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1. Estlandssvenskarna – en historisk och 
språklig bakgrund 

Henrik Rosenkvist 

1.1 Inledning1 
 

I detta kapitel ges en översikt av estlandssvenskarnas historia (avsnitt 1.2) och en 
språkvetenskaplig bakgrund (avsnitt 1.3). Det är dock viktigt att redan i inled-
ningen påpeka att estlandssvenskarna inte utgjorde en enhetlig grupp, framför-
allt inte ur administrativ eller social synpunkt. Först vid slutet av 1800-talet upp-
står en estlandssvensk gemenskap. Till exempel präglades Ormsöbornas och 
Dagöbornas historia länge av allvarliga konflikter med lokala feodalherrar, me-
dan förhållandena var helt annorlunda på Runö och i Vippal.  

Det finns en överraskande riklig litteratur om estlandssvenskarnas historia, 
och det är inte möjligt att här redovisa varje enskilt sakförhållande från varje 
område – den historiska bakgrund som ges nedan bör alltså ses som en bred 
sammanfattning, där jag har valt ut enstaka illustrativa detaljer. 

Baltikum var den sista delen av Europa som kristnades, genom danska, tyska 
och svenska korståg under 1200-talets första del. Det nuvarande Estland mots-
varar de äldre områdena Estland, norra Livland och delar av västra Ingerman-

                                                        
1 Jag tackar Maia Andréasson och Eva-Liina Asu-Garcia för värdefulla kommentarer till detta 

kapitel. De fel och brister som kvarstår kan dock bara skyllas på mig. 



 2 

land. Under historiens gång har Estland ockuperats av i tur och ordning danskar, 
tyskar, svenskar och ryssar (se nedanstående sammanställning), innan landet blev 
självständigt under 1900-talet. 

 
 1219–1346  under danskt styre 
 1347–1560  under Tyska Orden 
 1561–1721  under svenskt styre2 
 1721–1917  del av Ryssland 
 1918–1940 självständigt (efter frihetskrig mot Sovjetunionen och Baltische  
    Landeswehr 
 1940–1941  del av Sovjetunionen 
 1941–1944  ockuperat av Tyskland; estlandssvenskarna lämnar Estland 
 1944–1991  del av Sovjetunionen  
 1991–  självständigt 
 
Estlands – och därmed också estlandssvenskarnas – omväxlande historia har 
givetvis satt spår i estlandssvenskan. Detta diskuteras vidare i avsnitt 1.3. I ett 
avslutande avsnitt sammanfattas kapitlet (avsnitt 1.4). 

1.2 Historisk bakgrund 

1.2.1 Bosättning i Estland 

 
Någon gång under medeltiden bosatte sig svenskar i Estlands kustområden. 
Exakt när detta skedde är en omtvistad fråga, men det måste ha varit före år 
1294, då Hapsals stadsrätt omtalar bofasta svenskar i Estland. Johansen (1951) 
hävdar att ett villkor för den svenska kolonisationen var att de hedniska esterna 
underkuvades av danskar och tyskar i mitten och slutet av 1200-talet, och svens-
karna bör då ha anlänt till Estland strax före 1294. Att det inte nämns några 
svenskar i Hapsals stadsprivilegiebrev från 1279 ger ett indirekt stöd för denna 
hypotes.  

Senare forskning indikerar dock att estlandssvenskarnas historia sträcker sig 
längre tillbaka i tiden. Markus (2004) menar, med stöd av arkeologiska utgräv-
ningar i Enby (på Nucköhalvön), att det har funnits en kontinuerlig skandina-
visk bebyggelse i området sedan den äldre järnåldern – för ungefär 1 500–2 000 

                                                        
2 Ingermanland erövrades 1617, Livland (som omfattade södra Estland och norra Lettland) 

1621, och först 1645, när Ösel intogs från danskarna, blev hela det nuvarande Estland svenskt. 
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år sedan – men arkeologiska fynd säger givetvis ingenting om vilket språk som 
talades. Själva Enby tycks ha grundats under början av 1200-talet.  

I en aktuell populärhistorisk bok hävdar Lindström (2015) att det finns stöd 
för antagandet att Ormsö var den plats som först koloniserades, och med hjälp 
av tidigare okända dokument och egna slutledningar fastställer han att det var år 
1206 som det kom svenskar till Ormsö. Detta stämmer också bra med den tid-
punkt för svenskarnas bosättning som anges av Livländska rimkrönikan (från 
1290-talet), nämligen senast år 1220. Lindström argumenterar för att det rörde 
sig om en organiserad överflyttning av nordöländska bönder, initierad och ad-
ministrerad av Andreas Sunesson, ärkebiskop i Lund och en av det dåtida Nor-
dens mäktigaste män. Ett problem med denna teori är givetvis att under denna 
period var det estniska Ösel en hednisk krigarstat, och Öselborna gjorde strand-
hugg och tog slavar runt om i Östersjön – ön betvingades av Tyska Orden först 
år 1227. Att bosätta sig på Ormsö med sådana grannar förefaller vara ett föga 
lockande företag. Gissningsvis bör de första svenska inflyttarna ha haft någon 
typ av överenskommelse med Öselborna. 

1200-talet var en expansiv period i Europas historia, och det är rimligt att 
tänka sig att biskoparna i det nyetablerade Ösel-Viks stift gärna såg att svenska 
nybyggare odlade upp kustområdena, som esterna av tradition inte gärna bosatte 
sig i, efter det att Estland hade blivit kristet och pacificerat. Andra för kyrkan 
viktiga näringar var fiske och säljakt – i de medeltida kyrkliga bestämmelserna 
föreskrivs fasta under stora delar av året, och för grundandet av kyrkor och 
kloster i Estland var tillgång till fisk, som man alltså fick äta under fastan, helt 
avgörande. Av pragmatiska skäl kunde också säl betraktas som fisk. Estlands-
svenskarna torde alltså ha setts som ”en harmlös och praktisk liten folkgrupp” 
(Chrispinsson 2011:351) av de lokala kyrkliga makthavarna. Både det förmodlig-
en nödvändiga avtalet med rövarna på Ösel och det faktum att de svenska ny-
byggarna togs väl emot av biskoparna i det nykristnade Estland indikerar att 
kolonisationen följde någon typ av planering, vilket i sin tur gör det troligt att en 
person med betydande makt var inblandad. Kanske var detta Andreas Sunesson 
– något slutgiltigt svar på frågan är förmodligen inte möjligt att ge. 

Ytterligare ett indicium på att den estlandssvenska bosättningen kanske inte 
hörde samman med en av kyrkan initierad folkförflyttning är namn som kan 
tolkas som förkristna, som till exempel Harga, Torsgrund och Odensholm. Vad 
gäller det senare hävdar Lagman (1964:19ff) att förleden verkligen är gudanamn-
et Oden, vilket innebär att önamnet måste vara äldre än en antagen kristen mi-
gration till Ormsö. Det är emellertid möjligt att Odensholm var ett sjöfararnamn 
och att ön inte var bebodd under hednisk tid; Harga och Torsgrund kan i så fall 
förklaras på samma sätt. 
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1.2.2 Från medeltiden till andra världskriget 

 
Estlandssvenskarnas historia har studerats av många forskare. I redogörelsen 
nedan utgår jag främst från Blumfeldt (1961), Poldvee (2002), Kanarbik (2003) 
och Chrispinsson (2011). 

Estlandssvenskarna3 hade redan på medeltiden en särskild administrativ status 
(Blumfeldt 1961). Till exempel hamnar Runö under biskopen av Kurlands styre 
1341, och i ett brev bekräftas då att Runösvenskarna ska lyda under svensk lag: 
se scholen ere guder na Schwedischem rechte besitten ‘ni ska besitta er egendom efter 
svensk rätt’ (Blumfeldt 1961:104). Det är inte helt klart vad formuleringen inne-
bär, men någon typ av gynnsamma förhållanden har gällt för hela den estlands-
svenska befolkningen – de tycks ha haft förmånen att behandlas och beskattas 
enligt svensk rätt och var alltså tämligen fria skattebönder.  

