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M. H. 

Om redan den skrivna svenskan visar avsevärda 

skiljaktigheter i olika delar av sitt geografiska område — 

ett förhållande som ju här i Finland sedan en tid har 

rätt mycket uppmärksammats — så gäller det i mångfalt 

högre grad om den talade svenskan. Vi behöva icke 

för att finna det gå till folkspråket, där olikformigheten 

bjärtast framträder: också de bildades talspråk växlar i 

betydlig mån efter orten. I all synnerhet är det fallet 

med den art därav, som brukas i vardagslag under 

otvunget samtal med den närmare omgivningen. Det är 

nämligen så med språket, att ju mindre det avser att vara 

ett allmänt meddelelsemedel, dess flere avsteg från sin 

högsta, överallt vedertagna form, dess flere lokala diver- 

genser tillåter det sig. Mången ser häri ett missförhållande, 

vars grund är vårdslöshet och bristande bildning. Men 

den språkvetenskapligt bildade vet, att det inom ett språk 

finnes flere språk och att det naturliga vardagsspråket är 

fullkomligt lika „riktigt“ som språket i den store skaldens 

dikter.  
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Mer utpräglad än i någon trakt av Sverige är den 

bildade talsvenskans lokala egenart i Finland. Helt säkert 

har icke envar bland oss gjort sig reda för huru mycket 

vårt talspråk avviker från vad som från allmänsvensk 

synpunkt ter sig som det normala. Det är icke nog med 

att tonfallet är ett helt annat och att där vimlar av ord, 

uttryck och vändningar egendomliga för oss: i snart sagt 

varje ord är därtill något eller några ljud av annan be- 

skaffenhet eller annan längd än enligt det i Sverige vanliga 

uttalet, eller hörbart eller stumt i strid med detta. Icke 

utan skäl har man därför betecknat vår svenska som en 

särskild avart av den i Sverige talade. 

Å andra sidan företer de bildades svenska här endast 

jämförelsevis obetydliga skiftningar olika landsdelar emel- 

lan, om man nämligen icke tager ordet bildad i en alltför 

vid betydelse. Och fastän dess lägsta art, samtalsspråket, 

har ett visst spelrum mellan en mera vårdad och en mera 

vardaglig form, så finnes det dock en mycket skarp gräns 

nedåt, som man icke kan överskrida utan att lämna det 

bildade språket och hamna i det vulgära. Den bildade 

talsvenskan i Finland står alltså gentemot både riks- 

svenskan och den inhemska lägre befolkningens språk 

som ett i sig avslutet helt. 

När och huru har denna form av svenskan upp- 

kommit? 

Enligt en vida spridd uppfattning skulle den högre 

klassens språk i vårt land under svenska tiden varit det 

samma, som ännu brukas i Sverige, och först efter 1809 

års politiska skilsmässa hava utvecklat de egendomlig- 

heter, varigenom det nu skiljer sig från detta. Men vid 

mitten av senaste århundrade talade de bildade här icke 

mycket annorlunda än nu, och under den korta tid, som 

då förflutit sedan 1809, har omöjligt en så stark förändring 

kunnat genomföras och genomföras så likformigt över hela 

landet. Det har ock kunnat bevisas, att åtminstone några 

av egendomligheterna i vår svenska gå tillbaka till tiden 
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före skilsmässan från Sverige.1) Frågan om denna språk- 

arts uppkomst är därför en öppen fråga, och ett försök 

att ställa den i den belysning språkliga och historiska fakta 

giva torde därför kunna påräkna något intresse hos fack- 

mannen. I den tanke, att det utanför fackmännens krets 

och särskilt bland dem, som omfatta Svenska Litteratur- 

sällskapets strävanden, kan finnas sådana, som dela detta 

intresse, går jag att här framlägga ett dylikt försök. 

 

   

 

Huru det än må förhålla sig med den bildade Finlands- 

svenskans uppkomst, står den givetvis i det intimaste 

sammanhang med den bildade Sverigessvenskans historia, 

och en utredning därav inledes lämpligast med en blick 

på denna. 

Vid den tidpunkt, där vår egentliga kunskap om 

svenskans liv och skapnad i äldre tid tager vid, d. v. s. 

omkring år 1300, fanns det i Sverige icke något särskilt 

överklass-språk. Däremot visade språket där talrika lokala 

skiljaktigheter: det hade sönderfallit i dialekter, vilkas fort- 

sättning de nuvarande allmogemålen äro, och av dessa 

dialekter använde sig de skilda landsdelarnas hela befolk- 

ning, från den adliga jorddrotten till stavkarlen. Så var 

det ända till medeltidens slut, blott att allt flere olikheter 

skilde olika trakters språk åt. Det framträdde väl under 

denna tid flere ansatser till ett skriftspråk, i vissa delar 

lösgjort från det talade språket. Man kan konstatera, att 

de som nedskrivit de medeltida urkunderna, härvid ofta 

icke rättat sig efter sitt eget individuella talspråk, utan 

efter de skriftformer de lärt känna i andra böcker eller 

brev. Men dessa tendenser till likformighet i språkbehand- 

lingen kunde ej samla sig omkring något för hela landet 

gemensamt språkideal, utan syftade mot olika dialekter 

och nådde aldrig utöver en jämförelsevis trång krets, 

invånarna i ett landskap, medlemmarna av ett kloster eller 
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en orden, domare- och tjänstemannavärlden. Och på tal- 

språket utövade dessa ansatser till skriftspråk nog ingen 

nämnvärd inverkan: det kvarstod av allt att döma trots 

dem under hela medeltiden på bygdemålens ståndpunkt. 

