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Abstrakt 

Finska och estniska är två närbesläktade språk. De har båda utvecklats ur den sena 

urfinskan (myöhäiskantasuomi), som vanligen dateras till tiden 1000-1 f. Kr. Efter det 

skedets slut har de dock fortsatt att utvecklas i nära kontakt, och många företeelser delas 

av dem båda. Idag uppvisar de ganska stora likheter, men också flera påfallande 

olikheter. Jag har i denna studie velat granska ett område där bådadera förekommer, 

nämligen nominalböjningen.  

 

Nominalböjningen inkluderar flera olika företeelser: stammar, ändelser, stadieväxling 

och vokalharmoni. Jag har fokuserat på de två förstnämnda, men beskriver även de två 

sistnämnda kortfattat. 

 

Jag har gått igenom de vanligaste stamformerna och samtliga kasusändelser, och försökt 

att beskriva den språkhistoriska utvecklingen från det gemensamma ursprunget fram till 

våra dagars finska och estniska. Till min hjälp har jag haft historiska grammatikor för 

båda språken, för finska främst Lehtinen (2007) och Hormia (1977), för estniskan 

framför allt Rätsep (1977, 1979) och Kask (1972). Nyare utförlig språkhistorisk 

litteratur för estniskan saknas. 

 

Skillnaderna mellan språken beror på ljudlagar som verkat i det ena språket men inte det 

andra. Dessa har resulterat i nya fonetiska förhållanden som i sin tur initierat nya 

ljudförändringar. Vidare har analogiförändringar och utjämningar ägt rum så att 

ändelser överförts till ord där de tidigare inte förekommit, och stammar har ändrats så 

att t.ex. skillnader mellan grundform och böjningsstam minskat eller försvunnit.  

 

Sådana förändringar har ägt rum i större utsträckning i estniskan än i finskan, som oftast 

uppvisar en mer ursprunglig karaktär. I estniskan har dessutom stadieväxlingen 

morfologiserats så att den är knuten till grammatiska kategorier istället för till den 

växling mellan öppen och sluten stavelse som alltjämt är tydlig i finskan. Estniskan har 

därtill förlorat vokalharmonin. Ju vanligare ordtyper/kasus, desto större diversitet och 

färre utjämningar.  
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Yhteenveto suomeksi 

Suomi ja viro ovat lähisukulaiskieliä. Ne ovat molemmat kehittyneet 

myöhäiskantasuomesta, joka tavallisesti ajoitetaan vuosiin 1000-1 e.Kr. Tämän 

aikakauden jälkeen ne ovat kuitenkin jatkuvasti kehittyneet läheisessä yhteydessä 

toisiinsa, ja monet muutokset koskettavat molempia. Tänään virosta ja suomesta löytyy 

verrattain suuria yhtäläisyyksiä, mutta myös monta hätkähdyttävää eroa. Tässä 

tutkimuksessa olen halunnut tarkastella aluetta, jossa on sekä yhtäläisyyksiä ja eroja, 

nimittäin nominien taivutusta. 

 

Nominien taivutukseen kuuluu monta eri ilmiötä: vartalot, päätteet, astevaihtelu ja 

vokaalisointu. Tässä tutkielmassa olen keskittynyt näistä kahteen ensimmäiseen, mutta 

kuvaan myöskin viimeistä kahta, astevaihtelua ja vokaalisointua, lyhyesti. 

 

Olen tarkastellut tavallisimpia vartaloita ja kaikkia sijapäätteitä, ja yrittänyt kuvata 

kielihistoriallisen kehityksen yhteisestä alkuperästä nykyisiin suomen ja viron kieliin. 

Apunani ovat olleet molempien kielien historialliset kieliopit: suomen kohdalla ennen 

kaikkea Lehtinen (2007) ja Hormia (1977), viron kuvauksessa Rätsep (1977, 1979) ja 

Kask (1972). Uudemmat perusteelliset viron kielihistoriaa koskevat teokset puuttuvat. 

 

Erot kielien välillä johtuvat äännelaeista, jotka ovat toimineet yhdessä kielessä, vaan 

eivät toisessa. Ne ovat johtaneet uusiin foneettisiin ympäristöihin, jotka vuorostaan ovat 

aloittaneet uudet äännemuutokset. Lisäksi on tapahtunut analogisia muutoksia ja 

tasoittumista, joiden myötä päätteet ovat siirtyneet sanoihin, joissa niitä ei ole ennen 

ollut, ja vartalot ovat muuttuneet esim. siten että erot perusmuodon ja taivutusmuodon 

välillä ovat pienentyneet tai kadonneet.  

 

Edellä kuvatun laiset muutokset ovat tapahtuneet suuremmassa määrin virossa kuin 

suomessa, joka useimmiten on pitänyt alkuperäisemmät piirteet. Virossa astevaihtelu on 

sen lisäksi morfologistunut, siten että se liittyy kieliopillisiin kategorioihin ja ei 

vaihteluun avo- ja umpitavujen välillä, mikä on edelleen selvä suomessa. Virosta on 

tämän lisäksi kadonnut vokaalisointu. Yleistäen voidaan sanoa, että mitä tavallisempi 

sanatyyppi tai sijamuoto on kyseessä, sen suurempi on monimuotoisuus ja sitä 

vähemmän morfologista tasoittumista.  

 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................... 6 

1.1 Frågeställning .............................................................................................................. 6 

1.2 Metod ........................................................................................................................... 6 

2 Fonologi och ortografi .............................................................................. 6 

3 Det gemensamma ursprunget.................................................................. 7 

4 Allmänt om nominalböjningen ................................................................. 7 

4.1 Stammar ...................................................................................................................... 7 

4.2 Stadieväxling ............................................................................................................... 8 

4.3 Kasusändelser ........................................................................................................... 10 

4.4 Vokalharmoni ............................................................................................................. 10 

4.5 Pluralmarkörer ........................................................................................................... 10 

5 Ljudlagar .................................................................................................. 11 

6 Ordstammar ............................................................................................. 12 

6.1 Finska ........................................................................................................................ 13 

6.2 Estniska ..................................................................................................................... 13 

6.3 Stamtyper................................................................................................................... 14 

6.3.1 Grundform och vokalstam identiska ...................................................................... 14 

6.3.2 Vokalbortfall i grundformen E ................................................................................ 15 

6.3.3 Grundform på -i, stam på -e- ................................................................................. 15 

6.3.4 Grundform på -i, stam på -i- F ............................................................................... 16 

6.3.5 Grundform på -i, vokalstam på -e-, separat konsonantstam ................................. 16 

6.3.6 Grundform på -i, vokalstam på -se-/-e-, separat konsonantstam .......................... 16 

6.3.7 Grundform på -e, vokalstam på -ee- F .................................................................. 17 

6.3.8 Grundform på -e, stam på -eda- E ........................................................................ 17 

6.3.9 Grundform på -n, stammar på -se-/-s- .................................................................. 18 

6.3.10 Grundform på -s, stam på -kse- ........................................................................ 18 

6.3.11 Grundform på -us/-ys, stam på -ute-/-yte-......................................................... 19 



5 

 

6.3.12 Grundform på -uus/-yys, stam på -uute-/-yyte- ................................................. 19 

6.3.13 Grundform på -Vs, vokalstam på -V̅- ................................................................ 20 

6.3.14 Grundform på -n/-e, vokalstam på -me- ............................................................ 20 

6.3.15 Grundform på konsonant, vokalstam på -e ....................................................... 21 

7 Kasusändelser......................................................................................... 21 

7.1 Utgångspunkten ......................................................................................................... 21 

7.2 Nominativ singularis ................................................................................................... 22 

7.3 Nominativ pluralis ...................................................................................................... 22 

7.4 Genitiv singularis ....................................................................................................... 22 

7.5 Genitiv pluralis ........................................................................................................... 22 

7.6 Partitiv singularis ........................................................................................................ 23 

7.7 Partitiv pluralis ........................................................................................................... 24 

7.8 Ackusativ.................................................................................................................... 26 

7.9 Illativ singularis .......................................................................................................... 27 

7.10 Illativ pluralis .............................................................................................................. 29 

7.11 Inessiv ........................................................................................................................ 30 

7.12 Elativ .......................................................................................................................... 30 

7.13 Allativ ......................................................................................................................... 31 

7.14 Adessiv ...................................................................................................................... 31 

7.15 Ablativ ........................................................................................................................ 31 

7.16 Translativ ................................................................................................................... 32 

7.17 Essiv .......................................................................................................................... 32 

7.18 Abessiv ...................................................................................................................... 33 

7.19 Komitativ .................................................................................................................... 33 

7.20 Instruktiv ..................................................................................................................... 33 

7.21 Terminativ .................................................................................................................. 34 

7.22 Sammanställning av kasusändelserna ...................................................................... 34 

8 Slutsatser ................................................................................................. 35 

Bibliografi ....................................................................................................... 38 



6 

 

1 Inledning 

1.1 Frågeställning 

Finska och estniska är närbesläktade språk. Inom såväl ordförråd som formlära och syntax 

finns stora överensstämmelser, men också många punkter där de båda språken skiljer sig åt 

avsevärt. Min avsikt med denna uppsats är att studera ett område där det finns både 

påfallande likheter och lika påfallande olikheter, nämligen nominalböjningen. Syftet är att 

beskriva hur stammarna och ändelserna har utvecklats från ett gemensamt ursprung till de 

båda språkens böjningsmönster av idag. Jag vill därigenom visa hur det kommer sig att 

överensstämmelserna på vissa punkter är påfallande, på andra till synes obefintliga.  

 

1.2 Metod 

Jag har delat upp beskrivningen i två huvuddelar: stammarna och ändelserna. Inom varje 

del har jag gått igenom stam för stam respektive ändelse för ändelse, och beskrivit den 

språkhistoriska utvecklingen. Till min hjälp har jag haft historiska grammatikor för båda 

språken. De ljudlagar som verkat har jag sammanställt för referens. Sammanställningen 

består enbart i sådana ljudlagar som figurerat i de beskrivna stam- och 

ändelseförändringarna. Uppsatsen inleds dock med en kortfattad presentation av några 

särdrag i de respektive språkens fonologi och ortografi till hjälp för de läsare som inte 

studerat båda språken.  

 

Undersökningen baseras enbart på standardspråken, såsom de framträder i skrift. 

Företeelser från dialekterna är dock redovisade i de fall då de har signifikativ betydelse för 

utvecklingen i standardspråket. 

 

Jämförelserna utgår i de flesta fall från ett finskt perspektiv, eftersom det är det språk jag 

just nu studerar och uppsatsen skrivs inom kursen Finska C1. 

 

Hannu Remes har i sin avhandling Muodot kontrastissa. Suomen ja viron vertailevaa 

taivutusmorfologiaa (2009) gjort en jämförelse över hela formläran, alltså även 

pronominal- och verbböjningen, och även gjort en betydligt mer omfattande studie vad 

gäller såväl djup som bredd. Han har dock i första hand fokuserat på ett synkront 

perspektiv, medan mitt i första hand har varit diakront. En gemensam tanke har samtidigt 

varit att i förekommande fall påvisa förhållanden och företeelser som underlättar inlärning 

av det andra språket för den som redan behärskar det ena. 