I ett feodalt samhälle som det medeltida Estland, där bönder tillhörde en 
rättslös underklass eller var livegna, utgjorde alltså estlandssvenskarna en särskilt 
privilegierad minoritet, och fram till det första världskriget rådde därför en stän-
dig spänning mellan de balttyska (och ibland också svenska) adliga godsägarna 
och estlandssvenskarna. De förra försöker ständigt begränsa eller ignorera est-
landssvenskarnas hävdvunna särställning, medan de senare givetvis stretar emot. 
Flera gånger vänder estlandssvenskarna sig direkt till kungen i Stockholm (eller 
till tsaren) när de känner sig hotade, vilket ofta förargar de lokala makthavarna. 
Exempelvis ger sig en delegation från Stora Rågö iväg till Stockholm för att 
rådgöra med Gustav Vasa år 1555. Matz Rödhar, Ambrosius Dufve och Anders 
Styreman tar då med sig det så kallade Rågöbrevet från 1345 till Stockholm (där 
de något förvånande lämnar kvar brevet när de reser hem), och beklagar sig över 
att abboten i Padis kloster våldför sig på de urgamla rättigheter som har stad-
fästs i detta brev. Liknande incidenter förekommer långt fram i tiden. 1861 
framför Ormsöbor klagomål inför Karl XV – under de pågående jordbruksre-
formerna anser de sig ha blivit missgynnade och åberopar ett brev från drott-
ning Kristina år 1650. Ormsöborna gör detta trots att ryska trupper har sänts till 
ön för att framtvinga lydnad. Först år 1868 biläggs tvisten. En av de sista gång-
erna som estlandssvenskarna går till kungs är år 1900, när baron Taube höjer 
arrendena på Nuckö. Skräddaren Talback tar sig då till Stockholm, där han 
frankt knackar på slottsporten och ber att få tala med Oscar II – vilket beviljas 
(Chrispinsson 2011:362). Samma missförhållanden ligger bakom Nucköbönder-
nas klagobrev till tsar Nicolaus II 1903. 

Den särskilda juridiska ställning som estlandssvenskarna åtnjöt innebar para-
doxalt nog att de inte omfattades av den liberaliseringsprocess som successivt 

                                                        
3 Termen estlandssvenskar kommer i bruk under 1900-talets början. Själva kallar de sig ofta 

aibofolke (’öbofolket’) och det estlandssvenska området Aiboland (’öbolandet’). 
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befriade de estniska bönderna från slutet av 1700-talet och framåt, och som 
leder till att livegenskapen upphör år 1816. Tvärtom upphävdes i praktiken deras 
privilegier av flera lokala godsägare under denna tid, trots att de ryska statsmak-
terna hade bekräftat dem, medan de estniska bönderna samtidigt i ökande grad 
omfattas av mer modern lagstiftning. Carl Magnus Stenbock på Hohenholm 
började till exempel behandla Dagösvenskarna som livegna under 1770-talet, 
och tvingade dem att lämna sina gårdar 1781 (Blumfeldt 1961:139). De fick 
dock till stånd en överenskommelse om att få stanna kvar med den nya ägaren, 
baronen Ungern-Stenberg, men eftersom de tidigare hade vänt sig till Katarina 
II (den stora) i frågan kom hennes beslut att upphäva överenskommelsen med 
Ungern-Sternberg. Dagösvenskarna tilldelades ny mark i Ukraina. På sensom-
maren 1781 lämnade 1 000–1 200 estlandssvenskar Dagö, och den 1 maj 1782 
kom de kvarvarande 535 fram till det som senare skulle bli Gammalsvenskby. 
De resterande tycks ha omkommit på vägen. I mitten av 1780-talet återstår 
mindre än 200 personer, till följd av svält och olika sjukdomar, men så små-
ningom ökar befolkningen, och banden till Sverige klipps inte helt. 1929 åter-
vänder omkring 880 Gammalsvenskbybor till Sverige, som de uppfattar som sitt 
gamla hemland. 

En hållning visavi de halsstarriga estlandssvenskarna som påminner om Sten-
bocks uttrycktes av baron Stackelberg på Ormsö i ett brev till den lokala prästen 
år 1778: 

 
Jag hyser den största avsky för denna avföda och kommer att använda alla mina 
krafter för att radera ut dem helt och hållet, men under tiden ska jag förse dem 
med en arrendator, som till deras eget framtida bästa bankar lömskheten ur dem. 
(Blumfeldt 1961:141; Blumfeldts översättning från tyska) 

Stackelberg och hans efterföljare tycks verkligen göra sitt bästa för att plåga 
Ormsöbönderna, ända tills Ormsö slutligen övergår i statlig ägo 1889; Kanarbik 
(2003) ger en detaljerad redogörelse för de grymma straff, hårda pålagor och 
godtyckliga övergrepp som Ormsöborna utsattes för – till exempel hände det att 
baronen egenmäktigt skänkte bort Ormsöbarn till adliga bekanta – och deras 
hårdnackade motstånd.  

De många krig som utkämpas under perioden 1600–1800 drabbar också est-
landssvenskarna, direkt eller indirekt. Nargö förlorar till exempel hela sin be-
folkning i början av 1700-talet, på grund av krig, missväxt och sjukdomar, och 
först 1748 återbefolkas ön, när några nyländska bönder får tillstånd att bosätta 
sig där. 

1856 tillerkänns estlandssvenskarna samma rättigheter som estniska bönder, 
och mot slutet av 1800-talet får estlandssvenskarna viss uppmärksamhet från 
Sverige, delvis tack vare skildringarna i Russwurm (1855). När många övergår till 
den ortodoxa tron under 1880-talet (en följd av den nytillträdde tsar Alexanders 
strävan efter ett mer homogent Ryssland) skickar EFS två missionärer/lärare, 
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Thure Emanuel Thorén och Lars Johan Österblom, för att stärka den evange-
liska tron. De finner att estlandssvenskarna har hamnat i samhällets lägsta skikt: 
"Hygienen var obefintlig, hemmen var vämjeligt lortiga och människorna luk-
tade gammal, sjuk höna" (Chrispinsson 2011:360). Under sin tid i Estland verkar 
Thorén och Österblom för bättre hygien, utbildning av olika slag (bygg- och 
lantbruksteknik, läsning etc.) och nykterhet. Deras insatser sammanfaller med 
andra gynnsamma förändringar som till exempel statliga övertaganden av gods 
samt skiften av åkermarken. Resultatet blir en allmän standardhöjning och – 
kanske ändå viktigare – etablerandet av en estlandssvensk identitet genom bland 
annat bygdegemensamma sång- och musikmöten. I detta sammanhang var stö-
det från finlandssvenskarna en betydelsefull tillgång (Laidmets 2005). 

I det sena 1800-talets nationalromantiska perspektiv framstår det estlands-
svenska kustlandskapet givetvis som ett ursprungligt Eden, och det blir vanligt 
att svenska kulturpersoner besöker bygden och förundras över estlandssvens-
karnas genuina svenskhet; 1905 gör exempelvis Anders Zorn och Albert Eng-
ström en tur till Odensholm, Hapsal och Ormsö (med kuttern Mejt). 

Det första världskriget medför motgångar för estlandssvenskarna; många 
unga män mobiliseras och det byggs befästningar i en del av de estlandssvenska 
områdena. Nargö utryms exempelvis 1914, på grund av befästningsarbeten – för 
andra gången i historien töms ön helt på sin estlandssvenska befolkning. 