Det var först Vasatiden, som här liksom på så många 

andra områden lade grunden till nya förhållanden. I de 

skrifter, som reformationen gav upphov åt, utbildades på 

grundvalen av Mälarlandskapens dialekter en språkform, 

i konsekvens och stadga vida överlägsen medeltidens 

litteraturspråk. Tack vare den unga boktryckarkonsten 

blev hela rikets bokkunniga befolkning delaktig av den. 

Man fick i reformatorernas skrifter — och i synnerhet i 

den efter Gustav Vasa benämnda bibelöversättningen — 

så att säga en rikslikare för skriftspråket, och snart nog 

formades detta, bortsett från vissa mera betydande skift- 

ningar, som fortforo långt inpå 1600-talet, överallt till 

huvudsaklig överensstämmelse därmed. 

Den högre klassens talspråk kunde icke undgå att 

påverkas av ett skriftspråk, vars former måste inprägla sig 

hos envar läskunnig, och denna påverkan införde däri 

allt flere element, som avlägsnade det från det lägre folkets 

språk och inskränkte de dialektala skiljaktigheterna. I 

samma riktning verkade längre fram också en annan om- 

ständighet. Ordnandet av den juridiska undervisningen 

vid Uppsala universitet samt statsförvaltningens och rätte- 

gångsväsendets organisation under Gustav Adolf hade till 

följd uppkomsten av en talrik bildad ämbetsmannahierarki, 

som fått sin utbildning i rikets centrum och där hade 

sina tongivande spetsar. Genom den började nu också 

beståndsdelar av det där brukade talspråket spridas till 

landsorten. Men det är givet, att närmandet till skrift- 

språket liksom till det centralsvenska talspråket, då det väl 

över huvud skedde ofrivilligt, kunde försiggå blott helt 

småningom. Det förflöt med säkerhet flere mansåldrar 

mellan ombildningsprocessens första början och den tid- 

punkt, då ett i sina huvuddrag enhetligt, från bygdemålen 
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väsentligen avvikande talspråk först användes av den 

högre klassen i Sverige. En framstående kännare av den 

äldre nysvenskan har uttalat den meningen, att man kanske 

måste förlägga denna tidpunkt så långt fram som till 

slutet av 1600-talet.2) Säkert är, att den icke inföll före 

dess början, om nämligen samtalsspråket avses; vad det 

högtidligare föredragsspråket beträffar, skedde utan tvivel 

anslutningen till skriftspråket hastigare, liksom den ock 

var fullständigare. 

Vända vi oss nu till Finland, så är en sak omedel- 

bart klar: icke heller här har före 1600-talet funnits något 

bildat talspråk, tydligt skilt från folkspråket. Det är t. o. m. 

troligt, att vårt land på grund av sitt avsides läge och sin 

jämförelsevis låga kulturståndpunkt först något senare än 

det egentliga Sverige erhöll ett sådant. 

Här fanns av hedenhös en svensk allmogebefolkning 

utbredd över stora områden utmed kusterna. Dess språk, 

den s. k. östsvenskan, utgjordes på 1600-talet av skilda 

dialekter, som väl i allt väsentligt överensstämde med de 

nuvarande allmogemålen i samma trakter, om man bortser 

från den mer eller mindre starka uppblandning med bildat 

språk dessa hava varit utsatta för. De ståndspersoner, 

som hade sina hem i dessa områden, brukade sannolikt 

åtminstone till århundradets mitt ett talspråk, som knappast 

skilde sig från den omgivande allmogens. Man vill kanske 

ej tro, att. t. ex. Creutzarna på Sarvlaks och Malmgård 

skulle talat bygdemål, men det gjorde de i alla fall. Vi 

se det av en egendomlig liten urkund — ett recept, som 

torde nedskrivits där vid 1600-talets mitt av en medlem 

av denna släkt.3) Skriftspråket, som i vanliga fall nästan 

aldrig låter talspråkets egendomligheter skymta fram, har 

synbarligen endast ofullkomligt behärskats av skribenten, 

och till följd härav uppenbarar urkunden för oss, att han 

— eller kanske rättare hon — använt sådana specifikt 

dialektala former som moudron för ’modern’, skolda för 

’skålla’, kryder för ’kryddor’ och einrijs för ’enris’. 

  



236 Om uppkomsten av den bildade talsvenskan i Finland. 

 

Svårare är det att angiva, hurudant det språk var, 

som de svensktalande i landets finska delar använde. 

En del av dem, tillhörande mest adeln, läroståndet 

och tjänstemannaklassen — deras antal uppgick nog icke 

till många tusenden — levde kringspridda på olika orter 

och talade antagligen ett i hög grad olikartat språk, som 

i allmänhet bestämts av dialekten på den av svenskar 

bebodda ort, varifrån de eller deras förfäder inflyttat eller 

hämtat sin svenska språkkunskap. 

