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M. H. 

I de alltjämt mörknande tider vi sedan länge genom- 

leva synes den svenska nationaliteten i vårt land på ett 

vackert sätt hävda sin rätt att vara till. De svenskes po- 

litik i fråga om gestaltningen av landets öden har väl 

aldrig lyst med renare, ädlare glans än vid inbrottet av 

dessa dess vanmakts år. Vår svenska vetenskap är rik 

på goda, delvis berömda namn. Vår svenska litteratur 

genomlever väl icke nu en period av den högsta blomst- 

ring, men det myllrar på dess område av unga, spridande 

krafter, som lova god växt. Och under detta sista år, 

måhända det mörkaste den nu levande generationen haft 

att genomkämpa, ha vi äntligen beslutsamt tagit oss av 

vår konsts och vår kulturs länge försummade styvbarn, 

vår inhemska svenska Scenkonst, och sökt ge henne den 

vård hon behöver – och förtjenar. 

Denna senaste yttring av vår vilja att leva vårt eget 

liv, detta försök att skapa en finlandssvensk nationalscen, 

där våra egna dramatiska författares bilder ur vårt eget liv 

skola återges av skådespelare av vår egen stam, de enda 
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som ega förutsättningar för att i längden fullt lyckas däri, 

är av betydelse icke blott för vår konst och vår foster- 

ländska kultur, utan ock, i väsentligaste män, för vården 

av vårt finlandssvenska talspråk, och särskilt för dess 

bringande till största möjliga överensstämmelse med de 

för det allmänna högsvenska uttalet gällande reglerna. 

Detta sista påstående förefaller kanske mången som en 

paradox, men det är icke desto mindre den enklaste, 

naturligaste sanning. Förekomsten i decennier av en 

sverigessvensk teater i vår huvudstad synes ha varit av 

ytterst ringa betydelse i rent språkligt avseende; i Åbo, 

där teatern varit inhemsk, företer det oaktat det bildade 

uttalet av svenskan en något större överensstämmelse med 

högspråket än i Helsingfors. Vi ha lyssnat till det hög- 

svenska uttalet på vår scen utan en tanke på att själva 

söka tillegna oss det; naturligt nog, ty detta uttal företer 

flere genomgripande, delvis starkt framträdande egenheter, 

som vi icke kunna tillegna oss. Förhållandet blir ett 

helt annat då vi skapa oss en inhemsk svensk scen. För 

dess behov måste värt finlandssvenska uttal rensas från 

talrika vårdslösheter, ryktas, höjas, normeras; och det na- 

turliga tillvägagångssättet därvid är, att det redan existe- 

rande, fasta och lagbundna högsvenska scenspråket lägges 

till grund för normeringen och sedan de avvikelser göras, 

som betingas, främst av nödvändigheten, men delvis även 

av vissa företräden som det finländska uttalet eger framom 

det sverigessvenska. Det sålunda skapade finlandssvenska 

scenspråket skall å ena sidan tillgodose alla i den språk- 

liga enhetens intresse framställbara rimliga fordringar på 

överensstämmelse med det högsvenska uttalet; å andra 

sidan kommer det icke, såsom den rena högsvenskan, att 

utgöra ett ouppnåeligt och därför icke heller eftersträvat 

språkideal, utan det skall verkligen kunna tjena som före- 

döme för vårt bildade tal. Det lider väl heller inte något 

tvivel, att icke detta vårt eget scenspråk, när det väl vun- 

nit tillbörlig stadga, i allt väsentligt (om än icke i alla 
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detaljer) skall läggas till grund för uttalsundervisningen i 

våra skolor och vid våra universitet och sålunda på en 

gång bidraga till att förläna värt talspråk den ans och 

hyfsning det så väl behöver, och närma det till hög- 

språket. 

På grund av den betydelse frågan om vårt inhemska 

svenska scenspråk sålunda obestridligen eger för vår fin- 

landssvenska nationalitet i dess helhet, har det synts mig, 

att principerna för det språkliga arbetet vid vår teater, 

och i sammanhang därmed de viktigare uttalsdifferenserna 

mellan den finländska svenskan och högsvenskan, utgöra 

ett icke ovärdigt ämne för framställning vid ett tillfälle 

som detta, vid Svenska Litteratursällskapets årshögtid. 

* 

Genom Finlands skilsmässa från Sverige såg sig den 

svenska nationaliteten i vårt land med ens försatt i en 

helt annan ställning än förut. Medan den tidigare blott 

utgjort en del, och en politiskt och kulturellt jämförelsevis 

föga betydande del, av den svenska nationen, fann den 

sig nu stå som den främsta och – såväl politiskt som 

kulturellt – obetingat ledande representanten för en ny 

nation, den finländska eller, som den då kallades, den 

finska. Den andliga beröringen med Sverige fortfor väl, 

och utövade sitt icke ringa inflytande. Men på alla om- 

råden, i politik, i lagstiftning, i det kulturella arbetet, hade 

nu den svenska nationaliteten i Finland – till en början 

så gott som ensam, sedan jämte den finska – att utöva 

en fullt självständig verksamhet. Efter den tid, då svensk- 

heten var ensamrådande i landet, följde finskhetens upp- 

marsch och kampen mellan svenskt och finskt; sedan 

svenskhetens tillbakaträngande, och slutligen dess frivilliga 

politiska självuppgivelse. Men även efter allt detta, och 

trots allt detta, fortfar det lilla svenska folkelementet i 

vårt land att känna sig som en nationalitet för sig, att 

leva sitt eget liv, göra sin egen fosterländska gärning. 
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Det känner, att det icke mera på samma sätt som för 

hundra år sedan hör samman med den svenska nationen 

i Sverige; och det känner, att dess rätt att leva här beror 

på dess självständiga insatser i fosterlandets liv. 