Den första estniska frihetsperioden (1918–1940) blir däremot något av en 
guldålder för estlandssvenskarna – kanske inte minst för att den balttyska adeln 
slutligen förlorar sitt grepp om Baltikum genom nederlagen för Baltisches Lan-
deswehr och Järndivisionen under frihetskriget 1918–1920. Kulturföreningen 
Svenska Odlingens Vänner (SOV) grundas dock redan 1909,4 och genom före-
ningen får man bland annat till stånd utbildning på svenska i Reval (Tallinn). 
Estlandssvenskarnas första politiska organisation, Det Svenska Folkförbundet i 
Östersjöprovinserna, grundas 1917, och i januari 1918 ger Folkförbundet ut det 
första numret av Kustbon, estlandssvenskarnas ännu livaktiga tidskrift. En central 
person under denna period var Hans Pöhl (1876–1930), född på Nuckö och 
sedermera folkskollärare i Österby, riksdagsman etc. Pöhl låg bakom en stor del 
av estlandssvenskarnas kulturella och politiska landvinningar under 1920-talet, 
och han var också ordförande i alla betydande estlandssvenska organisationer. 

I den estniska grundlagen 1920 tillerkänns estlandssvenskarna betydande rät-
tigheter, bland annat vad gäller utbildning, och ytterligare stöd får man i 1925 års 
lag om kulturautonomi. Två viktiga milstolpar i utvecklingen är grundandet av 
folkhögskolan i Birkas 1920 och gymnasiet i Hapsal 1931 – dessa två institution-
er gör det möjligt för unga estlandssvenskar att få en helt svensk högre utbild-

                                                        
4 Det något missvisande namnet härrör egentligen från en finlandssvensk förening, och valdes 

förmodligen med hänsyn till det rådande politiska läget i tsartidens Ryssland, som var mycket 
spänt efter revolutionen 1905 (Laidmets 2005:20). 
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ning. 
Under mellankrigstiden är estlandssvenskarna synnerligen aktiva politiskt, kul-

turellt och på andra sätt – som till exempel också idrottsligt. De får under den 
här tiden också mycket stöd, materiellt såväl som kulturellt, från rikssvenskar 
och finlandssvenskar i sina strävanden att befästa och utveckla sina språk- och 
kulturtraditioner. 

1.2.3 Andra världskriget och flykten till Sverige 

Den svenska bosättningen i Estland, med rötter i medeltiden, upphör abrupt 
och fullständigt då en stor majoritet av estlandssvenskarna lämnar det tyskocku-
perade Estland under 1943–1944. Till Sverige kommer under krigsåren 7 920 
estlandssvenskar (Aman 1961:257ff), medan 1 281 blir kvar i det sovjetiska Est-
land. De som av olika anledningar inte lämnar Estland är alltför få och splittrade 
för att upprätthålla sin traditionella kultur och sitt språk; den typen av separatist-
isk verksamhet motarbetas också av Sovjetstaten, liksom brevväxling och andra 
kontaktförsök mellan Sverige och den estniska sovjetiska socialistrepubliken. 

Flykten till Sverige har skildrats av bland annat Aman (1961), Andræ 
(2004:21ff) och Chrispinsson (2011), alla med viktigt stöd i estlandssvenskarnas 
egna berättelser som finns i SOV:s arkiv.  

Genom Molotov-Ribbentropp-pakten fick Sovjetunionen av Tyskland rätt att 
annektera bland annat Estland, och i oktober 1939 invaderas det fria Estland av 
Sovjetunionen. Baltikums tyskspråkiga befolkning tvångsförflyttas till det 
tyskockuperade Polen, och en del estlandssvenska områden militariseras och 
utryms – bland annat Nargö, som 1941 för tredje gången töms på sin estlands-
svenska befolkning.5 Jordbruk med mer än 30 hektar mark styckas upp, hus 
större än 170 m2 och skepp om mer än 30 bruttoton nationaliseras, och självä-
gande bönder tvingas sälja säd, potatis, mjölk, ull och kött till staten för mycket 
låga priser (Aman 1961:188ff). Dessa och många andra åtgärder, i kombination 
med andra aspekter av den sovjetiska samhällsomvandlingen, leder till att est-
landssvenskarna ser en överflyttning till Sverige som ett allt mer lockande alter-
nativ. Från våren 1941 börjar också deporteringar att drabba estlandssvenskarna, 
men då Tyskland intar Estland under hösten 1941 förbättras situationen något. 

I oktober 1940 anländer 110 Rågöbor, de första estlandssvenskarna som läm-
nar sin hembygd, till Stockholm efter att ha fått utresetillstånd – denna första 
grupp blir varmt välkomnade. För att hantera mottagandet bildas Rågökommit-
tén, som under resten av kriget leder Sveriges försök att hjälpa estlandssvens-
karna över Östersjön, under ledning av Sigurd Curman.  

                                                        
5 Den tyska ockupationsmakten tillåter Nargös befolkning att återvända 1942, men i februari 

1944 är det åter dags att lämna ön. 
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Först under våren 1943 börjar den verkliga flykten, påskyndad av tyska inkal-
lelseordrar och ryska segrar i öster. Till en början rör det sig om mindre båtar, 
som man seglar eller ror, antingen till Finland eller hela vägen till Sverige, men 
med den tyska administrationens inofficiella godkännande organiseras tre ”sjuk-
transporter” med Odin under november och december 1943. Bakom detta ligger 
majoren Carl Mothander och Rågökommittén. Under 1944 skaffar flera est-
landssvenskar i Sverige något större båtar och hämtar upp kvarblivna anförvan-
ter, men den allmänna överflyttningen sätter igång sommaren 1944. Curman 
anlitar då WaffenSS-officeren dr. Ludwig Lienhard för uppdraget, i stället för 
den nu plötsligt oönskade Carl Mothander (Andræ 2004:31ff). Lienhard kom-
mer från Flensburg, han talar danska, och han anser att estlandssvenskarna och 
deras kultur är synnerligen skyddsvärda.  

 
[om Ludwig Lienhard] Senare på hösten samma år övergick han till armén och 
ledde i oktober en stormbåtsavdelning som efter hårda strider intog Ormsö vid 
Estlands norra kust. Han blev mäkta imponerad av kvinnorna på ön, vilka sin 
vana troget gick omkring ständigt stickande. De fann det inte nödvändigt avbryta 
denna sin verksamhet ens under den värsta stormelden. (Andræ 2004:32)  

Lienhard hyr fartyget Juhan av Organisation Todt, och mot ersättning från 
svenska staten skeppas såväl estlandssvenskar som en hel del ester över Öster-
sjön till Sverige. Sammanlagt blir det nio resor i juni–september 1944, och Lien-
hard skapar sig en förmögenhet genom detta. Andersson (2010) gör gällande att 
Lienhard också passade på att använda Juhan som en flyktväg för nazister, med 
Buenos Aires som slutdestination.  

Under baltutlämningen efter kriget återfördes 149 balter till Sovjetunionen, 
men från början gjorde den svenska staten det fullständigt klart att estlands-
svenskarna betraktades som fullvärdiga svenska medborgare.  

Estlandssvenskarna tycks med tiden ha funnit sig tämligen väl tillrätta i Sve-
rige (Nyman 1968). Brytningen mellan det traditionella bondesamhällets trygg-
het och det moderna industrisamhällets krav var visserligen svår, men inte out-
härdlig. 

 
Den första svåra tiden blev bättre än vad vi kunnat föreställa oss. Alla var så snälla 
mot oss Runöbor. Och på kvällarna och nätterna när vi hörde fabriken brusa 
bakom skogen – då tyckte vi att det lät som bränningarna hemma på Runö. (be-
rättat av Maria Jäger, återgivet av Österman 1968:115) 

Enligt en nyare studie av Maipuu (2015) var estlandssvenskarna själva också 
angelägna om att så smidigt som möjligt anpassa sig till det moderna livet i Sve-
rige, och att inte i alltför hög grad ägna sig åt nostalgiska återblickar. 
 