En annan del bodde i landets huvudstad Åbo, förenade 

till en verklig koloni, vid sidan av en betydligt talrikare 

finsk befolkning. Inom denna icke så fåtaliga folkgrupp, 

som sträckte sina rötter långt ned i medeltiden, och vars 

medlemmar ofta i flere generationer levat i nära gemen- 

skap med varandra, måste med naturnödvändighet hava 

uppkommit en enhetlig munart. Vid besvarandet av 

frågan, huru den var beskaffad, bör man hålla i sikte, att 

i allmänhet huvudmassan av borgerskapet i våra städer 

plägade rekryteras från den omgivande landsbygden. Nu 

veta vi ju visserligen, att den närmaste omnejden kring 

Åbo har finsk befolkning; men det svenska språkområdet 

ligger icke längre bort därifrån än en mil. Det kan där- 

för på goda grunder antagas, att Åbosvenskarnas flertal 

stammade från dess närmast deras stad belägna delar, 

Pargas, Nagu och andra socknar i södra Egentliga Fin- 

land.4) Under sådan förutsättning är det snarast folk- 

målen i dessa socknar den gamla Åbodialekten bör hava 

liknat. 

Att det verkligen förhöll sig så, det får från ett ganska 

oväntat håll en bekräftelse, som tyckes mig avgörande. 

Det utkom i Åbo på 1730-talet ett bröllops- och ett grift- 

kväde, författade av en viss Alexander Hacks till borgare n 

Joseph Petrejs ära; under namnet „Eskola gubbens visor“ 

åtnjöto de sedan stor popularitet där.5) Båda kvädena 

bära en burlesk prägel, beroende mest på att de äro 

skrivna på den rådbråkade svenska, som de finska borgarna 
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i Åbo, och bland dem „Jåseph Bedrej“ själv, plägade 

använda. Man har framhållit, att de äro belysande för 

dessas svenska språkkunskap på den tiden, och att de på 

ett levande sätt avbilda dem i deras handel och vandel. 

Men något som ingen synes hava fäst sig vid och som 

gör dem till en för oss ännu mera värdefull källa, är 

att de också kasta en ljusstråle på den munart, som den 

svenska befolkningen i Åbo ursprungligen talade. Om 

man från dikterna liksom avskalar de för finnar egen- 

domliga språkfelen, bestående i förväxling av „hårda“ och 

„lena“ konsonanter, bortlämnande eller tilläggande av 

konsonanter framför andra i början av ord, misstag i fråga 

om genus, oriktigt bruk av substantivens bestämda form 

o. dyl., så återstår en språkform, som ögonskenligen på 

få enskildheter när konsekvent ansluter sig till en svensk 

talspråksdialekt. Vem denna dialekt tillhört, behöva 

vi icke vara tveksamma om. De svenskar, som de finska 

borgarna i Åbo mest kommo i beröring med och lärde 

sig rikets huvudspråk av, voro det svenska borgerskapet 

i samma stad, särskilt dess bredare lager. Det är alltså 

deras språk „Eskola gubbens visor“ avspegla bakom fenni- 

cismerna. Och undersöka vi närmare dess skapnad, åter- 

finna vi där en mängd drag, som äro karakteristiska för 

de svenska folkmålen i Finland eller speciellt för dem, 

som talas i skärgårdssocknarna söder om Åbo. Man har 

uttalat med g-ljud sådana ord som varg torg och sådana 

som springa ring. För söndag har använts formen sunda, 

för spegel och segla formerna speil och seila. Slutvokalen 

har bortlämnats i många ord, såsom satt för satte, full 

stor för fulla stora. Pluralen till ko har lytt konar. Man 

har brukat ett ord tåkon för „sådan“, ett nukk för „nog“. 

Jag förbigår övriga exempel, utom ett: man har haft kvar 

hårt k- och g-ljud samt konsonantförbindelsen sk i sådana 

ord som köpa gäst skinn skiuta, en egendomlighet som 

än i dag utmärker folkspråket i Pargas, Nagu och Korpo 
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i motsats till de västligare och de östligare målen i 

Egentliga Finland. 

Den ursprungliga Åbodialekten, som alltså otvivel- 

aktigt hade ett starkt släkttycke med bygdemålen söder 

om Åbo, talades naturligtvis, den tiden svenskan över 

huvud visade endast lokala och inga nämnvärda sociala 

skiftningar, också av de högre lagren i samhället. Men 

på 1730-talet, då Hacks skrev sina kväden, måste man 

redan hava lämnat detta tillstånd långt bakom sig. Fin- 

land hade då för länge sedan nåtts av den utjämnande 

strömning från rikets centrum, som efter uppkomsten av 

ett likformigt skriftspråk och en egentlig ämbetsmanna- 

klass efter hand genomträngde de bildades talspråk. Icke 

ens de svenska borgarkretsar i Åbo, vilkas språk „Eskola 

gubbens visor“ indirekt giva oss en föreställning om, voro 

längre oberörda därav. Detta språk visade vid sidan av 

de dialektala dragen andra, som blott kunna tillskrivas 

inflytandet västerifrån. Det hade e och ö i en del ord i 

stället för de genuint finländska formernas diftonger, t. ex. 

i get för gäit och nö för nöud. Det hade åtminstone ofta 

lång aksentstavelse för folkmålens korta; man sade mossa, 

icke mŏsa, gammal, icke gămal o. s. v. Det använde 

ännu andra former, som endast kunna hava utvecklats i 

Sverige, såsom brö utan d och mej (dej) sej. 

De kretsar, vilkas språk jag nu talat om, stodo utan- 

för den bildade klassen, om de ock hade tillräcklig be- 

röring med den för att i språkligt hänseende påverkas av 

den. Inom denna klass hade utan tvivel ombildningen 

fortskridit vida längre. En ny Åbodialekt var på väg att 

uppstå, som i sin fullbordan icke hade kvar många av 

den gamlas utmärkande drag, men så mycket mer överens- 

stämde med det samtida bildade talspråket i Sverige och 

med den språkart, som den svenska bildade klassen i 

Finland i våra dagar använder. 

