. Denna egenhet är välkänd från äldre svenska,
t. ex. Sam. Columbus (1676) P a a r öhron har du fått . ./ P a a r
ögon sammaleds . ./ En tunga mann; ofta i Åbourkunder från
1600- och 1700-talen. 1 nutida finlandssvenska heter det dock
kanske vanligen en par, med trycksvagt en, som torde ha betydelsen 'ungefär', t. ex. Jag ska stanna e n p a r dar.
Också
det finlandssvenska det är under att - ' det är ett under att
har sina rötter i äldre språkbruk (thz er wnder at - -, i Erikskrönikan), och detta gäller även uttr. på hö/t 'på en höft'. Alla
tre här behandlade uttryckssätt finnas i finlandssvenska dialekter.
Adjektivcn fri och rädd stå såsom predikativ, t. ex. i förbindelserna vara el. bliva fri el. rädd, ofta med direkt bestämning, utan
förmedling av preposition: Hon blev inte fri h 0 fl 0 m, Är du
r ä d d m i g ?, i stället för högsv. 'fri från', 'rädd för'. Åtminstone
dcii förra konstruktionen är gammal, belagd redan hos Stiernhielm,
och bägge tillhöra även nutida norrländskt och norskt språkbruk.
Arkaism är även användningen av några, föregånget av ett demonstrativt eller cleterminativt pronomen eller av best. artikeln,
i betydelsen 'få': D e n å g r a vänner jag ännu har kvar, Vi var
s å n å gr a. Liknande uttryck äro kända i nutida uppsvenska
och norrländska.
Utöver det i högsvenskan normala bruket av komparativ vid
jämförelse uttryckt med än (Han är 1 ä n g r e ä ii du) förekommer
i fmlandssvenskan användning av komparativ också vid annan
jämförelse mellan t v å personer, ting, alternativ e. d.: Han är

den s k i c k ii g a r e av de två 'den skickligaste', Vad vill du
hellre: gå på teatern eller på bio (= 'helst'). Vid val eller jämförelse
mellan flera än två brukas superlativ. Den berörda användningen
av komparativ är en ålclerdomlighet, känd från fornspråket och bevarad i finlandssvenska och norrländska dialekter. Den saknas
dock ej helt i riksspråk i Sverige.
Sällsynt i modern rikssvenska men något vanligare i finlandssvenska, ehuru företrädesvis i äldre språk, är bruket av passiv
infinitiv efter stå, vara värd och i någon utsträckning också efter
6tcrstå, vara, tinnas: Det s t å r inte a t t k ö p a s för pengar;
Hvad f i n n s på jorden mera v fl r d t/ A t t h å 11 a s dyrt
och kärt? (Runeberg 1848). 1 äldre och yngre nysvenska förekommer i sådan ställning passiv infinitiv omväxlande med aktiv infinitiv. Aktiv konstruktion kan väl sägas ha varit förhärskande
från mitten av i800-talet. Det bör observeras, att den senare uttrycksformen inte har saknats i Finland och att den i vissa fall är
den enda brukliga (Det å t e r s t å r att se, om
-). Från
fornsvensk tid till omkr. i800 finner man exempel på en konstruktion efter lågtyskt mönster: intet annadt s t o d h t il 1 f ö rin o d a n d e s (P. Svart 1561), En trogen vän s t å r icke t il
h e t a 1 a n d e s (Nohrborg 1771). Uttr. vara (stå) till tinnandes
användes dock fortfarande. Konstruktion med aktiv infinitiv är
redan i gammal tid vanligare än den nyssnämnda. Passiv infinitiv
tycks förekomma först från ca i600; efter stå är äldsta belägget i
SAOS från 1593. Exempel finner man hos bl. a. Schroderus 1635,
Mtinchenberg 1725 (then som s t å r t il a t r å d a s, han s t å r
til at hielpas;jfrGrubbi665:Dhenintet står til rådha,
han s t å r icke heller t il h i ä lp a), Dalin 1750, 1755, Ihre
1779 (om något säkrare s t å r att f ö r mo d as), Almqvist
1842 ni. fl. Finländska belägg finner man t. ex. hos Frese 1726,
Helsingfors Morgonblad 1833, Topelius 1859, Rein 1876, Tavaststjerna 1896, P. Nordmann 1904 (senare belägg finnas ej i SAOS).
Aktiv infinitiv i dessa ställningar har antecknats hos finländarna
i'orthan 1796, Calonius 1799, Topelius 1850, Runeberg 1859,
[avaststjcrna 1884, iSqo. Det är sålunda knappast troligt, att
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liergroth har rått, då. han menar att det finiandsveu,ka bruket
av passiv infinitiv huvudsakligen beror på inflytande från finskans
motsvarande konstruktioner med passivt presensparticip (rahat
eivät ole saatavissa 'pengarna stå inte att få'). Passivkonstruktionen
har tydligen utbildats i Sverige och därifrån överförts till Finland,
dar den i likhet med många andra egenheter har levat kvar längre
än i moderlandet.
Ett liknande förhållande kan antecknas vid en del fall med
vara el. rörelseverb och en följande infinitiv med att: Han ä å h ö r a
en föreläsning 'han är och hör', Jag går ut å g å 'går ut och går'
o. d. Detta gamla konstruktionssätt har - till följd av att infinitivmärket att i uttalet har sammanfallit med och (nämligen till å)
förändrats sålunda, att efter huvudverbet står och + finit verbform (om man vill betona avsikten, står däremot /ör att, + infinitiv). 1
inlandssvenskan har det äldre uttryckssättet endast långsamt vikit
för det nya; särskilt vid vara är infinitiv dock numera rätt sällsynt i bildat talspråk.
Ålderdomlig är även användningen av månne såsom hjälpverb
foljt av infinitiv: M å n n e han k u n n a träffas? 'månne han
kan träffas?', Var m å n n e han v a ra? o. d., Skål, herr baron
— m å n ri e inte ja.g v a r a äldre? (Procopé 1915). Månne som
frgeadverb följt av finit verbform är dock vanligare: M å n n e
han k o m m e r i dag?; det anges i rikssvenskan vara ii sht ålclerdomligt 1. bygdemålsfärgats (SAOB). Arkaism är även må,
som tillsammans med en infinitiv ger uttryck åt fråga: M å han
vara här redan? 'månntro han redan är här?'; jfr Hwadh måå
thetta wara? (0. Petri 1528). Också i detta fall är finit form av
verbet vanligare: M 5. han k o m m e r?; M å det ii r något
hopp för befallningsman Cajalén
----?, Kalm 1757. Frågeadverbet
må förekommer i Sverige endast provinsiellt, t. ex. i uttr. må det?
'månntro det?'; jfr Må han ha 'gått än?, Värmland (Ransäter).
Vid »placeringsverb» och vissa andra verb användas i finlandssvenskan (numera endast i talspråk) riktningsadverben dit, hit,
vart, då högspråket har platsadverben där, här, var. Bergroth anför
såsom hithörande lägga, sälta, ställa, sticka, stoppa, gömma, pla5'