Det är då också fullt förklarligt, att när frågan om 

det svenska språkets utveckling och gestaltning i vårt land 

för omkring trettio år sedan först bragtes på tal, man på 

de flesta håll bestämt hävdade också vår rätt till språklig 

självständighet. „Svenskan i Finland”, säger en av vår 

svenska odlings märkesmän på den tiden, „är ett allmänt 

bildat talspråk, och om hon än icke kan kallas ett riks- 

språk, eftersom Finland självt icke är ett rike, så eger hon 

dock sin fulla självbestämningsrätt”. Och dessa ord torde 

återge den allmännaste meningen vid den tiden. 

Den gör onekligen ett manligt, sympatiskt intryck, 

denna då så allmänna och ännu delvis fortlevande stolta 

språkliga självmedvetenhet, denna bestämda vägran att 

betrakta som oriktigt vad som är allmänt språkbruk här 

men obrukligt i Sverige. Men förrän vi ställa oss på 

denna ståndpunkt, måste vi göra oss reda för konsekven- 

serna därav; och det är detta man hos oss icke alltid 

gjort och gör. Språkhistorien lär oss, att språket icke 

står stilla, utan beständigt förändras. Och där ett och 

samma språk talas inom två politiskt skilda områden, inom 

skilda stater, gestalta sig förhållandena, därest de få ut- 

veckla sig fritt och obehindrat, med naturnödvändighet 

så, att språket utvecklas i olika riktning i de olika landen, 

tills det slutligen sönderfaller i två skilda språk. Ett be- 

lysande exempel härpå finna vi på mycket nära håll, 

nämligen i den nordgermanska folkstammens egentliga 

hemvist: Skandinavien med det svenska Finland. Tre 

riken ha där uppstått, och därmed också tre språk; sär- 

skilt intressant är att se huru den månghundraåriga uni- 

onen mellan Danmark och Norge lett till överensstäm- 

melse mellan norska och danska skriftspråket, medan 

talspråket differentierats. Sedan 1809 däremot ha vi, tills 
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vidare: fyra länder, tre språk. Men får språkutvecklingen 

hos oss fortskrida utan hinder, så lider det intet tvivel, 

att icke i en framtid formeln kommer att lyda: fyra 

länder (Sverige, Norge, Danmark, Finland), fyra språk 

(svenska, norska, danska, finländska). Vår bildade fin- 

landssvenska har i själva verket redan så pass mycket 

skilt sig från högsvenskan, att en av Sveriges främste 

språkforskare anser sig med en viss rätt kunna beteckna 

den, icke som svenska rätt och slätt, utan såsom „en sär- 

skild form” av svenskt språk. 

Kunna vi nu med lugn emotse, att vårt finländska 

provinsidiom efter hand utvecklas till ett särskilt språk? 

På denna fråga gives det blott ett svar. Att den svenska 

nationaliteten i Finland, trots sin numeriska underlägsen- 

het, och oaktat dess politiska maktställning uppgivits, ännu 

utgör en så betydande faktor i landets liv, beror väsent- 

ligen därpå, att den är svensk, att dess modersmål är 

ett språk som uppbär en gammal hög kultur. Kommer 

den dag, då vårt språk och vår odling icke längre kunna 

kallas svenska, då är utan tvivel vårt öde beseglat, då 

betyda vi intet mer. 

Övertygelsen att så är, att vi alltså måste vårda vårt 

språk, närma det till högspråket och se till att det fram- 

deles utvecklas i samma riktning som detta, synes numera 

även ha trängt igenom åtminstone hos den yngre nu 

levande generationen av finlandssvenskar; de som hylla 

det tidigare gällande åskådningssättet äro så pass få, att 

de kunna betecknas – och faktiskt själva beteckna sig – 

som „ropandes röster i öknen”. Den sanning, som Fin- 

lands politiska skilsmässa från Sverige och modersmålets 

långvariga vanvård vid våra läroverk undanskymt för våra 

fäder, den framstår nu för oss dag efter dag allt klarare: 

det svenska Finland, ehuru – liksom landet i dess helhet 

– politiskt skilt från Sverige, och med en i viss mån 

självständig kultur, är i fråga om språket fortfarande 

att betrakta – blott som en svensk provins. 
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Då man sålunda erkänner, att det svenska högspråket 

bör utgöra den språkliga normen för oss finlandssvenskar 

lika väl som för skåningar, norrbottningar o. s. v., plägar 

man emellertid merendels göra ett förbehåll, ett undantag, 

beträffande uttalet. Man föreställer sig gärna, att uttals- 

avvikelser i och för sig icke kunna leda till klyvning av 

ett språk i två, blott full överensstämmelse bevaras med 

avseende på språkets övriga sidor. Men att detta i viss 

mån är en illusion, därpå erbjuda oss likaså ett par skan- 

dinaviska språk ett ypperligt exempel. Höra vi en norsk 

och en dansk recitator efter varandra uppläsa en och 

samma scen låt oss säga ur ett drama av Ibsen, så kunna 

vi icke annat än erkänna, att det är två skilda språk vi 

förnimma. Och dock är texten alldeles densamma; det 

är alltså uteslutande det olika uttalet som konstituerar 

språkskillnaden i detta fall. 

Att en differentiering av uttalet icke har samma be- 

tydelse som motsvarande grad av differentiering med 

avseende på språket i övrigt, måste visserligen erkännas. 