 

2 Fonologi och ortografi 

Både finskan och estniskan kännetecknas av en stor överensstämmelse mellan stavning och 

uttal. En jämförande framställning som denna underlättas också av den ganska stora 

överensstämmelsen mellan språken i dessa avseenden, d.v.s. ett fonem som återfinns t.ex. i 
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en viss kasusändelse i det ena språket kan förväntas stavas likadant i det andra språket om 

ingen ljudlag eller annan förändring har fått ändelserna att divergera. Några skillnader bör 

dock noteras: 

 

1- De flesta av estniskans ljud kan förekomma i tre kvantiteter: Kort, lång och 

överlång. Hos vokaler och de flesta konsonanter syns inte skillnaden mellan lång 

och överlång i skrift; kooli (av kool ’skola’) kan exempelvis utläsas med både långt 

o, varvid det betecknar genitiv, eller överlångt o, varvid det betecknar partitiv (Raag 

2007: 64). I språkvetenskaplig litteratur anges överlång kvantitet med `kooli. I detta 

arbete kommer detta fenomen inte att behandlas närmare, och överlång kvantitet 

markeras inte i de olika exemplen om inte just den utgör den särskiljande 

egenskapen. 

 

2- Endast klusilerna har en ortografisk metod att presentera alla de tre kvantiteter som 

beskrivs i föregående punkt: b, d och g betecknar kort kvantitet, p, t och k betecknar 

lång samt pp, tt och kk betecknar överlång. Det innebär alltså att t.ex. finskans -t i 

nominativ pluralis helt regelbundet motsvaras av -d i estniskan, men det är främst 

en ortografisk skillnad; uttalet är väsentligen detsamma. I vetenskapliga 

språkhistoriska texter används tecknen B, D resp. G. 

 

3- För den vokal som på finska skrivs y använder estniskan ü efter påverkan från 

tyskan. 

 

4- Estniskan har ett fonem som finskan saknar, nämligen den bakre orundade 

mellanvokalen õ. Den saknas även i svenskan och många andra språk i Europa men 

står nära ryskans ы  

 

3 Det gemensamma ursprunget 

Finskan och estniskan har båda utvecklats ur den sena urfinskan (myöhäiskantasuomi), som 

brukar dateras till perioden 1000-1 f. Kr (Lehtinen 2007: 35). Den språkhistoriska 

utveckling, som lett fram till de båda moderna språken, har dock inte utgjorts av två 

separata spår utan beröringspunkter; istället återfinns vissa företeelser inom dialekter av 

båda språken, men saknas i andra. Exempelvis finns överensstämmelser mellan västfinska 

och nordestniska dialekter, vilka saknas i östfinska och sydestniska dito (Lehtinen 2007: 

155-167).  

4 Allmänt om nominalböjningen 

4.1 Stammar 

Grundstenen i de båda språkens nominalböjningar är stammarna. Stammen är det som 

uppbär ett ords grundbetydelse och det som återstår sedan samtliga eventuella suffix och 

ändelser avlägsnats. Omvänt är det till stammen som suffix och ändelser fogas. I de 
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enklaste fallen är denna stam lika med ordets grundform, d.v.s. nominativ singularis, som 

är den form som återfinns i lexikon. I de flesta fall är det dock inte så enkelt: ändelserna 

fogas till olika stammar av ett och samma ord enligt bestämda mönster. Se vidare nedan. 

4.2 Stadieväxling 

I urfinskan uppstod det fenomen som går under benämningen stadieväxling. Den bestod i 

att klusilerna k, p och t samt sibilanten s under vissa villkor genomgick en försvagning. De 

faktorer som inverkade var huruvida den föregående stavelsen var betonad eller obetonad, 

huruvida den följande stavelsen var öppen eller sluten samt även de intilliggande enskilda 

fonemens karaktär (Lehtinen 2007: 145). 

 

Stadieväxling som ägde rum i ordets stam kallas radikal stadieväxling, den som ägde rum i 

ändelser kallas suffixal stadieväxling. De båda fungerade i vissa avseenden olika, d.v.s. en 

regel som styrde den suffixala stadieväxlingen styrde inte med automatik också den 

radikala (Lehtinen 2007: 146).  

 

Stadieväxlingen yttrade sig i mycket korta ordalag på så sätt att dubbla klusiler i 

starkstadium motsvarades av enkla klusiler i svagstadium, enkla klusiler i starkstadium 

motsvarades av tonande spiranter i svagstadium, och s av sin tonande motsvarighet. Alltså 

(starkstadium först): 

 

kk   k  

pp   p  

tt   t  

k  γ 

p   β 

t   δ  

s   z 

 

(d.v.s. kk i starkstadium övergår till k när villkoren för svagstadium uppfylls o.s.v.) 

 

Därutöver skedde andra typer av förändringar då de ovannämnda fonemen kombinerades 

med vissa andra fonem. Utvecklingen under kommande språkskeden bestod i att 

stadieväxlingen övergick från att vara en mekanisk växling mellan allofoner till att bli en 

fonematisk konsonantväxling som inte heller var beroende av den fonologiska 

omgivningen. Detta ledde i sin tur till att stadieväxlingen också morfologiserades, d.v.s. det 

skedde en utjämning så att vissa grammatiska former antingen alltid hade starkstadium 

eller också alltid svagstadium, oavsett om de ursprungliga faktorerna gällde eller inte 

(Lehtinen 2007: 151, Kask 1972: 35).  

 

I finskan är likväl stadieväxlingen alltjämt förhållandevis betingad av ursprungliga 

”mekaniska” faktorer; en klusil står i starkstadium om den därpå följande stavelsen är 

öppen, men övergår till svagstadium om den därpå följande stavelsen övergår till att vara 

sluten genom att en ändelse tilläggs. Exempel: kukka ’blomma’ – kuka-n ’blomma-GEN’.  

 

I vissa fall har dock bortfall av finala och mediala konsonanter efter stadieväxlingens 

fixering förryckt tydligheten, och stadieväxlingen blir till ett ”undantag” som måste inläras 

i det enskilda fallet. Exempel: sade - sateen ’regn’. Där har formen i nominativ singularis 
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ursprungligen varit *saδek, alltså svagstadium i sluten stavelse enligt regeln. När sedan 

slutkonsonanten bortföll, behölls svagstadium trots att stavelsen blivit öppen. Se vidare 

nedan. 

 

I estniskan saknas finskans ”mekaniska” eller ”genomskinliga” modell. Där har istället en 

omfattande stadiegeneralisering eller utjämning ägt rum, så att vissa ord har starkstadium i 

alla former, oavsett omgivande fonematiska villkor, och vissa ord har på motsvarande sätt 

svagstadium i alla ord. Utjämningen har också lett till att stadieväxlingen knyts till vissa 

kasus, också detta oavsett omgivande fonematiska villkor.  

 

Därtill kommer geminationen, d.v.s. fördubbling av enkelkonsonant till följd av att 

efterföljande lång vokal har förkortats (ljudlag E13 nedan). Till bilden hör även den 

förlängning av vokalen från lång till överlång som inträffar före geminerad klusil (Kask 

1972: 128).  

 

Resultatet är i princip tvåfaldigt: 

 

1- Hos många estniska ord förekommer inte stadieväxling alls, trots att det skulle 

kunna förväntas. Exempelvis har habe ’skägg’ genitivformen habeme. Den som 

utgår från finskan och eller har de språkhistoriska kunskaperna (<*haβen : 

*hapemen) förväntar sig svagstadium i nominativ och starkstadium i stammen, 

vilket alltså inte är fallet. Ur ett nuspråkigt och inomestniskt perspektiv är det helt 

enkelt något som gör estniskan enklare. 

 

2- Den estniska formläran kännetecknas av vissa mönster som en studerande måste 

lära sig utantill. Kännedom om den språkhistoriska bakgrunden underlättar dock 

förståelsen. För nomina finns tre sådana (exempelorden presenteras i ordningen 

nominativ singularis - genitiv singularis - partitiv singularis):  

 

 Starkstadium i nominativ och partitiv singularis, svagstadium i genitiv singularis: 

 

lõpp - lõpu - lõppu ’slut, ände’ 

 

 Svagstadium i nominativ och partitiv singularis, starkstadium i genitiv singularis: 

 

rikas - rikka - rikast ’rik’ 

 

 Svagstadium i nominativ och genitiv singularis, starkstadium i partitiv singularis: 

sõber - sõbra - sõpra ’vän’  

 

(Lehtinen 2007: 145-151, 169-170, Raag 2007: 201) 

 

Att beskriva stadieväxlingens hela historia i alla detaljer ryms inte i detta arbete. De 

förändringar som har betydelse för nominalböjningen beskrivs under Ljudlagar nedan, men 

i övrigt kommenteras stadieväxlingen inte i det följande. Exempelorden visas normalt i 

starkstadium. 
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4.3 Kasusändelser 

Kasus är en grammatisk kategori hos flekterande ord, som indikerar ordens syntaktiska 

funktion i en sats (Bussmann 1996:155). Både finskan och estniskan utmärker sig genom 

en relativ rikedom av kasus. Antalet brukar i finskan anges till 15, i estniskan till 14. De 

olika kasusändelserna är dock i de flesta fall desamma för samtliga nomina, och skiljer sig 

mellan singularis och pluralis enbart genom pluralmarkören (se vidare nedan). I flera kasus 

förekommer dock olika ändelser, och valet mellan dem beror på ordstammens utseende 

eller någon annan egenskap.  

4.4 Vokalharmoni 

Vokalharmonin är en gammal företeelse hos de östersjöfinska och även finsk-ugriska 

språken (Kask 1972:140). I finskan är den i högsta grad levande, vilket bl.a. innebär att 

stammens vokaler styr ändelsens; om stammen innehåller bakre vokaler (d.v.s. a, o eller u), 

ska ändelsen också göra det, om stammen innehåller främre vokaler (d.v.s. e, i, y, ä eller ö) 

ska ändelsen också göra det. e och i är i sammanhanget till viss del neutrala. Detta innebär 

att vissa finska kasusändelser har två allomorfer, en vardera för bakre resp. främre 

vokalism. Exempel: Turussa ’ i Åbo’ men Helsingissä ’i Helsingfors (inessiv).  

 

I estniskan har vokalharmonin i princip
1
 gått förlorad. Det har realiserats i huvudsak genom 

att ä i efterstavelse övergått till a, och ü till i eller o (Kask 1972: 139-145). Det betyder att 

dagens estniska inte har något ”behov” av alternativa ändelser som finskan i exemplet 

ovan. Skillnaden är dock i viss mån av akademisk karaktär: I de flesta kasus där det skulle 

kunna vara aktuellt (inessiv, elativ, adessiv och ablativ) har estniskan nämligen mist den 

slutvokal där utebliven vokalharmoni skulle kunna observeras i egenskap av skillnad 

mellan språken. Finskans maassa ’i landet’ och kielessä ’i språket’ blir alltså maas 

respektive keeles på estniska. Jämförelsen är således enbart relevant i essiv och abessiv, där 

finskan har -na/nä resp. -tta/-tä och estniskan enbart -na resp. -ta. Att estniskans komitativ 

inte uppvisar vokalharmoni är inte heller någon distinktiv skillnad mellan språken eftersom 

finskans komitativ bildas på ett helt annat sätt (se vidare nedan).  

 

Att finskan har vokalharmoni men inte estniskan är alltså förvisso en olikhet, men en 

förutsägbar sådan som inte kommer att kommenteras ytterligare i detta arbete.  

4.5 Pluralmarkörer 

Pluralmarkörerna i den sena urfinskan var *-t i nominativ och *-i- i övriga kasus, alltså just 

som i den moderna finskan. Vid fogandet av -i- till stammen kunde ett antal förändringar i 

stamvokalen ske, vilka givit upphov till växlingar av typen kala/kaloi- ’fisk´ och 

muna/muni- ’ägg’ (Lehtinen, 2007: 114-115), men dessa ägde rum före den sena urfinskans 

tid och berörs inte närmare här.  