ceva, samla(s), infinna sig, hamna, rymmas, bliva, löjnna, glinzma,

t. ex. V a r t har du 1 a g t boken? H i t r y m s du inte. 1 vulgärspråk förekommer sådant även vid verben vara, ligga, silla, 513
o. cl.: Vart khan? Dit står han.
Detta språkbruk är karakteristiskt för de sydfinländska dialektema, där di(t), hi(t), (k)vart användas i betyd. 1) dit, hit, vart, z) där,
här, var. Bruket har rötter i fornspråket; ex. the rytzser giorde h ii t
skade, Sturekr.; h u a r t skal iak äpther honom s ö k i a, Suso.
Det förekommer också i äldre och yngre nysvenska: h u a r t then
vpbyrd är b 1 i u e n, Gustaf Vasas Registr. 1524; Ii w a r t dec
b 1 e f w o, Åbo 1713; när och h u a r t Christet folk s i g f ö rs a ni b 1 a skal, L. Petri 1566; i hans brors skrin, d ij t hon
hade g ö m t them, Åbo 1668; h u a r t iag skal h a m n a och
s t a n n a, 1712; h v a r t hon (sc. själen) i döden skal h a ni n a,
Nohrborg 1776; En verldsdel
d i t ingen ha m n a kan,
Gyllenborg 1785; sannerligen jag vet, h v a r t den unge mannen
h a d e sina ögon, Gosselman 1839; sporde, h v a r t skeppet
hörde hemme,158o;Ty hwart wiänha landa, /Hwart
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sårn wårt wankla Skjep af vädret ha måst s t r a ri d a, Bo
1689; men croppen h u a r t han var 1 a g t wiste hon inthet,
Acta visitatoria 1637; d ij t be:te studiösi them 1 e m n a d h e,
Åbo 1647; har ännu ej beslutit h v a r t jag skall s 1 å m i g
n e d, Tegnér 1838; h v a r t i herrans nampn vil detta s t ad n a,
Bark 1704; hwru d i j t iv t t s t å å r t il 1, Finl. urk. 1597;
Det weet den hååle h w a r t the är, Brask 1645; H w a r t ä
ditt Gulle-Hopp?, Warnmark 1688; Nu ä h r han bårta, Gudh
vett v a r t, stackar, Stålhammar 1708.
Finskan konstruerar »placerande» verb med adverbiella substantivbestämningar och adverb i kasus allativ, som anger riktning.
Detsamma är fallet med verb, som betyda 'bliva kvar', 'glömma'
'lämna', medan däremot verb, som betyda 'vara', 'ligga', 'sitta',
'stå' o. d. alltid stå med kasus adessiv, som anger befintlighet
på en viss plats. Ex. Tiedätkö, m i n n e hän j ä i? 'Vet du, »vart»
han blev?', Hän o n t u 0 11 a 'Han är där'. Det sistnämnda förhållandet ger anledning till antagandet, att den talspråkliga an52

vändningen av riktningsadverb såsom platsadverb i finlandssvenskan i huvudsak härrör från de sydfinländska dialekterna.
Bruket har säkerligen i äldre tid understötts av motsvarande förhållande i rikssvenskt språk, men därutöver torde man böra räkna
med att finskans kasusrektion vid vissa hithörande verb (allativ)
har bidragit till att inrota denna språkvana.
Användningen av prepositioner i finlandssvenskan företer
många särdrag av vilka flera ha motsvarigheter i äldre svenskt
språkbruk, ehuru de i och för sig kunna vara nybildningar i förhållande till de segrande uttrycksformerna i riksspråket.
Finlandssveoskt fråga (något) av någon 'fråga någon (om något)'
företer en konstruktion med av, som påträffas i Bibeln 1541 och
i källor från 1600-talet och som har sina rötter i yngre fornsvenska.
Det har sagts, att det finlandssvenska uttryckssättet dock måste
härledas ur finskan (kysyä jotahin joltakin), men det är ingalunda
säkert, att det förhåller sig så. 1 sydfinländska dialekter förekommer dels av, dels åt i detta fall (fråga åt någon 'fråga någon',
redan i Ekenäs stads dombok 1644), och konstruktionen har paralleller i svenskan, t. ex, bedja något av någon 'bedja någon om något',
som är en arkaismn, av SAOB betecknad såsom numera knappast
bruklig. 1 Finland har detta uttryck rätt allmänt ersatts av bedja
om något av någon, men personobjektet konstrueras som förut
med prepositionen av.
Av i stället för från är vanligt i uttrycken stjäla något av någon,
få (el. ha) brev av någon, åtminstone i det förra fallet i överensstämmelse med äldre språkbruk.
huvudsak norrländskt och österbottniskt är uttrycket gå efter
en väg, en gata 'gå en väg etc., gå längs en väg etc.'; så heter det
också i österbottnisk dialekt, medan nylänclskan har uttrycket
gå med en gata, vanligt i Helsingfors och annorstädes i södra
Finland och känt i äldre svenska.
En gång i året 'om året och en i gången 'åt gången' äro fullt
brukliga uttryck i finlandssvenskan, kända i äldre svenska och
även i nutida finlandssvenska dialekter.
1 uttrycket 'det är synd om (honom etc.)' användes i finlands53

svenskan ofta prepositionel»med: Det är synd ni e d honan>.
i)etta uttryckssätt är gammalt i svenskan, belagt från 1753 och
använt av bl. a. C;ustaf III 188, C. A. Ehrensvärd 1796, Porthan
5796, Flygare-Carlén 1842, Blanche 1847, Runeberg 1848 (Det
var s y n d rn e cl sådan statlig Icung), Topelius 5855. Konstruktion med om finner man tidigast hos Tessin 1752 (Det är s y n (l
rn det vackra ansigtet) och senare hos t. ex. Tegnér 1843, Hagberg 1847, Tavaststjerna 1887, Strindberg 5902 (Det är s y n cl
in människorna; jfr Almqvist 1839 Han t y c k t e s y n d o in
menniskorna), Lagerlöf 1907 etc. Vid sidan härav förekommer 1
senare tid även konstruktion med å: Det är förbannadt s y n d
på pojke, Strindberg 188o och liknande hos af Wirsén 1893, Hallström 1896, Alb. Engström iqo, Siwertz 1920. Verbalförbindelsen
tycka synd om är allmän i finlandssvenskan liksom i rikssvenskan;
de äldsta beläggen äro från Almqvist 1834, 1839 (jfr citatet ovan).
1 finlandssvenskan förekommer stundom lycka synd med. Den 1
rikssvenskt skriftspråk sedan länge obrukliga konstruktionen (Det
är) synd med kvarlever sålunda i Finland vid sidan av de allt
vanligare synd om och synd på. Den sistnämnda konstruktionen,
som ger en något avvikande betydelse, anföres inte av Bergroth,
varför den måste ha spritt sig till Finland på »naturlig> väg.
Tidigare brukligt i Sverige, numera blott i Finland är uttrycket
kort om gott (vid sidan av det vanligare kort och gott). Det har
antagligen lösgjorts ur det i äldre nysvenska brukliga göra kort
om gott 'göra saken kort, göra kort process'.
Prepositionen dl brukas i finlandssvenskan i åtskilliga fall, där
nutida rikssvenska har för eller till. Enligt Bergroth beror användningen av dl på inflytande från finskan, som i motsvarande uttryck
har kasus allativ. Det är naturligtvis möjligt, att finskan har
bidragit till att stadga uttryckstypen med åt, men förutsättningen
för dess förekomst har nog varit den, att typen har funnits i äldre
svenskt språkbruk. Ex. med chI i stället för för: Jag skall å t eder
1 å t a f r a in 1 ä g g a vittra skrifter (Berzehius 1845), Förr än den
första lag F ö r k u n is a d e s å t svagheten (J. G. Oxenstierna
1805), kungöra något åt någon (1789), presentera någon chI någon