Men betydelselös är den, som synes, icke. Då det därför 

beslutats, att det finlandssvenska scenspråket skall 

byggas på det högsvenska som grund, så har detta 

främst betingats av den bjudande nödvändigheten för oss 

att söka i alla avseenden bevara vårt modersmål så rent 

som möjligt, och först i andra rummet av den allmänna 

teoretiska principen att scenspråket bör vara ett och det- 

samma över ett språks hela område. 

Från den angivna grundregeln om högsvenskan som 

bas för vårt scenspråk få vi emellertid, på grund av nöd- 

tvång, göra en del väsentliga undantag. Såsom tidigare 

antyddes, företer nämligen högsvenskan vissa egenheter 

som det – åtminstone så vitt man nu kan döma – är 

oss omöjligt att efterbilda - enskilda språkligt exceptio- 

nellt begåvade individer undantagna. Det faller sig emel- 

lertid härvid så lyckligt, att vi kunna göra en dygd av 

nödvändigheten. De egenheter frågan gäller, tonfallet och 
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ljudbildningen, äro nämligen just de för det sveriges- 

svenska uttalet mest karakteristiska, de som ge det hög- 

svenska talet dess egentliga särprägel. Genom att vi äro 

tvungna att bibehålla vårt eget tonfall och i betydande 

mån vår egen finländska ljudbildning, undvikes på vår 

scen den främmande språkklang, som är egnad att för- 

vanska helhetsintrycket av sådana dramatiska alster, i vilka 

handlingen rör sig i finländsk miljö. 

Den specifikt högsvenska „musikaliska accenten”, eller 

tonfallet, som är utmärkande också för norskan, men för 

övrigt icke numera såsom genomgående och konstant 

språkligt karakteristikum („lexikalisk tonalitet”) torde före- 

komma i något europeiskt riksspråk, kännetecknas som 

bekant av den egenheten, att i ett mycket stort antal två- 

och flerstaviga ord, bl. a. i de flesta sammansatta ord, 

stämtonen i den stavelse som har huvudaccenten (och i 

omedelbart efter den följande oaccentuerade stavelser) 

sjunker, för att i den av de följande stavelserna som har 

stark biaccent (i enkla ord oftast slutstavelsen) springa 

upp i höjden, ofta icke så litet över medeltonen; alltså 

t. ex. tàlá, tàladé, lìdelsé, flìtigáste, lìderlighét, studènt- 

upppásserska, àktiebolág, o. s. v. En accentuering av 

denna art förekommer ju också i vissa av våra folkmål, 

nämligen i de västnyländska. Och även i vår bildade 

finlandssvenska kan ett likartat tonfall höras i vissa, undan- 

tagsfall, t. ex. uti ett emfatiskt uttalat jòó, jàá, nä ̀ä ́ , stund- 

om i frågor, t. ex. „menar du hènné?”, eller vid upp- 

räkningar: „jag behöver pengar till klä ̀der och fö ̀dá och 

bö ̀ckér och mycket annat”. Men detta är, som nämnt, 

undantagsfall; och både i de nyss nämnda allmogedia- 

lekterna och i vårt bildade tal äro i dylika fall toninter- 

vallerna andra än i sverigessvenskan; i förbigående kan 

för övrigt anmärkas, att också i Sverige intervallerna variera 

så mycket, att något bestämt förhållande mellan lågton 

och högton inte kan fastslås som det par préférence „hög- 

språkliga”. 
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Svårigheten för oss finlandssvenskar att lära oss denna 

högsvenska så kallade „tvåstavighetsaccent” eller „gravis- 

levis” ligger inte så mycket i själva accentmodulationen, 

utan framför allt i dess användning, vilken sker efter 

mycket invecklade regler, till stor del beroende på för- 

hållanden som måste spåras långt tillbaka i språkhistorien. 

Ett par exempel äro egnade att belysa saken: det heter 

dègél, men icke sègél, utan ségel; kä ̀ llánd, men inte 

Finlánd, utan Fínland; bàderská, men inte èngelská, utan 

éngelska. Och dessutom gälla för satsaccenten särskilda 

regler. Okunnig om alla dessa svårigheter, försöker sig 

mången av våra inhemska scenartister utan framgång på 

att härma sina sverigessvenska kamrater, talar om Svèrgé 

och Dànmárk i stället för det riktiga Svérge, Dánmark, 

och sårar därigenom både finländska och i all synnerhet 

sverigessvenska öron. 

Det högsvenska sjunkande-stigande tonfallet bör så- 

lunda – frånsett de redan nämnda undantagsfallen – 

icke förekomma i en rent finländsk ensemble. Men med 

fastställandet av denna regel är frågan om tonfallsför- 

hållandena i vår inhemska scensvenska ingalunda slut- 

behandlad. Också andra omständigheter äro att märka. 

Först och främst ha vi att observera, att det i högsvenskan 

med gravis-levis omväxlande, i finlandssvenskan åter i det 

allra närmaste enrådande sjunkande tonfallet, den så kal- 

lade akuta accenten, icke företer samma intervall i fin- 

ländskan som i högsvenskan; intervallen är vida större i 

vårt språk, vi låta stämtonen sjunka för mycket i oaccen- 

tuerad slutstavelse. I högsvenskan plägar intervallen mel- 

lan högtonig och lågtonig stavelse i ord med akut accent 

anges som en ters, i finlandssvenskan åter som en sep- 

tima. Dylika bestämningar kan man visserligen inte till- 

mäta något egentligt värde; men också mindre övade 

öron iakttaga lätt tonfallsskillnaden mellan sverigessvenskt 

och vardagligt finländskt uttal av t. ex. orden Sverige, 

Finland. I sammanhängande tal gör sig detta finlands- 
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svenskans starka tonhöjdsfall särskilt gällande i satsslut, 

framför så kallad absolut paus; men mycket ofta hör man 

det tydligt upprepas i jämn takt inne i satserna. Den 

sverigessvenska snabba, lediga konversationsfrasen flyter i 

regel fram på en ton, med skarpt avsteg endast för de 

logiskt betonade ordens accentstavelse; det vardagliga fin- 

ländska talet åter har i sin sävlighet ofta en vaggande 

gång, rör sig ideligen upp och ned. För att tåga ett 

exempel: frasen „ja men dä’ väl inte jag som ska göra 

de’“ kan efter sverigessvenskt sätt att tala betecknas med 
 

 
notskrift på följande vis:  
 ja men dä väl in-te jag som ska gö-ra de’ 

 
efter finländskt sätt låter så: 
 ja men dä väl in-te jă som ska gö-ra dě’ 

Det finländska uttalet låter som ljudet av vedhuggarens såg. 