Allt tyder nämligen på att det är språket i det gamla 

Åbo, som spritt till de bildade i alla landsdelar har givit 

  



 Om uppkomsten av den bildade talsvenskan i Finland. 239 

 

upphov åt vårt talspråk. Landets kulturliv hade, jag be- 

höver knappt påminna därom, i Åbo sin brännpunkt. 

Av dem, som i landsorten uppburo det, hade de flesta 

varit under direkt inverkan av det i Åbo gängse bruket, 

i språk som i skick. Kyrkans, skolans och rättsvårdens 

män, till en del också förvaltningens handhavare och adeln, 

hade tillbragt ynglingaåren vid akademien på Auras strand. 

Många av dem voro därtill hemma från Åbo eller åtmin- 

stone forna alumner av Åbo skola, det främsta bland de 

få högre elementarläroverk, som den tiden funnos i landet. 

Bland prästerskapet fanns det dessutom icke få, som varit 

lärare vid akademien eller skolan. Och av adeln delade 

åtskilliga sin tid mellan sina gods och Åbo, där de be- 

klädde hovrättstjänster eller andra ämbeten eller blott 

deltogo i sällskapslivet. 

En talrik kontingent bland djäknarna och studenterna 

kom från finskspråkiga hem; det säger sig självt, att de 

från början tillegnade sig den svenska, som talades i 

lärdomsstaden. Men den svenskfödda överklassen i lands- 

orten underlade denna språkform sig nog inte utan lång- 

varig kamp med de olika dialekter den dittills haft till 

modersmål. Den kände forskaren Anders Johan Hipping, 

född i Pärnå 1788, berättar sålunda, att ännu i hans ung- 

dom „talades Nyländska dialecten till och med af Stånds- 

personer“.6) 

Det är alltså på den svenska tidens Åbo vi hava att 

koncentrera vår uppmärksamhet, om vi vilja utreda vårt 

bildade talspråks begynnelser. Vilka element som samman- 

flöto i det hava vi redan lärt känna. Men det återstår 

för oss att något närmare studera förloppet av blandnings- 

processen. 

Man kan ej undgå att härvid tillägga tvenne om- 

ständigheter stor betydelse; utan dem hade med säkerhet 

ombildningen av den gamla Åbodialekten försiggått vida 

långsammare, blivit mindre genomgripande och tagit en 

något annan riktning. Å ena sidan, att Åbo sedan 1623 
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var säte för en hovrätt, sedan 1630 för ett gymnasium och 

sedan 1640 för en akademi. Dessa inrättningar gåvo det 

förut jämförelsevis fåtaliga bildade elementet i staden en 

förstärkning av flere tiotal män på höjden av sin tids 

bildning, jämte deras familjer. Åbo hade nu en över- 

klass, nog stark att i språkligt hänseende gå sin egen 

väg och motstå det assimilerande inflytandet nedifrån. I 

de låga stugor med små blyinfattade rutor, där dessa 

hovrättsråd och professorer och andra av deras krets hade 

sina hem, i akademihusen vid domkyrkans fot, i hovrättens 

sessionsrum i det gamla Hornska palatset — i sådana 

omgivningar var det vårt bildade talspråk såg dagen. Å 

andra sidan var det ej mindre betydelsefullt, att under 

1600- och 1700-talen högskolans lärare och hovrättens 

medlemmar till stor del voro bördiga från Sverige, och 

att i synnerhet under akademiens första tid förhållandet 

var det samma med studenterna.7) Troligtvis skulle med 

tiden ett talspråk olikt mängdens hava utvecklats inom 

den av boklig bildning genomträngda överklassen i Åbo, 

också om ingen enda person i staden varit från Sverige. 

Men det är säkert, att det i så fall skulle varit uteslutande 

eller så gott som uteslutande i riktning mot skriftspråket 

den gamla Åbodialekten hade omformats. Nu indrogs 

Åbo inom området för det centralsvenska talspråkets infly- 

tande, som sedan början av 1600-talet gjorde sig gällande 

i Sverige. Och på grund av de inflyttades talrikhet och 

dagliga kontakt med de infödda verkade det här med 

synnerlig styrka. Det förefaller, som om gestaltningen av 

den språkart, som utbildades i Åbo, hade bestämts minst 

lika mycket av det som av den inverkan skriftspråket 

utövade. 

Man kommer till en sådan slutsats, om man under- 

söker enskildheterna i vårt nuvarande talspråk och särskilt 

i dess mest utpräglade form, vardagsspråket. En mängd 

ord hava där en gestalt, som måste leda sitt ursprung 

från talspråket i Sverige, då den varken kan stamma från 
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skriftspråket eller vara ett arv från de inhemska dialekterna. 

Så använda vi de i Sverige allmänna talspråksformerna 

mej dej sej, som skilja sig både från skriftspråkets mig 

dig sig och från våra bygdemåls meg teg seg, mä tä sä 

och mi ti si. Vi lämna bort d i brö, go och några andra 

liknande ord, i strid med skriftspråket, vars bröd god o. s. v. 

hava det kvar, och med de finländska dialekterna, vilkas 

lagar icke betinga något bortfall därav i ord som dessa, 

men i överensstämmelse med vardagsspråket inom över- 

klassen i vårt gamla moderland. Där vilar bruket av 

dylika former — de hos oss förekommande och andra 

likartade, såsom trå spa sme — på bygdemålens grund. 