54

(J. G. Oxenstierna 1770), tillkännagiva åt någon, att . . (Mellin
1840), visa något åt någon (Carl XI 1691, Dalin 1755, Gustaf III
1792, Atterborn 1817, Brinkman 1825, Fr. Bremer 1831, Hagberg
1847, Topelius 1856). 1 finlandssvenskan liksom i de finlandssvenska dialekterna finner man ytterligare: berätta, ypa, anmäla,
förklara något åt någon. - Ex. med åt i stället för till: tala åt
någon (Agneta Horn 1657, Ekeblad 1651, Åbo Akad. consist. 1648,
1655, 1688, Carl XI 1687, Dalin 1755), betala åt någon (Åbo 168o:
skulle betala till några faderlösa barn - - eller å t h tuå bönder;
Topelius 1832), skicka, sända något åt någon.
1 vissa fall, då högsvenskan normalt Ilar dubbla objekt, uttryckes
det indirekta objektet ofta med hjälp av prepositionen åt: ge något
åt någon (Åbo 1679 etc.; allmänt så i finlandssvenska men i en del fall
också i rikssvenska), lova något åt någon (Åbo 1680), svara något åt
någon (så även i äldre svenska: Barkhausen 1666, Lenngren 1775;
jfr högspråkets säga något åt någon, Åbo 1665, l3ellman, Hagberg
1847 etc.).
Finlandssvenskt åt i stället för över vid förarga sig, harinas o. d.
förekommer provinsiellt också i Sverige och kan beläggas i äldre
källor (Än 11 a r ni a s hon å t sin lott, J. 0. \Valhn 1824; F 6 ra r g a (1 ä t sin resa, Hagberg 1847; v r e d g a s ej å t mina fel,
Hagberg 184$).
Vissa ordfogningar tyckas sakna anknytningar i r i kssvenskt
språkbruk. Då de förekomma i finlandssvenska dialekter, karl man
anta, att de ha kommit in i finlandssvenskan f r å n 1 o 1 kIII ä 1 e n. Hit höra måhända: hela hopen 'en hel hop' eller som
bestämning till en komparativ 'en hel del' (Det blev Ii e 1 a Is o p e n
ved, Han är Ii e 1 a Is o p e n bättre), med bestämd form liksom
i dial.; en Ii Ti(ru)dan karl är han? 'hurdan karl är han?'; zocka
till gräl' inneha gräl'; följas åt med någon 'göra någon sällskap':
jag 1 ö 1 j d e s :1 t ni e d henne 'vi följdes åt, jag gjorde henne
sällskap'; vai' pci stället? 'var, på vilket ställe?'; hur på sätt? 'hur,
på vad sätt?'; tolz'tiden, tvåtiden o. d. 'vid tolvtiden, v,cl tvåtiden':
1-Ian kommer tvåtiden: i måndag, i onsdag o. d. 'om måndag, oro
onsdag'; i nästa är cl vinter (1. (1. 'nästa är' osv.
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1 finlandssvenskt talspråk nyttjas nästan uteslutande med skulle
omskriven form av imperfekt konjunktiv. Detta sker även i sådana fall, då rikssvenskt språkbruk kräver enkel konjunktiv, bl. a.
i irreell villkorssats. Finlandssvenskt Om jag s k u 11 e v a r a
han, så skulle jag 'Om jag vore han - -' innehåller ett
villkor, som är irreellt, stridande mot det verkliga förhållandet, och
rikssvenskan har här enkel konjunktiv. 1 de finlandssvenska dialekterna förekommer enkel konjunktiv blott i sällsynta undantagsfall. Imperfektum konjunktiv uttryckes i dem normalt med skulle,
och denna omskrivna form användes även i irreell villkorssats.
Detta förhållande beror troligen främst på att (villkorligt eller
ovillkorligt) slutljudsbortfall har gjort den enkla konjunktiven
som förekom såsom särskild form endast hos de starka verben funktionellt oduglig (ex. vor 'vore', bläiv 'bleve' men också 'blev'),
medan skulle-formen har framstått som den verkliga konjunktiven.
Under alla omständigheter är det sannolikt, att finlandssvenskan har
påverkats av dialekterna i detta hänseende, liksom även då skulleform användes i önskesatser (ex. Om du bara s k u 11 e h a lite
mer tålamod! 'om du bara hade - —'), någon gång i indirekt
anföring o. a. fall, där enkel konjunktiv bör användas. Om fall
där bruket av (omskriven) konjunktiv torde bero på inflytande från
finskan se nedan s. 58.
1 en tvåspråkig miljö förekommer det ofta, att ett uttryckssätt
eller en konstruktion i det ena språket återges i mer eller mindre
trogen översättning på det andra språket. Vissa sådana »översättningslån» kunna småningom rotfästa sig och vinna allmän spridiling. Påverkan sker i båda riktningarna, och det är såsom ovan
framhållits ofta svårt att avgöra ursprunget. Åtskilliga provinsialismer kunna emellertid misstänkas eller med säkerhet antas bero
på i n fl y t a n d e från f i n s k a n. Det kan för närvarande
inte avgöras, om de kommit in i finlandssvcnskt riksspråk direkt
från finskan eller genom förmedling av dialekterna.
Allmänt brukade äro uttrycken tiotal tusen 'tiotusental(s)',
hundratal tusen 'hundratusental(s)'. Här stå tiotal och hundratal i
grundform som bestämningar till huvudordet på ett sätt som över
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huvud är vanligt i Finland i sådana fall, då högspråket har tiotals
osv. (ex. Jag har sagt det t i o t a 1 gånger 'tiotals gånger'; föga
brukligt i Sverige enl. SAOB), nen konstruktionen med tusen som
huvudord beror sannolikt på inflytande från fi. kymineniä (satoja)
tuhansia, ordagrant 'tiotal (hundratal) tusen'; jfr dock hundratals
tusen hos Vilhelm Moberg. Uttrycket på sätt eller annat 'på ett eller
annat sätt' förefaller att vara bildat efter fi. tavalla tai toisella,
som vore att översätta 'på ett sätt eller annat', en uttryckstyp som
icke är helt okänd i svenskan (jfr: - att krig en d a g
e 11 e r an n an kan påkomma, Höpken 1756). Närmast från
finskan men ytterst från slaviska språk härrör den egendomliga
användningen av pronomenet vi i fraser som vi va med honom på
teatern ' jag var med honom på teatern, vi var på teatern, han och
jag'.
Adv. redan kan i svenskan brukas som bestämning till ett verb
i imperfektum endast om verbet är durativt: Han
sov redan, Han var redan på benen. Om förloppet är avslutat bör
givetvis perfektum (el. pluskvainperfektum) användas: Han har
redan varit ute. Om verbet är i c k e - d u r a t i v t, brukas
alltid perfektum (pluskvamperf.), för så vitt inte redan bestämmer ett tidsadverbial (Jag har redan hört det, sett det; Han har
redan ätit. jfr Jag hörde det nyss, i går o. d.). 1 finlandssvenskan
förekommer bruk av redan som bestämning till imperfektum av
icke-durativa verb (Jag Is ö r d e det r e d a n o. d; L o f v a d e
du inte r e ii, pappa?, v. Numers iSgs). Här föreligger troligen
inflytande från finskan, där jo 'redan' kan bestämma båda slagen
av verb.