Vår långa vana att uteslutande höra det högsvenska 

tonfallet på teatern har emellertid lett därhän, att den 

genuina finländska „septiman”, som vi alls inte fästa oss 

vid i vardagstalet, stöter oss i allra högsta grad då den 

träffar vårt öra från scenen; vi kunna absolut inte försona 

oss med detta „vulgära finska tonfall”, som vi älska att 

kalla det om vi konstatera det hos sceniska artister. Det 

återstår blott att önska, att vi också i vårt eget tal måtte 

använda en akut som så mycket som möjligt närmar sig 

den högsvenska. 

I nära sammanhang med det påpekade starka ton- 

höjdsfallet i den finländska svenskan står en annan an- 

märkningsvärd omständighet, som ej sällan framträder i 

vårt vardagstal: sänkningen av tonen börjar redan inom 

den accentuerade stavelsen, och då den – såsom verk- 

ställda undersökningar ådagalagt – i samma stavelse 

föregås av en höjning, får stavelsen, särskilt om den har 

lång vokal, lätt en märkbart bruten eller cirkumflekterande 

accent av starkt vulgär och oskön klang. Denna egenhet 

utmärker särskilt talet i vissa trakter av vårt land („finsk- 
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svenskan” i det inre av landet och, med annan karaktär, 

vasadialekten). 

Vad språkljudens bildning eller artikulation be- 

träffar, äro svårigheterna för ett närmande till högsvenskan 

inte ens tillnärmelsevis lika stora som i fråga om den 

musikaliska accenten. Tvärtom läte ett fullständigt genom- 

förande av den högspråkliga ljudbildningen vid våra in- 

hemska scener nog tänka sig. Men då det väl å andra 

sidan är otänkbart, att någonsin vid undervisningen i våra 

skolor ett försök skall göras att bibringa nationen ett rent 

högsvenskt uttal i detta avseende, så vore det ju lönlös 

möda att vid scenen inlära en ljudartikulation, som i alla 

fall icke kunde tjena som vägledande förebild för publiken. 

Men detta, att sålunda en fullständig högsvensk ljudbild- 

ning icke eftersträvas vid vår teater, innebär alls inte, att 

icke i många enskilda detaljer den högspråkliga artikula- 

tionen bör efterbildas, ej blott av de sceniska artisterna, 

utan också av allmänheten. Den större uttalsenergi som 

i många avseenden utmärker sverigessvenskarnas tal, för- 

tjenar härvid främst påpekas: deras med stor kraft och 

tydlighet prononcerade k, p och t (vårt finländska „oaspi- 

rerade” k, p, t klingar ofta i deras öron som g, b, d), 

deras vibrerande r i motsats till det hos oss inte ovan- 

liga friktionsljudet r, deras pressade tj-ljud i motsats till 

vårt diffusa tsch-ljud, deras med hög och spänd tunga, 

spända kindmuskler och energisk läppartikulation bildade, 

mycket slutna långa e, o och å-ljud i motsats till våra 

slappa, öppna vokaler e, o, å. Vidare är att märka, att 

högsvenskan fortfarande bevarar det långa slutna ä-ljudet; 

det är sålunda oriktigt att, såsom vi (tyvärr ofta också på 

scenen) göra, uttala räv som rev, län som len, mäta som 

meta, o. s. v. 

I de fall däremot, där den högsvenska artikulationen 

mera väsentligt avviker från den finländska, bibehålles den 

senare oförändrad. Bland vokalerna äro särskilt att märka 

a och u. Det högsvenska långa a bildas med tämligen 
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starkt tillbakadragen tunga och en obetydlig labialisering 

eller slutning av läpparna vid själva mungiporna; det 

kommer därigenom att i våra finländska öron få en svag 

klang av å-ljud (i vissa trakter i Sverige är dragningen 

mot å mycket stark). Vid högsv. kort a åter är tungan 

icke så långt tillbakadragen och mungiporna i någon mån 

förskjutna åt sidorna, varigenom vokalen får en åtminstone 

för ett tränat öra förnimbar svag dragning åt ä; det före- 

faller sannolikt att det högsv. korta a-ljudet kommer att 

utvecklas i samma riktning som det engelska, d. v. s. 