I flertalet svenska bygdemål väster om havet hava näm- 

ligen alla ord, som slutade på enkelt d efter vokal, förlorat 

det. På samma sätt förhåller det sig med vissa av oss 

brukade former med assimilerat nd — iblann stunn unnan 

o. a. I Sverige visar större delen av landsmålen samma 

assimilation konsekvent genomförd i slutet av ord eller 

allestädes, så att det heter också t. ex. bann blinn binna 

bonne, och i anslutning härtill förekomma de former vi 

tala om också i det bildade samtalsspråket därstädes. 

För våra landsmål är däremot assimilationen främmande. 

Främmande för dem men icke för den högre klassens 

talspråk västanhavs äro även förkortningarna ann för 

annan, mån för månaden, nån för någon och sån för 

sådan. Också bestämda pluraler sådana som husena 

skeppena tillhöra lika litet dessa landsmål i deras genuina 

gestalt som skriftspråket; talspråket i Sverige tyckes hava 

lagt sig till med dem under förra hälften av 1700-talet. 

Och då vi i vanligt tal alltid ersätta denna detta dessa 

genom den här de här di här eller den där de där di där, 

beror också det på inflytande från detta håll, ty dialek- 

terna i Finland hava ända till våra dagar brukat samma 

pronomen som skriftspråket, om ock till formen något 

annorlunda utvecklat. 

I många fall, då ett drag i vårt språk icke tyckes få 
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sin förklaring av talspråket i Sverige mer än av skrift- 

språket och av de inhemska dialekterna, är det endast 

skenbart så och beror på att detta talspråk förändrats, 

sedan omdaningen av vårt skedde. Gå vi tillbaka till 

1600- och 1700-talen, återfinna vi hos det alldeles samma 

drag. Jag vill anföra några exempel. 

Till den bildade Finlandssvenskans egendomligheter 

hör också dess u-ljud, som överensstämmer med norskans. 

Rikssvenskans skiljer sig från det genom sin klangfärg, 

som dessutom är olika, då det är långt såsom i utan och 

då det är kort såsom i under, så att det mera än det 

finländska närmar sig y i det förra fallet och ö i det senare. 

Men vårt u kan icke hava kommit från de inhemska 

bygdemål, som vi antagit att den äldre Åbodialekten 

framgått ur. I de allra flesta av dem och bl. a. i alla, 

som tillhöra Egentliga Finland, är u än i dag åtminstone 

som kort det s . k. europeiska u-ljudet, som anses vara det 

ursprungliga i de nordiska språken; de flesta bland oss 

hava väl hört vår svenska allmoge uttala det i ord sådana 

som full ung. Skriftspråket kan det naturligtvis icke vara, 

som har bibragt oss vårt uttal. Men däremot återger 

detta troget ett uttal, som att döma av yttranden hos 

särskilda grammatiker i medlet av 1700-talet då synes varit 

vanligt i Sverige, och som alltså först i jämförelsevis sen 

tid har blivit ersatt av det nuvarande.8) Det har också 

påvisats, att i Sverige då för tiden — och vad vissa delar 

av landsorten beträffar ännu i början av 1800-talet — 

bland bildade förekom ett uttal med kort vokal framför 

konsonantförbindelsen rd,9) i olikhet med förhållandet i 

våra dagars rikssvenska, där vokalen alltid är lång i ord 

som bord ordning lärde mörda. Det förklarar, varför det 

bildade talspråket i Finland vanligen har kort vokal i 

mörda skörd gördel ordna ackord och några andra ord 

med rd, i motsats till folkspråket, som (där det icke har 

påverkats av överklass-språket) använder långvokaliska for- 

mer liknande de nuvarande rikssvenska. På det i Sverige 
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fordom brukade talspråkets grund stå vi likaså, då vi 

uttala moln mjölnare dold med kort vokal framför l-ljudet, 

icke med lång,10) såsom vår svenska allmoge gör på de 

flesta orter och bl. a. i hela landsdelen närmast Åbo, och 

såsom nu i Sverige allmänt sker. Blott lärdomar, som 

vi fått från det hållet och förblivit trogna längre än läro- 

mästarna själva, kan det ock tillskrivas, att vi mest säga 

kaklung för kakelugn, synnas för synas, tis för tills. 

Alla dessa former hava bevisligen i äldre tid tillhört det 

bildade samtalsspråket i Sverige, som nu icke kännes 

vid dem.11) 

Man misstager sig emellertid, om man tror, att vår 

svenska icke har kvar från tiden före sin omdaning några 

av de talspråksdrag, som tillhöra våra finländska dialekter. 

Den har bevarat många av dem, ehuru visserligen nästan 

blott sådana, som också tillhörde det bildade samtals- 

språket på andra sidan Ålands hav. Överensstämmelserna 

med detta voro ej så få, delvis därför, att bygdemålen 

omkring Stockholm, som det till väsentlig del hade upp- 

vuxit ur, stodo de finländska målen relativt nära. 