                                                 
1
 Det finns dock fortfarande spår av vokalharmonin i estniskan som röjs vid en närmare granskning av 

vokalernas distribution i orden.  
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5 Ljudlagar 

På vägen från den sena urfinskan till den moderna finskan och estniskan har ett antal 

ljudlagar verkat i de båda språken. När en ljudlag har påverkat ett fonem som förekommer i 

en ändelse, kan följden ha blivit att t.ex. ändelsen sammanfallit med en annan eller att 

någon form av oregelbundenhet uppstått. De ljudlagar som från sen östersjöfinsk tid och 

framåt verkat i något av språken, och som refereras till under den följande genomgången, 

följer nedan. F1, F2 o.s.v. är ljudlagar som verkat i finskan, E1, E2 o.s.v. i estniskan, FE1, 

FE2 o.s.v. i båda. Om man läser detta dokument elektroniskt i Word, finns hyperlänkar från 

förekomsterna till ljudlagslistan. 

 

 FE1 Finalt -m övergick till -n . Exempel: *sydäm > sydän (Hormia 1977: 13) 

 FE2 Finalt -e övergick till -i. Exempel: *nime > nimi (Hormia 1977: 29) 

 FE3 Kombinationen ti övergick till si. Exempel: *veti > vesi (Hormia 1977: 41) 

 FE4 Bortfall av finalt -k. Exempel: *saδek < sade (Hormia 1977: 25) 

 F1 e efter annan vokal (utom i) övergick till i, t.ex. ae > ai. Exempel: *kalaen > 

kalain (Hormia 1977: 63) 

 F2 Suffixal stadieväxling: p, t eller k kvarstod efter betonad stavelse, inklusive 

stavelse med bitryck, men övergick till β, δ resp. γ efter obetonad stavelse. Därefter 

har denna spirant i de flesta fall försvunnit. Exempel: *sateken > *sateγen > sateen 
(Wickman 1981:3-4). 

 F3 Intervokaliskt s övergick till z och därefter h, och efter trycksvag vokal bortföll 

det (en yttring av den suffixala stadieväxlingen). Exempel: *renkasen > *renkazen 

> *renkahen > (*renkahan >) renkaan (Lehtinen 2007: 145) 

 F4 Kombinationen kt övergick till tt. Exempel: *sadekta > sadetta (Hormia 1977: 

72) 

 F5 Bortfall av finalt -h. Exempel: *veneh > vene (Hormia 1977: 72) 

 F6 Bortfall av k och p före s i stavelseslut. Exempel: *sormuks > sormus (Lehtinen 

2007: 105) 

 F7 mt > nt då stam på -m tillfogats en ändelse på -t-. Exempel: *sydämt > sydänt- 

(Hakulinen 1979: 58) 

 F8 Bortfall av finalt -n i allativändelsen. Exempel: *maallen > maalle (Hakulinen 

1979: 52) 

 F9 i + i > ei. Exempel: *tuntii- > tuntei- (Lehtinen 2007: 116) 

 E1 Bortfall av finalt -n. Exempel: *seemen > seeme (Rätsep 1989: 19) 

 E2 Bortfall av slutvokal i tvåstaviga ord med lång förstastavelse och i alla 

flerstaviga ord. Exempel: *metsästä > metsäst (Rätsep 1989: 16-17) 

 E3 Dubbelkonsonant övergår till enkelkonsonant efter andra stavelsen. Exempel: 

*jalγassa > jalgas (Rätsep 1979: 43) 

 E4 Förkortning av långa vokaler i stavelser efter den första. Exempel: *karvaa > 

karva (Rätsep 1989: 17)  

 E5 Suffixal stadieväxling: p, t, k och s försvagades till B, D, G och Z
2
, skrivs i 

estniskt skriftspråk <b>, <d>, <g> och <s>. De tonande spiranterna β, δ och γ har 

                                                 
2
 Se ”Fonologi och ortografi” ovan. 
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däremot övergått till v, Ø resp Ø. Exempel: *jalkaδen > jalgade (Rätsep 1989: 19, 

Kask 1972: 28-35) 

 E6 δ övergick till D om ordets första stavelse var kort och den tredje sluten eller 

hade bitryck. Exempel: *pimeδa > pimeda (Kask 1972: 72) 

 E7 -ns > Vs. Exempel: *kans > kaas (Remes 2009: 208) 

 E8 Vokalstammens -a + i > ai > i om första, långa stavelsen innehöll o eller u  

 E9 Vokalstammens -a + i > ai > ei > e om första, korta stavelsen innehöll o eller u 

 E10 Vokalstammens -a + i > ai > oi > o > u om första stavelsen inte innehöll o 

eller u 

 E11 Vokalstammens -e + i > ei > i  

 E12 Vokalstammens -ä + i > äi > ei > i 

(E8-E12 Rätsep 1977: 10-11, för exempel se sid 24-25) 

 E13 lång vokal i ordslut förkortades varvid den föregående konsonanten förlängdes, 

s.k. geminering. Exempel: *rapaa > rappa (Kask 1972: 20) 

 E14 rt > rr som resultat av stadieväxlingen. Exempel: *varte- > varre- (Kask 1972: 

47) 

 E15 -ks > -s genom assimilation och förkortning. Exempel: *sormukse- > sõrmuse- 

(Kask 1972: 60) 

 E16 ä > e och o > u i andra stavelsen. Exempel: soho > sohu (Kask 1972: 142, 

144)
3
 

Ljudlagar som verkat i någotdera språken utan att påverka kasusändelserna tas inte upp här. 

Sådana förekommer dock i flera av exemplen.  

6 Ordstammar 

Redan i urfinskan kunde nomina ha både vokal- och konsonantstammar (Hakulinen 1979: 

81), som olika ändelser lades till. Lehtinen (2007: 119) skriver dock att (min översättning 

från finskan) ”enligt standarduppfattningen bortföll vokalstammens -e (i vissa fall också -

a/-ä) framför stavelsebildande suffix som började på konsonant (alltså t.ex. *-tAk, *-nA, *-

kA), varvid stammar på konsonant uppstod.” Exempel: *vete-tä > vettä ’vatten’.” Han 

tillägger dock att konsonantstammar (också) uppstod i ururaliskan. Häkkinen (2002: 66) 

skriver (min översättning från finskan):  

 

”I synnerhet hos e-stammar fanns likväl i många fall en konsonantstam vid sidan av 

vokalstammen. Hos gamla a- och ä-stammar bland nomina förefaller konsonantstammar 

bara förekomma i vissa ljudhistoriskt oklara fall (ala - al-ta, ylä - yl-tä). Däremot har de 

flesta e-stammar, som företräder äldre ordbyggnadstyper, en konsonantstam, t.ex. uuh-ta 

’tacka-PAR’, kiel-tä ’språk-PAR’, suon-ta ’åder-PAR’, ver-ta ’blod-PAR’, kuus-ta ’gran-

PAR’, vet-tä ’vatten-PAR’.  

                                                 
3
 Angående o > u skriver Kask (min översättning från estniskan): ”I dagens estniska har ett ursprungligt o i 

efterstavelse ändrats till u.” Angående ä > e ger han ingen motsvarande förklaring. Han skriver att ett 

ursprungligt ä i efterstavelse i allmänhet har förändrats till ett a och att en förändring ä > e har skett i vissa 

verbformer, men ingenting om nomenformer. Inte heller Rätsep (1979: 32) ger någon tydlig förklaring till 

förändringen. Då det handlar om endast ett ord (*pähä > pähe ’huvud-ILL’) lämnas företeelsen 

fortsättningsvis därhän. 
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De olika ljudlagar som verkade kom sedan att dels skapa större skillnader mellan olika 

stamformer av ett och samma ord, dels skillnader mellan de båda språken. Som resultat 

betraktas förhållandena mellan olika stammar på helt olika sätt i finska respektive estniska: 

6.1 Finska 

I finskan finns ett väl synligt samband mellan grundform, vokalstam och konsonantstam. 

Utifrån grundformen kan man i de allra flesta fall förutse såväl vokalstam som eventuell 

konsonantstam. Ett tiotal ordtyper finns. Om konsonantstam finns, bildas partitiv singularis 

och oftast också genitiv pluralis till denna. Om konsonantstam saknas, bildas samtliga 

kasusformer till vokalstammen.  

6.2 Estniska 

Också i estniskan fogas de olika kasusändelserna till olika former av nomenet, men här 

fungerar det ur ett modernspråkligt perspektiv annorlunda. Ändelserna anses läggas direkt 

till genitiven i såväl singularis som i pluralis, med undantag för partitiv som bildas på annat 

sätt. Vid inlärning av ett estniskt nomen måste man alltså också lära in genitiv singularis, 

partitiv singularis och partitiv pluralis. Genitiv pluralis går dock i allmänhet att förutse 

utifrån formen i partitiv singularis, och även därutöver är formerna i varierande grad 

möjliga att härleda från varandra enligt ett antal modeller.  

 

Exempel: 

 

Nom. sing: maa ’land’  Part. sing: maa-d 

 

 

Gen. sing: maa Gen. plur: maad-e 

 

 

Iness. sing: maa-s Iness. plur: maade-s 

 

 

Nom. Sing: keel ’språk’  Part. sing: keel-t 

 

 

Gen. sing: keel-e Gen. plur: keelt-e 

 

 

Iness. sing: keele-s Iness. plur: keelte-s 

 
Figur 1: Modeller för härledning av ordstammar i estniskan 

 

Den språkhistoriska förklaringen till detta system är dock en annan: Såsom beskrivs nedan 

har genitiven i både singularis och pluralis mist sin enda distinkta ändelse -n (E1). Därtill 

har ändelsen -de i genitiv pluralis spridit sig till övriga kasus i pluralis (utom partitiv). 

Genitiven har därvid blivit identisk med böjningsstammen i både singularis och pluralis, 
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och det kan man ur ett nuspråkligt perspektiv beskriva som att ändelserna läggs till 

genitiven i respektive numerus.  

 

Att genitiv pluralis förefaller basera sig på eller ha samband med partitiv singularis beror 

på parallella ljudutvecklingar som påverkat dentalelementen i de båda formerna. Om 

partitiv singularis har fått en ändelse som innehåller -d- så har också genitiv pluralis fått 

det, om partitiv singularis har fått en ändelse som innehåller -t- så har också genitiv pluralis 

fått det. Ändelse med -d- används också i genitiv pluralis för de nomina som har ändelselös 

partitiv (se vidare nedan). Exempel: 

 

Nominativ singularis Partitiv singularis Genitiv pluralis 

 

maa ’land’ maad  maade  

 

keel ’språk’ keelt keelte 

 

sõna ’ord’ sõna_ sõnade  

 

Vissa undantag finns dock, d.v.s. partitiv singularis har -t- men genitiv pluralis har -d-, t.ex. 

pere ’familj’som i partitiv singularis har peret men i genitiv pluralis perede.  

 

Ur ett nuspråkligt perspektiv kan man alltså beskriva det som att genitiv pluralis bildas 

utifrån partitiv singularis. Även om den språkhistoriska förklaringen således är en annan, 

fyller modellen likväl sitt syfte: Om man känner till formen i partitiv singularis, kan man 

förutse formen i genitiv pluralis - och därefter skapa samtliga övriga kasusformer i pluralis 

utom nominativ och partitiv. 

 

I estniskan har dessutom den gamla pluralmarkören på -i- upplevt en renässans, inte minst 

som ett resultat av aktiva språkvårdande åtgärder, och kan nu i vissa fall användas som ett 

alternativ till de pluralformer som bildas till genitiv pluralis. Exempel: mõtteis ’i tankarna’ 

istället för mõtetes, inessiv pluralis av mõte ’tanke’.   

 

6.3 Stamtyper 

Nedan följer en genomgång av de huvudsakliga stamtyperna i de båda språken. Eventuell 

stadieväxling berörs inte, och inte heller själva ändelserna vilka gås igenom längre fram. 