Finska konstruktioner med jtiädti'förbliva' och jättää'lämna'
+ (illativ av) infinitiv ha genom 'översättning' givit upphov åt
uttryck sådana som han blev å bo där, blev å sitta på sin plats 'blev
boende, sittande' o. d. (fi. hän jäi asu;naan, istumaan), hon lämnade
ljuset å brinna ' lät ljuset stå och brinna' (fi. hän jätti hyn/titän
palamaan). Typen bliva + infinitiv är snarast lågspråklig, dialektal,
medan den med lämna är allmän, om än talspråklig. Det sist sagda
gäller även uttrycket falla å sitta 'falla och bli sittande, sätta en
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rova', vilket dock icke har någon finsk motsvarighet av likartad
konstruktion och därför troligen är »svenskts. Alla dessa uttryckstyper förekomma i sydfinländska dialekter.
Därav (talspråkligt: Av det) kom han att tänka På att
'detta
(det) kom honom att tänka på att - -', D e r a f kom det
att vi hade roligt (Chorus i800) äro uttryck, som ha ansetts ha
till förutsättning finska konstruktioner som siitä hän tull ajatelleeksi, siitä 'iohtui etUi - o. d. 1 nutida svenska förekomma liknande
uttryck endast vid verb som konstrueras med prepositionen av
(Därav följer - - o. d.), men i äldre svenska finner man t. ex.
(De) kallades
- munkar ther aff ath the - - wore aleene
for sich (Olavus Petri 1528), Deraf har skett, att -. - (Agardh
1854). Det är alltså möjligt, att finlandssvenskan här är arkaistisk
och att de finska uttrycken äro paralleller, som ha kunnat stöda
motsvarande uttryck i finlandssvenskan.
Finskans konditionalis, som motsvarar svenskans konjunktiv,
brukas i många syntaktiska sammanhang, (lär svenskan har indikativ. Då emellertid finlandssvenskan ofta nyttjar skul/e-konjunktiv i sådana fall, torde detta bero på inflytande från finskan, t. ex.
i farhågesats: Bara han inte s k ii Il e b 1 i sjuk 'blir', fi. sairastuisi; i att-satser efter icke veta, icke märka. jag har inte märkt,
att han s k u 11 e v a r a dålig 'är', fi. olisi; i fraser av typen
Det finns ingen här, som inte s k u 11 e o g il 1 a detta 'ogillar'
osv.
1 samband mccl dessa fall ur verbsyntaxen kan det vara lämpligt
att beröra de i finlandssvenskan vanliga elliptiska uttrycken,
som väl i de flesta fall bero på inverkan från motsvarande finska
uttryck. Förkortningen av syntagmet går vanligen ut över ett
verb. Några belysande exempel: Tänk att du har b e s v ä r a t d i g
h i t 'besvärat dig med att komma hit', fi. että olet vaivautunut tänne;
Vad kan jag åt det? 'vad kan jag göra åt den saken', fi. mitä minä
si/le rom.1. Karakteristisk för finskan är den starka ellips av det
språkliga uttrycket, som kan äga rum vid konjunktionen vaikka
'fastän, ehuru, även om, om än'. Liknande ellips förekommer i
finlandssvenskan, t. ex. i Runebergs vers Kunde slåss f a s t h e 1 a
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1 a ii 'Iun'k' slass hela dagen, om sS gällde', egenti. 'kunde
släss duktigt, även om det gällde att slåss hela dagen' Även i
fullt utbyggda satser har fast, under inflytande av fi. vaikka
med dess vida betydelsesfär, kommit att användas i stället för
'även om, om än, om W. En typisk, om än ytterst vardaglig fras
är t. ex. jag gör det (inte), fast vad sku vara 'jag gör det
(inte), vad som än händer', fi. vai/ika mikä olisi, egentl. 'även om
vad som helst skulle vara (för eller mot)'.
Det finlandssvenska vart ända 'hur långt' (ex. V a r t än d a
gick ni? 'hur långt gick ni?') har bildats efter mönster av fi. minne
asti, mihin saakka; jämför de med finsk ordföljd konstruerade dit ända,
liii ända 'ända dit, ända hit'. Dessa tre uttryck förekomma även i
clialekterna. Översättning av finska frågefraser föreligger troligen
1 fall som ändå jag? 'än jag då?', fi. entils minh?, jag då? för frågande jag? (fi. minähö?). Finskan utmärkes genom riklig användning av betydelsesvaga småord. Motsvarande 'fyllnadsord' användas
också i finlandssvenskan och i dialekterna, t. ex. nå, nog, ju, nu,
också, väl etc. (N å n o g var det n u v ä 1 o c k s å tusan,
att
---). Det är inte osannolikt, att här föreligger inflytande
från finskan.
Vissa prepositionskonstruktioner bero på 'översättning' av motsvarande finska uttryck, t. ex, hoppa ut från fönstret 'genom'
(fi. ikkunasta), ett slag mot ansiktet 'i' (fi. vasten naamaa), en elev
å första klassen 'i' (fi. luokalla). 1 uttryck av typen kalla någon
till något 'för' (fi. kutsua joksikin) är användningen av till
mycket gammal: hann s k e 1 t t e henrick tysk t il 1 en tiuff,
Ekenäs 5563, begyntte Simon ka 11 a honom t il 1 en penal,
Åbo 1646.
Slutligen bör framhållas, att finskan kan ha utövat inflytande på
ordfölj den i finlanclssvenskt talspråk. Finskan har en i förhållande
till svenskan mycket fri ordställning i satsen. 1 finlandssvenskan
förekommer ofta, att objekt eller oväsentliga adverbial utan anledning placeras först i en huvudsats. Mest störande är kanske, att
väsentligt adverbial ofta står inne i satsen i stället för i slutet (eller
stundoin i början): Varför är du s å h ä r s e n t ute 'lite Så här
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sent', Ja det får man s e d a n se 'se sedan'. Det bör märkas, att
de finlandssvenska dialekterna förcte samma drag i detta avseende.
Talspråket reder sig tack vare satsaksenten med vida mindre fasta
ordföljdsregler än skriftspråket. Det bildade talspråkets starka
beroende av skriftspråket är helt säkert orsaken till att detta talspråk iakttar betydligt strängare regler för ordfölj den än de litteraturlösa folkmålen. De finlandssvenska dialekterna - och givetvis
äro till följd av randläget
också det finlandssvenska riksspråket
och de jämförelsevis långa avstånden till språkcentrum med dess
fasta språktradition mer utsatta för inre uppluckring av språkvanorna än centrala mål. Under sådana omständigheter kan ett
främmande inflytande lätt göra sig gällande just på det typiskt
talspråkliga planet. Det bör emellertid märkas att äldre svenskt
skriftspråk företer stor vacklan i ordföljden, t. ex. i fråga om
adverbialens placering, varför det kan hända, att finlandssvenskan
i detta som i så många andra fall bevarar äldre språkvanor och att
finskan bidragit till att vidmakthålla dessa vanor.

