
WORKSHOP: ESTLANDSSVENSKA 
 
Öarna utanför Estland koloniserades av svensktalande fiskare och bönder redan under 
medeltiden (se Markus 2004). Från den tiden och fram till andra världskriget, då i princip alla 
som talade estlandssvenska evakuerades till Sverige, utvecklades estlandssvenskan på de 
olika öarna till särpräglade dialekter. Estlandssvenskans språkliga särdrag har undersökts av 
bland annat Vendell (1882), Danell (1905), Tiberg (1962),  H. Lagman (1971) och E. Lagman 
(1979), men några mer omfattande och systematiska studier av denna språkvarietet har hittills 
inte genomförts. Estlandssvenskan är till exempel inte beskriven enligt den svenska prosodi-
modellen (Bruce 2010), och syntaxen är i princip en vit fläck på kartan. Eftersom 
estlandssvenska har uvecklats i relativ isolering kan dock intressanta novationer ha uppstått, 
och likaså kan arkaismer ha bevarats. Det finns alltså goda skäl till att utforska estlands-
svenska noggrannare. 

Hösten 2012 gav Vetenskapsrådet stöd till projektet Estlandssvenskans språkstruktur 
(ESST), där två syntaktiker (Maia Andréasson och Henrik Rosenkvist, projektledare) och två 
fonetiker (Eva Liina Asu-Garcia och Susanne Schötz) i samarbete ska dokumentera 
estlandssvenskans syntax, morfologi, fonetik och fonologi. Projektet startade hösten 2013. På 
workshopen ska vi presentera projektet och dess förutsättningar, men vi kommer också att 
lägga fram preliminära resultat.  

Vi inbjuder dessutom andra forskare att skicka in bidrag som rör estlandssvenska – vi 
anger inte några tematiska ramar, utan alla förslag som rör estlandssvenska välkomnas. Det 
kan till exempel handla om såväl ortnamn, ortografi och estlandssvensk kulturhistoria som om 
mer strukturellt orienterade bidrag. Abstrakt till workshopen (om maximalt 300 ord) ska 
sändas i pdf-format till Henrik Rosenkvist (henrik.rosenkvist@svenska.gu.se) senast den 28/2 
2014. Beslut om deltagande meddelas den 1/4 2014. 
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