övergå till ä-ljud. Vårt finlandssvenska a står mitt emel- 

lan de båda högsvenska a-ljuden (dock närmare det korta), 

bildas med helt och hållet passiva mungipor; det åtnjuter 

företrädet att vara det ursprungliga och tillika det allmän- 

europeiska a-ljudet, något som vi ju kunna vara stolta över, 

i den mån vi äro fallna för finländsk nationalism. – Vad 

så u-ljuden beträffar, så ha vi säkert alla iakttagit, huru- 

som det högsv. korta u (t. ex. i gubbe, under) är på väg 

att övergå i ett öppet ö-ljud – precis som den mot- 

svarande engelska vokalen. Det långa u däremot har i 

högsvenskan tagit en helt annan gir. Ännu i mitten av 

1700-talet prononcerades långt u i Sverige på ungefär 

samma sätt som hos oss den dag i dag är. Vi hålla vid 

(såväl kort som långt) u tungan en smula indragen eller 

tillbakadragen, så att tungspetsen inte berör framtänderna; 

och så runda vi läpparna och skjuta fram dem en smul, 

liksom vid en kyss. I Sverige däremot stödes vid långt 

u tungspetsen mot nedre framtändernas baser, och läp- 

parna äro, som det heter, inrundade, så att det uppstår 

en lång och mycket smal springa mellan dem. Det hög- 

svenska långa u blir därigenom så pressat, så trångt, att 

det inte kan brukas i sång. Sverigessvenskarna sjunga 

sålunda inte samma långa u som de tala; vid sjungandet 

bli de tvungna att utbyta den inrundade läppställningen 

mot den utrundade, d. v. s. den finländska. Svenska filo- 

loger uppge att det sjungna högsvenska långa u är iden- 
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tiskt med det allmänna finländska u; men detta är inte 

riktigt, ty tungställningen är icke densamma, sveriges- 

svenskarne låta även vid sjunget u tungspetsen dröja kvar 

vid nedre framtänderna. Vi ha nyligen på vår scen hört 

en sverigessvensk artist sjunga orden ”min ljuva flicka”. 

Han sjöng emellertid: ”min ljüva flicka”, d. v. s. han 

kombinerade finländsk läppartikulation med högsvensk 

tungspetsartikulation, och frambragte sålunda precis samma 

om y påminnande u vilket såsom kort påträffas i vissa 

kombinationer i nordösterbottniskan, t. ex. i jakobstads- 

bons üppstå, sjütton, för uppstå, sjutton. 

Främmande för vår finländska svenska är också det 

högsvenska s. k. „grumliga” e i ändelser och andra oaccen- 

tuerade eller svagt accentuerade stavelser, bildat på samma 

sätt som (öppet) e, men med lindrig labialisering: gossə, 

gossən, fiəndə, sakər; finlandssvenskan har ju i dessa fall 

dels öppet e (i ordslut), dels slutet ä, dels öppet ä (fram- 

för r). Likaså saknas i vårt språk det slutna, korta e i högsv. 

hem, bett m. fl. ord; vi säga, med slutet ä-ljud, häm, bätt. 

– I franska lånord som ännu inte fullt införlivats med 

språket, bibehålla vi med rätta det franska ou-ljudet och 

franska nasalvokaler: toujour, patrout, embellera, timbre, 

l’hombre, icke, såsom i Sverige vanligen säges, tujur, partu, 

angbellera, tängber, longber eller lomber. 

Bland de avvikelser i fråga om konsonantljudens 

bildning, vilka lämnas obeaktade vid den språkliga instruk- 

tionen på vår teater, må ett par i förbigående beröras. 

Dentalerna d och n förete i högsvenskan samma tung- 

spetsartikulation som t, medan i finlandssvenskan tung- 

spetsen vid d, n ansättes högre upp, vid övre tandvallen, 

icke mot framtändernas kant, som vid t. Akustiskt är 

skillnaden mellan högsv. och finl. n knappast märkbar; 

men skillnaden mellan de båda d-ljuden är icke svår att 

med örat iakttaga: högsv. d har en rätt tydligt framträ- 

dande karaktär av smackljud. – Å andra sidan har i 

högspråket i ljudförbindelserna rd, rn, rt och rs konso- 
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nanten r försvunnit, och det följande ljudet (d, n, t, s) 

artikuleras ännu högre upp mot gomvalvet än vårt d och 

n; så uttalas orden bord, barn, bort, kors i högsvenskan 

bod, ban, bott, kosch. Att det finländska uttalet i dessa 

fall icke blott är mera distinkt, utan också klingar vack- 

rare än det högsvenska, erkännes rätt allmänt av sveriges- 

svenska sceniska artister, och dessa vinnlägga sig ofta i 

det högre dramat och i högtidligare deklamation om att 

låta r-ljudet höras i de nu berörda förbindelserna. – Det 

högsvenska sch-ljudet är något mera gutturalt än vårt. – 

Och slutligen kan märkas att vi i nyare tyska lånord bi- 

behålla det tyska ch-ljudet, medan man i Sverige i regel 

utbyter det mot k eller sch: jämför finländskt machverk, 

nachspiel med sverigessvenskt makkverk, nakkspil eller 

naschspil. 

Om vi beträffande den musikaliska accenten och språk- 

ljudens bildning äro tvungna eller ha anledning att över 

huvud bibehålla vårt eget uttal, så få vi däremot i fråga 

om en tredje, mycket viktig sida av det talade språket, 

nämligen kvantiteten, eller språkljudens uttalslängd, när- 

mare ansluta oss till högsvenskan. 