Stamtyperna behandlas i största möjliga utsträckning parallellt för de båda språken. Med 

”grundform” avses lexikonformen, alltså nominativ singularis. F i rubriken anger att 

stamtypen bara kan definieras i finskan, E bara i estniskan 

 

6.3.1 Grundform och vokalstam identiska 

Dessa nomina har inte påverkats av några ljudlagar vad stamformerna beträffar. I båda 

språken är vokalstammen identisk med grundformen, och särskild konsonantstam saknas. 

På finska slutar ord av denna typ på a, o, u, y eller ö, på estniska utgörs gruppen av de 

flesta ord som slutar på vokal: 
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Finska Estniska 

 

Grundform sana ’ord’ sõna ’ord’ 

Vokalstam sana- sõna- 

 

6.3.2 Vokalbortfall i grundformen E 

I estniskan har bortfallet av slutvokaler (E2) drabbat nominativ singularis hos ett stort antal 

nomen. I genitiv singularis har motsvarande vokal inte fallit bort eftersom den (före E1) 

inte stod sist i ordet. Detta har lett till att skillnaden mellan nominativ och genitiv singularis 

hos sådana ord endast består i denna vokal. Ur en nuspråklig synvinkel bildar de genitiv 

singularis genom att en vokal läggs till nominativen. Denna kan vara antingen a, e, i eller u. 

Vilken det ska vara får inläras från fall till fall. På finska står denna vokal dock kvar också i 

nominativen (eller i den förutsägbara vokalstammen), så den som känner till motsvarande 

ord på finska vet vilken det ska vara. 

 

Exempel: 

 

Nominativ singularis Genitiv singularis Finska 

 

aeg ’tid’ aja aika 

laps ’barn’ lapse lapse-
4
 

tool ’stol’ tooli tuoli 

lipp ’flagga’ lipu lippu  

 

Detta är alltså ur språkhistorisk synvinkel inte fråga om ändelser utan stamvokaler som 

kommit att fungera som ändelser. 

 

Hos ett antal ord av denna typ föregås stamvokalen av ett -i-. I böjningsstammarna, då 

stamvokalen kvarstår, realiseras detta -i- som -j-. I nominativ singularis kvarstår i som 

vanlig vokal. Det blir alltså en växling asi-asja ’sak, föremål’. 

 

6.3.3 Grundform på -i, stam på -e- 

Nomen av denna typ uppvisar den ursprungliga formen i vokalstammen på -e, medan 

nominativen har ändrats genom FE2: 

 

Finska Estniska 

 

Grundform nimi ’namn’ nimi ’namn’ 

Vokalstam nime- nime- 

 

                                                 
4
 För detta exempel används ordets stam, och inte nominativ singularis som i de övriga finska exemplen, 

eftersom nominativen förändrats enligt ljudlagen FE2. 
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6.3.4 Grundform på -i, stam på -i- F 

På finska finns ett stort antal avledningar och lånord som haft -i i grundformen från första 

början. I lånordens fall tillades detta -i för att bättre anpassa ordet till språkets ljudstruktur. 

Sådana ord har alltså aldrig haft något -e i någon form. I pluralis har dock F9 åstadkommit 

böjningsstammen -ei: 

 

Grundform tunti ’timme, lektion’ 

Vokalstam tunti- 

Pluralstam tuntei- 

 

På estniska har något sådant -i inte tillfogats sådana lånord, så någon motsvarande ordtyp 

förekommer inte. Istället tillhör de ur ett modernspråkigt perspektiv typen 6.3.2 som alltså 

bildar vokalstam och genitiv singularis genom att en vokal tillfogas. För sådana ord är 

denna vokal dock nästan alltid -i. Exempel: riik - riigi ’rike’  

6.3.5 Grundform på -i, vokalstam på -e-, separat konsonantstam 

Dessa liknar föregående typ, men har separat konsonantstam som saknar vokalstammens  

-e. I finskan gäller det i princip samtliga nomina där stamvokalen föregås av en likvid (l, m, 

n eller r). I estniskan utgörs gruppen bara av ett litet antal mycket vanliga nomina med 

sådan stamkonsonant, övriga böjs enligt föregående typ. 

 

Finska Estniska 

 

Grundform tuli ’eld’ tuli ’eld’ 

Vokalstam tule- tule- 

Konsonantstam tul- tul- 

 

6.3.6 Grundform på -i, vokalstam på -se-/-e-, separat konsonantstam 

Också dessa de närmast föregående typerna men har ursprungligen haft ett t närmast före 

stamvokalen. I nominativ inträdde först FE2 och sedan FE3, alltså *vete > *veti > vesi 

‘vatten’. Därför saknas den dentala klusilen i nominativ singularis, men i vokalstammen 

kvarstår den eftersom de ändelser som lagts till denna har förhindrat FE2 vilket i sin tur har 

förhindrat FE3. I partitiv kvarstår konsonantstammen vet-.  

 

I estniskan har dessutom dentalen fallit bort helt och hållet i vokalstammen (E5). 

 

Finska Estniska 

 

Grundform vesi ’vatten’ vesi ’vatten’ 

Vokalstam vede- vee- 

Konsonantstam vet- vet- 

 

Nomina hos vilka -t- föregås av -n- eller -r- uppvisar i finskan inga avvikelser mot detta. I 

estniskan har utvecklingen däremot tagit andra vägar. Om grundformen slutade på -ns 

inträdde E7, alltså *kans > kaas ’pärm, omslag’. Den långa vokalen spreds senare till andra 
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böjningsformer genom analogi, d.v.s. genom att en form eller ändelse ändras enligt 

mönster från en annan. Alltså: 

 

Finska Estniska 

 

Grundform kansi ’lock’ kaas ’pärm, omslag’ 

Vokalstam kante- kaane- 

Konsonantstam kant- kaant-’ 

 

Hos stammar på -rt- inträdde E14 varvid vokalstammen kom att sluta på -rre. Alltså: 

 

Finska Estniska 

 

Grundform varsi ’skaft’ vars ’skaft’ 

Vokalstam varte- varre- 

Konsonantstam vart- vart- 

 

6.3.7 Grundform på -e, vokalstam på -ee- F 

Dessa ord har ursprungligen slutat på -ek eller -eh i nominativ singularis (Hormia 1977: 

72). Detta -k föll bort enligt FE4 i nominativ singularis och enligt F2 i böjda former, alltså 

finska *saδek < sade (nominativ singularis) resp. *sateken > *sateγen > sateen (gentiv 

singularis) ‘regn’. Därigenom framträder i finskan alltså svagstadium i nominativ 

singularis, trots att klusilen står i öppen stavelse. (Wickman 1981: 4). I partitiv inträdde 

istället F4, alltså *saδekta > *sadekta > sadetta. Detta uppfattas idag som att nomen med -e 

i grundformen har vokalstam på -ee och konsonantstam på -et. 

 

Nomen på *-eh miste detta -h enligt F5, och har fått konsonantstam på -t i analogi med 

*saδek ovan. (Hormia 1977: 72) 

 

I estniskan har ord av denna typ fått andra stamformer genom utjämningar och 

analogibildningar. Ett estniskt nomen som i grundform slutar på -e kan inte med automatik 

knytas till någon bestämd stamtyp. Exempel: 

 

Finska Estniska 

 

Grundform perhe ’familj’ pere ’familj’ 

Vokalstam perhee- pere- 

Konsonantstam perhet- (pere-)
5
 

 

6.3.8 Grundform på -e, stam på -eda- E 

Nomina som ursprungligen slutat på *-eδa har i estniskan mist -da i nominativ singularis 

enligt E5. Om första stavelsen var kort, kvarstod emellertid -da- i alla andra former (E6). 

Denna stamtyp har sedan spridit sig till nomina som ursprungligen inte alls hade något -da-

                                                 
5
 Ordtypen saknar särskild konsonantstam. Ändelsen i partitiv singularis läggs direkt till vokalstammen. 
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element. 

 

I finskan har det intervokaliska -d- fallit i samtliga positioner enligt F2, och motsvarande 

finska ord utgör ingen egen stamtyp: pimeä ’mörk’ - vokalstam pimeä-. 

 

Finska Estniska 

 

Grundform pimeä ’mörk’ pime ’mörk’ 

Vokalstam pimeä- pimeda- 

 

Om den första stavelsen däremot var lång, bortföll i estniskan -da- också i genitiv 

singularis. Sådana nomina har därmed till böjningen sammanfallit med 6.3.1. 

 

Finska Estniska 

 

Grundform korkea ’hög’ kõrge ’hög’ 

Vokalstam korkea- kõrge- 

 

(Remes 2009: 226-227) 

 

6.3.9 Grundform på -n, stammar på -se-/-s- 

Växlingen mellan dessa båda stammar har enligt Hakulinen (1979: 124-125) ännu inte 

kunnat förklaras med säkerhet, men det råder allmän enighet om att det är frågan om två 

olika avledningsändelser som av någon anledning redan i urfinskan kombinerades i samma 

paradigm med n-formen i nominativ och s-formen i övriga kasus. 

 

Finska Estniska 

 

Grundform ihminen ’människa’ inimene ’människa’ 

Vokalstam ihmise- inimese- 

Konsonantstam ihmis- inimes- 

 

6.3.10 Grundform på -s, stam på -kse- 

Ord som ursprungligen slutat på -ks i nominativ singularis fick istället -s enligt F6/E15. 

Samma ljudlag verkade också i partitiv så att konsonantstammen kom att sammanfalla med 

nominativen. Ljudkombinationen -ks- kvarstod alltså enbart i vokalstammen. I estniskan 

skedde en utjämning genom analogi (Remes 2009: 206), så att -ks- övergick till -s- också 

före stamvokalen. Som resultat har ordtypen delvis sammanfallit med typ 6.3.2, trots att 

den språkhistoriska bakgrunden är en annan.  

 

Finska Estniska 

 

Grundform sormus ’ring’ sõrmus ’ring’ 

Vokalstam sormukse- sõrmuse - 

Konsonantstam sormus- sõrmus - 
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6.3.11 Grundform på -us/-ys, stam på -ute-/-yte- 

Dessa ord har ursprungligen haft vokalstammar på *-Ute-/-*Uδe-. I nominativ singularis 

inträdde först FE2 och därefter FE3, alltså *korketute > * korketuti > *korketusi > 

*korkeδusi. Därefter bortföll även slut-i, vilket inte skedde i enlighet med ljudlagarna, men 

som har parallellfall inom andra ordklasser. Finalt -i har visat sig vara bortfallsbenäget, 

särskilt efter -s. Slutresultatet blev alltså korkeus ‘höjd’. Kasusändelser förhindrade 

emellertid FE2 och de nyssnämnda följderna. δ övergick ljudlagsenligt till d efter stavelse 

med bitryck, alltså *korketuten > *korkeδuδen > korkeuden (genitiv singularis). Genom 

analogi spreds detta d också till sådana ord, där δ följde på trycksvag stavelse och först 

fallit bort. I partitiv har konsonantstammen regelbundet fått formen korkeut-.  

 

Hos ord av denna typ inträdde ytterligare en förändring, men bara i pluralis. Genom 

analogi med ord av typen sormus - sormuksen infördes -ksi-
6
 som en del av 

böjningsstammen i pluralis. (Lehtinen 2007: 102, 185-186) 

 

I estniskan har paradigmet utjämnats genom att -s- har ersatt -ks- i samtliga former (E15). 