Ord/örrddet
På intet annat område av språkbruket är finlandssvenskan så
provinsiellt präglad som i fråga om ordförrådet och ordbruket.
1 Hugo Bergroths arbete Finlandssvenska förtecknas över i 400
ord, som i något avseende äro provinsiellt finländska. Det är helt
naturligt att det är just i denna del av språket som man finner
de flesta avvikelserna från riksspråket i Sverige. Också för olika
delar av Sverige, t. ex. Sydsverige eller Norrland, gäller det, att
provinsialismerna till största delen röra orden och deras betydelser.
Egenheter av detta slag upptas ur folkmålen och städernas slangspråk eller utbildas självständigt i riksspråklig miljö. 1 Finland
tillkommer det närliggande inflytandet från finskan, och dessutom
förmärkes här i full utsträckning den tidigare påpekade »eftersläpning», som gör att ord och ordbetydelser ha levat kvar i
Finland länge efter det de kommit ur bruk i Sverige.

Vad det finska inflytandet vidkommer bo'r man märka den
svårighet, som omnämnts på tal om de syntaktiska förhållandena
i finlandssvenskan. Det är ofta omöjligt att med bestämdhet avgöra, om ett ord eller en betydelsenyans beror på »översättning»
från finskan, eller om det tvärtom förhåller sig så, att den finska
motsvarigheten till en »finlandism» är ett översättningslån från detta
finlandssvenska uttryck. Man bör komma ihåg, att det finska skriftspråk, som utbildades av reformatorn Mikael Agricola och hans
efterföljare fram till senare delen av i800-talet, skapades av personer, vilka hade svenskan som bildningsspråk. Ingenting är
naturligare än att det finska språkbruket i rätt stor utsträckning
mottog inflytelser från svenskan i form av översättningslån.
Detta gäller givetvis främst det ordförråcl, som hör till den högre
kulturens olika delar. Ett exempel belyser det sagda: under medeltiden och senare användes i svenskan ordet vända som ordagrann
motsvarighet till lat. vertere i dess bibetydelse 'översätta (från ett
språk till ett annat)', varvid troligen det lågtyska wenden i sanima
användning spelade en förmedlande roll; senare övertogs från
tyskan översätta i denna betydelse (lågty. oversetten, högty. uberset:en). Svenskans vända hade emellertid översatts till finska med
kääntää, som fortfarande nyttjas i betydelserna 'vända' och 'översätta'.
Å andra sidan har finskan bevisligen utövat inflytande på finlandssvenskan, dels så att finska ord ha lånats som sådana, dels
så att svenska ord ha undergått betydelseförskjutningar under påverkan av motsvarande finska ord.
Det provinsiella ordbruket i finlandssvenskan kan till följd av
materialets stora omfattning redovisas endast genom några valda
exempel.
En stor mängd ord och uttryck, som tidigare brukats
i rikssvenskan och därifrån införts i fin1 a ii cl s s v e n s k a 11, äro numera antingen helt föråldrade eller
endast provinsiellt brukhga i Sverige, medan de fortfarande nyttjas i Finland. Hit höra t. ex. allt ännu 'alltjämt, fortfarande',
brukligt i Sverige till mitten av 1700-talet; jag ber, hövlighetsfras,
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blygsani invämelnuig mot erhuillet heroin, mot tacksägelse osv.
([ortf. i södra Sverige); hestyvsain 'beställsam, beskäftig' (i Sverige
ännu under i800-talet); vara på bättringen 'bättringsvägen' (Strindberg 1885); ätirtills, Iiörtills 'dittills, hittills', ålderdomliga i Finland, brukliga i Sverige till mitten av i800-talet; ligga inne i ett
ämne, en angelägenhet osv. 'vara insatt eller invigd i, vara inne i',
ävensom lägga sig in i en sak osv. 'fördjupa sig i' (i Sverige knappast efter ca 1900); örat har gått (slagit) i lås 'det har slagit lock
för örat (t. ex. vid bad)' (Törneblad 1812); niankera 'såra, förolämpa', särsk. i perf. particip i adjektivisk användning: 'sårad,
stött', även i uttrycket mankerad på (någon) 'stött på (någon)'
(Dalin ca 1760); omgångar 'omsvep, besvär, krångel, omväg': Det var
många o in g å n g a r i den saken (i Sverige blott ålderdomligt och
(lå i singularis); sal 'salong', föråldrat också i Finland i fråga om
lägenheter i städerna; sistvikne augusti månad o. d. 'sistlidna,
sistförflutna' (kurialstil); självsvåldas 'vara självsvåldig, väsnas,
rasa och stoja'; skal/öre, motsvarande det nutida skalle- eller bevillningskrona i Sverige; skåde/önsler 'skyltfönster'; srul/eanna för
bevattning av växter.
Betydligt större är den grupp av i Sverige f ö r å 1 d r a d e
s kr if ts p r å k s o r d, som i Finland tillhör icke blott riksspråket
utan även dialekterna. Åtminstone delvis beror dessa ords livskraft
i riksspråket just på att de samtidigt äro folkmålsord. Exempel:
alla 'alfågel'; avsigkommen 'ålderdomssvag; medtagen, försvagad'
(i Sverige i betyd. 'som har kommit på obestånd'); blida 'blidväder,
tö' (även i Norrland); brud 'brud; fästmö'; bryta, i uttr. Isen varken
bär eller bryter, i betydelsen 'bryta upp, gå upp' (avseende menförestiden i skärgården o. cl.; numera vanligen Isen varken här
eller brister); höna och be 'tigga och be'; i dagatal '(i) flera dagar
(även i tim/al, i åratal); dylik 'likadan' (Hon har en d y ii le hatt
som du; sydlinl.); /astlagsbulle 'fettisdagsbulle' (även i södra Sverige);
för fullt i uttr. som Det går f ö r f u 11 t 'det gäller för fullgott;
det går bra för sig'; fält i tidsuttr. som En kvart f å t t i tre o. d.;
fälla 'tappa' (Han f ä il d e koppen i golvet); föga 'knappast'
(F ö g a kommer han; i Sverige ännu på 1800-talet); gravgård
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'kyrkogård, begravningsplats'; gärde 'gärdesgård' (även i södra
Sverige); halsa 'falla ngn om halsen'; hågsa 'komma att tänka på;
påminna sig' (bygdemålsfärgat); hålla i vissa betydelser: Silvret
li å 11 e r jag 'behåller', Var h å il e r du verktygen? 'förvarar',
Han fick sig så det li ö 11 'förslog'; i dag morse, kväll 'i morse,
i kväll' (det förra uttr. även i södra Sverige); julgubbe 'julbock,
jultomte'; knut 'yttre husknut' men även 'vrå' i ett rum; kolv
'stickord, gliring, pik'; laga 'förfärdiga, tillverka, göra; anlägga;
iordningställa, anordna' o. d. (Hon har låtit 1 a -a en päls av
rödräv o. d.); noga 'njugg, sparsam, snål'; päng 'slant' (även i södra
Sverige); riska 'ruska'; riva ett klådesplagg o. d. 'riva sönder,
få hål på'; saktlig 'långsam, stillsam; saktmodig'; se etter en sjukling, åldring o. cl. 'vårda, sköta om'; sk fula 'stäva'; sko sig 'ta på sig
skorna', också sko på (av) sig (så även i Norrland); skov 'tid, (kort)
tidsrymd; anfall (av sjukdom el. d.)': vissa skov 'tidtals', hostskov;
det är skymt 'det skymmer, är skumt'; det skärper till el. kölden
skärper till (i) 'det blir kallare, kölden tilltar'; (snö)slagg 'snöglopp;
snöslask', slagga 'gloppa' (Det snöar och s 1 a g g a r); spisa 'förslå,
räcka till'; spissam 'dryg'; sticksöm 'stickstrumpa'.
Rena finlandssvenska dialektord förekomma i
stor ymnighet. Många av dessa ha lågt stilvärde, höra till vardagstalets lägre skikt. Exempel: allhe'lgon 'allhelgonadag, allhelgonatid'; asig 'otäck, vidrig, vedervärdig'; avan 'avigan, avigsidan';
hakst 'bakning, bak' (konkret); band 'snöre' (även i södra Sverige);
beskiva sig 'beskärma sig' (även i Norrland); blask 'blunder', blaska
sig 'skämma ut sig, dabba sig'; husbas n. 'häftig regnskur el. snöyra'; bässe 'gumse, bagge'; egenhandsrdti 'självtagen rätt', såsom
juridisk term = 'självtäkt'; fil 'filhunke (som maträtt); iångmjölk,
tätmjölk' (provinsiellt även i Sverige, särsk. i Norrland; best.
sing. -en i södra Finl., -et i Österbotten); Ilöta 'flotta (timmer
o. (1.)'; /nasig 'lumpen, tarvlig', äv. 'dålig, värdelös'; /;'ass 'hankatt';
få (ha) kallt (el. varmt) 'bli (vara) kall (el. varm)'; få ledsamt etter
ngn 'börja längta efter ngn'; (inte) få sömn '(icke) kunna somna';
gammalpiga 'gammal ungmö' (även i Norrland); grina 'skratta'
(även i södra Sverige); grälar 'hannor'; hålla roligt 'ha roligt, hålla
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fest'; hållas '(kunna) hålla sig fast el. kvar' (Hur den gamle h ö Il s
på lasset vete herran; Runeberg i86o); hölster (i Österbotten även
holster) 'stenröse, ras(kägla), stor samling stenblock'; illtyckt
'misslynt, förargad' (i predikativ ställning); ilskas, om sår, böld
o. d., 'vara svårläkt; förvärras, bli sämre'; haj/eknorr 'kaffegök,
kaffekask'; kall, Iskall, landkall 'isband som på våren ligger kvar
efter stränderna; vall av upptornade isfiak' (även i Norrland);
karpa upp sig 'repa sig' (efter sjukdom el. ekonomiskt bakslag);
komlig 'klumpig; ovig, tafatt'; krä/ta 'fånga kräftor'; kälka 'åka
kälke'; köckig (uttalas med oförmjukat k i början av ordet) 'stormodig, dryg, viktig'; loka 'träbåge över hästens nacke som fastspännes mellan fimmelstängerna och bogträna' (i s. k. rysk sele;
ej såsom i Sverige = bogträ); bro 'slarver, tölp'; nävei'riva 'enkelt
kärl av näver' (för bärplockning o. d.; även i Norrland); rosk
'smoik, fnas, avfall, skräp' (r o s k i ögat o. d.); röka 'driva (för
vind och vågor)'; (ftsk)räs 'fiskråk, avskräde av fisk'; på rätt 'som
det skall, som sig bör' (Inom en timmes tid var allt p å r ä t t
igen; Topehus 1835); sinnsätta sig att göra ngt o. d. 'sätta sig i
sinnet'; skilt 'särskilt' (Det är något s k il t med honom); skjuta, om
istäcket på å eller älv: Isen s k j u t er 'bryter upp'; skogsbässe 'fä.sting'; skolgcingen 'som har gått i skola' (analogiskt kursgången 'som
har genomgått en kurs i ngt ämne'); ski'inna backe el. skurra
(backe) 'åka kälke'; skroppa 'skräppa, skryta'; skälbor 'skäll, ovett,
utskällning'; skäribo 'skärgårdsbo'; slattrig 'slapp, loj, hållningslös; slö, trött, olustig' (om person), vartill slattra 'vara håglös,
energilos, slå dank'; smöröga 'smörklick i gröt'; spång 'gångstig'
(ursprung!, om gångstockar över myrar o. d.); stickmörk, -mörker
'kolmork, -mörker'; sticksalt 'hårdsaltad' (om mat); träsk 'insjö'
(i ovre Norrland 'större insjö'); täckas 'icke skämmas, icke blygas'
(Det är skam, att tappra männer t ä c k a s tala om en sådan;
Runeberg 1848); öga i uttr. ligga på öga 'sova oroligt, därför att
man vill vakna på viss tid' (även i Norrland).
1 många fall tycks man böra räkna med att ord och uttryck,
som inte påträffas i Sverige eller i finlandssvenska dialekter, äro
nybildningar i det finlandssvenska rikssprå64