Kvantitetsolikheterna mellan den finländska svenskan 

och högsvenskan innebära delvis, genom själva sin 

karaktär, en grundväsentlig skillnad mellan de båda 

idiomen, måhända den viktigaste (i fråga om uttalet) näst 

det avvikande tonfallet. Under påverkan av våra delvis 

mycket ålderdomliga allmogedialekter och – måhända 

än mer – av finskan, har i vårt talspråk det förhållandet 

utbildat sig, att å ena sidan (frånsett ett speciellt fall)1) 

uti en och samma stavelse en vokal av vilken kvantitet 

som helst kan kombineras med en efterföljande konso- 

nant av vilken kvantitet som helst, och å andra sidan 

vilken sådan kvantitetskombination som helst kombineras 

  
1) Kort vokal + kort konsonant i huvudtonig stavelse; jfr folk- 

målens, nět,̆ skĭp̆, făř. 
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med vilken tryckstyrka (accent) som helst. Det är natur- 

ligtvis icke nödigt att här ge exempel på alla dessa 

kombinationsmöjligheter; jag förbigår dem som äro ge- 

mensamma för högsvenskan och finländskan. Vi ha då 

främst att erinra oss, bland huvudtoniga (d. v. s. accen- 

tuerade) stavelser, de som sluta på helkort vokal, såsom 

t. ex. första stavelsen i orden mĭnä, dĭna, sĭna, jŭni, jŭli, 

ădertön, stö ̆vel, kămerä kŏlibri, ănanas, sista stavelsen i 

kanskě’; vidare det motsatta fallet, de stavelser som förete 

lång vokal med följande lång konsonant, såsom första 

stavelsen i de sammansatta orden bākkant, gūllockig, hīt- 

tilldags, āvvisa och analoga fall. Övergå vi till oaccen- 

tuerade stavelser, så finna vi slutande lång vokal i andra 

stavelsen i árbēténa, hä’stskōfórmig, ópä ̄ li t́lig, ófrīvi ĺlig, 

ávgūderí; kort vokal följd av lång konsonant i andra 

stavelsen av dilettánt, káresséra, ótillǻten, lántmanna- 

nä ́ring, vérkställighét, i första stavelsen av hellén, essaý, 

fissúr, o. s. v.; lång vokal följd av kort eller lång konso- 

nant eller flere konsonanter i andra stavelsen i orden 

Bóhūslä ́n, gúldgūllóckig, bórdvīsså’ngare, óāvvi ślig, ómōt- 

táglig, téskēdsvi ś. Och taga vi slutligen stavelser med 

biaccent i betraktande, så finna vi i vårt finländska 

tal helkort vokal i öppen stavelse i första stavelsen i 

dĭĺettánt, kắressera, é̆tikettéra, cé̆remöní, i tredje stavelsen 

av árbēté̆na. – Så i finlandssvenskan. I högsvenskan 

däremot har under tidernas lopp ett sådant förhållande 

utbildat sig och blivit (frånsett ett speciellt fall) undan- 

tagslöst gällande, att varje positiv grad av tryckstyrka 

(accent) ovillkorligen betingar motsvarande grad av längd 

hos stavelsens vokal eller på vokalen följande enkel 

konsonant (men icke hos vokal och konsonant sam- 

tidigt). Och denna uttalsegendomlighet har gått sveriges- 

svenskarna så i blodet, att de icke utan en rätt stor 

ansträngning och övning kunna avvika från sin kvanti- 

tetsregel. Det är för en sverigessvensk positivt omöjligt 

att utan förberedelse uttala t. ex. ắnänäs med första sta- 
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velsen kort; då stavelsen har accent, så måste antingen 

vokalen förlängas, eller ock den följande konsonanten: 

han säger sålunda antingen ä́̄nänäs eller ánnanas, en 

tredje möjlighet ges inte. På samma sätt kan han inte 

producera ett finländskt kö́̆libri, utan det blir antingen 

kōlibri eller kollibri; likaså säger han kāmerä, āderton, 

jūni, jūli, stȫvel eller stövvel. Bākkänt, gūllöckig, hīttill- 

dags, āvvisa, med lång vokal och följande lång konso- 

nant, kan han visserligen utan svårighet producera, men 

hans vanliga oaffekterade uttal är bā-kant, med ett k, 

gū-lockig, med ett l, hī-tilldags, med ett t, ā-visa, med 

ett v, o. s. v. I fullkomligt oaccentuerad stavelse åter 

blir det honom icke möjligt att uttala lång vokal eller 

lång konsonant: han säger icke, som vi, hästskōförm. 

utan hästskŏförm, icke öpä ̄ litlig utan öpä ̆ litlig, icke av- 

gūderi utan avgŭderi, icke otillåten utan ötĭlåten, icke 

lantmannanäring utan läntmănänäring, icke guldgūllöckig 

utan guldgŭlöckig, icke bördvīssångare utan bördvĭ- 

sångare, icke teskēdsvis utan teskědsvis. Och t. ex. i ett 

ord som dilettant, som ju har biaccent på första stavelsen 

och andra stavelsen oaccentuerad, kan sverigessvensken 

icke annat än uttala den förra halvlång, den senare hel- 

kort: vårt dĭlettant är det honom omöjligt att frambringa, 

han säger dilletant. På samma sätt tvingar honom 

hans oförmåga att kombinera olika accentgrader med 

olika kvantitetsgrader absolut till uttalet kárreséra (vårt 

stavningsenliga kă’resséra är honom omöjligt), éttiketéra, 

cḗremöní eller cérremoní, o. s. v.; ger han i ordet arbetena 

tredje stavelsen biaccent, så kan han icke, som vi säga 

árbētě’na, utan det blir med naturnödvändighet árbětē’na. 