 

 Finska Estniska  

 

Grundform korkeus ’höjd’ kõrgus ’höjd’ 

Vokalstam singularis korkeute-  kõrguse- 

Konsonantstam korkeut- kõrgus-   

Vokalstam pluralis korkeuksi- kõrguste- 

 

6.3.12 Grundform på -uus/-yys, stam på -uute-/-yyte- 

Dessa ord uppvisar en utveckling som påminner om korkeus-typens, och de båda typerna 

består också av samma typ av ord, nämligen abstrakta substantiv. Dessa ordstammar var 

emellertid tvåstaviga, vilket medförde att genitivens δ bortföll. Det vokalmöte som då 

följde ledde till att -e- assimilerades med den föregående vokalen, så att en lång vokal 

uppstod. Alltså *hyvyδen > *hyvyen > *hyvyyn ‘godhet’. I analogi med korkeus-typen 

återinfördes emellertid dentalen, alltså hyvyyden. Analogi spred även den långa vokalen till 

grundformen, alltså hyvyys istället för *hyvys, liksom -ksi till pluralstammen på samma sätt 

som hos korkeus-typen. Alltså:  

 

Grundform  hyvyys ‘godhet’ 

Vokalstam singularis hyvyyte-  

Konsonantstam hyvyyt- 

Vokalstam pluralis hyvyyksi- 

 

I estniskan har denna utveckling inte ägt rum, varför motsvarande stamtyp saknas. 

                                                 
6
 -i- är pluralmärket 
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6.3.13 Grundform på -Vs, vokalstam på -V̅- 

I finskan ledde F3 hos ord av denna typ till att grundformens -s bortföll när en ändelse 

tillfogades med vokal som första element. Dessutom assimilerades ändelsens vokal till den 

närmaste föregående vokalen. Alltså *renkasen > *renkazen > *renkahen > *renkahan > 

renkaan (genitiv singularis). I grundformen och konsonantstammen kvarstod däremot -s. 

 

I estniskan har stamvokalen förkortats i vokalstammen, i övrigt liknar formerna de finska. 

 

 Finska Estniska 

 

Grundform rengas ’ring’ ratas ’hjul’ 

Vokalstam renkaa-  ratta- 

Konsonantstam rengas- ratas- 

 

6.3.14 Grundform på -n/-e, vokalstam på -me- 

Grundformens *-m övergick till -n enligt FE1. F7 ledde till att också konsonantstammen 

kom att sluta på -n. I vokalstammen kvarstår däremot ursprungligt -m-. Alltså: 

 

Grundform  sydän ’hjärta’ 

Vokalstam  sydäme-  

Konsonantstam sydän- 

 

En variant av denna grupp, men med annan stamvokal, utgörs av de mångtaliga nomina 

med suffixet -tVn som betecknar avsaknad, t.ex. suruton ’sorglös’ med vokalstammen 

suruttoma- och konsonantstammen suruton-. 

 

I estniskan har E1 gjort att motsvarande ord fått en grundform på vokal, och den 

modernspråkiga tolkningen är att vokalstammen bildas med suffixet -me. Alltså: 

 

Nominativ singularis süda ’hjärta’ 

Vokalstam  südame- 

Konsonantstam südan- 

 

Denna böjningstyp har sedan spridit sig till ord som ursprungligen inte alls hade något -m- i 

paradigmet, och sådana ord utgör idag en ganska viktig ordtyp. Exempel: 

 

Nominativ singularis ase ’bädd, säng’ 

Vokalstam  aseme- 

Konsonantstam ase- 

 

Motsvarigheten till finskans suruton-typ har i estniskan genom E1 och följande utjämning 

upphört att vara en egen böjningstyp: 

 

Nominativ singularis õnnetu ’olycklig´ 

Vokalstam  õnnetu- 

(Konsonantstammen har sammanfallit med vokalstammen) 
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6.3.15 Grundform på konsonant, vokalstam på -e 

Enligt Hakulinen (1979: 82) uppvisar grundformen och konsonantstammen den 

ursprungliga formen. Det -e som tillfogas i vokalstammen förklaras då som en epentetisk 

bindevokal. Alltså:  

 

Grundform  askel ’steg’ 

Vokalstam  askele-  

Konsonantstam askel- 

 

Till denna grupp hör också nomina av typen lyhyt ’kort’ där slutkonsonanten är -t. Hos 

dessa bortfaller detta t i vokalstammen enligt F2, vokalstammen blir alltså lyhye-. 

 

Någon motsvarande typ i estniskan kan inte utpekas. Ur ett modernspråkigt perspektiv 

överensstämmer sådana ord med 6.3.2, eftersom de bildar vokalstam genom tillägg av 

vokal, men då är det ju en vokal som en gång funnits också i grundformen, medan 6.3.15 i 

finskan utgörs av ord som aldrig haft den i grundformen.  

7 Kasusändelser 

7.1 Utgångspunkten 

I den sena urfinskan hade kasusändelserna följande utseende (Lehtinen 2007: 124): 

 
Tabell 1: Kasusändelserna i den sena urfinskan. 

 

Nominativ -Ø 

Genitiv *-n, *-δen, *-ten 

Partitiv *-tA, -δA 

Ackusativ *-n 

Illativ *-hen, *-sen 

Inessiv *-ssA 

Elativ *-stA 

Allativ *-llen 

Adessiv *-llA 

Ablativ *-ltA 

Translativ *-ksi, *-kse 

Essiv *-nA 

Abessiv *-ttAk 

Komitativ *-inek 

Instruktiv *-n, *-in 

 

 

Teckenförklaring: 

 

Ø = ingen ändelse, A = a eller ä enligt vokalharmonins regler 
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Dessa former hade naturligtvis redan en lång utvecklingshistoria bakom sig. Exempelvis 

fanns genitiv, partitiv och ackusativ redan i ururaliskan, medan exempelvis adessiv, allativ 

och ablativ uppkommit under sen urfinsk tid.  

 

Nedan följer en genomgång av ändelserna i varje kasus i de båda språken. Singularis och 

pluralis särredovisas enbart i de fall då själva kasusändelserna är olika beroende på 

numerus. Exempel förekommer dock alltid från både singularis och pluralis. 

7.2 Nominativ singularis 

Nominativ singularis har ingen kasusändelse.  

7.3 Nominativ pluralis 

I pluralis kan man hävda att nominativ har en särskild ändelse, eftersom den inte 

förekommer i andra kasus (förutom finskans ackusativ). Ändelsen är -t (F) resp. -d (E), jfr 

2. Fonologi och ortografi ovan. 

7.4 Genitiv singularis 

I finskan kvarstår -n. Exempel: talo - talon ’hus’ 

 

I estniskan har bortfallet av -n (E1) lett till att genitiv singularis utgörs av den rena 

vokalstammen. Exempel: maa - maa ’land’ 

7.5 Genitiv pluralis 

Den följande redogörelsen baserar sig på Hormia, 1977: 62, Lehtinen, 2007: 123+182, 

Wickman, 1981: 6, Erelt, 2003: 202, Rätsep 1977: 37-54, Raag 2007: 136. 

 

Den sena urfinskans *-δen, *-ten utgjordes i själva verket av nominativens pluralmärke -t 

följt av genitivens -n med en bindevokal. Ändelsen lades till singularstammen, t.ex. 

*kalaδen ’fisk’, *jalkaδen ’ben, fot’ 

 

I finskan har detta vidareutvecklats till en för kasusändelser osedvanlig formrikedom. Den 

ovannämnda formens ljudlagsenliga utveckling blev *kalaδen > *kalaen (F2) > kalain 

(F1), Hos vokalstammar på kort i blev utvecklingen istället *pappiδen > pappien ’präst’.  

 

Hos konsonantstammar kvarstod den ursprungliga ändelsen *-ten efter stammar på bl.a. -s, 

exempelvis *lapsten > lasten ’barn’. Detta *-ten abstraherades och spreds till andra 

konsonantstammar, exempelvis nuorten istället för *nuorren ’ung’  

 

Efter stam på -t- uppstod formen -tten uppstått, t.ex. kätten ’hand’ Denna form har sedan 

abstraherats och kommit att användas som en variant till -den, t.ex. maitten, vapaitten. De 

former av genitiv pluralis som bildas på dessa sätt kallas genitiv 2. Historiskt uppträder den 
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i det östersjöfinska områdets västra dialekter, d.v.s. främst västfinska dialekter och 

estniska.  

 

I estniskan utvecklades *-δen efter vokalstam med kort stavelse till -de (E1, E5), t.ex. 

*maaδen > maade, *jalkaδen > jalgade. Denna ändelse återfinns också hos sådana 

ursprungliga konsonantstammar som genom ljudutvecklingen kom att få stamslut på vokal, 

t.ex. *perehten > perede ’familj’. 

 

Efter konsonantstam kvarstod den tonlösa klusilen med resultatet -te (E1), t.ex. *kätten > 

käte ’hand’, *vartten > varte ’skaft’, *hamβasten > hammaste ’tand’, *tüttärten > tütarte 

’dotter’, *punaisten > punaste ’röd'. 

 

I finskan utvecklades dock en ny variant av genitiv pluralis: Den ändelse som i genitiv 2 

lades till singularändelsen kom att uppfattas som specifik för pluralis och lades därför till 

pluralstammen på -i. Enligt reglerna för suffixal stadieväxling föll dentalspiranten då efter 

trycksvag stavelse, men utvecklades till -d- efter tryckstark. Alltså: *poikiδen > poikien 

resp. sanoiδen > sanojen men *maiδen > maiden. Denna variant av genitiv pluralis, som 

alltså läggs till pluralstammen, kallas genitiv 1, och har sitt ursprung i de östfinska 

dialekterna. 

 

Estniskan har ingen parallellform till finskans genitiv 1, men däremot en genitiv pluralis på 

-e som enbart förekommer hos nomina som slutar på -ik, -lik, -nik, -ndik eller -stik, t.ex. 

õnnelik - õnnelike ’lycklig’. Jag har i den tillgängliga litteraturen inte funnit någon 

uttömmande förklaring till denna form. Erelt (2003: 36) skriver:”For some a-stems, e-

plural is possible. The e-plural is based on the plural genitive ending in -e; historically such 

plural genitive forms come from forms ending in -de”. 

  

Man kan alltså konstatera att den största överensstämmelsen mellan språken vad genitiv 

pluralis beträffar består av estniskans normaltyper på -de/-te och finskans genitiv pluralis 2 

lagd till konsonantstammar. Exempel: nuorten (F) - noorte (E) ’ung’ 

7.6 Partitiv singularis 

Den sena urfinskans ändelser var *-tA resp. *-δA enligt F2. Enligt samma regel bortföll 

sedan svagstadiets spirant (δ) helt i finskan. Ändelsen blev alltså -A efter trycksvag vokal, 

t.ex. *taloδa > taloa ’hus’. Efter vokal med huvudtryck eller bitryck står däremot klusilen 

kvar, t.ex. maata ’land’, valtiota ’stat’. Likaså står klusilen kvar vid konsonantstam, t.ex. 

kieltä ’språk’, vettä ’vatten’ (Hormia, 1977: 30, Lehtinen, 2007: 182). 

 

I estniskan utvecklades fyra olika varianter: 

 

Efter betonad stavelse på lång vokal eller diftong, efter stavelse med bitryck och efter 

tonande konsonant övergick *-ta till -d (E2, E5). Exempel: *maata > maad ’land’. *koita 

> koid ’mal’, *mertä > merd ’hav’ *raskeδata > rasked ’svår’, *keeltä > keeld ’språk’. De 

två sistnämnda typerna övertog emellertid ändelsen -t från kaste-typen (se nedan) genom 

analogi.  

 



24 

 

Efter tonlös konsonant övergick *-ta till -t (E2). Exempel: *kastekta > kastet ’dagg’, 

*perehtä > peret ’familj’, *meestä > meest ’man’, *hamβasta > hammast ’tand’, *punaista 

> punast ’röd’, *kättä > kätt ’hand’, *vartta > vart ’skaft’ 

 

Efter obetonad stavelse bortföll -δa och åstadkom därigenom en ändelselös partitiv. 