Estlandssvenskarna hade uppfattningen att de hade återvänt till sitt hemland, de 
såg sig själva som en del av den allsvenska familjen. För att smälta in i samhället 
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ansågs det bäst att släppa taget om det förflutna och försöka smälta in bland riks-
svenskarna så fort som möjligt. (Maipuu 2015:65) 

På grund av denna nyktra realism övergavs också estlandssvenskan, som alltså 
inte har traderats till nya generationer, utan de enda kvarvarande talarna är de 
som lämnade Estland som barn under 1943–1944. Huvuddelen av dessa talare 
bor i Sverige. Vid den estniska folkräkningen 1989 uppgav 297 personer i Est-
land att de var estlandssvenskar, och av dessa hade enbart 29 svenska som mo-
dersmål. År 2000 hade siffrorna ökat något (300 respektive 107), vilket sannolikt 
beror på att några estlandssvenskar återfick sina egendomar efter Estlands själv-
ständighet 1991 och valde att flytta tillbaka från Sverige. 

Estlandssvenskarnas skriftande historiska öden har självfallet också påverkat 
språk och språkbruk, vilket diskuteras i följande avsnitt. 

1.3 Språkvetenskaplig bakgrund 

1.3.1 Inledning 

Estlandsvenskarnas språk har fascinerat språkforskare sedan mitten av 1800-
talet. Intresset har gällt frågan om estlandssvenskans ursprung, påverkan från 
andra språk (estniska, tyska, nyländska etc.) och framför allt relationen till forn-
svenska och till andra svenska dialekter. I tabell 1 presenteras de av mig kända 
monografier som specifikt rör estlandssvenska – antalet övriga skrifter är så 
stort att de inte kan sammanställas här. Dock bör tidskriften Svio-Estonica näm-
nas i sammanhanget. Denna tidskrift gavs ut av Svensk-estniska samfundet 
1934–1971, och i den har många artiklar om estlandssvenskarnas kultur och 
språk publicerats. 
 
Tabell 1. Monografier om estlandssvenska i kronologisk ordning.  

författare årtal titel 

Carl Russwurm 1855 Eibofolke, oder die Schweden an der Küste 
Esthlands und auf Runö, eine ethnograp-
hische Untersuchung mit Urkunden, Tabel-
len und lithographirten Beilagen.    

A. O. Freudenthal 1875 Upplysningar om Rågö- och Wichterpal-
målet i Estland 

Herman Vendell 1881 Laut- und Formlehre der Schwedischen 
Mundarten in den Kirchspielen Ormsö und 
Nuckö in Esthland  
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Herman Vendell 1882 Runömålet. Ljud- och formlära samt ord-
bok 

Axel Olof Freudenthal & 
Herman Vendell 

1886 Ordbok öfver estländsk-svenska dialekter-
na 

Herman Vendell 1890 Östsvenska monografier 

Bengt Hesselman 1902 Stafvelseförlängning och vokalkvalitet i 
östsvenska dialekter 

Herman Vendell 
   

1904–
1907 

Ordbok över de östsvenska dialekterna 

Gideon Danell 1905–
1934 

Nuckömålet I–III   
 

Gideon Danell 1951 Ordbok över Nuckömålet 

Per Wieselgren 1951 Ortnamn och bebyggelse i Estlands forna 
och hittillsvarande svenskbygder  

Edvin Lagman 1958 Studier över Nuckömålets nominala ord-
bildning 

Aleksander Loit &  
Nils Tiberg 

1958 Gammalsvenskbydokument 
 

Nils Tiberg 1962 Estlandssvenska språkdrag 
 

Per Wieselgren 1962 Ormsö Ortnamn och bebyggelsehistoria 

Fridolf Isberg 1970 Supplement till G. Danells Ordbok över 
Nuckömålet. 1–2. 

Herbert Lagman 1971 Svensk-estnisk språkkontakt 

Nils Tiberg 1972 Estlandssvenska husdjursnamn 

Edvin Lagman 1979 Estlandssvenskarnas språkförhållanden (En 
bok om Estlands svenskar 3A) 

Edvin Lagman 1990 Estlandssvenskar berättar. Dialekttexter 
med översättning och kommentar. (En bok 
om Estlands svenskar 3B)  
  

Marianne Blomqvist 2000 Svenska ortnamn i Estland 

Göte Brunberg, Inga 
Ekman, Ingeborg Gine-
man, Einar Hamberg, 
Nils Lagman, Ingegerd 

2015 Ordbok över Rickulmålet med Formlära 
för nuckösvenskan 
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Av tabell 1 framgår att några forskare har gjort särskilt betydande insatser. Her-
man Vendell var finlandssvensk, och verksam i Helsingfors, medan Gideon 
Danell och Nils Tiberg hade Uppsala som bas. Bröderna Edvin och Herbert 
Lagman var, liksom Fridolf Isberg, själva estlandssvenskar. Den av Nils Tiberg 
ledda Estlandssvenska upsalaundersökningen (sic) initierades redan under 1920-talet, 
och för närvarande arbetar man på Institutet för språk och folkminnen med att 
digitalisera ett av Tiberg efterlämnat omfattande ordboksmanus. Institutets est-
landssvenska verksamhet fick tyvärr ett tragiskt avbräck 1994, då flera medarbe-
tare gick under med Estonia. En av dessa var Anne-Marie Cronström, som då 
hade arbetat med ordboksmaterialet sedan 1945. 

Nedan diskuteras hypoteser om estlandssvenskans geografiska hemvist, est-
landssvenskarnas språksituation, eventuell påverkan från andra språk och upp-
delningen i dialekter (allt detta ryms i avsnitt 1.3.2). I det följande avsnittet 
(1.3.3) går jag närmare in på estlandssvensk fonetik, morfologi och syntax, hu-
vudsakligen med utgångspunkt i Tiberg (1962), Lagman (1971) och Brunberg 
m.fl. (2015). 

1.3.2 Estlandssvenska – en allmän bakgrund 

1.3.2.1 Estlandssvenskans ålder och ursprung 
I avsnitt 1.2 ovan framfördes hypotesen att estlandssvenskarna först kom till 
Estlands kustland i början av 1200-talet. Det finns några språkliga indicier som 
ger stöd åt denna datering.  

Under fornsvensk tid genomgick svenskan en del viktiga förändringar. Till 
exempel monotoftongerades diftongerna ai, au och ey under 1100-talet, medan 
de levde kvar i bland annat gotländska. Det gamla stain eller stein blir alltså sten i 
svenskan, medan gotländskan fortfarande har stain eller stæin (se Gustavson 
1977:11). Också såväl de finlandssvenska dialekterna (Reinhammar 2001) som 
de estlandssvenska (se Tiberg 1962:19, 32f, Lagman 1979:59) har bevarat sådana 
diftonger. Ett annat ålderdomligt drag i estlandssvenskan är att det progressiva i-
omljudet i ord med brytning inte har haft samma verkan som i svenska. De äldre 
herta ‘hjärta’ och bernu ‘björn’ bryts i fornnordisk tid till hiarta och biorn. Redan 
under runsvensk tid finner man exempel på övergång från ia till iä, och under 
första halvan av 1300-talet slår detta igenom i centralsvenska dialekter (Lagman 
1979:59). Något senare övergår io till iö. De moderna formerna saknas dock i de 
estlandssvenska dialekterna – Runösvenskan har till exempel ian (’järn’) och 

Lindström, Ingeborg 
Opstad, Hjalmar Sten-
berg 
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mialk (’mjölk’). Detta är alltså två tidiga ljudförändringar som inte har slagit ige-
nom i estlandssvenskan. Tiberg (1962:21) menar att ”den dialektgrundande in-
vandringen kan ha ägt rum kring år 1200”, efter en diskussion om bland annat 
diftongerna, vilket framstår som fullt rimligt.  