Jag nämnde nyss, i förbigående, att ett undantag från 

den allmänna högsvenska kvantitetsregeln förekommer; 

detta är det mycket vanliga fall, då slutvokalen i ett 

enkelt ord har hög ton och stark biaccent; det heter 

sålunda inte Ànnā’ utan Ànnă inte bètō’ utan bétŏ, inte 

lìdelsē’ utan lìdelsě’, o. s. v. Men det finnes forskare 
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som icke ens erkänna detta undantag, utan förklara att 

slutstavelserna i dessa fall bliva långa ”genom en konstitu- 

tiv accentpaus (en till stavelsen hörande paus, märkbar 

på det avstånd, som den tvingar efterföljande stavelser 

att iakttaga.)“ 1) 

I huru hög grad den för högsvenskan utmärkande 

kombinationen av accent med kvantitet, av tryckstyrka 

med vokal- eller konsonantlängd, gått sverigessvenskarna 

i blodet, framgår därav, att de icke blott över huvud äro 

oförmögna att prestera ett från regeln avvikande uttal, 

utan även i förvånande hög grad sakna förmåga att iakt- 

taga och uppfatta ett avvikande uttal hos andra. Ett på 

finländskt sätt uttalat hŭ’ru, med kort u i den starkt 

accentuerade första stavelsen, klingar för flertalet sveriges- 

svenskars öron som konsonanten h följd av ett långt ut- 

draget u, alltså som ett enstavigt huu; fonetiskt tränade 

sverigessvenska lingvister tycka sig åter mestadels höra 

ett húrru, med något förlängt r. Detta kan förefalla oss 

otroligt, men vi ha ett bevis på att det så förhåller sig, 

uti ett av en sverigessvensk fonetiker och lingvist offentli- 

gen (i tryck) gjort erkännande, att han vid studiet, av en 

allmogedialekt i Sverige trott sig höra uttalet kö́̆hhōrn, 

med långt h, kö́̆bbånne, med långt b, ända tills en av, 

hans meddelare, en allmogeman, talat in orden i en fysi- 

kalisk apparat och apparaten givit det utslaget, att den 

talande faktiskt producerat ett kö́̆hōrn, kö́̆bånne, med kort, 

accentuerat o och därpå följande kort h resp. b.2) Det 

mest talande beviset för det i den sverigessvenska språk- 

känslan existerande intima och oupplösliga sambandet 

mellan accent och kvantitet erbjuder oss emellertid den 

rätt långvariga lärda fejd i detta ämne, som i början av 

vårt 20:de sekel rasade i den filologiska världen i Sve- 

  
1) Lyttkens och Wulff, Svensk ordlista med uttalsbeteckning, 

inledningen sid. 27. 
2) Gottfrid Kallstenius i Språk och Stil 1903, s. 66. 
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rige, och som hade sin upprinnelse i ett av en svensk 

språkman på fullt allvar framkastat påstående, att den s. k. 

exspiratoriska accenten och kvantiteten skulle vara iden- 

tiska begrepp.1) 

Den nu berörda högsvenska uttalsegenheten medför 

– liksom sverigessvenskarnas exklusivitet i fråga om ljud- 

bildningen (saknaden av nasalvokaler och tyskt ch-ljud) 

– vissa olägenheter, av vilka främst kan nämnas svårig- 

heten att inlära ett idiomatiskt uttal av främmande språk: 

det tyska bitte (bĭ’tě) det engelska pretty, city (prĭ’tī, cĭ’tī), 

liksom danskens gemytliga naa saadan (sä ̆ ’dhän), lyckas 

icke mången sverigessvensk korrekt återgiva. Men denna 

olägenhet mer än uppväges av en fördel, som särskilt ur 

scenspråkets och föredragsspråkets synpunkt ter sig syn- 

nerligen betydande. Den intima växelverkan mellan tryck- 

styrka och stavelselängd bidrar till att ge det högsvenska 

talet en rytmisk spänstighet och välklang, som är av 

utomordentlig skönhetsverkan. När i högsvenskan accent- 

trycket berör en stavelse, reagerar stavelsens vokal (eller 

följande enkla konsonant) som en stålfjäder för trycket, i 

olika grad allt efter den olika tryckstyrkan, för att när 

trycket upphör återtaga sin ursprungliga korthet. „Komma 

vi väl ö ̆ver flóden, så är faran ȫ’ver”, hur mycket vackrare 

klingar det inte än vårt finländska ”så är faran ö ̆ ’ver”, 

där icke ens det starkaste accenttryck förmår förlänga 

vokalen. 

Den högsvenska kvantitetsregeln har därför givetvis 

fastställts att gälla även för det finlandssvenska scen- 

språket, särskilt i fråga om huvudtoniga stavelser; och 

den bör utan tvivel i fråga om dessa stavelser tillämpas 

i offentligt föredrag över huvud. Vi vinna därmed, att 

ett av de fulaste och vulgäraste dragen i vårt språk, 

den helkorta vokalen i accentuerad öppen stavelse, av- 

lägsnas. Dessa fall av kort betonad vokal äro talrikare 

  
1) Se E. Rosengren i Språk och Stil 1902, s. 120 f. 
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än man i allmänhet föreställer sig. Hit hör nämligen ett 

stort antal av de i vårt tal jämt och ständigt återkom- 

mande pronominal- och hjälpverbsformerna samt adverben 

och prepositionerna: jă’ (= jäg), dŭ, vĭ, nĭ, dě, vă, hă, ä ̆ , 

skă, sä ̆ , dä ̆ , nŭ, hŏnöm, děräs, mĭna, dĭna, sĭna, vä ̆rä, 

ěra, nä ̆gön, hěla, văra, vări’, blĭvi’, fö ̆re, gěnom, ö ̆ver 

(jämte talrika sammansättningar: fö ̆retäg, gěnomskåda, ö ̆ver- 

sätta, o. s. v.), rědan, sådan, hŭru m. fl.; vidare en del 

andra svenska ord, såsom hy̆vel, skŏvel, skrä ̆vel, stö ̆- 

vel, ö ̆verste, drä ̆gel, mö ̆gel; ăderton; gö ̆rä, drăji’, slăji’, 

tăji’, stŭli’, skŭri’ o. s. v.; och slutligen talrika främmande 

ord, i synnerhet ur de klassiska språken: kămera, kŏpula, 

mĭnimum, păgina, o. s. v. 