k e t. Hit höra av allt att döma t. ex. back i uttr. få back på en anhållan 'få avslag', i examen 'få bakläxa, bli underkänd', backa
'ge avslag; underkänna'; blöt i ittr. lägga pengar i blöt i ett företag
'lägga, placera, riskera pengar i ett företag' (troligen bildat i anslutning till blöta pengar, lön, stipendium o. d. i dryckesvaror);
bra nog 'nära nog, nära på, nästan' som bestämning till adverbiella
fogningar: bra nog i slutet (i bet. 'bra' som bestämning till adj.
eller adv., bra nog trött, äv. i Sverige); inte bry sig om 'icke vilja,
icke önska' (Jag b r y r in i g i n te o m att bli våt 'jag vill inte bli
våt'); under bänken i uttr. som Det gick ii n d e r b ä n k en 'det
misslyckades, gick på tok' (till äldre sv. sätta (lägga, kasta) under
bänken 'förkasta, försumma, åsidosätta' o. cl.; jfr ordspråket Gammal
vän kastas inte under bänken); bära vatten (med saksubjekt) 'icke
leda till avsett resultat, misslyckas' (Företaget b a r v a t t e fl;
jfr ordspråket Det är som att bära vatten i brunn); dabst 'blunder,
misstag, dumhet, bock' (till dabba sig); inte ditåt (med huvudtryck på ci) 'icke på långt när, icke tillnärmelsevis' (Hon är i n t e
d it åt så vacker som systern); diupliggare i ett ämne, fack o. cl.
'grundlig kännare, överdängare' (till äldre sv. ligga djupt i ett ämne
o. d. 'vara grundligt förfaren i'); dryckesrörd 'berusad, onvkter'
(numera i någon utsträckning brukligt även i Sverige); fides 'kelgris, favorit, gunstling' (i skolpojks- och stuclentspråk; från lat.
/ idas 'trohet; förtroende'); få sig på fracken 'bli underkänd i tentamen; få stryk; lida förlust i affärer', även ge ugn pci fracken
(möjligen bildat i anslutning till uttr. få (sig) på huden 'få stryk',
som i Finland troligen tidigare även betytt 'bli underkänd' och
som gett upphov till finlandssvenskt få hud 'bli kuggad', hud 'unclerkännande'; studenterna tenterade förr iförda frack); fritt upp
'fritt uppehälle och husrum, allting fritt' (Hon har TO 000 mIa i
månaden och f r i t t u p p; uppkommet ur förkortning i annonser
av fritt uppehälle?); lägga en handling; ett ärende, under gröna
klädet 'lägga en handling el. d. att vila tillsvidare' (under det gröna
kläde, som täckte arbetsbord); kassa 'hasardera, sätta på spel,
vedervåga' (om tentamen: Gå upp och Ii as s a), 'satsa, lägga ut'
(pengar på förlustelse, gotter el. d.), förkortning av haserdera; hctst
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'åtminstone; ändå, likväl, bara; ens' (Och hade jag h e 1 s t vid
kanonerna där en veteran, Runeberg i86o; Fick du h e 1 s t dina
pengar tillbaka?), troligen utvecklat ur den bibetydelse av 'i synnerhet, speciellt', som helst har t. ex. i Det skedde också och med
den ifver och energi, hvaraf en kraftig vilja är i stånd, helst i ungdomen (Tegnér); illa i uttr. ha illa att vara 'känna sig illa till mods',
få (så) illa lov eller vara så illa piskad att göra ngt 'vara tvungen,
nödsakad', vara illa rädd (Jag är illa r ä d d, att han inte kan
komma); intrarnpnmng 'blunder' (till trampa in 'dabba sig'); klipping
i uttr. sätta (förr även släppa) klippingen till 'sätta livet till'
(klipping 'klippt får- eller getskinn'; jfr släppa till skinnet); kluns 'fel
i skrivövning, bock', till dial. kluns 'klimp, klump, ngt klumpigt el.
oformligt'; slå klöver (även klövra vb) 'ragla' (om drucken person),
bildat till det numera obrukliga slå (ett) klöver för ugn 'vara hindrande, »sätta krokben» för ngn'; knopp 'svårighet (t. cx. i ett läroämne), kuggfråga i tentamen o. d.' (varav knoppisk 'besvärlig,
h-rånglig', både om sak och person); kraba 'skolka från skolan o. d.';
krympa ett stipendium, pris el. d. 'fira med förtäring (kaffe, alkohol)',
»blöta» (Topelius 1833 om en ny rock); (g;'äs)linda 'gräsplan, gräsmatta', till linda 'åker som igenlagts i gräsvall, flerårig träda';
luntlapp 'otillåtet hjälpmedel i skolan', jämte verbet lunta;
markera 'räcka upp handen' (under lektion); oslipplig 'omöjlig att
slippa, oundviklig' (En o s 1 i p p1 ig person, Det osT i p p1 ig a
drickspenmngssystemet); peruk 'skolfux' (väl förkortning av perukstock); remont 'reparation, påbättrmg', remontera 'reparera' (särsk.
om byggnad, bil, maskin o. d.; genom rysk förnicdling(; ;åd i sammansättningar som industri-, kommunal-, lantbruksråd osv., hederstitlar utan motsvarande ämbeten, bildade efter mönster av bergsråd, fordom i Sverige 'ledamot av Jlergskollegium' iucn även
såsom fortfarande i Finland - hedcrstitcl, och kommerseräd, i
Sverige byråchef i Kommerskollegium, i Finland hederstitel; sist
och slutligen 'slutligen' (mots. f(Urst ccli främst) men även 'i sista
hand, när allt kommer omkring, i grunden, i grund och botten'
(Det ärju si»t och slutligen baraensrnåsak);haskyndsaint, det är skyndsamt 'bråttom'; slagrörd 'träffad av hjärnslag'
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(numera även i Sverige); sozåkusin 'syssling'; sticka sig in (n!,
hem, hit osv.) 'gå, bege sig in (ut, hem osv.)', »titta in», 'göra en
avstickare' (Han stack sig in till oss på hemvägen), utvecklat ur
äldre sticka sig in (undan, av vägen osv.) 'smyga sig, hemligen bege
sig in (undan osv.)'; jfr nusv. sticka in, ut, av osv. 'bege sig in,
ut osv.'.
*