Också en del lexikala drag tyder på en tidig invandring till Estland. Ordet bill 
’farbror, morbror’ har till exempel en motsvarighet i det älvdalska bile (Rietz 
1862–1867:32), men ordet tycks inte vara belagt i fornsvenska. Det indikerar att 
såväl estlandssvenska som målen i Ovansiljan har behållit ordet från en förmod-
ligen mycket gammal gemensam språkform. 

Varifrån kom då de svenskar som först koloniserade Estlands kuster? Med 
tanke på att detta skedde för kanske 800 år sedan är det svårt att på språklig 
grund säga något bestämt om denna fråga, eftersom vår kunskap om de svenska 
dialekterna vid denna tid är tämligen begränsad. Dessutom är det tydligt att 
svenskan i Sverige har påverkat estlandssvenskan under historiens gång. Ett 
intressant exempel gäller stavelsekvantiteten. I äldre fornsvenska kunde stavelser 
vara korta, långa eller överlånga (se Pettersson 2005:93f, 147), men under senare 
delen av den fornsvenska tiden blev alla stavelser långa – det blev inte längre 
möjligt att kombinera en kort vokal med en kort konsonant, eller en lång vokal 
med en lång konsonant. I estlandssvenskan kan emellertid två- och flerstaviga 
ord fortfarande vara korta eller överlånga, men de enstaviga orden har föränd-
rats enligt centralsvenskt mönster. Ordet skäpp ‘skepp’ har alltså ett kort ä och 
ett långt p. Dock följer Runösvenskan och Rågösvenskan härvidlag götamålen, 
som i motsvarande ord förlänger vokalen; ordet är alltså skep (med lång vokal) 
på Stora Rågö. Den förändring av stavelsekvantitet som inträffar i svenskan 
under 1300-talet har alltså också påverkat estlandssvenskan, men inte på ett 
systematiskt sätt. Dels har den enbart rört enstaviga ord, dels har den gett olika 
resultat i olika dialekter.  

Tilljämning av a till å (som i håva ’hava’) och apokope är typiska estlands-
svenska drag (Lagman 1979:45f) som främst har motsvarigheter i Dalarna och i 
Norrland, men på närmare håll finns samma fenomen i Nyland och Åboland 
(apokope förekommer också i ölandskan). 

Sammanfattningsvis finns det språkdrag i estlandssvenskan som tyder på en 
splittring från centralsvenska någon gång under äldre fornsvensk tid. Däremot 
tycks det vara svårt att härleda estlandssvenskarnas ursprung till någon bestämd 
del av Sverige, eftersom vi inte vet tillräckligt mycket om dialektala skillnader 
under fornsvensk tid och eftersom estlandssvenska språk- och dialektdrag pekar 
åt olika håll. Man får också anta att svenskar har tagit sig till Estlands kustbygder 
inte bara under 1200-talet, utan också under följande sekler, och likaså är det 
troligt att det har skett omflyttningar inom den finlandssvenska och estlands-
svenska områdena – vilket givetvis ytterligare komplicerar frågan om estlands-
svenskans ursprung.  
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1.3.2.2 De estlandssvenska dialekterna 
Estlandssvenskarna tycks under en stor del av historien ha levt i relativ isolering 
från varandra, och de har också talat dialekter som har varit tämligen olika 
varandra. De stora dialektområdena (se Lagman 1979:3, 5f) är: 

 
 område 1:  Nargö 
 område 2:  Rågöarna, Vippal och Korkis 
 område 3: Dagö (med Gammalsvenskby), Ormsö, Nuckö, Rickul,  
    Sutlep och Odensholm 
 område 4: Runö 
 
Tiberg (1968:162) använder motsvarigheter tilll det svenska ordet nötterna för att 
visa skillnaderna mellan dialekternas uttal och böjning i bestämdhet och nume-
rus: 
 

Nargö:   gnätena 
Stora Rågö:   niteri/nåtäna 
Lilla Rågö:   nåtana 
Vippal:   nitre  
Dagö:   nätre 
Nuckö/Rickul:   nitre/nottana 
Ormsö:   nätre/nåttana 
Runö:   nitro 
(Tiberg 1968:162) 

 
Som nämnts ovan återbefolkades Nargö av nyländska bönder i mitten av 1700-
talet, och Nargösvenskan är också den estlandssvenska dialekt som mest påmin-
ner om nyländska. På Nargö har också svenskar och ester levt sida vid sida, 
varför ön har varit tvåspråkig. Rågöarna och Odensholm har däremot varit helt 
enspråkiga svenska öar, medan Vippal och Korkis, två områden på fastlandet, 
varit tvåspråkiga. Befolkningen i Sutlep och Nuckö har också varit blandad och 
till rätt stor del tvåspråkig. Rickul, som också ligger på fastlandet, var dock hu-
vudsakligen en svenskspråkig kommun. Ormsö tycks ha varit en nästan helt 
svenskspråkig ö sedan medeltiden, men på Dagö utgjorde estlandssvenskarna en 
minoritet, och efter deportationen till Ukraina 1781 minskade den svenska be-
folkningen där kontinuerligt. De sista infödda talarna av Dagösvenska var födda 
på 1860-talet (Tiberg 1962:101). Runö, som ligger avsides i Rigabukten, förefal-
ler i likhet med Ormsö, Rågöarna och Odensholm ha varit helt svensk sedan 
medeltiden. 

Städerna i närheten av de estlandssvenska områdena var främst Haapsalu 
(Hapsal), Tallinn (Reval) och Paldiski (Rågervik, Baltischport), och där talades 
estniska, tyska och ryska. Den svenska befolkningen i städerna talade riks-
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svenska (eller högsvenska), men i övrigt användes den lokala dialekten – också i 
skrift. Lagman (1979:7) citerar ett utdrag från ett kommunalt rättsprotokoll från 
1868: 

 
Kristjan Halman klaga Anders Stahl e rätn än hans fader ha varet bond nest 
Gambes Jakasa och nuh vill han hava sin fars arvdail ut. Kristjan Halman blai 
from rätn åtdämdor te få from Gambes Jakas stäle än goan aike, ain koi, å än stut. 

‘Kristian Halman klagade (på) Anders Stahl i rätten att hans fader hade varit 
bonde på Gambes Jakasa och nu vill han ha ut sin faders arvedel. Kristian Halm-
an blev av rätten dömd att få från Gambes Jakas ställe en god häst, en ko och en 
stut.’ 

Under slutet av 1800-talet uppstod en estlandssvensk högspråksvarietet, till följd 
av att den högre utbildningen byggdes ut och att den estlandssvenska samhörig-
heten stärktes.  

1.3.2.3 Språkkontakt och språkpåverkan 

 
Sedan den danska invasionen på 1200-talet har Estland nästan uteslutande styrts 
av främmande makter. Perioderna av självständighet har varit 1918–1940 samt 
från 1991 och framåt – sammanlagt mindre än ett halvsekel. Denna politiska 
realitet har självfallet haft språkliga konsekvenser för såväl ester som estlands-
svenskar. Dock har de sjöfarande estlandssvenskarna också haft mer eller 
mindre regelbundna förbindelser med Nyland, Sverige och Gotland, och för-
modligen också med andra områden runt Östersjön (som Roslagen, Åland, Ös-
terbotten och Västerbotten), fram till andra världskriget. De språk som främst 
har kunnat påverka estlandssvenska är således estniska, tyska, rikssvenska och 
ryska samt de varieteter av svenska som har talats runt Östersjön. Man får också 
anta att estlandssvenskar har kommit i kontakt med språk som finska, lettiska, 
liviska (som talades runt Rigabukten)6 och jiddisch – det fanns omkring 4 500 
judar i Estland 1918 (Kärk-Remes 2002:119).  