Exempel: *kalaδa > kala ’fisk’, *metsäδä > metsa ’skog’. Sådana nomen har därigenom 

identiska former i nominativ, genitiv och partitiv singularis i skrift. De skiljer sig dock åt 

genom olika kvantitet vilket inte syns i skrift, jfr 4.2 Stadieväxling ovan. (Rätsep 1977: 56-

63, Raag 2007: 138-145.) 

 

Man kan alltså konstatera att den största överensstämmelsen mellan språken består av det 

-t/-d som återfinns hos konsonantstammarna. Finskans partitiv på -A motsvaras av 

estniskans ändelselösa partitivformer.  

7.7 Partitiv pluralis 

I finskan är partitivens utveckling i hög grad densamma som i singularis: Dentalen i 

ändelsen försvann efter trycksvag vokal men stod kvar efter vokal med huvudtryck eller 

bitryck. Pluralmarkören -i- övergick till -j- intervokaliskt och stod kvar i övriga positioner. 

Alltså: *kaloiδa > kaloja ’fisk’ (nominativ singularis kala), *muniδa > munia ’ägg’ 

(nominativ singularis muna) men maita ’land’(nominativ singularis maa), valtioita, ’stat’ 

(nominativ singularis valtio).  

 

Till skillnad från partitiv singularis kvarstår dock inte dentalen efter konsonantstammar, 

eftersom pluralmarkören -i- föranledde F2 med resultat som t.ex. kieliä ’språk’, vesiä 

’vatten’. (Hormia, 1977: 57, Lehtinen, 2007: 114,182) 

 

I estniskan anses partitiv pluralis vara den mest svårförutsägbara formen. Nedan beskrivs 

hur de olika förekommande formerna har uppkommit. Reglerna för vilka ordtyper som tar 

vilken ändelse i dagens estniska beskrivs däremot inte här. Många ord har nämligen ”bytt” 

till en ändelse från en annan ordtyp, exempelvis för att ljudutvecklingen hade medfört att 

partitiv pluralis sammanfallit med partitiv singularis. I många fall har processen varit 

föremål för språkvårdares ingrepp (Raag 2007: 20), och förändringarna har ofta haft sitt 

ursprung i någon av estniskans dialekter. För många ordtyper förekommer dessutom 

parallellformer. 

 

Ljudutvecklingen har varit följande: 

 

Ändelserna var ursprungligen *-itA efter stavelser med huvudtryck eller bitryck, *-iδA efter 

trycksvag stavelse. Den förstnämnda utvecklades till -id enligt E2 t.ex. *maita > maid 

’land’, *koita > koid ’mal’, *rikkahita > rikkaid ’rik’(E2), *raskeδita > raskeid ’svår’.  

 

Efter obetonad stavelse bortföll dentalen. Det vokalmöte som då uppstod gav upphov till 

flera olika varianter:  

 

 Om stamvokalen var -a och första stavelsen innehöll a, õ, i, ei eller äi (d.v.s. någon 

annan vokal än o och u) blev ändelsen -u (E10). Exempel: 

 

*kaloiδa > * kaloia > kalo > kalu ’fisk’ 
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*litnoiδa > *litnoia > *linno > linnu ’borg’ 

 

 Om stamvokalen var -a och första stavelsen istället innehöll o eller u blev ändelsen 

-i (E8). Exempel: 

 

*konniδa > konnia > konni ’groda’ 

*nurkkiδa > nurkkia > nurkki ’hörn’ 

 

 Om stamvokalen var e eller ä blev ändelsen likaledes -i (E11, E12). Exempel: 

 

*keeliδä > *keeliä > keeli ’språk’ 

*härkiδä > *härkiä > härgi ’oxe’ 

 

 Hos tvåstaviga a-stammar, vilkas första korta vokal var o eller u, blev ändelsen -e 

(E9). Exempel: 

 

*kotaita > *koteiδa > *koteia > kode ’hus’ 

*munaita > muneiδa > *muneia > mune ’ägg’ 

På detta sätt uppstod estniskans tre alternativ för vokaländelse i partitiv pluralis: -u, -i och  

-e. 

 

För de nomen som i dagens estniska tar vokaländelse i partitiv pluralis kan valet mellan 

vokaländelserna -e, -i och -u i allmänhet göras med utgångspunkt i ändelsen i partitiv 

singularis, där den ursprungliga stamvokalen ofta framträder. Grundreglerna är: 

 

 Om partitiv singularis slutar på -a och den föregående stavelsen innehåller a, õ, i, ei 

eller äi, har partitiv pluralis ändelsen -u. 

 Om partitiv singularis slutar på -a och den föregående stavelsen innehåller e, ä, ö, o, 

u, ü eller diftong med dessa vokaler som första komponent (dock inte ei eller äi), 

har partitiv pluralis ändelsen -i. 

 Om partitiv singularis slutar på -e, har partitiv pluralis ändelsen -i: 

 Om partitiv singularis slutar på -u eller -i, har partitiv pluralis ändelsen -e: 

Exempel: 

 

Nominativ singularis Partitiv singularis Partitiv pluralis 

 

maja ’hus’ maja maju 

sõber ’vän’ sõpra sõpru 

viga ’fel’ viga vigu 

sein ’vägg’ seina seinu 

väin ’sund’ väina väinu 

mets ’skog’ metsa metsi 

nälg ’svält’ nälga nälgi 

pöör ’tvärslå’ pööra pööri 

kord ’gång’ korda kordi 

kurb ’ledsen’ kurba kurbi 
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püha ’helig’ püha pühi 

poeg ’son’ poega poegi 

tuim ’slö’ tuima tuimi 

päev ’dag’ päeva päevi 

järv ’sjö’ järve järvi 

lind ’fågel’ lindu linde 

poiss ’pojke’ poissi poisse 

 

(Erelt, 2003: 204-206, Rätsep 1979: 9-20, Raag 2007: 152-154) 

 

Utöver de ovannämnda ”primära” ändelserna i partitiv pluralis, d.v.s. -id eller 

vokaländelse, har estniskan ytterligare en, nämligen -sid. I äldre estniska fanns dessutom 

ännu en, nämligen -si. Om dessas uppkomst finns olika teorier. Rätsep (1979: 21) förklarar 

att de uppkommit genom ”metaanalys” av ne- och s-stammarnas partitiver. Ändelsen -sid 

härrörde från de trestaviga ne- och s-stammarna: *repäsitä > rebasid ’rävar’, vilket således 

är en regelbunden id-ändelse. -sid kom därefter att abstraheras och användas även för andra 

ordtyper.  

 

Ändelsen -si härrörde från de två- och fyrstaviga ne- och s-stammarna: *naisiδa > naisi 

’kvinna’, *sukulaisiδa > sugulasi ’släktingar’, alltså en regelbunden i-ändelse. Också 

ändelsen -si kom att abstraheras och användas för andra ordtyper.  

 

Erelt (2003: 205-206) invänder att denna förklaring för -sid utgör en paradox: Ändelsen 

skulle härröra från former som rebasid ’räv’ och hobusid ’hästar’, medan de faktiska 

formerna för sådana ord är rebaseid och hobuseid. Han avslutar med ”Hence the formative 

-sid in the Standard Estonian must be treated first of all as a loan suffix.” 

 

-sid har därefter undanträngt -si som abstraherad ändelse i dagens estniska, men den 

sistnämnda kvarstår som regelbunden vokaländelse hos s- och ne-stammar. Exempel: 

puudus - part. plur. puudusi ’brist’, eestlane - part. plur eestlasi ’est’. Sådana ord tar dock 

företrädesvis id-ändelse: puuduseid, eestlaseid. 

 

Ljudhistoriskt kan alltså konstateras att finskans partitiv pluralis på -iA motsvaras av 

estniskans vokaländelser, finskans -itA motsvaras av estniskans -id medan estniskans -sid 

inte kan sägas ha någon direkt motsvarighet i finskan. 

 

 (Erelt, 2003: 204-206, Rätsep 1979: 20-, Raag 2007: 149-152) 

7.8 Ackusativ  

I tidigare språkskeden hade ackusativ singularis ändelsen -m. Genom FE1 kom den att 

sammanfalla med genitiv singularis på -n. Exempel: oksa - oksan ’gren’. I estniskan har 

detta -n fallit bort (E1). Exempel: oks - oksa ’gren’. I pluralis har objektsfunktionen redan i 

ururaliskan fyllts av nominativen. (Rätsep 1977: 55) 

 

Vi har alltså i båda språken en situation då ackusativen saknar egna former hos nomina: I 

singularis är den alltid lika med genitiven, i pluralis alltid med nominativen. Detta tolkas 

dock olika i de respektive språkens grammatik: Finskan anses ha en ackusativ, estniskan 

inte. Totalobjektet i en jakad fullbordad sats anses i finskan stå i ackusativ, i estniskan i 
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genitiv (singularis) resp. nominativ (pluralis). Exempel: ’Mannen köpte en hund’ heter på 

finska mies osti koiran där koiran benämns ackusativ, och på estniska mees ostis koera, där 

koera benämns genitiv, trots att det språkhistoriskt är identiska former.  

 

En förklaring till att finskan anses ha en ackusativ kan vara att språket har separata 

ackusativändelser för pronomina, vilket estniskan saknar. Samtidigt bör det nämnas att 

vissa finska grammatiska framställningar ansluter sig till den estniska linjen, d.v.s. koiran i 

exemplet ovan benämns genitiv. Remes (2009: 72) skriver (min översättning från finskan):  

 

”Antalet kasus i finskan hävdas vanligen vara 15, varvid ackusativen i nuspråket i 

allmänhet skiljer sig från nominativen och genitiven enbart på syntaktiska grunder. 

Särskilda ackusativformer på -t hos sju pronomina, som inte liknar några andra kasus, 

räcker inte för att exempelvis Penttilä (1963: 149) ska anse ackusativen vara ett fullvärdigt 

kasus (se även Leiwo 1996 och Vilkuna 1996: 77-78, 118). I betänkandet som 

grammatikarbetsgruppen publicerade 1996 är objektets kasus nominativ, genitiv och 

partitiv. Ackusativ kallas endast t-ändelsen minut, meidät, kenet o.s.v. hos sju pronomina, 

personliga pronomina och pronominet kuka, och samma slutsats har dragits i Iso Suomen 

Kielioppi (KSK 1994: 162, 209; ISK 2004: 108, 1178). ” 

 

För estniskans vidkommande kan nämnas att varken Eesti keele grammatika (1995) eller 

Peebo (1997) alls nämner termen ackusativ. I äldre estniska grammatikor dominerade dock 

den finska modellen så att koera i exemplet ovan skulle ha benämnts ackusativ. 

7.9 Illativ singularis 

Redan under Östersjöfinsk tid hade den ursprungliga ändelsen *-sen utvecklat allomorfen 

*-hen. Ändelsens e började också assimileras med vokalen i stavelsen som föregick 

ändelsen, vilket gav upphov till former som maahan ’land-ILL’, pesähän ’bo-ILL’, 

väkehen ’folk-ILL’, menohon ’gång-ILL’.  