F r å n f i n s le a n härstamma ett antal egentliga lånord, delvis troligen inkomna genom förmedling av finlancl»svenska dialekter, t. ex. askar plur. 'angelägenheter' (fi. askare 'syssla'); hasha
(bort) '(för)slösa' (fi. kaos/iata); höta potatis, , rovor o. d. 'glödsteka'
(fi. hautoa); hal ja 'svagdricka, spisöl' (fi. katja); /iokko(eld, -brasa)
'inidsommarbål, -brasa, -eld' (fi. Itokho, -tuli); korja (bort, undan)
'samla ihop och bortföra; skaffa bort, undan' (fi. korjata, k. pois
'bort'); kytta 'glöda, pyra' (fi. kyteä), kyttland 'mossodling, kultiverad
med eld' (fi. /iytö, å'ytömaa); lurjus 'kanalje, slyngel' (fi. lurjus);
inemma, ett slags maträtt (fi. mämmi); mujka 'siklöja' (fi. muikku,
-a); pctjta 'skjorta, linne, särk' (fi. aita); pattika av, i väg 'ge sig av,
larva i väg' (fi. patikoida); poro 'kaffegrums, sump' (fi. poro); paukko
(-kniv) 'slidkniv, täljkniv' (fi. uukko); pärta 'takspån' (fi. päre,
plur. päreet); ränker el. rankor 'bogträn i sele' (fi. ränki, plur.
ränget). - Alla dessa ord tillhöra vardagstalet.
Vid sidan av de rena (direkta) lånorden finns en grupp urspr.
svenska ord och uttryck, som under inflytande från finskan ha
fått nya, från högsvenskan avvikande betydelser eller användningssätt. Såclana fall äro t. ex. annars (annors) bara 'utan särskild orsak,
i största allmänhet, för ingenting' (fi. rnuuten vain; Varför sitter du
här? A n n a r s b a r a); hur annars 'hur så, varför inte, naturligtvis' (fi. kuinkas »nuuten; Blir det då bål? Naturligtvis 1 H u r
a n n a r s ? Hertzberg 1886); bli under tåget, under en bil o. d.
'komma under tåget' (fi. jäädä 'bliva' med riktningsadverbial); de
egna 'de anhöriga' (t. ex. under dödsannons; efter fi. o»naiset, plur.
av omainen 'egen; anhörig'); last 'fästad' men i Finland även '(till)sluten, stängd' o. d., t. ex. Munnen f a s t 1, Dörren ska vara
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1 is s t, Knäpp f a s t rocken (efter 6. lninni'fast; sluten, stangö,
ihop' o. d.); först 'icke förr än' (först nu o. d.) men i Finland även
'icke mer än, bara', t. ex. Klockan är f ö r s t sex 'icke mer än,
bara sex', Vi är f 6 r s t i början 'vi har just börjat, är bara i
början (efter fi. vasta 'just, nyss, nyligen, först, hädanefter, fram(leles' o. d., vasta nyt 'först nu, icke förr än nu', vasta alussa 'bara
1 horjan, har nyss börjat'; jfr ty. ersi i motsvarande användning);
/övst 1 uttr. soni Det är f ö r s t en karl, Den är f ö r s t fin 'då,
verkligen' (fi. vasta i motsv. användning); hfiin/a 'avhämta', i Finland även 'bringa, komma med (ngt), ha med sig, avlämna' o. cl.,
helagt redan 1621 (efter fi. tuoda 'hämta; bringa, ha mcd sig' osv.);
hur incingle 'vilken i ordningen', t. ex. H u r in it n g t e blev han
(i tävlingen)? (efter fi. kuinka i)iones, till moni'mången'); orha 'må,
befinna sig, känna sig', 1 frågande satser, t. ex. Hur o r k a r han?
'hur mår han, hur står det till med honom?' (efter fi. jaksaa 'orka;
befinna sig, må' o. d. Kuinka sinä jaksat? 'hur mår du'?); riktigt
'egentligen', t. ex. 1-ivad är r 1 le t i g t er mening, Hertzherg 188
(efter fi. oikezn 'riktigt; egentligen'); sedan i vardagligt tal i uttr.
sen också 'ändå', inte sen heller 'inte ändå', t. ex. Han gjorde det
s e n o c k s å, Han lydde inte s e n h e il e r (efter fi. si/ten/ej ii,
ci si/ten/et//ii; fi. si/ten 'sedan'); sista, 'senaste' i tidsangivelser, t. ex.
(i) sista somras 'i somras', (i) sista söndags 'i söndags' (efter fi.
i'iinie kesänti o. d., viime 'sista').

Verbet slippa i betydelsen 'kunna komma förbi el. genom ett
hinder', t. ex. Jag slapp inte in i stugan (emedan den var stängd),
nyttjas givetvis i Finland, men under inflytande av motsvarande
finska verb (päästä) kan det användas också i sådana fall, då något
stängande hinder ej förefinns, och betydelsen blir då 'lyckas,
kunna, få komTna (någonstädes)', t. ex. Armén är såld, om fienden
här s 1 i p p e r i vår rygg (Runeberg 5848), Med toma händer
s 1 i p p e r man ej långt (Lisette Topelius i8o8), Kasper, s 1 i p p a
vi någon bakväg till våra rum? (Helsingius 1914), Han s 1 a p p
o p p från klassen 'uppflyttades', även: Synes altså got vara att
han s 1 i p p e r t il 1 past(or) i Raumo (Åbo 1656), alltså med
betydelsen 'bliva, erhålla utnämning till, få värdighet av' (jfr Jag
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skall hänga er, bara jag s 1 i p p e r t iii länsman 'blir länsman',
fopelius 1865). Som bestämning till infinitiv har slippa vidsträckt
användning och får då växlande betydelser: 'lyckas' (när Binningen
s 1 ap p att rymma, Åbo 1663), 'komma åt, få tillfälle el. möjlighet
att göra (ngt)' (Värre är det, om elden s Ii p p e r att kytta i
matjorden, Stenius 1762; jag s 1 a p p å flyga 1 går 'fick tillfälle
att flyga'). Utan infimtiv men med ett adverbial, som anger plats
el. cl., har slippa betydelsen 'få besöka' o. d. (--- — en polett,
med hvilken jag alltid S ii p p e r på Premier (Loge) utan någon
betalning, C. F. Mennander 1761: jag s 1 i p p e r till Stockholm
i vinter 'får fara'). Slutligen kan anföras det vanliga uttr slippa
or med 'bli av med' (— — fägnat sig öfver att hafva s 1 ii p p i t
a f m e (1 några af sina motståndare, G. Aminoff 1820).
Ytterligare bör nämnas några tyska och ryska lånorcl. Från
tyskan härstamma t. ex. an/anga en person »anfallai, 'ta kontakt
med (ngn)' (ty. an/angen); beliej 'bråk, bestyr, ståhej' (lågty. behei);
biodung 'mycket ung' (numera även stundom i Sverige; ty, bl ut/ung);
lialtpunkt 'hållplats' (vid järn- el. spårväg); maskingevtir 'kulspruta'
(ty. maschinengewehr); postkort 'brevkort (med påstämplat frimärke)' (troligen efter ty. posikarte); schla/vock 'nattrock'. Från
ryskan härstamma t. ex. bmm 'droskstation, bilstation' (förr även
om station för lmästdlroskor); blmni 'boveteplätt'; butka 'liten uppvärmbar barack; häkte, finka'; /ortuschka 'dragruta i fönster'
(numera föråldrat); vara på gulej'vara på rummel, på galej';
isvosclmil 'hyrkusk; hästdroska' (numera i försvinnande); karonka
'festlig tillställning', »skivai; la/ha 'bod, butik'; preniha 'utmärkelseel. orclenstecken' (skämts., egenti. 'rysk peppark-aka'); schinell
'militärkappa', numera benämnd mnantel (efter tysk förebild).