Från den första medeltida bosättningen har estlandssvenskar och ester varit 
grannar, och redan under 1600-talet finns det belägg på att estlandssvenskar har 
övergått från svenska till estniska på Estlands fastland (Poldvee 2002:13ff). I de 
bygder där befolkningen har varit blandad (Dagö, Sutlep, Korkis etc.) har est-
niskan haft störst inflytande, men alla estlandssvenskar har sannolikt hört est-
niska ibland; i områden med blandad befolkning har gudstjänsterna oftast skett 
på estniska. Lagman (1971) och Ariste (1981) är två omfattande studier över hur 
estniskan kan ha påverkat estlandssvenskan (den senare på estniska). Det tydlig-

                                                        
6 Förutom Runö var också Kynö (Kihnu) och Mannö (Manija) tidigare bebodda av svenskar 

(Russwurm 1855:67ff). 
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aste estniska språkdraget i estlandssvenska är lånorden (Lagman 1979:86f), och 
det är troligt att ord har lånats in från estniska kontinuerligt. En del kulturord 
(som ack ‘fönster’, estniska aken) bör vara relativt gamla inlån. 

Genom Tyska Ordens korståg och kolonisation uppstod en balttysk adel, som 
i praktiken styrde över Estlands landsbygd från 1300-talet fram till slutet av 
1800-talet. Fram till reformationen talade och skrev man lågtyska (också 
Hansan, vars storhetstid varade fram till omkring 1520, använde lågtyska som 
ett lingua franca) men sedan övergick man till att skriva högtyska. Tyska var 
alltså överhetens språk, och det dominerade också inom kyrka och förvaltning 
under lång tid. Beyer (2002) visar att också under Estlands svensktid trycktes en 
stor majoritet av böckerna i Tallinn på tyska – till och med kyrkböckerna från 
det helt svenska Ormsö fördes delvis på tyska under 1700-talet.  

Det finns en stor mängd lånord i estlandssvenska som kan ha lånats från 
tyska. Lagman (1973) understryker att det emellertid är mycket svårt att härleda 
lånorden, av flera olika skäl. En anledning är att många ord kan ha förmedlats 
via inflyttande svenskar efter den första bosättningen, och en annan anledning är 
att det kan vara knepigt att avgöra om ordet har lånats in från lågtyska eller från 
någon annan tysk varietet som har talats i Baltikum (baltisk låg- eller högtyska, 
lågtyska eller högtyska). Det kan också vara så att ett visst ord har påverkats av 
estniska. Lagman (1973:24) nämner till exempel ordet fiks ’snabb’ som anknyter 
både till det tyska fix ’fast; snabb, skicklig’ och det estniska viks (med liknande 
betydelser). Om ordet har gått från lågtyska direkt till estlandssvenska eller om 
det har förmedlats via estniska går knappast att avgöra. Ytterligare svårigheter 
blir det om man också beaktar att ordet har förekommit i betydelsen ’hastig, 
rask’ också i både svenska (fix) och danska (fiks). 

Under seklernas gång har estlandssvenskarna regelbundet vänt sig till Sveriges 
regenter med klagomål (se avsnitt 1.2.2). Detta visar att det alltid har funnits 
band till den svenska som har talats i Sverige, och att estlandssvenskarna har 
kunnat göra sig förstådda i Stockholm. Under svensktiden flyttade vidare 
svenska militärer, ämbetsmän och hantverkare till Tallinn och andra städer, och 
dessutom var prästerna ofta rikssvenskar. Under denna period börjar en del 
svensk litteratur tryckas i Estland, och för estlandssvenskarna innebar slutet på 
svensktiden därför något överraskande att även om svenskan i städerna blev 
mindre vanlig, så ökade tillgången på rikssvenska böcker: 

 
Svensk i Est- og Livland forblev svenskernas sprog. De brugte det, når de kom-
municerede med hinanden. Til gengæld synes der at have været ret mange 
svenskere i området, således at der ikke var fare for, at sproget ville forsvinde af 
sig sjelv. Svenskerna synes ikke heller at have skammet sig over deres sprog, men 
brugte det, når det blev forstået. Dette gælder for de indvandrade svenskerne i 
den svenske tid. For estlandssvenskerna var forholdene helt anderledes. Deres 
sprog ændrede ikke status efter Den Store Nordiska Krig, men estlandssvens-
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kerne kom i stigande grad i kontakt med rigssvensk i form av trykte bøger. (Beyer 
2002:79) 

I Estland har svensktiden fram till 1721 betraktats som en särskilt gynnsam pe-
riod, och det svenska språket har av tradition haft hög status. Kulturella band till 
Sverige och andra västländer uppmuntrades inte när Estland var en del av Sov-
jetunionen, men alltsedan självständigheten 1991 har intresset för svenska varit 
stort i Estland. 

Estland var under ryskt styre under 1711–1917, och under tiden 1944–1991 
var Estland en sovjetisk republik. Dock har estlandssvenskan påverkats tämligen 
lite av ryska (med undantag för Gammalsvenskby – se Karlgren 1953, Lagman 
1971b), och de ryska lånorden är avsevärt färre än de estniska och tyska. Några 
exempel är paresnik ’hästhandlare’ och botka ’skjul’. 

Lagman (1979:88) hävdar att ”Ljudsystem och böjningssystem synes ha varit 
föga eller inte alls mottagliga för yttre påverkan”, och syftar då främst på infly-
tande från estniska, ryska och tyska. Det är dock rimligt att tänka sig att est-
landssvenskarna har ingått i en svenskspråkig handelssfär i Östersjön, med an-
knytning till såväl Sverige som till andra svenskspråkiga områden, och att est-
landssvenskan därför i vissa avseenden har tagit del av en allmän svensk språk-
utveckling. Ett exempel kan vara bruket av negation. Under fornsvensk tid var 
standardnegationen ej, och inte/icke kom i bruk först under äldre nysvensk tid 
(Brandtler & Håkansson 2014). Dock har varken estlandssvenska eller någon 
annan östsvensk varietet behållit ej, vilket tyder på att utvecklingen i rikssvenska 
faktiskt har spridit sig över Östersjön.  

1.3.3 Estlandssvenska språkdrag – en kort översikt 

I detta avsnitt utgår jag främst från Tiberg (1962), Lagman (1979) och Brunberg 
(2015). I det senare verket finns gott om översiktliga tabeller över ordböjning 
med mera, vilket annars saknas. De befintliga lingvistiska beskrivningarna av 
estlandssvenska redogör till största delen för Ormsö- och Nuckömålen, medan 
dialekterna på Nargö och Runö är sämst dokumenterade. I en översikt är det 
givetvis inte möjligt att ge en komplett bild av estlandssvenskans alla språkdrag – 
mer detaljerade beskrivningar finns i de verk som nämndes ovan. 

I bokens senare kapitel redogör vi för den forskning som har bedrivits i sam-
band med ESST-projektet, och i flera fall kan vi bidra med ny kunskap om est-
landssvenskans språkstruktur.  

1.3.3.1 Estlandssvenskans ljudsystem 
Lagman (1979:47) anger att det finns 13 vokalfonem i Nucködialekten. Fonemet 
/y/ saknas helt och /e/ är enbart långt. Kort [e] räknas som en allofon till kort 
/i/. Vidare förekommer [ø] enbart som en allofon till /ʉ /. Lagman menar också 
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att ”Vokalsystemet är med undantag för vissa detaljer lika i de skilda estlands-
svenska dialekterna” (Lagman 1979:47). 