 

I finskan bortföll sedan ändelsens -h- efter flerstaviga stammar (F3). Således kvarstår 

ändelsen -hVn efter enstaviga ord och -Vn efter flerstaviga. (Lehtinen 2007: 122) 

 

Stammarna på -s gav dock upphov till ytterligare en variant: *taivas ’himmel’ hade först 

den regelbundna illativformen *taivasesen där s ljudlagsenligt blev h via z (F3), alltså 

*taivazesen > *taivahesen. Sedan bortföll det intervokaliska h (F3) och vokalassimilation 

inträdde med resultatet *taivaasen. I analogi med illativer av typen punaiseen (av punainen 

’röd’, ljudlagsenligt från *punaisehen) förlängdes ändelsens e och därvid uppkom dagens 

form taivaaseen. Den är nu generaliserad efter lång obetonad vokal. (Lehtinen 2007: 188-

189) 

 

I estniskan har fem olika illativformer utvecklats: 

 

1) *-sen blev ljudlagsenligt *-se (E1). Därefter geminerades s. Rätsep (1979: 29) redovisar 

två möjliga förklaringar: Antingen skedde det i analogi med inessiv, vars ändelse var -ssa 

(se vidare nedan), eller också i analogi med s- och n-stammar som ljudlagsenligt hade fått  

-ss-, t.ex. *kysymyksehen > küsimusse ’fråga’. Ändelsen -sse har sedan generaliserats i stor 

omfattning; Hos ordtyperna 6.3.3 (nimi), 6.3.8 (pime), 6.3.9 (inimene), 6.3.11 (kõrgus), 
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6.3.13 (ratas) och 6.3.14 (ase) är -sse den enda brukliga illativformen, hos samtliga övriga 

är den möjlig men inte det vanligaste alternativet. 

  

2) När ändelsen *-hen följde på en betonad stavelse assimilerades e till den föregående 

vokalen på samma sätt som i finskan (se ovan), varvid de nya ändelserna -hän, -hen, -hon 

och -hun uppstod. Därefter bortföll finalt n (E1), och i andra stavelsen övergick o och ä till 

u resp. e (E16). Alltså: 

 

*māhen > *māhan > maha ’land’ 

*sūhen > *sūhun > suhu ’mun’ 

*pǟhen > *pǟhän > pähä > pähe ’huvud’ 

*sōhen > *sōhon > soho > sohu ’träsk’ 

 

Denna ändelse används i dagens estniska endast för de ovannämnda orden samt för öö 

’natt’, illativ öhe (Raag 2007: 160). 

 

3) När ändelsen *-hen följde på en obetonad stavelse bortföll h. Därigenom uppstod i andra 

stavelsen en lång vokal. Sedan förkortades den med kompensatorisk förlängning av den 

föregående konsonanten (E13). Exempel: 

 

*rapahan > * rapaan > *rapaa > rappa ’träsk-ILL’ (Nominativ singularis raba) 

 

Gemineringsillativ används i dagens estniska främst med tvåstaviga ord med enkel 

konsonant i andra stavelsen. Exempel: 

 

elu ’liv’ - ellu 

maja ’hus’ - majja 

jõgi ’å, flod’ - jõkke 

 

4) Om konsonanten redan var lång, kunde den inte gemineras. Resultatet blev en ändelse 

som enbart bestod av stamvokalen, och som därigenom sammanföll med partitiven. 

Exempel: 

 

*jalkahan > jalkān > jalkā > jalga ’fot, ben’ 

*selkähän > selkǟn > selkǟ > selga ’rygg’ 

 

Denna illativform betraktas som en separat form, trots att den enda skillnaden mot 

gemineringsillativ är just den uteblivna gemineringen. Den används framför allt med 

enstaviga substantiv som slutar på konsonant. Illativ sammanfaller då i med partitiv (både i 

talet och skriften). Exempel: 

 

Nominativ singularis Partitiv singularis Illativ singularis 

 

lõpp ’slut’ lõppu lõppu 

silm ’öga’ silma silma 

sein ’vägg’ seina seina 

 

Den används även med bl.a. trestaviga lånord där genitiv och partitiv redan är identiska, 

och där alltså tre olika kasus i skriften sammanfaller till formen i singular. Exempel: 
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Nominativ singularis Genitiv singularis Partitiv singularis Illativ singularis 

 

telefon ’telefon’ telefoni telefoni telefoni 

 

5) Ord med stam på -nt hade i illativ följande utveckling: 

 

*kǖntehen > kǖntēn > küünde ’nagel’  

 

Ändelsen uppfattades då inkludera -d-, varvid -de abstraherades och spreds till andra 

ordtyper. Exempel från dagens estniska: 

 

keel ’språk’ - keelde 

uus ’ny’ - uude 

reis ’lår’ - reide 

leem ’sky, soppa’ - leende 

 

Man kan alltså konstatera att finskans illativ singularis på -hVn motsvaras av estniskans på 

-hV, t.ex. maahan - maha ’land’. Finskans -Vn motsvaras av estniskans ”ändelselösa” 

illativer (alternativ 3 och 4 ovan), med eller utan geminering. Finskans -seen motsvaras i 

någon mån ljudhistoriskt av estniskans -sse såtillvida att ett s i båda språken har 

abstraherats och vunnit spridning, men jämförelsen är irrelevant eftersom det i mycket liten 

utsträckning är kognater som berörs. Estniskans -de saknar motsvarighet i finskan. 

 

(Rätsep 1979: 28-43, Erelt 2003: 207, Raag 2007: 157-160) 

7.10 Illativ pluralis 

I finskan har utvecklingen i illativ pluralis i princip varit densamma som i illativ singularis. 

Eftersom *-sen/*-hen i pluralis alltid föregåtts av pluralmärket i har assimileringen alltid 

resulterat i att pluralformen fått denna vokal. Hos en mycket stor del av finskans nomina 

förhåller det sig alltså likadant i illativ som i övriga lokalkasus, d.v.s. skillnaden mellan 

singularis och pluralis består endast av detta i. Exempel: 

 

Nominativ singularis Illativ singularis Illativ pluralis 

 

maa ’land’ maahan maihin 

metsä ’skog’ metsään metsiin 

vapaa ’fri’ vapaaseen vapaasiin 

 

Hos nomen vilkas stamvokal bildar diftong med pluralmärket kvarstod dock ändelsens -h 

ljudlagsenligt. På så sätt uppstod en grupp av nomina där skillnaden mellan illativ 

singularis och pluralis inte enbart består i pluralmärket i. Exempel: 

 

Nominativ singularis Illativ singularis Illativ pluralis 

 

talo ’hus’ taloon taloihin  

tunti ’timme’ tuntiin tunteihin 

 



30 

 

I estniskan läggs ändelsen till pluralstammen, i likhet med övriga kasus i pluralis utom 

nominativ, genitiv och partitiv. I pluralis har dessutom ändelsen -sse kommit att bli 

allenarådande. Exempel: 

 

Nominativ singularis Illativ pluralis 

 

lõpp ’slut’  lõppudesse   

õpik ’lärobok’ õpikutesse eller õpikuisse  

 

(Hormia 1977: 57, Raag 2007: 160) 

7.11  Inessiv 

I finskan kvarstår den sena urfinskans -ssA
7
. Exempel: 

 

Nominativ singularis Inessiv singularis Inessiv pluralis 

 

talo ’hus’  talossa taloissa  

kieli ’språk kielessä kielissä 

 

I estniskan bortföll slutvokalen (E2) och ss förkortades (E3). Resultatet är ändelsen -s. 

Exempel: 

 

Nominativ singularis Inessiv singularis Inessiv pluralis 

 

jõgi ’å, flod’ jões jõgedes 

õpik ’lärobok’ õpikus õpikutes eller õpikuis  

7.12  Elativ  

I finskan kvarstår den sena urfinskans -stA Exempel: 

 

Nominativ singularis Elativ singularis Elativ pluralis 

 

huone ’rum’  huoneesta huoneista  

järvi ’sjö’ järvestä järvistä 

 

I estniskan bortföll slutvokalen (E2) med ändelsen -st som resultat. Exempel: 

 

Nominativ singularis Elativ singularis Elativ pluralis 

 

maa ’land’ maast maadest 

uus ’ny’ uuest uutest  

 

                                                 
7
 Stort A betecknar a eller ä enligt vokalharmonins regler. 
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7.13  Allativ  

Den sena urfinskans *-llen har i finskan mist slut-n (F8) men är i övrigt oförändrad. 

Exempel: 

 

Nominativ singularis Allativ singularis Allativ pluralis 

 

tyttö ’flicka’ tytölle tytöille  

poika ’pojke’  pojalle pojille   

 

I estniskan har slut-n fallit (E1) och dessutom har -ll- förkortats (E3). Ändelsen är alltså  

-le. Exempel: 

 

Nominativ singularis Allativ singularis Allativ pluralis 

 

tüdruk ’flicka’ tüdrukule  tüdrukutele  

poiss ’pojke’  poisile poistele   

 

7.14  Adessiv  

I finskan kvarstår den sena urfinskans -llA Exempel: 

 

Nominativ singularis Adessiv singularis Adessiv pluralis 

 

äiti ’moder’  äidillä äideillä 

isä ’fader’ isällä isillä 

 

I estniskan bortföll slutvokalen (E2), varefter -ll- förkortades (E3). Som resultat har 

estniskan ändelsen -l. Exempel: 

 

Nominativ singularis Adessiv singularis Adessiv pluralis 

 

ema ’moder’ emal emadel  

isa ’fader’ isal isadel 

7.15 Ablativ  

I finskan kvarstår den sena urfinskans -ltA. Exempel: 

 

Nominativ singularis Ablativ singularis Ablativ pluralis 

 

katu ’gata’ kadulta kaduilta 

kieli ’språk’ kieleltä kieliltä 

 

I estniskan bortföll slutvokalen (E2) med ändelsen -lt som resultat. Exempel: 
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Nominativ singularis Ablativ singularis Ablativ pluralis 

 

tänav ’gata’ tänavalt tänavadelt 

keel ’språk’ keelelt keeltelt 

7.16 Translativ  

Den ursprungliga ändelsen *-kse övergick i finskan till -ksi (FE2). Om ändelsen följdes av 

ett possesivsuffix upphävdes emellertid denna ljudlag, och därför har finskan de två 

varianterna enligt följande: 

 

Nominativ singularis Translativ singularis utan px Translativ singularis med px 

 

ilo ’glädje’ iloksi ’till glädje’ ilokseni ’till min glädje’ 

 

Nominativ singularis Translativ pluralis utan px Translativ pluralis med px 

 

opettaja ’lärare’ opettajiksi opettajikseen 

 

I estniskan bortföll slutvokalen (E2) med ändelsen -ks som resultat. Exempel: 

 

Nominativ singularis Translativ singularis Translativ pluralis 

 

sõber ’vän’ sõbraks sõpradeks 

terve ’frisk’ terveks terveteks 

 

7.17 Essiv  

Essiv är det enda kasus där ingen skillnad alls råder mellan dagens former och den sena 

urfinskans, utöver vokalharmonins försvinnande i estniskan.  

 

I finskan kvarstår således den sena urfinskans -nA, som dessutom kan sägas vara 

oförändrad ända från ururalisk tid då den utgjorde en lokativ. Exempel: 

 

Nominativ singularis Essiv singularis Essiv pluralis 

 

nuori ’ung’ nuorena nuorina 

ihminen ’människa’ ihmisenä ihmisinä 

 

I estniskan är det dock inte frågan om samma kontinuitet: slutvokalen bortföll enligt E2 

vilket gav ändelsen -n. En essiv på -na återinfördes dock i språket under 1800-talet enligt 

finsk förebild och via nordöstliga dialekter, där E2 inte hade ägt rum. Essiven är därmed 

estniskans yngsta kasus (Rätsep 1979: 63). Exempel: 

 

Nominativ singularis Essiv singularis Essiv pluralis 

 

noor ’ung’ noorena noortena 

inimene ’människa’ inimesena inimestena  
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7.18 Abessiv  

Den sena urfinskans ändelse *-ttAk har förlorat slut-k (FE4). I estniskan har dessutom 

klusilen förkortats (E3) och vokalharmonin försvunnit. 