Finlandssvens/l srdkvdrd
Den beskrivning av finlandssvenskan, som har givits i det föregående, är i främsta rummet lustoriskt lagd. Den är avsedd att
ge en uppfattning om de olika element, som kunna urskiljas i
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denna spräkart, och uni de olika krafter, som ha danat den. Uppmärksamheten har av praktiska skäl riktats på s k i lj a k t i g11 e t e r n a mellan sverigesvenskan och llnlandssvenskan. Det
oöverskådliga antalet ii k h e t e r mellan dessa båda har inte
kunnat på samma sätt behandlas. Bilden blir därför ensidig och
skulle ha blivit det i än högre grad, om det hade varit möjligt att
redogöra för hela det stora antal provinsialisiner, soni förtecknats
av Hugo Bergroth i hans »Finlandssvenska». Det kan emellertid
inte nog kraftigt understrykas, att å ena sidan antalet allmänt
nyttjade finlandismer av verkligt besvärande art inte är särskilt
stort och att å andra sidan de högspråkliga motsvarigheterna i (le
allra flesta fallen äro fullt gångbara även i Finland (åtminstone för
det passiva språkmedvetandet). Strukturellt sett är det viktigt, att
skiljaktigheterna endast i mycket ringa mån beröra det egentliga
språksystemet; de ligga nästan helt inom det s. k. språkbrukets
gränser. Detta förhållande har varit förutsättningen för den i
många avseenden framgångsrika språkvård, som har bedrivits och
fortfarande bedrives i Finland.
Den förste som något utförligare berörde den finländska svenskans säregenheter var Karl Lindström (i Finsk Tidskrift 1885).
Han framdrog många exempel på »uppenbara oriktigheter>, som
borde »aflysas och framförallt förhindras att göra sitt inträde i
skriftspråket, dit de ovillkorligen snart skola bana sig väg, om
ej språkkänslan i tid varnas för dem». Han fann också, att »ju
mera Finland aflägsnar sig från det gamla moderlandet, ju mera
de hiterära inflytelserna därifrån aftaga i styrka, dess mera skall
språket i Finland, utsatt för påvärkan från andra håll, aflägsna
sig från riksspråket för att försöka egna vägar. De främmande
inflytelserna utgå och skola hufvudsakligen utgå från två håll, dels
och främst från våra svenska allmogemål, dels från det andra inhemska språket». Författaren hävdar principiellt »nysvenskans rätt
särskildt att som skriftspråk fortfarande vara normgifvande äfven i
vårt land» men gör gällande, att den finländska svenskan dock i vissa
fall bör godtagas. Sådana särskilda fall synas enligt hans mening
vara bl. a. aksenten och uttalet av en del ljud och ljudförbindelser.
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Lindströms vederhäftiga och klartänkta uppsatser inledde en
lång rad av utredningar och publikationer i ämnet. Särskilt viktigt
var, att Svenska Landsmålsföreningen i Helsingfors på förslag av
dess grundare och ordförande A. 0. Freudenthal år 1892 beslöt
ägna sig åt att förteckna ssådana i den finländska skriftsvenskan
begagnade ord och uttryck, som icke återfinnas i riksspråket i
Sveriges. Resultatet av föreningens arbete publicerades 1902 av
Freudenthal. Bland enskilda forskares bidrag i ämnet må nämnas
Hugo Pippings värdefulla fonetiska studie över talspråket i Helsingfors och Ruben G:son Bergs grundläggande lexikaliska undersökningar. övriga bidragsgivare under detta skede voro Evald Ljunggren och Emil Olson samt RaIf Saxén, R. F. von Willebrand och
Hugo Bergroth. Rolf Nordenstreng gjorde den första ansatsen till
språkhistorisk fördjupning av ämnet och i ett föredrag 1914 gav
0. F. Hultman den bild av det finlandssvenska riksspråkets uppkomst, som i allt väsentligt gäller ännu i dag.
Ruben G:son Bergs undersökningar voro delvis inspirerade från
finländskt håll. Man var medveten om att sverigesvenska forskare
hade de största utsikterna att få sikte på de speciella finländska
provinsialismerna (»finlandismerna») och att därutöver avgöra, vilka
finländska drag som visserligen hade motsvarigheter på sina håll
i Sverige men icke desto mindre borde betraktas såsom provinsialismer. Fullföljaren av de strävanden, som gingo ut på att ge en
pålitlig beskrivning av finlandssvenskans avvikelser från riksspråket i Sverige i allmänhet och den högsvenska normen i synnerhet, blev Hugo Bergroth. Hans arbete på att fullständiga, sovra
och behandla materialet försiggick i nära samverkan med en krets
sverigesvenska språkforskare. Han hade även utomordentlig nytta
av Svenska Akademiens ordbok och dess rika språkprovssamlingar.
Bergroths viktiga och fruktbringande verksamhet som vårdare och
tuktare av svenskan i Finland försiggick på två linjer. Dels utgav
han 1917 sitt stora arbete Finlandssvenska, en »handledning till
undvikande av provinsialismer i tal och skrift» (andra upplagan
1928; en förkortad version under titeln Högsvenska 1918), dels
kunde han i egenskap av universitetslektor i svenska vid Helsing-
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fors universitet 1893--1937 hos de blivande modersmålslärarna i
de svenska läroverken och seminarierna skapa intresse för svensk
språkvård. Bergroths handböcker fingo omedelbart vidsträckt
spridning, och då språkrykten allmänt uppfattades som en nationell
finlandssvensk angelägenhet, var framgången given.
Man torde kunna säga, att den svenska språkvården i Finland
allt sedan 1920-talet har gått efter de riktlinjer, som drogos upp av
Hugo Bergroth. Syftet har varit att i så vid utsträckning som
möjligt ur skriftspråket rensa bort sådana provinsialismer, som ha
minskat den finlandssvenska skönlitteraturens möjligheter att
vinna publik i Sverige, och att ur talspråket bortarbeta sådana särdrag, som i viss mån ha verkat störande i officiellt och personligt
umgänge med rikssvenskar. För talspråkets del ha kraven av naturliga skäl inte kunnat ställas lika höga som för skriftspråkets del.
Det har ansetts självklart att i fråga om aksenten och ljudbildningen inte eftersträva full anslutning till sverigesvenska mönster
utan i stället skapa »förädlade» finlandssvenska uttalsvanor. 1 detta
avseende har den inhemska svenska teatern, särskilt Svenska
teatern i Helsingfors, givit språkvården ett gott stöd.
Trots att 1-lugo Bergroth säkerligen inte hade avsett, att hans
handbok Finlandssvenska skulle tillämpas rigoröst på den skönlitterära prosan, torde man våga säga, att den i viss utsträckning
verkade hämmande på 1920-talets prosaister. Förnyelsen av romanspråket under 1930-talet i Sverige har dock verkat frigörande också
i Finland, något som har kunnat ske så mycket lättare som prosaFörfattarna av yngre årgångar ha haft ett bättre utgångsläge: säkrare språköra och bättre kunskap om de egna språkliga förutsättningarna.
i)en fara för finlandssvenskan, som ligger i en ständig påverkan
från finskan, påpekades redan av Karl Lindström och har sedermera ständigt uppmärksammats. 1 våra dagar är denna fara större
än tidigare. En betydande del av det material, som ingår i de
dagliga tidningarna, består av översättningar från finskan, t. ex.
officiella notiser och niecidelanden från myndigheterna, nyheter
från finska trakter, piessmittalanden i finska tidningar m. ni,
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Lagar, förordningar o. (1. överflyttas till svenska av kompetenta
översättare, men övrigt hithörande material är ofta klätt i en
mycket bristfällig språkdräkt. Den bildade svenska allmänheten
är till stor del kunnig i finska. Under dessa omständigheter kan
känslan för modersmålets rätta bruk och särskilt för dess finare
skiftningar avtrubbas. Språkvårdens uppgift måste därför i främsta
rummet vara att dels vidmakthålla de vinningar som ha gjorts,
dels värja språkbruket mot och rena det från dc ständiga inflytelserna från finskan.
Å andra sidan har utvecklingen i ett viktigt avseende gått i
rakt motsatt riktning mot den av Karl Lindström 1885 förutsatta.
Finlands frigörelse från Ryssland skapade helt nya möjligheter
till kontakt mellan Finland och Sverige. Tack vare det tekniska
framåtskridandet har denna samfärdsel ökat i en utsträckning som
nian tidigare inte kunde föreställa sig. 1 )e personliga förbindelserna
över Bottenhavet äro ytterst livliga. Vidare ha dagliga tidningar,
veckotidskriftcr och böcker från Sverige en mycket stor spridiiing
bland svenskarna i Finland. inte minst viktigt är, att radioutsändningarna från Sverige ha talrika lyssnare överallt i svenskbvgdcrna.
Sålunda upprätthålles en ständig kontakt med språkbruket i
Sverige. 1)en språkliga isoleringen är bruten.
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Den svenska som talas och skrivs i Finland skiljer sig på många punkter
från rikssvenskan. Professor Olav Ahibäck, den främste kännaren av
svenskan i Finland, redogör här för särdragen i nutida finlandssvenska
och ger dessutom en översikt över svenskans utveckling på finländsk
botten. Han visar hur finlandssvenskan har bevarat ord och uttryck
som nu är föråldrade eller försvunna i rikssvenskan, hur den tagit upp
nya drag ur finlandssvenska dialekter, hur den bildar nya ord och hur
den påverkas av finskan. Ahibäck diskuterar också i vilken utsträckning
svenskan i Finland ifråga om ordförråd, syntax och uttal kan avlägsna
sig från rikssvenskan utan att den språkliga kontakten länderna emellan
blir störd.

Skrifter utgivna av Nämnden för svensk språkvdrd 15

Best. nr 21075-7
(Ns 21075-7)

B