I fråga om svagt bitoniga stavelser har det emellertid 

icke ansetts nödigt att vid vår teater strängt genomföra 

den högsvenska kvantitetsregeln: ord som ceremoni, uni- 

versitet o. s. v. kunna, särskilt i vardagstal, uttalas utan 

förlängning av vokalen (eller konsonanten) i den svagt 

bitoniga första stavelsen. Och i oaccentuerade „mellan- 

stavelser” i sammansatta ord tillåtes i långsammare, hög- 

tidligare deklamation bibehållandet av finländsk konso- 

nant- resp. vokallängd: svenskmannased med långt n, 

guldgūllockig med långt u, o. s. v., särskilt på den grund, 

att ju längd hos tonande språkljud ökar språkets klang- 

rikedom. 

Enligt den högsvenska kvantitetsregeln är av två efter 

varandra följande postvokaliska konsonanter i accentuerad 

stavelse med konsonantlängd den första alltid den längsta. 

Från denna regel avviker vårt språk gemenligen såtillvida, 

som ett efter m, n, ng, l, r, j följande p, t, k, s, f uppbär 

stavelselängden.1) De flesta av oss uttala sålunda t. ex. 

kampp med långt p i stället för högsvenskt kammp med 

långt m, likaså santt för högsv. sannt, danssa för dannsa, 

  
1) Ang. förbindelserna rt, rs i högsvenskan se ovan s. 332 f. 
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rankk för rangk, valpp för vallp, starkk för starrk, flöjtt 

för flöijt, o. s. v. Då konsonantljuden m, n., ng, l, r, j, 

såsom tonande ljud, äro sonora, klingande, i motsats 

till de klanglösa p, t, k, s, f, är det ju uppenbart, att 

talets klangrikedom ökas om de förra ljuden uttalas långa. 

Med andra ord, det högsvenska uttalet är i de nu ifråga- 

varande fallen det mera välljudande; och det tillämpas 

därför ock vid vår teater. 

De finländska kvantitetsegenheter jag hittills berört 

innebära alla avvikelse från den allmänna högsvenska 

kvantitetsregeln. Det finns emellertid också inom ramen 

av denna regel ett stort antal fall av avvikande kvantitet 

i vår svenska: så t. ex. finländskt dōm, tōm, prōst, hǟvd, 

fōgde, för högsvenskt domm, tomm, prosst, hävvd, foggde; 

och å andra sidan finländskt räknna, molln, sorrla, kartta, 

köppte, för högsv. rǟknä, mōln, sōrla, kārta, kȫpte. I 

alla dessa fall följes vid vår teater, i överensstämmelse 

med de grundsatser jag i början av mitt föredrag redo- 

gjorde för, det högsvenska uttalet, enär ju dess tillämp- 

ning härvidlag icke erbjuder några svårigheter. 

Likaså är det högspråkliga uttalet påbjudet i alla de 

talrika fallen av avvikelse i fråga om den exspiratoriska 

huvudaccentens placering, och beträffande språkljudens 

förekomst: det säges sålunda på vår scen álldeles för finl. 

alldéles, árbeta för finl. arbéta, lö ́ jtnänt för finl. löjtnánt, 

o. s. v.; vidare jigant för finl. gigant, gehejmeråd för finl. 

jehejmeråd, sigerzare för finl. tsijenare, akschon för finl. 

aktschon, lågisk för finl. logisk, o. s. v. En redogörelse 

för alla hithörande omständigheter skulle gestalta sig som 

ett enformigt och tröttande uppräknande av en mängd 

enskilda ord och kan därför icke komma i fråga vid detta 

tillfälle. Jag inskränker mig till att påpeka, att vårt fin- 

ländska å-ljud i pluraländelsen -or (gatår, flickår o. s. v.), 

vilket även förekommer i västra Sverige, särskilt i Göte- 

borg, på grund av sin stora frekvens i talet bibehållits, 

oaktat högsvenskan i detta fall har o (gator, flickor).  
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Sådant är, i sina huvuddrag, det system, efter vilket 

vårt scenspråk kommer att normeras. Man befarar må- 

hända, att en normering på grundvalen av dessa „hög- 

svenska” principer skall komma språket på vår scen att 

klinga främmande för vårt finländska öra. Men denna 

farhåga är helt säkert ogrundad. Det som förefaller så 

mången främmande i det högsvenska uttalet är tonfallet, 

den sjunkande-stigande musikaliska accenten, och i vissa 

fall ljudbildningen; i övrigt verka högspråkets egenheter 

icke i nämnvärd grad störande. De kunna tyckas talrika 

nog, dessa egenheter, då vi betrakta dem i samlad mängd. 

Men i det fortlöpande talet dyka de upp endast då och 

då, försvinna i mängden av känt och vant. 

Och för övrigt, teaterns språkliga uppgift är väl icke 

att låta oss höra alla de provinsiella egenheter som ut- 

märka vårt tal med dess många brister, utan att, så vitt 

möjligt, lära oss det som riktigt är, det som gäller som 

norm över hela det svenska språkområdet, till vilket ju 

också det svenska Finland obestridligen är att räkna. 

Vi komma så åter till vår huvudsynpunkt, den som 

bör vara den bestämmande i fråga om gestaltandet av 

vårt språk i dess helhet, på alla områden. En normering 

på högspråklig grund medför en vinning som mer än upp- 

väger alla verkliga eller inbillade olägenheter: den främjar 

den språkliga enhetligheten och tryggar därigenom – 

för all framtid, vilja vi hoppas – det svenska språkets 

och därmed också den svenska odlingens fortbestånd i 

vårt land. 

 

   