En schematisk bild av Nuckösvenskans fonemsystem baserad på Lagman 
(1979:47) visas i tabell 2. 

 
 
 

Tabell 2. Vokalfonem i Nuckösvenska enligt Lagman (1979).  

fonem grafem lång allofon kort allofon exempel 
/i/ ⟨i⟩ + + bi, frisk; fleck ‘flicka’ 
/e/ ⟨e⟩ + - be 
/ɛ / ⟨ä⟩ + + bä ‘får’, bäll ‘bjällra’ 
/ʉ / ⟨u⟩ + + buk, bull ‘tjur’; bör ‘bur’, förr ‘surra’ 
/u/ ⟨o⟩ + + bo, boss ‘buss’ 
/o/ ⟨å⟩ + + båk ‘komocka’, båll ‘boll’ 
/a/ ⟨a⟩ + + ba ‘bad’, ball ‘pung’ 

 
Den fonetiska realiseringen av vokalfonemen skiljer sig mycket åt mellan de 
olika estlandssvenska dialekterna (se Lagman 1979:52ff). 

Brunberg (2015:11) menar dock att det finns 16 vokalfonem i Rickulmålet – 
samma uppsättning som i standardsvenska, men långt och kort /y/ saknas. 
Detta är exakt den vokaluppsättning som Lagman (1979:6ff) menar är typisk för 
det estlandssvenska högspråket, den språkart som uppstod i slutet av 1800-talet 
och som blev allmän i början av 1900-talet när kontakterna med standard-
svenska blev allt intensivare. 

De fornsvenska diftongerna har delvis bevarats. De fallande diftongerna ai, au 
och oy lever kvar, men de två senare har sammanfallit till diftongen ou, öu eller äu 
i de olika dialekterna (Tiberg 1962:32). Diftongen ai motsvaras av varianterna ai, 
äi och ei. De stigande diftongerna ia och io är också bevarade, men här råder stor 
variation mellan dialekterna. På en del ställen har ia övergått till [æ] på grund av 
progressivt i-omljud (Nuckö jamm ‘jämn’, men Ormsö jämm), medan io i regel 
inte har övergått till [ø]. I kapitel 4 gör Otto Ewald en djupstudie av estlands-
svenskans diftonger. 

Det estlandssvenska konsonantsystemet är i huvudsak detsamma som det 
standardsvenska, men det finns också några påtagliga skillnader. Sj-ljudet /ɧ / 
saknas helt, liksom tj-ljudet /ɕ /. Vidare finns det ett antal laterala ljud, och det 
finns några minimala par som visar att både vanligt alveolart /l/ och tjockt ka-
kuminalt /ɽ / kan räknas som fonem (Lagman 1979:51). Ett speciellt språkljud 
är den tonlösa laterala frikativan [ɬ ] som i regel motsvaras av [sl] i standard-
svenska och som ofta skrivs ⟨hl⟩	 i estlandssvenska: hlå ’slå’, hlut ’slutta’ – se kapi-
tel 5 för en fonetisk analys av detta språkljud. 
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En viktig skillnad mot standardsvenskan är att också konsonanter kan vara 
långa eller korta i estlandssvenska. Fornsvenskans stavelselängder har alltså be-
varats (Hesselman 1902). Följande stavelselängder är således möjliga i estlands-
svenska rotstavelser: VK, VVK, VKK samt VVKK. Orden läpa ‘lapa’ och läppa 
‘läpparna’ skiljer sig alltså inte vad gäller vokallängden, utan konsonantlängden 
(Lagman 1979:51). 

Liksom i standardsvenska uttalas förbindelserna rl, rn, rd, rs och rt supra-
dentalt. Klusilerna /g/ och /k/ har dock inte förmjukats framför främre vokal 
utan uttalas alltid som i de svenska orden gul och kul, och likaså kvarstår /d/ i 
ord som diur ’djur’. 

1.3.3.2 Estlandssvenskans morfologi 

Den del av den estlandssvenska morfologin som står i störst kontrast med stan-
dardsvenska är den nominala böjningen i genus. Den fornsvenska kasusböjning-
en har gått förlorad, och det är enbart pronomen som har en oblik form. Såväl 
substantiv som adjektiv har ändå rika böjningsparadigm där genus är en fram-
trädande faktor. Detta är en fornsvensk arkaism. Till följd av apokope har dock 
många substantiv ändrat deklination, eftersom långstaviga ord har förlorat sin 
slutvokal. Lagman (1979:62) nämner maskulinerna gubbe, backe och droppe, som i 
fornsvenska böjdes lika, men som i estlandssvenska böjs enligt något olika 
mönster (se tabell 3). Trots ändelsen -a är drupa dock fortfarande ett maskulint 
substantiv.  
 
Tabell 3. Böjning av tre maskuliner (Lagman (1979:62).  

ob. art.+sg. indef. b. art.+sg. def. pl.  indef.  ob. art.+pl. def. 
än gubb  
‘en gubbe’ 

han gubben gubbar tä gubba 

än back  
‘en backe’ 

han backan backar tä backa 

än drupa  
‘en droppe’ 

han drupan drupar tä drupa 

 
Brunberg (2015:13ff) ger en översikt av den estlandssvenska substantivböjning-
en, som återges i förenklad form – enligt Brunberg finns det i Nuckömålet sex 
deklinationer för maskuliner, sju för femininer och fyra för neutrer – i tabellerna 
4 och 5, kompletterad med bestämda artiklar och attributiva samt predikativa 
adjektiv.  
 
Tabell 4. Böjning av substantiv och attributiva adjektiv i Nuckömålet (Brunberg 2015:15). 

mask. än nian båt  
‘en ny båt’ 

han ni båtn ni båtar tä ni båta 
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fem. ajn nia bok  
‘en ny bok’ 

hån ni boke ni bekor tår ni bekre 

neut. et nit hus  
‘ett nytt hus’ 

he ni huse ni huser tåm ni husena 

 

Tabell 5. Böjning av substantiv och predikativa adjektiv i Nuckömålet (Brunberg 2015:15). 

mask. än båt är nior  
‘en båt är ny’ 

han båtn är nior båtar ära nior tä båta ära nior 

fem. ajn bok är ni  
‘en bok är ny’ 

hån boke är ni bekor ära niar tår bekre ära niar 

neut. et hus är nit  
‘ett hus är nytt’ 

he huse är nit huser ära ni tåm husena ära ni 

 
Av tabellerna framgår huvuddragen i substantivens böjning i genus, species och 
numerus, och de olika artikelformerna i Nuckömålet. Också adjektivens böjning 
i genus och numerus samt skillnaderna mellan attributiva och predikativa adjek-
tiv illustreras. Det ska emellertid understrykas att det finns en betydande dialek-
tal variation, både rörande de former som används och hur rik böjningen är. I 
Nargömålet har till exempel genusdistinktionen inte en lika framträdande roll (se 
vidare kapitel 8 och 9). 

Också räkneord samt possessiva och demonstrativa pronomen böjs i genus 
och numerus, och ställningen i förhållande till eventuella substantiv avgör också 
formen på dessa ord. Ett genomgående drag är att genus markeras tydligare i 
självständig ställning. När ‘två’ står attributivt har ordet till exempel formerna få, 
får och tu, men utan efterföljande substantiv blir det fåror, fårar och tu i Nuckö-
målet. I tabell 6, hämtad från Brunberg (2015:18) visas formrikedomen för 
possessiva pronomen (som i regel böjs enligt samma mönster som adjektiv, och 
räkneord upp till 12). 

 
Tabell 6. Böjning av possessiva pronomen i Nuckömålet (Brunberg 2015:18). 