Den avstympning av orden, som mer än något annat 

avlägsnat vårt samtalsspråk från skriftspråket, har sålunda 

i de flesta fall egt rum inom landet. Så framför allt i 

alla de fall, där en av vokal föregången konsonant för- 

svunnit i slutet av ett ord, som ofta förekom obetonat 

eller vars sista stavelse hade svag tonvikt — såsom t i 

de take bruti för det taket brutit; d i me sto huvu allti 

för med stod huvud alltid; k i å för och; g i ja to lyckli 

aldri för jag tog lycklig aldrig; v i ble ga för blev gav; 

l i ska för skall; r i ä va ha för är var har. Så ock i 

la för lade, sa för sade, och de talrika imperfektformerna 

av typen kalla för kallade. Formen kar för karl är säkert, 

även den, självständigt utvecklad i Finland. Och vi be- 

höva icke häller i Sverige söka ursprunget till bestämda 

pluraler som dagana för skriftspråkets dagarna, eller till 

formerna åv och å för av, säja för säga, draji slaji taji 
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för dragit slagit tagit, doter för dotter, tordas för töras, 

eller till bruket av verbens singularformer för plural- 

formerna, då man säger t. ex. vi läser eller studenterna 

sjunger för vi läsa, studenterna sjunga. 

Flere av de anförda formerna anses numera i Sverige 

för tämligen vulgära och kunna därför knappt räknas till 

det bildade talspråket där; men fordom stodo de ej lika 

lågt i kurs och bibehöllos därför i Finland. Man kan 

t. o. m. konstatera, att åtskilliga för vårt överklass-språk 

och våra folkmål gemensamma förhållanden, vartill alls 

ingen motsvarighet nu står att finna i Sverige (utom 

delvis i avlägsna landsändar eller i bygdemålen), fordom 

allmänt tillhört den högre klassens talspråk där. I ord 

sådana som blank korp hals, där en förbindelse av en 

klangfull konsonant och en fullkomligt klanglös följer 

på en kort vokal, hava både den bildade svenskan och 

dialekterna i Finland den förra konsonanten kort och 

den senare lång, rikssvenskan däremot tvärtom. Men i 

äldre nysvensk tid har vårt uttal funnits också i Sverige.12) 

Av jämförelsevis ungt datum är troligtvis likaså det för 

språket där karakteristiska utelämnandet av konsonanten 

r i förbindelserna rt rd rs rn och rl (vilkas återstående 

konsonant dock i stället har en dragning åt r) — t. ex. i 

bort jord fors barn ärla. Ännu vid mitten av 1700-talet, 

ja ännu i början av 1800-talet, var åtminstone i en del 

av västra Sverige det vårdade samtalsspråkets uttal det 

samma, som i våra dagar utgör ett särmärke för den 

bildade Finlandssvenskan och för dialekterna i Nyland 

och Egentliga Finland — med tydligt hörbart r.13) Vårt 

å-ljud i pluralformer som kvinnor visor — också det ett 

sådant särmärke — motsvaras nu i största delen av 

Sverige av vokalen o. Denna antages likväl vara införd 

ur bestämda formen, som förut (liksom ännu i uppländska 

bygdemål) hade ändelsen -ona, och den ursprungliga 

ändelsen -år tyckes ännu på 1700-talet hava allmänt 

brukats i rikets huvuddel.14) Ännu många andra ord 
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hava synbarligen därför fått behålla den form de hava i 

våra dialekter, att den en gång stöddes av en liknande 

form i Sveriges överklass-språk, fastän detta nu har över- 

givit den. Därför är det vi säga si för se och tri för tre.15) 

Därför får man här höra annors för annars, hösa för ösa, 

häller för eller.16) Därför brukas här de avstympade for- 

merna int för inte och måst för måste.17) Det är ock 

grunden till att vi hava kvar de långvokaliska dōm dōmare 

för dŏm(m) dŏm(m)are, tōm för tŏm(m), hōn för hŏn(n) 

och att vi betona andra stavelsen i allvarlig, arbeta m. fl. 

ord, som i Sverige få tonvikten på den första.18) Då vi 

använda betonat å för också i uttryck som han ska väl 

å komma, göra vi blott vad man allmänt gjorde i t. ex. 

Gustav III:s Stockholm.19) Och om vårt samtalsspråk 

fasthåller vid sådana dialektformer som bulla släda för 

bulle släde, årar för åror, gångor för gånger, beror också 

det på att 1600- och 1700-talens bildade talspråk i Sverige 

så att säga givit dem sin sanktion.20) 

Under dylika förhållanden framträder hos vårt bildade 

talspråk, trots mängden av drag, som härröra från det 

östsvenska folkspråket, dess härstamning från detta endast 

föga. En ytlig betraktare kunde lika väl taga det för en 

avläggare av det äldre talspråket i Sverige. Vår svenska 

är lik en växt, som genom ympning har fått en ädlare 

krona och på vilken det är svårt att se, att den icke från 

roten är av samma art. Men liksom på en sådan växt 

stundom några enstaka blad nedanom förädlingsstället 

röja vildstammens art, så röjer en och annan egenhet, 

som vårt språk tillika med Finlands svenska bygdemål 

visar trots skriftspråket och trots talspråket i Sverige i 

äldre och nyare tid, att det dock är av finländsk stam. 

En sådan egenhet äro formerna ti och vi, som vi 

vanligen bruka för obetonat till och vid. I Sverige har 

samtalsspråket i stället, åtminstone sedan 1600-talet, te och 

ve (det senare har i någon mån fått insteg också i Finland). 