 

Exempel från finskan: 

 

Nominativ singularis Abessiv singularis Abessiv pluralis 

 

talo ’hus’ talotta taloitta 

kivi ’sten’ kivettä kivittä 

 

Exempel från estniskan: 

 

Nominativ singularis Abessiv singularis Abessiv pluralis 

 

maja ’hus’ majata majadeta 

kivi ’sten’ kivita kivideta 

 

7.19 Komitativ  

*-inek har i finskan mist slutkonsonanten (FE4), och hos substantiv har det obligatoriska 

possessivsuffixet tillkommit, men i övrigt har ingen förändring inträtt. Det bör nämnas att 

ändelsens -i- sätter pluralmarkeringen ur spel, så att det inte går att skilja mellan komitativ 

singularis och pluralis. Exempel: 

 

Nominativ singularis Komitativ 

siniset silmät ’blå ögon’ sinisine silmineen 

vanha talo ’gammalt hus’ vanhoine taloineen 

I estniskan har utvecklingen gått en helt annan väg. Postpositionen kaas ’med’ (med 

samma ursprung som finskans kanssa ’med’) grammatikaliserades genom att det 

sammansmälte med huvudordet och kom att uppfattas som en ändelse. Därefter bortföll -s, 

och k övergick till g sedan det råkat i intervokalisk position. Denna nya komitativ på -ga är 

av förhållandevis sent datum och härrör från andra hälften av 1600-talet (Rätsep 1979: 77-

78, Erelt 2003: 210). Exempel: 

 

Nominativ singularis Komitativ singularis Komitativ pluralis 

sõber ’vän’  sõbraga  sõpradega 

auto ’bil’  autoga  autodega 

7.20 Instruktiv  

Den sena urfinskans instruktiv på *-n/*-in kvarstår i dagens finska. I singularis har 

följaktligen instruktiv sammanfallit med genitiv till formen. Då instruktiv främst används i 

vissa stelnade uttryck i pluralis, undviker flera grammatiska framställningar att presentera 
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några exempel på instruktiv singularis, och följande exempel är på samma sätt endast i 

pluralis: 

 

omin silmin ’med egna ögon’ 

paljain päin ’barhuvad’ 

 

I estniskan har finalt -n fallit (E1). I övrigt har instruktiven rönt samma öde som i finskan, 

d.v.s. i singularis har den sammanfallit med genitiven och den förekommer numera endast i 

stelnade uttryck i pluralis. Inom estnisk grammatik har man som regel valt att tolka detta 

som att språket saknar instruktiv. De former som faktiskt förekommer benämns instruktiva 

adverb (Rätsep 1979: 81). Peebo (1997) nämner den inte alls. EKG (1995:50) kallar den 

dock en form på gränsen mellan kasus och adverb, beskriver dess bildningsregler 

tillsammans med de ”riktiga” kasusformerna men har inte med den i paradigmen.  

 

Förhållandet kan alltså i huvudsak jämföras med det som ovan beskrivits om ackusativen: 

Att vissa kasus saknar distinkta ändelser och/eller endast förekommer i stelnade uttryck 

tolkas inom estniskan som att de inte existerar, inom finskan som att de gör det.  

 

Exempel från estniskan: 

 

omipäi ’egensinnig’ 

paljajalu ’barfota’ 

lehvivi hõlmu ’med fladdrande skört’ 

7.21 Terminativ 

I estniskan har ett helt nytt kasus tillkommit, som inte fanns i den sena urfinskan och som 

inte heller finns i finskan. Dess namn är terminativ och dess betydelse ’fram till’. Formen 

var ursprungligen *-nnik, sedan bortföll finalt -k (FE4) och dubbelvokalen förenklades (E3) 

varvid dagens ändelse -ni uppstod. Hur detta *-nnik har uppstått är omtvistat; Rätsep (1979: 

72) refererar till forskarna Lauri Kettunen och Julius Mägiste som förknippat -nn-elementet 

med urfinsk-ugriskans lokativ på *-nV, och -k-elementet med lativen på *-k. Erelt (2003: 

210) skriver istället att det initiala *-nn- kan innehålla genitivens -n. 

 

Exempel: 

 

Nominativ singularis Terminativ singularis Terminativ pluralis 

 

lõpp ’slut, ände’ lõpuni lõppudeni 

mets ’skog’ metsani metsadeni 

 

7.22  Sammanställning av kasusändelserna 

En sammanställning av de båda språkens ändelser i respektive kasus i singularis ser således 

ut som följer: 
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Tabell 2: Kasusändelserna i singularis i dagens estniska och finska 

 

Kasus Finska Estniska 

Nominativ -Ø -Ø 

Genitiv -n -V 

Partitiv -A, -tA -t, -a, -e, -i, -u, -Ø, -d, -da 

Ackusativ -n X 

Illativ -Vn, -hVn, -seen -sse, -a, -i, -u, -de, G 

Inessiv -ssA -s 

Elativ -stA -st 

Allativ -lle -le 

Adessiv -llA -l 

Ablativ -ltA -lt 

Translativ -ksi -ks 

Essiv -nA -na 

Abessiv -ttA -ta 

Komitativ -ine+px -ga 

Instruktiv -in X 

Terminativ X -ni 

 

 

Teckenförklaring: 

 

Ø = ingen ändelse           X = saknas G = geminering 

I denna uppställning märks genast tydliga överensstämmelser mellan språken i inre och 

yttre lokalkasus - utom illativ - samt i translativ, essiv och abessiv.  

8 Slutsatser 

Nominalböjningen i finskan och estniskan uppvisar såväl likheter som olikheter. Hos 

stamtyperna finns bådadera representerade. Dels finns ordtyper som förevisar exakt samma 

växlingar i båda språken, exempelvis typen sana/sõna ’ord’, hos vilka vokalstammen är 

densamma som grundformen medan separat konsonantstam saknas. Typen tuli ’eld’ har i 

båda språken en vokalstam på -e och en likalydande konsonantstam tul-. Typen 

nainen/naine ’kvinna’ har i båda språken den lätt igenkända växlingen mellan 

grundformens -n- och böjningsstammarnas -s-.  

 

Till skillnaderna hör bl.a. typerna perhe/pere ’familj’, sormus/sõrmus ’ring’ och 

korkeus/kõrgus ’höjd’, där finskan har skillnader mellan olika stammar av samma ord som 

saknas i estniskan. På samma sätt uppvisar estniskan ordtyper med skillnader av nämnda 

slag som inte återfinns i finskan, t.ex. typerna kansi/kaas ’lock’/’pärm, omslag’ och 

pimeä/pime ’mörk’. 

 

Skillnader i stamtyperna är dock i många fall inget hinder för inbördes förståelse; att t.ex. 

sormuksella och sõrmusel ’på ringen’ betyder samma sak torde inte vara så svårt att förstå 

för den som bara behärskar det ena språket. Att med den förutsättningen aktivt kunna 

producera det andra språkets form är däremot inte görligt.  
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Vad ändelserna beträffar är det uppenbart att fler kasus uppvisar överensstämmelser än 

skillnader.  Hos inessiv, elativ, allativ, adessiv, ablativ, translativ, essiv och abessiv består 

skillnaderna på sin höjd enbart i att en slutvokal saknas och eventuellt också i att en 

dubbelkonsonant förenklats i estniskan, t.ex. -ssA/-s i inessiv, -ltA/-lt i ablativ och -ttA/-ta i 

abessiv. Essiven är helt identisk förutom avsaknaden av vokalharmoni i estniskan. Detta 

gäller också såväl i singularis som i pluralis. Nominativ kan i sammanhanget räknas bort, 

och likaså genitiv singularis eftersom den i estniskan helt saknar ändelse. Ackusativen 

saknar egna ändelser, oavsett om man väljer att betrakta den som ett ”riktigt” kasus eller 

inte, och instruktiven lever en undanskymd tillvaro i båda språken. Terminativ saknas helt i 

finskan. Komitativen utgör ett specialfall; bildningssätten är totalt olika i de båda språken, 

så det finns ingen möjlighet att förutse den ena utifrån den andra. Å andra sidan är 

bildningssätten enhetliga inom respektive språk. Man behöver bara lära sig att finskan har  

-ine+px och estniskan -ga.  

 

De mer påtagliga skillnaderna, som försvårar inbördes förståelse och även utgör svårigheter 

för den som har kunskaper i det ena språket och sedan ska lära sig det andra, återfinns 

således i ett begränsat antal kasus/numerus: genitiv pluralis, partitiv singularis och pluralis 

samt illativ singularis och pluralis. Denna skenbara numerära lättnad kolliderar dock med 

det faktum att dessa utgör flertalet av språkens förekommande ordformer totalt sett: 

Hakulinen (1979: 107) refererar till Seppo Räsänens undersökning av 58 625 förekomster i 

publicerade texter som förutom nominativen placerar just dessa tre kasus i topp:  

 

1. Nominativ  ca 31% 

2. Partitiv  ca 18 % 

3. Genitiv  ca 10% 

4. Illativ  ca 8,5% 

 

Mest svårbemästrade är just finskans genitiv pluralis samt estniskans partitiv pluralis och 

illativ singularis, där valen står mellan en rad olika alternativ i respektive fall.  

 

Att formrikedomen möter i just dessa kasus/numerus torde ha att göra med just deras höga 

frekvens: Former som inte används lika ofta har i språkens värld en större tendens att falla 

offer för analogiförändringar och utjämningar; språkanvändarna har svårt att komma ihåg 

former som används sällan, former som används ofta behålls lättare i minnet och därför kan 

även mindre frekventa varianter hålla stånd. 

 

Olikheterna mellan de båda språken beror på ljudlagar som verkat i det ena språket men 

inte det andra. Dessa ljudlagar har sedan i många fall utlöst nya förändringar: Om en 

konsonant fallit bort, kan två vokaler ha kommit att stå direkt intill varandra varvid de har 

sammansmält i någon form. Så är fallet med de estniska formerna på kort vokal i partitiv 

pluralis, där resultatet är en rad vokaländelser vilka saknas i finskan eftersom vokalmötet 

fick ett annat resultat. Därtill har gamla eller nyskapade ändelser i flera fall abstraherats, 

givits en ny tolkning och spridits till andra ord. Exempel på detta är t.ex. finskans illativ 

singularis på -seen, som egentligen är en kombination av en ursprunglig stamkonsonant och 

en ändelse men som nu används för alla nomen med stam på lång obetonad vokal, och 

estniskans partitiv pluralis på -sid, som härrör från de trestaviga ne- och s-stammarna men 

som spridits till många andra ord.  
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Ändelser kan också spridas från ett kasus till ett annat. Det syftar till att minska 

skillnaderna inom ett paradigm och kallas utjämning. Det har främst förekommit i 

estniskan, och är förklaringen till att många nomina bildar genitiv singularis genom att 

enbart lägga ett -e till ordets grundform, medan det hos motsvarande ord i finskan sker 

ytterligare någon förändring, t.ex. sormus - sormukse- ’ring’ 

 

Också därutöver har estniskan på det hela taget varit det språk där flest förändringar ägt 

rum, medan finskan har behållit fler ursprungliga drag. Den mest genomgripande 

förändringen i estniskan torde vara slutvokalernas bortfall i tvåstaviga ord med lång 

förstastavelse och i alla flerstaviga ord (E2 i genomgången ovan). Till detta ska läggas 

stadieväxlingens systematiska morfologisering i språket. Den har dels lett till att 

skillnaderna mellan språken ökat generellt, men mer specifikt också till att estniskan kan 

sägas i viss mån ha upphört att vara ett agglutinerande språk. Agglutinerande språk 

kännetecknas av att tydligt urskiljbara ändelser läggs till varandra i ordslutet, men i 

estniskan urskiljes vissa grammatiska kategorier helt eller delvis genom förändringar inne i 

ordet, t.ex. kooli (genitiv) och `kooli (partitiv), vilket främst förekommer hos flekterande 

språk. En annan påtaglig skillnad mellan språken är estniskans avsaknad av vokalharmonin. 

Varför estniskan har förändrats mer än finskan är dock en fråga som vida överstiger 

ambitionen med denna uppsats.  
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