ägare ägt attributivt självständigt 

sing. 

sing. 

mask. han är min ajke 
‘det är min häst’ 

han ajken är minn 

fem. hån är mina kudo 
‘det är min ko’ 

hån kuda är mina 

neut. he är mitt låmb 
‘det är mitt lamm’ 

he låmbe är mitt 

plural 
mask. tä ära min ajkar tä ajkja ära minnor 
fem. tår ära min kudor tår kudona ära minnar 
neut. tåm ära min låmber tåm låmbena ära minna 
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plural 

sing. 
mask. han är vån ajke han ajken är vånn 
fem. hån är våra kudo hån kudo är våra 
neut. he är våt låmb he låmbe är vått 

plural 
mask. te ära vår ajkjar tä ajkja ära våror 
fem. tår ära vår kudor tår kudona ära vårar 
neut. tåm ära vår låmber tåm åmbena ära våra 

 
Det framgår av tabell 6 att de possessiva pronomena har distinkta former i samt-
liga numerus och genus när de står självständigt (i likhet med predikativa adjek-
tiv), men i attributiv ställning har pluralformerna sammanfallit. I kapitel 8 pre-
senterar Ida Västerdal en studie av estlandssvenskans nominala kongruensböj-
ning. 

Verben saknar personböjning, men rester av pluralböjningen finns kvar (se 
Lagman 1979:72ff). Till exempel kan starka verb i preteritum ha pluralformer 
(singular bajt ‘bet’, plural bito), och i imperativ kan tre former finnas i vissa dia-
lekter: blånd! ‘blanda du!’, blåndom! ‘låt oss blanda!’ och blånden! ‘blanda ni!’. 

Bestämd form används oftare än i standardsvenska. Lagman (1979:82) menar 
att det naturliga svaret på en fråga som ”Vad heter vit häst på Nuckösvenska?” 
är: hoit aiken ‘vita hästen’. Vidare förekommer bestämd form också efter genitiv-
attribut: mina boke ’min boken’, åt sinn bruden ’åt sin bruden’. Liknande bruk av 
bestämd form finns också i Ovansiljan och i norrländska mål (se Delsing 1993). 
Detta språkdrag diskuterar Maia Andréasson på djupet i kapitel 9. 

På Ormsö- och Nuckömål används singular efter räkneord, men bara om 
substantivet är maskulint eller neutralt: tri ajke ‘tre hästar’, tri låmb ‘tre lamm’ 
(plural är låmber). Femininer får alltså pluralform: tri kudor ‘tre kor’. 

1.3.3.3 Estlandssvenskans syntax 

Traditionella beskrivningar av dialekter fokuserar i regel inte på syntax. Tiberg 
(1962:100) behandlar estlandssvensk syntax enbart i följande korta stycke: 
 

Syntaxen erbjuder många överrraskningar. Vill man tolka dem utan hänsyn alls till 
till estniskan, så torde arbetet bli halvgjort – därmed inte sagt att Sverige-svenska 
paralleller skulle sakna betydelse. (Tiberg 1962:100) 

Lagman (1971:211) understryker att ”De estlandsvenska målens syntax har inte 
varit föremål för några mer omfattande och sammanhängande beskrivningar”, 
och antar att estniskan i många fall har påverkat estlandssvenskans syntax. Några 
av de drag som Lagman anser vara inlånade återfinns emellertid också i andra 
svenska språkvarieteter. Några exempel är ett frekvent bruk av negerande o- 
(som finns i norrländska dialekter), du som opersonligt pronomen (som är van-
ligt i dialekt och även i fornsvenska, särskilt i Gutalagen), mike (sv. mycket) i bety-
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delsen ‘många’ (som finns i bland annat älvdalska) samt frekvent utelämnande 
av infinitivmärket att (som också är belagt i Ovansiljanmålen). 

Det finns alltså ingen systematisk översikt av estlandssvenskans syntax, utan 
bara kortare notiser om från standardssvenskan avvikande konstruktioner. Lag-
man (1979) har en något fylligare beskrivning av syntaxen – nämligen två sidor 
(1979:82–84). De egenheter i substantivets syntax (sic) som Lagman (1979) 
nämner rör främst avvikande morfologi (se ovan).  

Dock finns det en del intressanta drag i verbsyntaxen som Lagman ger exem-
pel på (1979:83). Efter få kan till exempel en s-form av infinita verb användas: 
han fick hlåas ‘han fick stryk’. Dubbel passiv har förekommit på Nargö: sista årena 
bläi biggdist äin brigga ‘de sista åren blev byggdes en brygga’. Vidare är en kon-
struktion med opa ‘uppå’ plus infinitiv vanlig för att uttrycka avsikt: gå opa sova ‘gå 
för att lägga sig’. Substantiviska infinitiver är också vanliga: mä heim-koma var e sa 
visa ‘med hemkomma [hemkomsten] var det på samma vis’. 

Det finns två participkonstruktioner som är anmärkningsvärda. För det första 
används presensparticip efter te/tä i ”gerundisk eller inkoativ betydelse” (Lag-
man 1979:83): håla ha du te saiandor? ’vad har du att säga?’, hån tenda lampa tä brän-
nand ‘hon tände lampan (till brinnande)’. För det andra används perfekt particip i 
en konstruktion som tycks uttrycka perfektiv aspekt: ajken har gräse å-bite ‘hästen 
har betat av gräset’, tåm hava julgrania utkasta ‘de har kastat ut julgranen’. Ett vill-
kor för konstruktionen tycks vara att en partikel förekommer i perfektparticipet 
– exempel av typen ajken har gräse bite har inte påträffats.  

Syntaktiska undersökningar kräver i regel stora mängder sökbara data, och in-
formanter som kan avfärda eller bekräfta syntaktiska hypoteser. När det gäller 
estlandssvenska finns det inga stora textmaterial eller korpusar, och talarna är till 
åren komna. Därför är de framtida möjligheterna att utföra studier av estlands-
svenskans syntax sannolikt mer begränsade än att utföra exempelvis lexikala och 
morfologiska studier. 

1.4 Sammanfattning 
De östsvenska dialekterna har en lång historia, inte bara på Åland och i Finland, 
utan också i Estlands kustområden. Men till skillnad från finlandssvenskan har 
estlandssvenskan inte överlevt i sin ursprungsmiljö, och estlandssvenskan ut-
vecklades heller aldrig till ett kulturbärande nationellt språk. Efter flykten till 
Sverige har denna särpräglade varietet av svenska inte förmedlats till yngre gene-
rationer, och de talare som finns kvar idag är de sista. Ur såväl ett kulturhisto-
riskt som ett språkhistoriskt perspektiv har estlandssvenskarna och deras språk-
arter emellertid ett stort värde, och med den här boken hoppas vi bidra till kun-
skapen om, och intresset för, estlandssvenskans språkstruktur. 



 22 

I det här kapitlet har jag först gett en översikt av estlandssvenskarnas långa 
och intressanta historia och sedan presenterat en kort språkvetenskaplig intro-
duktion till estlandssvenskan. I särskilda avsnitt har jag diskuterat estlandssvens-
karnas ursprung, deras levnadsförhållanden från medeltiden och framåt, och 
slutligen flykten till Sverige 1943–1944 och hur de har anpassat sig till de nya 
omständigheterna. I kapitlets senare, språkvetenskapligt orienterade, del har jag i 
tur och ordning gått igenom vilka böcker som tidigare har skrivits om estlands-
svenska, vilka språkliga ledtrådar det finns till estlandssvenskans ålder och ur-
sprung, hur dialekterna har fördelat sig och hur kontakt med andra språk har 
format estlandssvenskan. Dessutom har jag i korthet presenterat grundläggande 
fonetiska, morfologiska och syntaktiska språkdrag i estlandssvenskan. Bokens 
resterande kapitel består av djupare studier av några av dessa språkdrag. 
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