Visserligen förekommer nu för tiden ti åtminstone i Stock- 
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holm, men ännu i slutet av 1700-talet sade man allmänt 

te också där.21) En annan, mycket påfallande egenhet av 

samma slag är det sku, varmed vi ersätta skulle. På 

svensk botten synes någon annan förkortad form av ordet 

än ett skull icke kunna påvisas inom det bildade språket 

på 1600- och 1700-talen.22) Ett sku var nog vanligt i 

det äldre talspråket där — vi spåra det bl. a. i det Bell- 

manska 
 

Bland delfiner och sirener nakna 

Sku vi nu plaska med vår lilla båt — 
 

men detta sku företräder icke skulle, utan presens skola. 

Också formen äppel för äpple kan nämnas i detta samman- 

hang. Ett specifikt östsvenskt dialektdrag är vidare ändel- 

sen -åna i bestämda pluraler av feminina substantiv t. ex. 

flickåna gäddåna, svarande mot de rikssvenska flickorna 

gäddorna. Endast vårt talspråks härstamning från de 

inhemska dialekterna synes ock kunna förklara, att där 

liksom här en betonad stavelse kan sluta på kort vokal, 

i strid med ljudskicket i Sverige sedan århundraden till- 

baka, om man bortser från några bygdemål. I vårt 

bildade språk är dock detta uttal inskränkt till ett fåtal 

ord, dels sådana, som ofta äro helt och hållet obetonade, 

såsom före över någon mina vara göra; dels sådana, 

vilkas aksentstavelse i andra böjningsformer slutar på 

konsonant, såsom moron stövel skovel (med pluralerna 

mornar stövlar skovlar); dels ord som tidigare haft ton- 

vikten på en annan stavelse, såsom tobak, senap, rädisa, 

skomakare; dels några andra. 

Man måste fråga sig, om ej också de finska be- 

ståndsdelar, som kunna urskiljas i vår svenska, till någon 

del äro nedärvda från det språk, som talades i Åbo förr 

än inflytandet från Sverige gjorde sig gällande. I så nära 

förbindelse, som de båda nationaliteterna där stodo med 

varandra, är det i sig självt icke osannolikt. Det före- 

faller likväl, som om flertalet av dessa fennicismer icke 
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skulle ega burskap överallt i landet, varför de troligtvis 

i allmänhet icke hava härflutit från urkällan för den bil- 

dade Finlandssvenskan. Åtminstone i fråga om ett från 

finskan stammande drag, som utgör ett allmänt känne- 

tecken för denna svenska, och därtill det mest framträdande 

av alla, kan det dock med stor sannolikhet antagas, att 

redan den ursprungliga Åbodialekten tillegnat sig det — 

jag menar den s. k. finska brytningen. Att denna redan 

vid mitten av 1700-talet utmärkte Finlandssvenskan, vet 

man på grund av en noggrann iakttagelse, som meddelas 

i ett arbete från nämnda tid.23) 

Helt säkert äro de östsvenska och finska drag, som 

skilt vårt talspråk från talspråket i Sverige allt ifrån den 

tid, då dess assimilation med detta ännu icke börjat, flere 

än de nu anförda. Det är också möjligt, att vårt språk, 

under det assimilationen fortgick, i trots av den lånade några 

för Sverige främmande ord och vändningar ur våra svenska 

bygdemål och ur finskan samt på egen hand företog en 

och annan nybildning. Men med allt detta är det otvivel- 

aktigt, att den bildade svenskan i Finland mot slutet av 

svenska tiden hade blivit bragt till en så nära överens- 

stämmelse med moderlandets bildade språk, att olik- 

heterna näppeligen voro större än de, som detta inom 

sig uppvisade. På en person från Sverige gjorde den i 

Gustav III:s dagar alls ej samma främmande och litet 

vulgära intryck som i vår tid. Det är t. o. m. icke otänk- 

bart, att om en Gustav III:s samtida och landsman nu 

hörde en finländare tala, dennes språk skulle synas honom 

mindre egendomligt än det nuvarande talspråket i Sverige. 

I många delar återger nämligen vårt språk mera troget 

än detta den karolinska tidens, frihetstidens och den 

gustavianska periodens bildade talsvenska. De egendom- 

ligheter, som nu utmärka det gentemot språket i Sverige, 

hava till stor, kanske till övervägande del uppkommit 

genom att det icke deltagit i vissa förändringar, som detta 

undergått under det senaste århundradet. Jag har redan 
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anfört många exempel härpå; ännu flere kunde tilläggas. 

I mycket stor utsträckning gäller det bl. a., såsom andra 

förut visat, om de även i skriftspråket framträdande fin- 

landismer, som utgöras av särskilda ord, ordbetydelser 

och uttryck. 

Emellertid är det nog i många fall vi, som varit 

orsaken till att vår svenska och rikssvenskan avlägsnats 

från varandra. Det är sant, att ordens uttal icke torde hava 

undergått någon mera betydande förändring här sedan 

svenska tiden. Men i annat — i tillskapandet av nya ord 

och ordformer, i godtagandet av slanguttryck, i adopte- 

randet av ord och vändningar ur andra språk, speciellt 

finskan, hava vi gått fram med stor självständighet, för 

att icke säga självrådighet, utan att stort fråga efter vilka 

vägar man i Sverige inslagit för språkets utbildning. 

Skall den klyfta, som redan finnes där, allt mera 

vidgas? 

Ingenting är säkrare än att så skall ske, om vi ej mer 

än hittills lägga oss vinn om att det språk vi begagna 

icke stannar utanför svenskans allmänna utveckling. 

Min mening är dock ej, att vi böra söka direkt om- 

forma vårt samtalsspråk genom att medvetet efterlikna det 

i Sverige brukliga. Ett dylikt försök skulle innebära ett 

våldförande av samtalsspråkets innersta väsen och därför 

vara på förhand dömt att misslyckas. 

Men så mycket större energi må vi nedlägga på att, 

så långt det låter sig göra, närma vår svenskas högre 

arter, ej blott skriftspråket utan ock lässpråket och det 

talade språk, som kommer till användning vid högtidliga 

tillfällen, i det högstämda talet, i det religiösa föredraget, 

till det i Sverige gällande språkidealet. Samtalsspråket 

har alltid på avstånd följt det högre språket i spåren, och 

det kan därför svårligen slå fel, att vårt samtalsspråk då 

av sig själv småningom skall utvecklas i en riktning, som 

icke avlägsnar oss från våra stamfränder, utan för oss 

närmare dem. 
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Må vi söka genomföra detta verk utan att låta för- 

villa oss av den falska patriotism, som mer än en gång 

har upprest sig emot att vi skulle utom Finlands gränser 

söka normerna för vårt språk. Om det är någon sak, 

där finsk nationalism har ingen talan, är det väl denna; 

om det är något vår svenska bör sträva till, är det väl 

att vara svensk. 
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nord. filol. IV) ss. 292, 315; Dens., Studier i 1600-talets 
svenska s. 141; Beckman, anf. arb. s. 217; Elias Grip, Ett 
bidrag till kännedom om svenskt talspråk i slutet på 1700- 
talet (Språk och stil I) s. 147; Magnus Stenbock och Eva 
Oxenstierna ss. 230 f., 233, 235 o. flerst. 

16 (S. 245). Se Svenska Akademien, Ordbok öfver svenska 
språket I sp. 1621. — Norelius anf. arb. s. 229; Beckman anf. 
arb. s. 214. — Hellquist, Studier s. 115; Beckman, anf. arb. s. 214. 

17 (S. 245). Se Gustaf Stjernström och Adolf Noreen, 
En svensk ordeskötsel af Samuel Columbus ss. 14, 19, 21. — 
Ad. Noreen och E. Meyer, Valda stycken av svenska författare 
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1526-1732, 2 uppl., ss. 174, 213, 229; Holmström, anf. arb. 
ss. 195 f., 216, 218. 

18 (S. 245). I den äldre nysvenskan kunde en del ord, 
som nu i rikssvenskan alltid hava kort vokal med följande 
långt m, därjämte (i anslutning till bygdemålen i området från 
Stockholmstrakten norrut t. o. m. Hälsingland) uttalas med 
lång vokal och kort m. Att detta uttal av dom domare var 
särskilt vanligt, antyda de nuvarande skriftformerna med ett m 
av det förra ordets plural och bestämda singular (domar 
domen) och av det senare ordet. (Man jämföre med dem 
t. ex. tömmen grimma hemma, som fullständigt undanträngt 
de i äldre nysvensk skrift även förekommande tömen grijma 
hema.) Förekomsten i 1600- och 1700-talens svenska av 
uttalet dōm bestyrkes av Andreas Arvidi (1651) och Sven 
Hof (1753), se Stjernström o. Noreen, anf. arb. s. XX och 
Beckman, anf. arb. s. 240. Också tom synes relativt ofta hava 
uttalats med lång vokal, att döma av att det i Spegels Glos- 
sarium (1712), som upptager både Eem och imm, Stomme 
och stome och endast Rymma Skrämma Stimma Tumme 
Tömma o. s. v., anföres blott under formen Toom. — Betr. 
hōn se Beckman anf. arb. s. 243. — Betr. allvárlig arbéta se 
Stjernström o. Noreen, anf. arb. s. XXII; Beckman, anf. arb. 
s. 232; Sv. Akademien, Ordbok I, sp. 1113, 2065. 

19 (S. 245). Grip, anf. arb. s. 152. 
20 (S. 245). Hellquist, Bellmans språkbruk s. 308 f., 311; 

Dens., Studier s. 128. 
21 (s. 246). Jf. Grip, anf. arb. s. 147. I Åbo användes 

ti redan på 1730-talet, enligt „Eskola gubbens visor“. 
22 (S. 246). Formen skull anträffas t. ex. hos Columbus 

(Stjernström o. Noreen, anf. arb. ss. 20, 22, 55), Lucidor, 
Holmström och Olof Wexionius (Hansellis uppl. ss. 17, 131 
resp. 199 och 370), Runius (Dudaim lll s. 73), Bellman 
(Fredm. ep. 65, Fredm. sång 65). Om ett sku för skulle på 
1600- och 1700-talen förekom i Sverige i de bildades talspråk 
— vilket icke är otänkbart, då det nu finnes i bygdemålen i 
Ångermanland, en del av Hälsingland (åtm. Delsbo, men icke 
Ljusdal) och en del av Roslagen (åtm. Vätö, men icke Fas- 
terna) — har det i varje fall varit blott en sällsynt provin- 
sialism, som svårligen kunnat inverka på språkbruket i Finland. 
„Eskola gubbens visor“ använda formen ku (d. v. s. sku). 

23 (S. 247). Se Hof, Swänska Språkets Rätta Skrifsätt 
(Stockholm 1753) § 306, och Beckman, anf. arb. s. 235. 

   


